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Zacznijmy od tego, że wiele czyn-
ników ma wpływ na to, czy i jak 

często będzie przeprowadzana kontrola 
skarbowa w danym zakładzie rzemieśl-
niczym. Na decyzję o podjęciu kontroli 
bardzo często wpływa wielkość przed-
siębiorstwa. Jeśli mamy do czynienia 
z dużym zakładem, urząd skarbowy 
będzie chciał zweryfikować rozlicze-
nie przychodów praktycznie za każdy 
rok. Aby jednak dane przedsiębiorstwo 
można było określać, jako duże, jego 
obroty bądź zysk podatkowy muszą 
przekraczać określone limity. Są one na-
stępujące: w przypadku przedsiębiorstw 
handlowych – obroty powyżej 8 mln 
euro lub zysk podatkowy przekraczający 
310 tys. euro. W przypadku zakładów 
produkcyjnych – obroty powyżej 4,8 
mln euro lub zysk podatkowy przekra-
czający 280 tys. euro. W przypadku po-
zostałych przedsiębiorstw usługowych 
– obroty powyżej 6,2 mln euro lub zysk 
podatkowy przekraczający 370 tys. euro. 
Wszystkie pozostałe firmy, które nie 
zaliczają się do grupy dużych przedsię-
biorstw, kontrolowane są losowo bądź 
w przypadku zauważenia przez urząd 
skarbowy pewnych niezgodności po-
datkowych.

Jak rozpoznać, że zapowiada się kontrola 
skarbowa?

Zapowiedź grożącej za dany rok 
podatkowy kontroli skarbowej można 
wyczytać przede wszystkim z decyzji 
podatkowych odnoszących się do podat-
ku dochodowego oraz podatku od osób 
prawnych. Wówczas w temacie decyzji 
znajdziemy stwierdzenie: „Zgodnie z § 
164 ordynacji podatkowej decyzja ta wy-
dawana jest z zastrzeżeniem ponownej 
weryfikacji”. Z reguły urząd skarbowy 
będzie kontrolował okres trzech nastę-

pujących po sobie lat. Jeśli więc pierwsza 
decyzja podatkowa z zastrzeżeniem po-
nownej weryfikacji dotyczy roku 2014, 
urząd skarbowy zapowie i przeprowadzi 
kontrolę po złożeniu deklaracji podat-
kowej za 2016 rok.

Czy kontroler może niezapowiedzianie 
pojawić się w firmie i zażądać 
dokumentów?

W przypadku kontroli skarbowej 
mamy do czynienia z tak zwaną kon-
trolą zewnętrzną, która musi zostać 
zapowiedziana w formie pisemnej – po-
przez tak zwane zarządzenie kontroli. 
W przypadku dużych przedsiębiorstw 
od momentu otrzymania zawiadomie-
nia do rozpoczęcia kontroli powinny 
minąć co najmniej 4 tygodnie. Jeśli 
chodzi o pozostałe przedsiębiorstwa, 
będą to co najmniej 2 tygodnie. Istnieją 
jednak wyjątki. W przypadku podatku 
od wynagrodzeń, VAT-u, a od 2018 roku 
także stanu kas, kontroler faktycznie ma 
prawo zjawić się bez zapowiedzi, doko-
nać bieżącej kontroli i zażądać wydania 
dokumentacji podatkowej.

Jak często i w jakich odstępach czasowych 
może się odbywać kontrola skarbowa?

W przypadku dużych przedsiębiorstw 
urząd skarbowy kontroluje każdy rok. 
Weryfikacji podlegają następujące po so-
bie okresy od 3 do 5 lat. Im wcześniej 
dojdzie do kontroli, tym lepiej dla dane-
go przedsiębiorcy. Jest to spowodowane 
faktem, iż w przypadku kontroli sięga-
jącej do poprzednich lat i ewentualnej 
konieczności dopłaty podatku (co wca-
le nie jest rzadkością) trzeba liczyć się 
z wysokimi odsetkami, wynoszącymi 
6% w skali roku. Jeśli dany zakład rze-
mieślniczy nie należy do dużych firm, 
urząd skarbowy raczej nie będzie czę-
sto zapowiadał się z kontrolą. Losowa 

kontrola urzędu skarbowego jest wtedy 
przeprowadzana statystycznie raz na 20 
lub 40 lat.

Jak można zapobiec kontroli skarbowej?
W przypadku dużych przedsiębiorstw 

nie ma takiej możliwości, gdyż – jak opi-
sano wyżej – kontrola jest prowadzona 
regularnie w odniesieniu do każdego 
roku podatkowego. Wszystkie pozo-
stałe firmy obowiązuje zasada, iż kon-
troli można zapobiec, jeśli wraz z de-
klaracjami podatkowymi dostarczy się 
urzędowi skarbowemu jak najwięcej 
informacji odnośnie do uzyskanych 
przychodów. Jeśli przesłane dane będą 
spójne i wiarygodne, fiskus nie będzie 

widział potrzeby, by pojawiać się w fir-
mie i dochodzić prawdziwego stanu 
rzeczy. Jednak nawet przedsiębiorstwa, 
które dostarczą urzędowi skarbowemu 
kompletnych informacji dotyczących 
uzyskanych przychodów, nie mogą cał-
kowicie wykluczyć ewentualnej kontroli. 
Jak już wspomniano, prowadzone są też 
wyrywkowe kontrole, do których firmy 
wybierane są na zasadzie losowej przez 
system komputerowy fiskusa.

Rubryka jest tworzona przez 
Krzysztofa Świerca  

oraz firmę Smuda Consulting.
Zachęcamy również do odwiedzenia 

strony www.intertax24.com  
oraz www.smuda-consulting.com.

Porada: Kontrola skarbowa w przedsiębiorstwie

Tak to wygląda w Niemczech
Gdy urząd skarbowy zapowiada przeprowadzenie kontroli, w głowach 
wielu przedsiębiorców zapala się lampka alarmowa. Jednak wcale nie 
musi się tak dziać, o czym informujemy poniżej, podając wskazówki doty-
czące kontroli skarbowej – począwszy od jej zapowiedzi ze strony urzędu 
skarbowego, aż do pokontrolnej rozmowy podsumowującej. 

W przypadku dużych 
przedsiębiorstw urząd 
skarbowy kontroluje 
każdy rok. Weryfikacji 
podlegają następujące 
po sobie okresy od 3 
do 5 lat. Im wcześniej 
dojdzie do kontroli, 
tym lepiej dla danego 
przedsiębiorcy.
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„Wir konzentrierten uns bei den An-
pflanzungen vor allem auf Laubbäume 
wie Platane, Esche, Ahorn oder Linde, 
auch wenn bei uns zurzeit eher Nadel-
bäume in Mode sind. Warum also Laub-
bäume? Wir wollen zeigen, dass sie nicht 
ausschließlich Arbeit generieren wie z.B. 
das Einsammeln abgefallener Blätter. 
Laubbäume schenken uns dafür einen 
gesunden und im Sommer so begehr-
ten Schatten, mehr Sauerstoff, sie sind 
ebenso schön wie Nadelbäume und im 
Falle z.B. der Linde auch gesundheitlich 
wertvoll mit ihrem Tee und Honig, ganz 
zu schweigen vom guten Schnittholz“, 

betont Krzysztof Wysdak von Oppelner 
Kreisvorstand.

Das Anpflanzen der 100 Bäume stand 
übrigens nicht nur im Zusammenhang 
mit dem 100. Jahrestag der polnischen 
Unabhängigkeit. Man wollte damit auch 
zeigen, dass die vergangenen hundert 
Jahre auch eine sehr interessante Zeit 
für den gesamten Alten Kontinent wa-
ren, in der u.a. die baltischen Staaten 
ihre Unabhängigkeit errangen. „Die 
vergangenen 100 Jahre markieren auch 
einen anderen sehr wichtigen Jahrestag, 
und zwar endete vor genau 100 Jahren 
der Erste Weltkrieg, nach dem Europa 
nach jahrelangen schweren Schlachten, 
Krankheiten, Schmerz und Hunger end-
lich einmal durchatmen konnte. Deshalb 
betrachten wir diese Baumpflanzungen 
auch als Symbol für das Ende einer sehr 

harten Zeit in der Geschichte Europas 
und wir haben damit auch die Hoff-
nung zum Ausdruck gebracht, dass die 
Menschheit nie wieder von so etwas be-
troffen sein wird“, fasste der Oppelner 
Landrat Henryk Lakwa zusammen.

Społeczeństwo: Powiat opolski 
zakończył akcję sadzenia drzew –  
100 drzew na 100-lecie

Starostwo opolskie sponsorowało 
sadzenie 100 drzew z okazji przy-

padającej w tym roku setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Oznacza to po około 7 drzew na jedną 
gminę, których w powiecie opolskim 
jest 13. W akcji uczestniczył starosta 
opolski Henryk Lakwa, wicestarosta 
Leonarda Płoszaj i Krzysztof Wysdak, 

członek Zarządu Powiatu Opolskie-
go. Symbolicznie sadzono kilka drzew 
w różnych miejscach, przed urzędem 
gminy, przy szkołach, przedszkolu, żłob-
ku, a także w parku wiejskim w Chrzą-
stowicach. 

– Przede wszystkim koncentrowali-
śmy się na sadzeniu drzew liściastych, 
takich jak platan, jesion, klon czy lipa, 
choć na naszym terenie obecnie panuje 
moda na iglaki. Dlaczego zatem drzewa 
liściaste? Ponieważ chcemy pokazać, 
że nie generują one wyłącznie pracy, 
jak zbieranie opadających liści. Drzewa 
liściaste ofiarują nam za to zdrowy i po-
żądany cień latem, większą produkcję 
tlenu, są równie urodziwe jak iglaki, 
a w przypadku na przykład lipy mają 
również wartości zdrowotne – herba-
tę, miód, jest też cennym materiałem 

do rzeźbienia – podkreśla Krzysztof 
Wysdak.

Na uwagę zasługuje też fakt, że sadze-
nie 100 drzew nie dotyczyło wyłącznie 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Sadząc drzewa, chciano 
też zwrócić uwagę na to, że minione 100 
lat to także bardzo ciekawy okres dla 
całego Starego Kontynentu, w którym 
tworzyły się m.in. państwa przybał-
tyckie: – Minione 100 lat to też inna 
bardzo ważna rocznica, a mianowicie 
100-lecie zakończenia pierwszej woj-
ny światowej, kiedy to Europa mogła 
wreszcie odetchnąć po latach ciężkich 
bitew, chorób, bólu, głodu itd. Dlatego 
sadzenie tych drzew potraktowaliśmy 
także jako symbol zakończenia bar-
dzo ciężkiego czasu w dziejach Euro-
py, a jednocześnie wyraziliśmy w ten 
sposób nadzieję, że nic takiego więcej 
ludzkości nie dotknie – podsumowuje 
Henryk Lakwa, starosta opolski.

Krzysztof Świerc 

Gesellschaft: Im Kreis Oppeln sind die Baumpflanzungen beendet 

100 Bäume zum 100. Jahrestag 
Das Landratsamt Oppeln hat die 
Anpflanzung von 100 Bäumen an-
lässlich des in dieses Jahr fallenden 
100. Jahrestag der Unabhängigkeit 
Polens gesponsert. Dies bedeutet 
etwa sieben Bäume pro Gemeinde, 
da es davon insgesamt 13 im Land-
kreis gibt. An der Aktion beteiligten 
sich der Oppelner Landrat Henryk 
Lakwa, seine Stellvertreterin Le-
onarda Płoszaj und Krzysztof Wys-
dak vom Kreisvorstand. Symbolisch 
wurden dabei jeweils einige Bäum-
chen an verschiedenen Orten an-
gepflanzt: vor dem Gemeindeamt, 
neben Schulen, Kindergärten und 
Kinderkrippen, ja sogar im Dorfpark 
in Chronstau. 

Krzysztof Wysdak (erstes bild links) vom oppelner Kreisvorstand und der oppelner Landrat Henryk Lakwa (erster von rechts) haben sich persönlich bei der Aktion zur Anpflan-
zung von 100 bäumen engagiert.  Foto: Landratsamt Oppeln

Mit den 
Baumpflanzungen 
wollte man auch zum 
Ausdruck bringen, 
dass die vergangenen 
hundert Jahre auch 
eine sehr interessante 
Zeit für den gesamten 
Alten Kontinent waren.


