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Zakończenie kontroli
podatkowej w frmie, cz. IV
Prawnik radzi O efektach kontroli, możliwościach obrony przez przedsiębiorcę rozmawiamy z radcą
prawnym Jarosławem Hałoniem, partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Hałoń & Kucharski sp.p.

-Wtejkwestiimusimyodróżnić
postępowaniekontrolne
prowadzonewramach
proceduryopisanejwordynacji
podatkowej-takie
postępowanieprowadzonejest
przeznaczelnikaurzędu
skarbowego,odpostępowania
prowadzonegonapodstawie
ustawyokontroliskarbowej-to
postępowanieprowadzązkolei
urzędykontroliskarbowej.
Przepisyodmiennieregulują
zasadyzakończeniaobutych
postępowań.
Zacznijmy w takim razie
od ordynacji podatkowej w jaki sposób kończy się kontrola podatkowa prowadzona
przez urząd skarbowy?

Przepisyordynacjistanowią,iż
przebiegkontroli
dokumentowanyjest
wprotokolekontroli.Protokół
jestsporządzanywdwóch
kopiach,zktórychjeden
pracownicyurzędupowinni
przekazaćkontrolowanemu
przedsiębiorcy-przepismówi,
żekontrolazostajezakończona
wdniudoręczeniaprotokołu
kontroli.
Zatem, dostajemy protokół
i co dalej?

Wartoszczegółowozapoznać
sięztakimprotokołem,bo
zawartewnimustaleniamogą
miećistotnywpływnanaszą
sytuacjęwprzyszłości.Jeślinie
zgadzamysięzzapisami
protokołu,uznajemynp.,że
jakaśczynnośćwykonana
wramachpostępowanianie
zostaładostatecznie
przejrzyścieopisana,możemy
złożyćswojezastrzeżenia,bądź
wyjaśnienia.Mamynato14dni
oddnia,wktórymdoręczono
namprotokół.
Nanaszezastrzeżeniaurząd
takżemusizareagowaćwciągu
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- W poprzednich odcinkach
prześledziliśmy proces postępowania kontrolnego u przedsiębiorcy. W jaki sposób kończy się takie postępowanie?

14dni,zawiadamiającnas
osposobierozpatrzenia
naszychwniosków.
Załóżmy, że nasze zastrzeżenia zostaną uwzględnione, co
dzieje się potem. Czy to już
koniec naszych zmagań
z fiskusem?

Niestety,najczęściejnie.
Formalnezakończeniekontroli
podatkowejniemusioznaczać
automatyczniezakończenia
działańwobecpodatnika.
Ustaleniapoczynionewtrakcie
kontrolistanowiąwzasadzie
punktwyjściadodalszych
działań,tzn.postępowania
podatkowego,którenajczęściej
kończysiędecyzjąpotocznie
nazywaną„wymiarową”.
Możnazatempowiedzieć,że
postępowaniekontrolne,choć
najbardziejdotkliwezpunktu
widzeniafunkcjonowania
firmy,stanowijedynie
preludiumdladalszychdziałań
iproblemówzorganami
podatkowymi.Dlategoteżtak
ważnejest,abyjużnaetapie
postępowaniakontrolnego
zadbaćonależyte
przygotowaniemateriałówi,
oilezachodzitakakonieczność,
korzystaćzprzysługujących
namuprawnień,choćby
doskładaniazastrzeżeń.
A jak w takim razie wygląda
sytuacja w postępowaniu
prowadzonym przez urząd
kontroli skarbowej?

Wramachtegopostępowania

możemymiećdoczynienia
zdwomarodzajami
rozstrzygnięćkończącychprace
kontrolujących.Organkontroli
możewydaćdecyzję,bądźteż
dokument,któryustawaokreśla
mianemwynikukontroli.Ten
ostatnidokumentpojawiasię
np.wprzypadku,gdywramach
kontroliskarbowejnie
stwierdzonoupodatnika
nieprawidłowości,atakżegdy
podatnikwtrakciekontroli
skorygowałdeklarację
irozliczyłzaległościwykryte
wramachpostępowania.
Czy to oznacza, że pomimo
wszczęcia postępowania kontrolnego, podatnik ma możliwość korygowania deklaracji?

Tojestciekawerozwiązanie,
któredajesporeszanse
podatnikom.Przepisy
zobowiązująorgankontrolny,
abyprzedwydaniemdecyzjilub
wynikukontroliwyznaczył
kontrolowanemu
siedmiodniowytermin
dowypowiedzeniasię
wsprawiezebranegomateriału
dowodowego.Jesttorealizacja
zasadyzapewnieniastronie
czynnegoudziałuwkażdym
stadiumpostępowania
kontrolnego-organkontrolny
zobowiązanyjestnietylko
zapewnićstronieczynnyudział
wkażdymstadiumtego
postępowania,lecztakże,
przedjegozakończeniem,
umożliwićwypowiedzeniesię
codozebranychwnim
dowodówimateriałów.
Analogiczniezatem
dopostępowania
prowadzonegowramach
proceduryprzewidzianej
w0rdynacjipodatkowej,także
wtymprzypadkumamy
możliwośćpolemiki
zkontrolującymijeszcze
przedzakończeniem
postępowania.
Jakie działania możemy podjąć w ramach tej procedury?

Organprowadzący

postępowaniepowinien
umożliwićnamwgląd
docałościmateriału
dowodowegozgromadzonego
wramachpostępowania.Warto
teżpamiętać,żenanasze
działaniamamyjedynie7dniwskazanywustawieterminjest
bowiemterminemustawowym,
czylitakim,któregoniemożna
skracaćaniwydłużać.
Wpraktyceprzyjmujesię
jednak,żejeśliwypowiemysię
poupływieterminu,alejednak
przedwydaniemdecyzji,czy
wynikukontroli,toorgan
powiniennaszewyjaśnienia
rozpatrzeć.
Wramachwyznaczonego
kontrolowanemuterminumoże
onzgłaszaćnoweśrodki
dowodowe,czyteżwnioskować
orozszerzenieanalizy
dotychczaszebranych
materiałówi,oilenaszesugestie
mogąmiećwpływnasprawę,
organzobowiązanybędzieje
uwzględnić.
Chciałbymteżwskazać,że
siedmiodniowytermin
dowypowiedzeniasię
wsprawiezebranegomateriału
dowodowegojestważnytakże
zpunktuwidzenia
konsekwencjikarnoskarbowych.Kodekskarnoskarbowywyłączabowiem
odpowiedzialność
zaprzestępstwoskarbowelub
wykroczenieskarbowewobec
osoby,którazłożyskuteczną
korektędeklaracjipodatkowej
wrazzuzasadnieniem
przyczynykorektyiwcałości
uiściuszczuplonypodatek.
Terminnazapoznaniesięze
zgromadzonymmateriałemjest
właśnietymmomentem,
wktórymprzepisydająnam
możliwośćzłożeniakorekty
deklaracji.Jeślizatem,
analizujączebranyprzez
kontrolującychmateriał
dowodowy,dojdziemy
downiosku,żeichustaleniasą
zasadneirzeczywiściedoszło
dozaniżeniazobowiązania
podatkowego,wówczasmamy

możliwośćzłożeniawtym
czasiekorektyirozliczenia
zaległości,comożenas
uchronićododpowiedzialności
karnoskarbowej.
A jak powinniśmy się zachować, jeśli efektem kontroli
jest decyzja, z której wynikać
będzie, że mamy zaległość
podatkową?

Wtakiejsytuacjisłużynam
pełnaścieżkaodwoławcza,
analogicznadotej,jakąmożemy
prowadzićwobecurzędu
skarbowego.OddecyzjiUKS
przysługujenamodwołanie,
które składamywterminie14
dniu.Istotnejest,abypamiętać,
żewzależnościodtego,kto
wydałnasządecyzję,zmienia
sięwłaściwośćorganudrugiej
instancji.Jeślidecyzjęwydał
dyrektorurzędukontroli
skarbowej,wówczas
właściwymbędziedyrektor
izbyskarbowej.Jeślinatomiast
decyzjęwobecpodatnikawydał
GeneralnyInspektorKontroli
Skarbowej,wówczasodwołanie
namnieprzysługuje.Wtej
sytuacjisłużynamnatomiast
wniosekoponowne
rozpatrzeniesprawyprzezten
organ.
Ile czasu mamy na przygotowanie odwołania i czy powinniśmy je przekazać także pracownikom organu, który
wydał decyzję w pierwszej
instancji?

Nasporządzeniaodwołania
mamy14dnioddnia,wktórym
doręczononamdecyzję.
Oczywiściewtymczasienasze

odwołanieniemusifizycznie
wpłynąćdoorganu,wystarczy,
żenadamyjepocztąpoleconą
wurzędziepocztowym
natereniekraju.Pismo
adresujemydoorganudrugiej
instancji,jednakżeskładamy,
czyteżwysyłamy,naadres
organu,którywydałskarżoną
decyzję,czylidoorganu
pierwszejinstancji.Mato
naceluusprawnienie
procedury,gdyżpopierwsze
organpierwszejinstancjizapoznającsięzargumentacją
zawartąwnaszymodwołaniumożeprzyznaćnamracjęiwe
własnymzakresiezmienić
decyzjęwtrybietzw.
samokontroli.Podrugie,organ
tendysponujekompletnymi
aktamisprawyiotrzymując
odwołanieprzekazujecałość
dokumentacjidowyższej
instancji.
Na zakończenie proszę jeszcze wyjaśnić, co możemy zrobić jeśli także decyzja organu
drugiej instancji nie będzie
dla nas korzystna?

WPolsceobowiązujesądowa
kontroladecyzji
administracyjnych,co
przekładasięnaprawozłożenia
skargidowojewódzkiegosądu
administracyjnego.Natomamy
zkolei30dnioddnia,wktórym
doręczonazostanienam
decyzjaorganudrugiejinstancji.
Ponieważjednakkontrola
sądowo-administracyjnajest
bardzoobszernąmaterią,być
możeprzedstawimyjąszerzej
Czytelnikomwjednym
znastępnychartykułów.

Prawnik pomoże w kłopotach
Prowadzisz firmę i masz
problemy?
Wyślij e-mail z pytaniem
pod adres:
redakcja@prasa.gda.pl
Prawnicy - specjaliści
od prawa pracy i prawa

gospodarczego - doradzą
na łamach, jak wybrnąć
z trudnej sytuacji. Pomogą
zinterpretować przepisy
prawa.
Odpowiedzi na pyatnia
zamieścimy na łamach.

Lektury z szuflady biurka

To chęć szczera zrobi z ciebie menedżera
Niematura,leczlekturawydawnictw Onepressu zrobi z Ciebie
lidera biznesu - zdaje się trawestowaćdawneoficerskiepowiedzenie gliwicka oficyna. Oto jej
trzy ostatnie propozycje...
„Obudź w sobie lidera” - namawiaRobertJasiński,doradzając w poradniku - zgodnie
zobietnicązawartąwpodtytule
-jakprzejąćkontrolęnadswoim
życiem i odnieść sukces. To
książka wspierająca każdego,
kto ukierunkowany jest na samodzielnie
wypracowane

szczęście i sukces. Do walki
z ciągłym brakiem czasu, zmieniającymisięwieczniepriorytetamiidziałaniemwstresieprzystępujemy,opierającsięnakoncepcji „świadomego przywództwaosobistego”,opartejnasiedmiu filarach budujących postawę człowieka, który niezależnie od zajmowanego stanowiska, roli życiowej czy statusu
materialnegomożeprzejąćkontrolę nad własnym losem.
Oryginalnym wsparciem dla
walczącego o żółtą koszulkę li-

dera może być lektura książki
„Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku” przygotowanej przez duet: Thomas
D. Zweifel i Aaron L. Raskin.
Najpierw mnożą się w niej pytania: co czyni człowieka naprawdę wielkim liderem czy jak
nabrać przekonania, że jest się
stworzonym do kierowania
ludźmi? Odpowiedzi trzeba
szukać wprost i między i wierszami, znajdując je w starożytnej tradycji żydowskiej i zawierzając autorom, którzy przeło-

żyli ponadczasowe prawdy
bezpośrednio na realia współczesnego biznesu.
Znacznie prostsza - choć
równie barwna... - jest lektura
poradnika „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój
własny, skuteczny styl zarządzania”. Radosław Hancewicz
postawił na praktykę, w daleki
od idealizowania i naiwności
sposób opisując problemy z zarządzaniem w instytucjach
publicznych w naszym kraju.
Ponad 250 porad i podpowiedzi

to materiał do przemyślenia
i przymierzenia go do dotychczas stosowanych rozwiązań.
Z drugiej strony pozycja ta

uświadamia, jak... niewiele
trzeba, żeby być skutecznym
menedżerem.
N

