
l Kontrolowanemu przedsiębiorcy zależy na możliwie
najszybszym zakończeniu kontroli. Czas trwania kontroli
określają precyzyjnie przepisy. Wskazujemy, ile czasu może
trwać kontrola podatkowa oraz jakie zastosować środki
prawne w przypadku przedłużania kontroli przez urząd
skarbowy.

Pod czas kon tro li, przed się bior ca zwy kle prze sta je kon -
cen tro wać się na pod sta wo wej dzia łal no ści biz ne so wej, za -
nied bu jąc swo je in te re sy. Skut ku je to m.in. za chwia niem
płyn no ści fi nan so wej oraz po gor sze niem re la cji i po strze -
ga nia przez ry nek. Prob lem zaś na ra sta z każ dym ty god -
niem obec no ści or ga nu kon tro lu ją ce go w fir mie.
W efek cie, przed się bior stwo w wy ni ku przed łu ża ją cej się
kon tro li po dat ko wej mo że stra cić na wet kil ka dzie siąt mi -
lio nów zło tych. Np. wo bec jed nej z wroc ław skich firm
– ist nie ją cej na ryn ku od 20 lat – zo sta ła wszczę ta kon tro -
la po dat ko wa do ty czą ca okre su od IV kwar ta łu 2011 r. do
IV kwar ta łu 2012 r. Po cząt ko wo mia ła się za koń czyć
w mar cu 2013 r. Zo sta ła jed nak przed łu żo na do koń ca
czer wca, na stęp nie do koń ca grud nia 2013 r. Na po cząt ku
2014 r. zaś, kon tro lę przed łu żo no po now nie – tym ra zem
do koń ca ro ku! Sku tek ta kich dzia łań był ta ki, że przed się -
bior stwo stra ci ło płyn ność fi nan so wą, a ob ro ty fir my spa -
dły o 50 mld zło tych.

Co na to prze pi sy? Or dy na cja po dat ko wa wska zu je ogól -
nie, iż kon tro la po win na zo stać za koń czo na bez zbęd nej
zwło ki. Bio rąc pod uwa gę fakt, iż oso by pro wa dzą ce kon -
tro lę po dat ko wą pro wa dzą zwy kle jed no cześ nie kil ka na -

ście in nych kon tro li, wszyst kie one mo gą trwać w nie -
skoń czo ność.

Jed nak na ra tu nek przed się bior com przy cho dzą prze pi -
sy usta wy o swo bo dzie dzia łal no ści gos po dar czej, któ ra
wska zu je czas trwa nia wszyst kich kon tro li or ga nu kon tro -
li u przed się bior cy w jed nym ro ku ka len da rzo wym.

Prze dłu że nie cza su trwa nia kon tro li – mak sy mal nie do
je go dwu krot no ści – jest moż li we je dy nie w przy pad ku
ujaw nie nia za ni że nia zo bo wią za nia po dat ko we go lub za -
wy że nie stra ty w wy so ko ści prze kra cza ją cej rów no war tość
10% kwo ty za de kla ro wa ne go zo bo wią za nia. Na przy kład,
przed się bior ca w ze zna niu rocz nym za 2013 r. wy ka zał
po da tek do cho do wy w wy so ko ści 10.000 zło tych. W trak -
cie kon tro li ujaw nio no, iż za ni żył wy so kość zo bo wią za nia
po dat ko we go o 1.500 zło tych. Wów czas, na pod sta wie ze -
bra ne go ma te ria łu do wo do we go kon tro lu ją cy ma ją pra wo
przed łu żyć kon tro lę po dat ko wą, do (mak sy mal nie) 24 dni
ro bo czych. 

Od każ dej za sa dy ist nie ją jed nak wy jąt ki. Usta wo daw ca
wy mie nił enu me ra tyw nie przy pad ki, kie dy ogra ni cze nie
cza su trwa nia kon tro li nie ma za sto so wa nia. Dzie je się tak
wów czas, gdy np. kon tro la do ty czy za sad no ści do ko na nia
zwro tu po dat ku od to wa rów i usług przed do ko na niem
te go zwro tu.

W prak ty ce zda rza ją się sy tu a cje – ta kie jak wska za na
po wy żej dot. fir my z Wroc ła wia, kie dy ter mi ny kon tro li
po dat ko wej nie są do trzy my wa ne. Zwy kle po wód przed -
sta wia ny jest ogól ni ko wo, i wska zu je np. ko niecz ność ze -
bra nia ma te ria łu do wo do we go i je go ana li zy – mi mo, że
sa ma kon tro la trwa kil ka mie się cy, a ma te riał do wo do wy
po wi nien być w tym cza sie ze bra ny i prze a na li zo wa ny. 

Oprócz zbyt ogól ni ko wej ar gu men ta cji w spra wie
przed łu że nia kon tro li, or ga ny po dat ko we wska zu ją prze -
wi dy wa ny ter min za koń cze nia kon tro li po dat ko wej, któ -
ry nie od po wia da ter mi nom mak sy mal nym wska za nym
w usta wie o swo bo dzie dzia łal no ści gos po dar czej. Wska zu -
ją w ofi cjal nym sta no wi sku, że np. prze wi dy wa ny ter min
za koń cze nia kon tro li wy no si 2 mie sią ce. Nie ozna cza to
jed nak, że jaw nie na ru sza ją prze pi sy o usta wie dzia łal no -
ści gos po dar czej. Za wi łość prze pi sów spra wia, że le ga li za -
cją ta kie go dzia ła nia, bę dzie w efek cie za pis w książ ce
kon tro li oraz pro to ko le kon tro li, że cho ciaż kon tro la

trwa ła przez okres dwóch mie się cy, to jed nak fak tycz nie
kon tro lu ją cy wy ko ny wa li ją kon kret nie 2 grud nia, 8 grud -
nia, 3 stycz nia i tak da lej. Jak za tem zwe ry fi ko wać, czy
w ta kiej sy tu a cji nie zo sta ły na ru szo ne pra wa przed się -
bior cy ja ko po dat ni ka?

Przed się bior ca mo że zło żyć sprze ciw, w ter mi nie 3 dni
ro bo czych. Je go bieg roz po czy na się w dniu, w któ rym na -
stą pi ło prze kro cze nie li mi tu cza su trwa nia kon tro li. Już
sa mo wnie sie nie sprze ci wu jest dla przed się bior cy ko -
rzyst ne, po nie waż po wo du je wstrzy ma nie czyn no ści kon -
trol nych przez or gan kon tro li, któ re go sprze ciw do ty czy
do cza su roz pa trze nia sprze ci wu. Sta je się tak z chwi lą do -
rę cze nia kon tro lu ją ce mu za wia do mie nia o wnie sie niu
sprze ci wu. W przy pad ku, gdy na roz strzy gnie cie, co do
spo so bu za ła twie nia sprze ci wu przez or gan kon trol ny
kon tro lo wa ny po dat nik wnie sie za ża le nie do or ga nu wyż -
szej in stan cji, wstrzy ma nie czyn no ści kon trol nych trwa do
cza su roz pa trze nia za ża le nia.

In nym środ kiem za skar że nia jest po na gle nie do or ga nu
po dat ko we go wyż sze go stop nia okre ślo ne art. 141 usta wy
Or dy na cja po dat ko wa. Tu jed nak prze pi sy nie od no szą się
do te go, w ja kim ter mi nie na le ży zło żyć po na gle nie. W do -
ktry nie i orzecz nic twie uzna je się, że po win no ono zo stać
zło żo ne w mo men cie nie do trzy ma nia ter mi nu za ła twie nia
spra wy przez or gan po dat ko wy (zob. wy rok WSA w Po -
zna niu z dnia 14 mar ca 2013 r., I SAB/Po 1/13). Tak więc
gdy z ja kichś wzglę dów przed się bior ca spóź ni się ze zło -
że niem sprze ci wu, mo że sko rzy stać ze środ ka prze wi dzia -
ne go w usta wie Or dy na cja po dat ko wa.

War to za tem znać swo je pra wa i być świa do mym moż -
li wo ści ja kie w to ku kon tro li da ją przed się bior com prze -
pi sy. Przy pa dek wroc ław skiej fir my wska zu je po nad to,
że do brze jest tak że prze ka zać nad zór nad kon tro lą w rę -
ce do świad czo ne go, pro fe sjo nal ne go peł no moc ni ka, któ -
re go za da niem bę dzie do pil no wa nie prze strze ga nia
pro ce dur w za kre sie cza su trwa nia kon tro li u przed się -
bior cy. Or gan po dat ko wy bo wiem ma wów czas świa do -
mość, że nie mo że przed łu żać kon tro li po dat ko wej
opie ra jąc się na wąt pli wym uza sad nie niu ta kie go po sta -
no wie nia.
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Czas to pieniądz – długie kontrole podatkowe są więc kosztowne 

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.


