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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława 

Tyszki nr 27758, w sprawie nękania nowożeńców przez urzędy skarbowe, uprzejmie 

przedkładam Panu Marszałkowi stanowisko w zakresie spraw poruszonych w tej interpelacji.

Przede wszystkim chciałbym wskazać, że Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS) 

realizuje zarówno zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego państwa, ale 

także dba o zapewnienie zasad równej konkurencji dla wszystkich uczestników obrotu 

gospodarczego. Zapewnienie równych szans nastąpić może poprzez eliminowanie zachowań, 

które polegają na niewywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Jednocześnie dokładane są 

wszelkie starania, aby działania podejmowane przez urzędników, były efektywne, a 

jednocześnie jak najmniej uciążliwe dla podatników. Stąd optymalizowane są mechanizmy 

oceny ryzyka, co pozwala na uniknięcie uruchamiania kontroli tam, gdzie można ją zastąpić 

innymi działaniami, a jednocześnie dokonuje się analizy możliwości usunięcia identyfikowanych 

nieprawidłowości w toku mniej uciążliwych czynności np. czynności sprawdzających. Ponadto, 

podejmowane czynności zawsze powinny być proporcjonalne do poziomu ryzyka i skali 

potencjalnych nieprawidłowości, a  urzędnicy swoje zadania powinni wykonywać w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa i w sposób, który nie narusza zasady zaufania obywateli do 

organów podatkowych oraz w sposób zgodny z wartościami pozaprawnymi, takimi jak 

życzliwość i uprzejmość w traktowaniu podatników. 

Mając na uwadze powyższe, odnosząc się do pytania pierwszego zawartego 

w interpelacji Pana Posła, uprzejmie informuję, iż z danych przekazanych przez dyrektorów izb 

administracji skarbowej wynika, że wezwania do nowożeńców wystosowano z terenu działania 

czterech izb administracji skarbowej - w łącznej liczbie 585. Wezwania te skierowano do 

nowożeńców w związku z prowadzonymi działaniami w stosunku do: właściciela sali weselnej, 
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zespołu muzycznego, członka zespołu muzycznego, przedsiębiorców prowadzących lokale 

gastronomiczne oraz podatnika świadczącego usługi obsługi muzycznej imprez. 

Dodatkowo wskazuję, że podjęto czynności sprawdzające w zakresie nieujawnionych 

źródeł dochodu w jednym przypadku (z uwagi na powołanie przez małżonków na przychody z 

prezentów ślubnych jako pokrycie wydatków) oraz prowadzono jedno postępowanie podatkowe 

wobec podatnika, który wskazał jako źródło pokrycia wydatków na zakup środków trwałych, 

przychody z prezentów ślubnych z wesela w Armenii. 

Odnosząc się do pytania drugiego interpelacji, wskazać należy, że kontrole podatkowe i 

czynności sprawdzające prowadzone przez urzędy skarbowe stanowią formę weryfikacji 

prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie stosowane w ich 

ramach wezwania, mają na celu wyjaśnienie sprawy. 

Odnosząc się do pytania trzeciego pragnę wskazać, że Zastępca Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej skierował do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej 

pismo dotyczące niedopuszczalności stosowania przez podległych urzędników praktyk, które 

naruszają zaufanie obywateli do działań KAS. W ww. zaleceniach wskazane zostało, że 

administracja publiczna ma wspierać i pomagać przedsiębiorcom oraz, że powinna działać 

również w sposób zgodny z zasadą proporcjonalności wyrażaną w Konstytucji. W ww. 

wystąpieniu przypomniane zostało również, że niedopuszczalne są sytuacje, w których dochodzi 

do złamania ww. zasad poprzez nadużywanie swoich kompetencji, czy nadmierne wkraczanie w 

sferę prywatną. Wskazano, też, aby czynności podejmowane przez urzędników były 

proporcjonalne do poziomu ryzyka i skali potencjalnych nieprawidłowości, a także, aby były jak 

najmniej uciążliwe dla przedsiębiorców. 

Przedstawiając powyższe informacje i dane wyrażam nadzieję, że zostaną one przyjęte 

przez Pana Marszałka i Pana Posła za wyczerpujące.               
Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu
Zastępca Szefa Krajowej Administracji  Skarbowej

Paweł Cybulski
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