Kraków, dnia 14 kwietnia 2021 r.
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Banaś

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

WNIOSEK
o przeprowadzenie kontroli doraźnej

W związku z art. 2, 3, 5 oraz 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200) wnoszę o przeprowadzenie doraźnej kontroli
w Centrum Kompetencyjnym
w

związku

Rozliczeń

w Bydgoszczy oraz w innych podmiotach, które

z informacjami uzyskanymi w wyniku kontroli

mogą

mieć

związek

z przedmiotową sprawą.

Rozliczenie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Organizacji Pożytku
Publicznego za rok 2019 odbyło się po raz pierwszy poprzez Centrum Kompetencyjne
Rozliczeń

w Bydgoszczy. Beneficjenci otrzymali całościowo, od jednego nadawcy, środki

pochodzące

z 1% bez wyszczególnienia jaki podatnik oraz z którego Urzędu Skarbowego

przekazał

swój

procent

podatku.

Miało

to

prawdopodobnie

znacznie

ułatwić

zaewidencjonowanie oraz zagospodarowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Jednak
tak się nie stało. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz pozostali beneficjenci 1%
podatku zwracają się do mnie zaniepokojeni, ponieważ odnotowują znaczący spadek
otrzymanych kwot z 1% w stosunku do minionych lat, często nawet o 50%. Ponadto osoby te
skarżą się

na nowy system

rozliczeń,

w którym wszystkie rozliczenia 1% przekazywane

są

Centrum Kompetencyjnemu Rozliczeń w Bydgoszczy i nie widzą, z jakich urzędów
skarbowych pochodzą ich wpływy, co utrudnia weryfikację kompletności wpływów od
darczyńców na

konto beneficjentów.

UZASADNIENIE
Według informacji przedstawion~j przez Ministerstwo Finansów, mimo obowiązującego

w 2020 r. stanu epidemii , z rozliczenia rocznego za rok 2019 do OPP trafiło więcej środków
z 1% podatku niż rok wcześniej. Wzrosła również liczba podatników, którzy przekazali swój
1%. Wzrost ten jednak nie jest odczuwalny na subkontach podopiecznych fundacji.
Przeciwnie większość z nich zauważa znaczący spadek w stosunku do lat minionych, często
nawet o 50%.
Znamiennym jest fakt, iż w tym roku całość rozliczeń 1% na rzecz, OPP przekazano Centrum
Kompetencyjnemu Rozliczeń w Bydgoszczy, jednocześnie pozbawiając podopiecznych
Fundacji

transparentności

z jakich

Urzędów

Skarbowych

pochodzą

ich

wpływy.

Wiedza ta

nie tylko pomagała w minionych latach monitorować skuteczność działań promocyjnych
beneficjentów 1%, ale również dawała możliwość chociaż namiastki kontroli nad tym, czy
spodziewane

wpłaty

do nich

wpływają,

czy

też

nie. A w przypadku gdy nie,

sprawę

z łatwością fundacje mogły wyjaśnić bezpośrednio z właściwymi Urzędami Skarbowymi.
Niepokojem napawa
rozmaite tarcze,

również

mające

wprowadziły niemałe

fakt,

na celu

iż

w tym roku z powodu COVID-19 w życie

ułatwić życie między

wchodziły

innymi podatników, a które niestety

zamieszanie w kwestii przekazywania 1% na rzecz OPP. Ustawa z dnia

2 marca 2020 roku o Szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374), nie wprowadziła zmian co do sposobu
rozliczania się z podatku dochodowego i przekazywania 1% na rzecz OPP. Ustawa ta została
zmieniona ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych
zakaźnych

z zapobieganiem,

oraz

wywołanych

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

U. 2020.568). Przepis Art. 15zzj zmienionej ustawy pozwolił na złożenie zeznania
podatkowego za rok 2019 do dnia 31 maja 2020 roku bez konsekwencji wszczynania
postępowania w sprawie

o przestępstwo skarbowe.

Następnie ustawą

z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020.695) art. 19 dodano
zmianę

do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) umieszczając po art. 52u, art. 52v, który określił, że kwotę
na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik urzędu
skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w zeznaniu

podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do
dnia 30 czerwca 2020 r. lub

oświadczeniu,

o którym mowa w art. 45c ust. 3a,

złożonym

do

dnia 1 czerwca 2020 r.
Jednak w liście wystosowanym przez

Urząd

Skarbowy Warszawa Bielany, jako odpowiedzi

na zapytanie ze strony Fundacji Dzieciom
powołuje się

na

ustawę

w obiegu prawnym
więc

z dnia 2 marca

funkcjonują również

„Zdążyć

(załącznik

z

Pomocą",

1) nie

będąc

widzimy
chyba

iż Urząd

ten

świadomym, że

zmiany wprowadzone ustawą 16 kwietnia. Powstaje

pytanie, czy to jedynie pomyłka w piśmie, czy może bałagan informacyjny, który

zaważył

na przekazywanym 1% podatku? To z kolei rodzi pytania, czy US Warszawa Bielany

jest wyjątkiem, czy w innych Urzędach Skarbowych na terenie całego kraju zdarzały się
podobne niedomówienia?
Wielu podopiecznych fundacji zgłasza również braki w przelewach jakie widnieją na
subkontach. Mimo praktycznie całkowitej anonimowości jaką zaoferowano zmieniając
Urzędy

Skarbowe na Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy, niektórym osobom

udaje się doszukać przynajmniej części wpłat znajomych, rodziny, czy swoich własnych na
podstawie przedstawionych im zdjęć PIT-ów. Niestety w wielu przypadkach nie znajdują tych
· wpłat na swoich subkontach mimo terminowego i właściwego rozliczenia się podatników
z Urzędem Skarbowym.
Co

więcej

w

przeszłości

w rozliczeniu PIT rubryki
kilku lat dane

darczyńcy

podopieczni fundacji w przypadku zaznaczenia przez podatnika
„wyrażam zgodę"

otrzymuje tylko

mogli

Urząd

poznać imię

i nazwisko

darczyńcy.

Od

Skarbowy a później fundacje, z pominięciem

osób najbardziej zainteresowanych - podopiecznych. Powstaje zatem pytanie, czy przepisy
RODO

uniemożliwiają

ujawnienie informacji beneficjentom na temat

darczyńców,

którzy

wyrazili zgodę na przekazanie ich danych osobowych?
W związku z powyższymi pojawiają się wątpliwości i pytania:
I) Czy 1% podatku w PIT rozliczonym
i

opłacony

nie

później niż

prawidłowo

do dnia O1 czerwca 2020 roku

do dnia 30 czerwca 2020 roku,

był

przekazywany na

wybrany przez podatnika cel OPP?
2) Czy wszystkie
właściwe

Urzędy

Skarbowe dla realizacji przekazywania

środków stosowały

przepisy, a nie jak w liście z Urzędu Skarbowego Bielany jedynie art.15 zzj

ustawy z dnia 2 marca 2020 roku?

3) Ile pieniędzy według deklaracji PIT zostało zadysponowanych przez podatników na
rzecz wybranych przez nich OPP, a ile faktycznie

zostało

przekazanych do tych

podmiotów?
4) Czy nie

było

możliwości

przekazania nazw

Urzędów

Skarbowych, mimo

centralizacji?
5) Jakie są przesłanki za ukrywaniem danych osobowych podatników, którzy w zeznaniu
PIT wyrazili zgodę na przekazywanie tychże?

Ponieważ powyższe
dotarły

informacje budzą poważne obawy, iż nie wszystkie środki z 1% podatku

na wskazane przez podatników subkonta, wnoszę o skontrolowanie działań Centrum

Kompetencyjnego w Bydgoszczy celem ustalenia, czy w wyniku jego działalności nie
popełniono błędów na szkodę OPP i
Proszę również

o skontrolowanie

ich podopiecznych.

zasadności

zastosowania RODO wobec podopiecznych

fundacji, w przypadku gdy podatnik zaznaczył rubrykę w PIT „wyrażam zgodę" .

Z poważaniem

