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Szanowny Panie Rzeczniku,

W uzupełnieniu pisma nr DPP6.853.61.2019 z dnia 29.05.2019 r., stanowiącego 

odpowiedź na wystąpienie z dnia 26.04.2019 r. Nr RMSP-142/2019/WPL, w sprawie danych 

dotyczących działań podejmowanych przez organy podatkowe wobec przedsiębiorców, którzy 

zawarli umowy z nieuczciwymi podmiotami oferującymi usługi outsourcingu pracowniczego, 

przedstawiam dodatkowe informacje  w zakresie uchylonych decyzji organów I instancji.

Należy zauważyć, że poniższe informacje prezentowane są wg stanu na dzień 

31.05.2019 r. i dotyczą 92 decyzji uchylonych (statystyka przedstawiona w piśmie z dnia 

29.05.2019 r. obejmowała 89 przypadków decyzji uchylonych w II instancji i dotyczyła stanu na 

dzień 25.03.2019 r.).

1) W 11 przypadkach postępowanie odwoławcze zakończyło się uchyleniem decyzji organu        

I instancji w całości i umorzeniem postępowania; 1 decyzja zaskarżona została do WSA.

2) W 21 przypadkach postępowanie odwoławcze zakończyło się uchyleniem decyzji  organu         

I instancji  w całości i orzeczeniem  co do istoty sprawy; 12 decyzji zostało zaskarżonych do 

WSA.

3) W 9 przypadkach postępowanie odwoławcze zakończyło się uchyleniem decyzji  organu         

I instancji w części i orzeczeniem co do istoty sprawy w tym zakresie; w 6 sprawach decyzje 

zostały zaskarżone do WSA. 
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4) W 51 przypadkach organy odwoławcze wydały decyzje o uchyleniu decyzji organów              

I instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (w 13 przypadkach powyższe 

decyzje zaskarżono do WSA). Należy zauważyć, iż w tej grupie:

- w 26 sprawach postępowania pozostają w toku, 

- w 25 sprawach, po ponownym rozpatrzeniu, organy I instancji wydały decyzje (z czego 3 o 

umorzeniu postępowania). 

Dodatkowo należy zauważyć, iż nie zgłoszono przypadków, aby w związku z 

uchyleniem decyzji organu I instancji i orzeczeniem co do istoty sprawy, organy II instancji 

wydały decyzje na niekorzyść strony odwołującej się, mając na uwadze, że zaskarżona decyzja 

rażąco naruszała prawo lub interes publiczny.

Z poważaniem,

     Paweł Cybulski
  Podsekretarz Stanu 
     Zastępca Szefa 

    Krajowej Administracji Skarbowej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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