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Informacja na posiedzenie KOMISJI BUDŻETU MIASTA

I. Wprowadzenie

l.Analiza dochodów z tytułu należności podatkowych w latach 2012-2014

Tab. nr l Podatek od nieruchomości osoby prawne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 164.000.000 zł 166.909.696 zł 101,77%

2013 171.000.000 zł 180.987.707 zł 105,84%

2014 179.000.000 zł 184.542.511 zł 103,10%

Tab. nr 2 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 24.500.000 zł 25.426.702 zł 103,78%

2013 26.400.000 zł 27.523.627 zł 104,26%

2014 28.900.000 zł 29.351.654 zł 101,56%

Tab. nr 3 Podatek od środków transportowych osoby prawne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 7.200.000 zł 6.860.444 zł 95,28%

2013 7.200.000 zł 7.017.823 zł 97,47%

2014 7.000.000 zł 8.086.816 zł 115,53%

Niższe wykonanie podatku w latach 2012 - 2013 w stosunku do przyjętego planu wynika z faktu, iż nie wszyscy
podatnicy wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku od środków
transportowych. W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne.

Tab. nr 4 Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 1.500.000 zł 1.715.913 zł 114,39%

2013 1.800.000 zł 1.640.364 zł 91,13%

2014 1.600.000 zł 1.782.356 zł 111,40%

Niższe wykonanie podatku w roku 2013 w stosunku do przyjętego planu wynika z faktu, iż nie wszyscy podatnicy
wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku od środków transportowych. W
stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne.



Tab. nr 5 Podatek rolny osoby prawne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 4.100 zł 8.331 zł 203,20%

2013 8.400 zł 8.592 zł 102,29%

2014 8.300 zł 7.573 zł 91,24%

Niższe wykonanie w podatku rolnym od osób prawnych w stosunku do przyjętego planu rocznego wynika ze
spadku średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego na
rok podatkowy (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18października 2013r.). Na wartość
wykonania wpłynęły ponadto dokonane' w 2014r. zwroty podatku oraz nieuregulowanie podatku przez część
podatników za rok bieżący.

Tab. nr 6 Podatek rolny osoby fizyczne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 76.000 zł 207.076 zł 272,47%

2013 150.000 zł 7l.837 zł 47,89%

2014 450.000 zł 146.989 zł 32,66%

Niższe od planowanego wykonanie dochodów w tym tytule wynika z faktu, iż nie zostały zakończone wszystkie
prowadzone w związku ze zmianą klasoużytków gruntu postępowania podatkowe i tym samym część podatników
nie otrzymała decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego.

Tab. nr 7 Podatek leśny osoby prawne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 97.900 zł 117.951 zł 120,48%

2013 117.900 zł 118.141 zł 100,20%

2014 118.000 zł 108.853 zł 92,25%

Niższe wykonanie w podatku leśnym od osób prawnych w stosunku do przyjętego planu rocznego wynika ze
spadku średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały 2013r. będącej podstawą do ustalenia stawek podatku leśnego na rok podatkowy
(Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r.).

Tab. nr 8 Podatek leśny osoby fizyczne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 1.600 zł 1.732 zł 108,25%

2013 1.800 zł 1.069 zł 59,39%

2014 1.900 zł 3.973 zł 209,11%

Niższe wykonanie podatku w roku 2013 w stosunku do przyjętego planu wynika z faktu, iż nie wszyscy podatnicy
wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku leśnego.
W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne. Ponadto została przyjęta zawyżona
kwota planu, gdyż należności do zapłaty na dzień 31.12.2013 wynosiły 321,72 zł.
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Tab. nr 9 Opłata targowa

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 2.706.000 zł 2.291.695 zł 84,69%

2013 2.450.000 zł 2.023.307 zł 82,58%

2014 2.000.000 zł 1.884.378 zł 94,22%

Opłata targowa jest nieprzypisaną należnością, której wysokość corocznie określa się na podstawie wykonanych
dochodów, które wynikają z pobieranych przez inkasentów opłat od osób prowadzących sprzedaż na targowiskach.
Ponieważ coraz mniej jest osób sprzedających na targowiskach dochody corocznie maleją.

Tab. nr 10 Opłata skarbowa

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 7.000.000 zł 6.822.948 zł 97,47%

2013 7.000.000 zł 7.067.208 zł 100,96%

2014 7.000.000 zł 7.541.625 zł 107,74%

Opłata skarbowa jest nieprzypisaną należnością, której wysokość corocznie określa się na podstawie wykonanych
dochodów, które wynikają z obowiązku jej zapłaty za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia,
pozwolenia, udzielone pełnomocnictwa. Plan wykonania dochodów określa się szacunkowo na podstawie
ubiegłorocznych pozyskanych dochodów.

Tab. nr 11 Opłata eksploatacyjna

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 9.000.000 zł 5.943.856 zł 66,04%

2013 7.500.000 zł 7.976.131 zł 106,35%

2014 9.759.619 zł 9.759.619 zł 100,00%

Opłata eksploatacyjna jest nieprzypisaną należnością, której wysokość corocznie określa się na podstawie
wykonanych dochodów, które wynikają z obowiązku jej zapłaty za wydobywane przez kopalnie węgla
kamiennego, kopaliny. Wielkość opłaty wyliczona w stosunku do wydobytej kopaliny kwartalnie podawana
jest przez kopalnie. Plan wykonania dochodów określa się szacunkowo na podstawie ubiegłorocznych pozyskanych
dochodów. Ponadto od 2012 roku zmienione zostały terminy zapłaty opłaty eksploatacyjnej z rat kwartalnych na
raty półroczne (rata dot. opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2012r. płatna była do 31.01.2013r.)

Tab. nr 12 Odsetki od nieterminowo uregulowanych wpłat osoby prawne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 850.000 zł 938.464 zł 110,40%

2013 900.000 zł 2.l38.964 zł 237,66%

2014 900.000 zł -43.537 zł ---------

Wyższe wykonanie dochodów za lata 2012-2013 wynika ze skutecznie prowadzonych działań egzekucyjnych w
stosunku do niezapłaconych podatków ustalonych za kilka lat wstecz. Niższe wykonanie odsetek w roku 2014 w
stosunku do przyjętego planu wynika z faktu, dokonanego zwrotu odsetek pobranych w 2013r. z uwagi na
uchylone decyzje wymiarowe i dokonane odpisy w wcześniej przypisanych podatków, które zostały zapłacone z
odsetkami.
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Tab nr 13 Odsetki od nieterminowo uregulowanych wpłat osoby fizyczne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 350.000 zł 325.998 zł 93,14%

2013 350.000 zł 250.225 zł 71,49%

2014 350.000 zł 269.417 zł 76,97%

Niższe wykonanie odsetek w latach 2012-2014 w stosunku do przyjętego planu wynika z faktu, iż nie wszyscy
dłużnicy dokonali zapłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę co pozwoliło by zrealizować przyjęty plan.
Ponadto wpływ miała sytuacja uchylonych decyzji wymiarowych i przeliczenie zapłaconych w latach ubiegłych
odsetek na poczet należności głównej.

Tab. nr 14 Koszty egzekucyjne

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 400.000 zł 338.639 zł 84,65 %

2013 400.000 zł 539.051 zł 134,76%

2014 400.000 zł 318.414 zł 79,60%

Niższe wykonanie kosztów w roku 2014 w stosunku do przyjętego planu spowodowane było koniecznością
zwrotu kosztów egzekucyjnych pobranych w 2013r. na skutek uchylonych decyzji wymiarowych.

Tab nr 16 Opłata za wydanie interpretacji podatkowej, opłata za udzielenie informacji Komornikom Sqdowym

Rok Plan dochodów Dochody wykonane Wykonanie dochodów
do przyjętego planu

2012 6.000 zł 16.160 zł 269,33%

2013 15.000 zł 27.365 zł 182,43%

2014 25.000 zł 7.080 zł 28,32%

Opłata za wydanie interpretacji podatkowej i za udzielenie informacji Komornikom Sądowym jest
nieprzypisaną należnością, której wysokość corocznie określa się na podstawie wykonanych dochodów. Plan
wykonania dochodów określa się szacunkowo na podstawie ubiegłorocznych pozyskanych dochodów. Ponieważ
należności te mają charakter nieprzypisany i zależą od zdarzeń trudnych do przewidzenia (wystąpienie z wnioskiem
o informacje lub wydanie interpretacji) przez organ podatkowy w analizowanym okresie zauważyć można
występujące różnice pomiędzy planem a wykonanym dochodem.

ItYsokość oraz charakterystykę dochodów w latach 2012 - 2014 przedstawia wykres nr l

2012

• nieruchomość

• transport
targowa, skarbowa,
eksploatacyjna

• pozostałe dochody
podatkowe

2014

2013

o 100000000 200000000 300000000
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II. Analiza zaległości podatkowych oraz czynności windykacyjne w latach 2012 -

2014

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2012, na dzień 31.12.2013 oraz na dzień

31.12.2014 przedstawia poniższa tabela nr 1

Lp Tytuł podatku/opłaty Stan zaleałości na dzień w zł
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

1. Podatek od nieruchomości 21.144.780 zł 22.464.729 zł 23.618.584 zł

Osoby prawne 17.105.291 zł 17.236.110 18.060.561 zł
Osoby fizyczne 4.039.489 zł 5.228.619 5.558.023 zł

2. Podatek od środków transportowych 1.681.322 zł 1.698.345 zł 1.744.681 zł

Osoby prawne 764.717 zł 735.491 zł 715.356 zł
Osoby fizyczne 916.605 zł 962.854 zł 1.029.325 zł

3. Podatek rolny 14.026 zł 14.443 zł 14.930 zł

Osoby prawne 179 zł 847 zł 1.656 zł
Osoby fizyczne 13.847 zł 13.596 zł 13.274 zł

4. Podatek leśny 180 zł 178 zł 212 zł

Osoby prawne - zł 8 zł - zł
Osoby fizyczne 180 zł 170 zł 212 zł

5. Opłata targowa 1.637 zł 1.637 zł 7.097 zł

6. Opłata skarbowa 620 zł 686 zł 6.255 zł

RAZEM 22.842.565 zł 24.180.018 zł 25.391.759 zł
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Szczegółowa analiza zaległości z podziałem na poszczególne tytuły podatków opłat lokalnych oraz

dokonane czynności windykacyjne:

Podatek od nieruchomości

- osoby prawne

Tab. nr 2 prezentacja zaległości w poszczególnych latach

Okres zaległości Stan zaległości Stan zaległości Stan zaległości
na 31.12.2012 na 31.12.2013 na 31.12.2014

1991-2011 15.206.919 zł - zł - zł

za 2012 l.898.372 zł - zł - zł

Razem 17.105.291 zł 13.818.484 zł - zł
zaległości za
1991-2012

za 2013 3.417.626 zł - zł

Razem 17.236.110 zł 15.103.205 zł
zaległości za
1991-2013

za 2014 2.957.356 zł

Razem 18.060.561 zł
zaległości za
1991-2014

Różnica salda zaległości Różnica salda zaległości
2013r - 2012r. 2014r - 2013r.

130.819 zł 824.451 zł

Wysokość zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w latach 2012 - 2014 przedstawia wykres nr 2

- 2012
_2013

2014

16500000 17000000 17500000 18000000
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Tab. nr 3 sposób dochodzenia zaległości i ich uwarunkowania

Stan zalezłości na dzień

Rodza i zalezłości 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

- zaległości podmiotów postaw. 8.852.334 zł 8.488.388 zł 8.926.461 zł
w stan likwidacji i upadłości
- pozostałe zaległości objęte 8.252.957 zł 8.747.722 zł 9.134.100 zł
postępowan iem windykacyjnym
i egzekucyjnym
w tym zabezpieczone hipoteką 4.912.786 zł 5.740.016 zł 6.410.488 zł

Sposób dochodzenia zaległości w latach 2012 - 2014 przedstawia wykres nr 3
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Zaległości objęte hipoteką
• pozostałe zaległości objęte

egzekucją
• upadłość, likwidacja

2012 2013 2014

Tab. nr 4 liczba wydanych upomnień i tytułów wykonawczych

Stan na dzień 31.12 Liczba upomnień Liczba tytułów
2012 1.912 942
2013 2.171 1.041
2014 2.218 1.048

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych prezentowana

w tabelach od nr 2 do nr 4 wskazuje, że zaległości pomimo ich sukcesywnego realizowania wykazują tendencje

rosnące. Kwota zaległości jest cały czas wysoka. Powyższe wynika z faktu, że pomimo podejmowanych wobec

dłużników działań egzekucyjnych corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego

wzrasta co ma znaczny wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec roku. Ponadto wpływ na

wysokość zaległości na koniec grudnia 2014r. ma również fakt, że termin płatności ostatniej raty podatku przypada

15 grudnia danego roku, a nie wszyscy podatnicy uregulowali należny podatek w ustawowym terminie.
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Dobrowolna spłata podatku lub przymusowe wyegzekwowanie w wyniku podjętych działań egzekucyjnych za

powyższy okres podatkowy nastąpi w roku 2015. Ponadto wpływ na ogólny przyrost wartości zaległości ma

również fakt, który wynika z tabeli nr 3, iż spośród istniejących zaległości w podatku od nieruchomości osób

prawnych prawie połowę stanowią zaległości podmiotów postawionych w stan upadłości. W stosunku do tych

zaległości Prezydent Miasta Katowice nie może prowadzić żadnych działań windykacyjnych jak i egzekucyjnych.

Zaspokojenie powyższych należności następuje w wyniku podziału funduszy masy upadłości. Ponadto zaległości

powstałe po dniu upadłości podmiotu, zaliczane do I kategorii masy upadłości syndyk powinien realizować

sukcesywnie w miarę wpływu środków pieniężnych do masy upadłości. Ponieważ upadłe podmioty posiadają

zazwyczaj bardzo dużo niezapłaconych wierzytelności syndyk nie posiada środków na realizację bieżących

podatków, i ich nie realizuje co dodatkowo generuje zaległości podatkowe, w stosunku do których nie można

podjąć żadnych czynności egzekucyjnych. Ponadto w kwocie należności objętych upadłością mieści się kwota

2.097.105 zł dotycząca zaległości wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe i nie zostały one

zaspokojone z funduszy masy upadłości, a dłużnicy zostali wykreśleni z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedstawione dane liczbowe wskazują, że organ podatkowy stosuje wszystkie usankcjonowane przepisami prawa

instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległego podatku (wysokie liczby wystawianych upomnień i tytułów

wykonawczych - tab. nr 4 ), zabezpieczanie interesów Miasta i nie doprowadzanie do przedawnienia zaległości

podatkowych (wysoka kwota ustanowionych hipotek - tab. nr. 3) oraz podejmowanie innych czynności mających

na celu przymusowe wyegzekwowanie od dłużnika należnego zaległego podatku (zawiadomienia o wykroczeniu

skarbowym. postępowania o wyjawienie majątku. podejmowanie czynności mających na celu prowadzenie egzekucji z nieruchomości

przez Urzędy Skarbowe).

- osoby fIzyczne

Tab. nr 5 prezentacja zaległości w poszczególnych latach

Okres zaległości Stan zaległości Stan zaległości Stan zaległości
na 31.12.2012 na 3l.12.2013 na 31.12.2014

1994-2011 2.495.020 zł -zł -zł

za 2012 1.544.469 zł -zł -zł

Razem 4.039.489 zł 4.267.804 zł
zaległości za
1994-2012

za 2013 960.815 zł

Razem 5.228.619 zł 3.042.739 zł
zaległości za
1994-2013

za 2014 2.515.284 zł

Razem 5.558.023 zł
zaległości za
1994-2014

Różnica salda zaległości Różnica salda zaległości
2013r - 2012r. 2014r - 2013r.

1.189.130 zł 329.404 zł
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Wysokość zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych w latach 2012 - 2014 przedstawia wykres nr 4

.2012

.2013
2014

55 023
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Tab. nr 6 sposób dochodzenia zaległości i ich uwarunkowania

Stan zaległości na dzień

Rodzai zalezłości 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

- zaległości podmiotów postaw. 7.738 zł 7.738 zł 17.802 zł
w stan likwidacji i upadłości
- pozostałe zaległości objęte 4.031. 751 zł 5.220.881 zł 5.540.221 zł
postępowaniem windykacyjnym l

egzekucyjnym
w tvm zabezpieczone hipoteką. 1.541.813 zł 2.062.547 zł 2.426.645 zł

Sposób dochodzenia zaległości w latach 2012 - 2014 przedstawia wykres nr 5
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Tab. nr 7 liczba wydanych upomnień i tytułów wykonawczych

Stan na dzień 31.12 Liczba upomnień Liczba tytułów
2012 8.965 4.277
2013 18.917 4.729
2014 17.943 5.548

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych prezentowana w

tabelach od nr 5 do nr 7 wskazuje, że zaległości pomimo ich sukcesywnego realizowania wykazują tendencje

rosnące. Powyższe wynika z faktu, że pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych w latach

2012-2014 liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego znacząco wzrosła co ma znaczny

wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec danego roku. Wpływ na wysokość zaległości

podatkowych ma również fakt toczących się postępowań odwoławczych, które uniemożliwiają dochodzenie ich w

drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia. Ponadto na podstawie

dokumentacji pozyskanej podczas prowadzonych działań egzekucyjnych można wywnioskować, że zwiększa się

liczba podatników u których zaległości podatkowe powstają z uwagi na pogarszające się warunki ich życia i trudną

sytuację finansową. Ponadto w wyniku działań pokontrolnych zostały dokonane skontrolowanym podatnikom

wymiary podatku za lata ubiegłe. Przedstawione w tabelach dane liczbowe wskazują, że organ podatkowy stosuje

wszystkie usankcjonowane przepisami prawa instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległego podatku

(wysoka liczba wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych - tab. nr 7, prowadzenie egzekucji z

nieruchomości), zabezpieczanie interesów Miasta i nie doprowadzanie do przedawnienia zaległości podatkowych (

wysoka kwota ustanowionych hipotek - tab. nr. 6) oraz podejmowanie innych czynności mających na celu

przymusowe wyegzekwowanie od dłużnika należnego zaległego podatku (zawiadomienia o wykroczeniu skarbowym.

postępowania o wyjawienie majqtku.}.

Podatek od środków transportowych

Tab. nr 8 prezentacja zaległości w poszczególnych latach

Okres zaległości Stan zaległości Stan zaległości Stan zaległości
na 31.12.2012 na 31.12.2013 na 31.12.2014

1998-2011 1.478.740 zł - zł - zł

za 2012 202.582 zł -zł -zł

Razem 1.681.322 zł 1.583.641 zł
zaległości za
1998-2012

za 2013 114.704 zł

Razem 1.698.345 zł 1.488.112 zł
zaległości za
1998-2013

za 2014 256.569 zł

Razem 1.744.681 zł
zaległości za
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1998-2014 I I
Różnica salda zaległości Różnica salda zaległości

2013r - 2012r. 2014r - 2013r.

17.023 zł 46.336 zł

U);sokość zaległości w podatku od środków transportowych w latach 2012 - 2014 przedstawia wykres nr 6

17 681
.2012
·2013

2014

1600000 1650000 1700000 1750000

Tab. nr 9 sposób dochodzenia zaległości i ich uwarunkowania

Stan zaległości na dzień

Rodzaj zaległości 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

- zaległości podmiotów postaw. 523.862 zł 500.557 zł 461.863 zł
w stan likwidacji i upadłości
- pozostałe zaległości objęte 1.157.460 zł 1.197.788 zł 1.282.818 zł
postępowan iem windykacyjnym
i egzekucyjnym
w tym zabezpieczone hipoteką
i zastawem skarbowym

318.072 zł 399.981 zł 419.707 zł

u



Sposób dochodzenia zaległości w latach 20 J 2 - 20 J 4 przedstawia wykres nr 7

1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000

O
2012 2013 2014

Zaległości objęte hipoteką
• pozostałe zaległości objęte

egzekucją
• upadłość, likwidacja

Tab. nr 10 liczba wydanych upomnień i tytułów wykonawczych

Stan na dzień 31.12 Liczba upomnień Liczba tytułów
2012 639 368
2013 595 309
2014 661 396

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych

prezentowana w tabelach od nr 8 do nr 10 wskazuje, że zaległości pomimo ich sukcesywnej spłaty wykazują

tendencje rosnące. Kwota zaległości jest nadal wysoka. Powyższe wynika z faktu, że pomimo podejmowanych

wobec dłużników działań egzekucyjnych corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku

podatkowego wzrasta co ma znaczny wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec roku. Ponadto

wpływ na ogólny przyrost wartości zaległości ma również fakt, który wynika z tabeli nr 9, iż spośród istniejących

zaległości w podatku od środków transportowych wysoka kwotę stanowią zaległości podmiotów postawionych w

stan upadłości lub likwidacji. W stosunku do tych zaległości Prezydent Miasta Katowice nie może prowadzić

żadnych działań windykacyjnych jak i egzekucyjnych. Zaspokojenie powyższych należności następuje w wyniku

podziału funduszy masy upadłości. Ponadto zaległości powstałe po dniu upadłości podmiotu, zaliczane do I

kategorii masy upadłości syndyk powinien realizować sukcesywnie w miarę wpływu środków pieniężnych do masy

upadłości. Ponieważ upadłe podmioty posiadają zazwyczaj bardzo dużo niezapłaconych wierzytelności syndyk nie
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posiada środków na realizację bieżących podatków i ich nie realizuje co dodatkowo generuje zaległości podatkowe,

w stosunku do których nie można podjąć żadnych czynności egzekucyjnych. Ponadto na podstawie dokumentacji

pozyskanej podczas prowadzonych działań egzekucyjnych można wywnioskować, że zwiększa się liczba

podatników u których zaległości podatkowe powstają z uwagi na pogarszające się warunki ich życia i trudną

sytuację finansową. Powyższe powoduje trudności w egzekwowaniu należności podatkowych od dłużnika. Jedyna

możliwością w przypadku bezskutecznych działań egzekucyjnych jest podejmowanie działań zabezpieczających na

ruchomościach i nieruchomościach dłużników. Chociaż podejmowane działania nie mają bezpośredniego wpływu

na realizację dochodów oraz spłatę zaległości podatkowych w danym roku, skutecznie zabezpieczają interes Miasta

i nie doprowadzają do przedawnienia należności podatkowych.

Przedstawione dane liczbowe wskazują, że organ podatkowy stosuje wszystkie usankcjonowane przepisami prawa

instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległego podatku (wysoka liczba wystawianych upomnień i tytułów

wykonawczych - tab. nr 10), zabezpieczanie interesów Miasta i nie doprowadzanie do przedawnienia zaległości

podatkowych (wysoka kwota ustanowionych hipotek i zastawów skarbowych - tab. nr. 9) oraz podejmowanie

innych czynności mających na celu przymusowe wyegzekwowanie od dłużnika należnego zaległego podatku

(zawiadomienia o wykroczeniu skarbowym).

Podatek rolny

Tab. nr 11 prezentacja zaległości w poszczególnych latach

Okres zaległości Stan zaległości Stan zaległości Stan zaległości
na 31.12.2012 na 31.12.2013 na 31.12.2014

2007-2011 10.129 zł - zł -zł

za 2012 3.897 zł -zł -zł

Razem 14.026 zł 11.651 zł
zaległości za
2007-2012

za 2013 2.792 zł

Razem 14.443 zł 3.776 zł
zaległości za
2007-2013

za 2014 11.154 zł

Razem 14.930 zł
zaległości za
2007-2014

Różnica salda zaległości Różnica salda zaległości
2013r - 2012r. 2014r - 2013r.

417 zł 487 zł
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JtYsokość zaległości w podatku rolnym w latach 2012 - 2014 przedstawia wykres nr 8

.2012

.2013
2014

13500 14000 14500 15000

Tab. nr 12 liczba wydanych upomnień i tytułów wykonawczych

Stan na dzień 31.12 Liczba upomnień Liczba tytułów
2012 33 4
2013 54 6
2014 52 19

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatku rolnego prezentowana

w tabeli nr 11 wskazuje, że zaległości pomimo ich systematycznej wpłaty wykazują tendencje wzrostową.

Powyższe wynika z faktu, iż pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych corocznie liczba

podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta co ma znaczny wpływ na generowanie

zaległości podatkowych na koniec roku. Ponadto na podstawie dokumentacji pozyskanej podczas prowadzonych

działań egzekucyjnych można wywnioskować, że zwiększa się liczba podatników u których zaległości podatkowe

powstają z uwagi na pogarszające się warunki ich życia i trudną sytuację finansową. Powyższe powoduje trudności

w egzekwowaniu należności podatkowych od dłużnika. Ponadto w kwocie zaległości mieszczą się również kwoty

niezapłaconego podatku rolnego ustalonego na podstawie decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego.

W tabeli nr 12 przedstawiono liczbę wydanych w latach 2012 - 2014 upomnień i tytułów wykonawczych.
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Podatek leśny

Zaległości w podatku leśnym osób prawnych na koniec analizowanego roku 2012 i 2014 wynosiły 0,00 zł,

natomiast zaległość za 20 Br. wynosiła 8 zł.

W zakresie osób fizycznych zaległości w podatku leśnym kształtowały się odpowiednio wg stanu na dzień 31

grudnia:

- 2012 kwota 180 zł

- 2013 kwota 170 zł

- 2014 kwota 212 zł

Zaległości objęte są postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym.

Opłata tar20wa

Zaległości w opłacie targowej dotyczą lat ubiegłych i obecnie wynikają z niezapłaconej opłaty przez

12 podatników. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach kształtowały się odpowiednio:

- 2012 kwota 1.637 zł

- 2013 kwota 1.637 zł

- 2014 kwota 7.097 zł

Przypis zaległości nastąpił na skutek wydanych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

W stosunku do 11 dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez tutejszy Organ egzekucyjny oraz

Urzędy Skarbowe. W stosunku do 1 dłużnika było prowadzone postępowanie egzekucyjne, które z uwagi na zgon

podatnika zostało umorzone. Obecnie prowadzone jest postępowanie mające na celu orzeczenie odpowiedzialności

spadkobierców za zobowiązanie podatkowe spadkodawcy -postępowanie w toku.

Opłata skarbowa

Zaległości w opłacie skarbowej obecnie wynikają z niezapłaconej opłaty przez 150 podatników, którym określono

wysokość zobowiązania podatkowego w drodze decyzji administracyjnej. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia

w poszczególnych latach kształtowały się odpowiednio:

- 2012 kwota 620 zł

- 2013 kwota 686 zł

- 2014 kwota 6.255 zł

Powyższe zaległości objęte są postępowaniem windykacyjnym.
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III. Informacja dotycząca wielkości udzielonych ulg w 2014 roku

ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W 2014 roku na terenie Miasta Katowice obowiązywały niżej wymienione uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Celem ich wprowadzenia było stworzenie korzystnych warunków
do prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania w Katowicach, a także poprawa stanu technicznego i
wyglądu kamienic w centrum Miasta.

l. Uchwała nr XII/195/11 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis, zmieniona uchwałą nr XL1IJ984/13 Rady Miasta Katowice z
dnia 27 listopada 2013r., która obowiązywała do dnia 30.06.2014r., przy czym prawa do zwolnienia nabyte w
czasie jej obowiązywania, trwają przez okres w niej przewidziany.

Ilość dokonanych zgłoszeń w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Brak

Ilość odmów udzielenia zwolnienia w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Brak

Ilość spraw w toku Brak

Kwota zwolnień udzielonych w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Brak

Kwota zwolnień trwających w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Brak

2. Uchwała nr L/1189/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis, która weszła w życie dnia 01.07.2014r. i obowiązuje do dnia
30.06.2021 r.

Ilość dokonanych zgłoszeń w okresie od 01.07.2014r. do 3 1.12.20 l 4r. 2

Ilość odmów udzielenia zwolnienia w okresie od 01.07.2014r. do 31.12.2014r. 1*

Ilość spraw w toku l

Kwota zwolnień udzielonych w okresie od 01.07.2014r. do 31.12.2014r. Brak

Kwota zwolnień trwających w okresie od 01.07.2014r. do 3 1.12.20 14r. Brak

* przyczyna odmowy: niespełnienie warunków wynikających z uchwały.

3. Uchwała nr XVIII/368/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych w obszarze
centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji, zmieniona uchwałą nr XLIIJ985/13 Rady Miasta
Katowice z dnia 27 listopada 2013r., która obowiązywała do dnia 30.06.2014r., przy czym prawa do zwolnienia
nabyte w czasie jej obowiązywania, trwają przez okres w niej przewidziany.

Ilość dokonanych zgłoszeń w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. l

Ilość odmów udzielenia zwolnienia w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. 1*

Ilość spraw w toku Brak

Kwota zwolnień udzielonych w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Brak

Kwota zwolnień trwających w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. 1.475,63 zł**

* przyczyna odmowy: niespełnienie warunków wynikających z uchwały;
** dotyczy 1podatnika, który dokonał zgłoszenia zamiaru skorzystania ze zwolnienia w 2012 roku.

4. Uchwała nr L/1188/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych w obszarze centrum
Katowic, w których dokonano remontu elewacji, która weszła w życie dnia 01.07.2014r. i obowiązuje do dnia
30.06.2021 r.
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Ilość dokonanych zgłoszeń w okresie od 01.07.2014r. do 31.12.2014r. 5

Ilość odmów udzielenia zwolnienia w okresie od 01.07.20 14r. do 31.12.20 14r. 4*

Ilość spraw w toku 1**

Kwota zwolnień udzielonych w okresie od 01.07.2014r. do 31.12.2014r. Nie dotyczy

Kwota zwolnień trwających w okresie od 01.07.20 14r. do 31.12.20 14r. Nie dotyczy
* przyczyny odmowy: nieuzupełnienie brakow formalnych zgłoszenia, dokonam e zgłoszenia przez podmiot niebędqcy
podatnikiem;
** spełnienie wstępnych warunków; trwa remont elewacji.

W przypadku, gdy w ww. uchwałach przewidziano zwolnienia skierowane do osób fizycznych lub podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, udzielone zwolnienie stanowi pomoc de minimis.

5. Uchwała nr XLV/I058/14 Rady Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną, która weszła w życie dnia 28.02.2014r. i
obowiązywała do dnia 30.06.2014r.

Ilość dokonanych zgłoszeń w okresie od 28.02.2014r. do 30.06.2014r. l

Ilość odmów udzielenia zwolnienia w okresie od 28.02.2014r. do 30.06.20 14r. Brak

Ilość spraw w toku 1

Kwota zwolnień udzielonych w okresie od 28.02.2014r. do 30.06.2014r. Brak

Kwota zwolnień trwających w okresie od 28.02.2014r. do 30.06.2014r. Nie dotyczy

6. Uchwała nr XLVIII/988/09 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2009r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice

W 2014 roku w podatku od nieruchomości od osób prawnych udzielono zwolnień na łączną kwotę 292.008,00 zł.

Ponadto, w 2014 roku udzielono zwolnień na podstawie niżej wymienionych uchwał, które obowiązywały w latach
poprzednich, przy czym prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania tych uchwał, trwają przez okres w
nich przewidziany, co wywołuje skutek finansowy.

l. Uchwała nr XXII/457/08 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części znajdujących się na terenie miasta
Katowice, w których dokonano remontu elewacji, która obowiązywała do dnia 31.12.20 lOr. przy czym prawa do
zwolnienia nabyte w czasie jej obowiązywania, trwają przez okres w niej przewidziany.

Kwota zwolnień udzielonych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Brak

Kwota zwolnień trwających w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 17.171,14 zł*
*dotyczy 41 podatników, którzy złożyli wniosek o udzielenie zwolnienia do dnia 31.12.20 I Or.

2. Uchwała nr X/187/07 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą na terenie miasta Katowice, która obowiązywała do dnia 31.12.20 lOr., przy czym prawa do
zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania ww. uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Kwota zwolnień udzielonych w okresie od O1.01.2014r. do 31.12.2014r. Brak

Kwota zwolnień trwających w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 56.322,86 zł*
. ,*dotyczy 2podatnikaw. .

3. Uchwała nr VII/I03/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną, która obowiązywała do dnia 31.12.20 Br., przy
czym prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania ww. uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.
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Kwota zwolnień trwających w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

BrakKwota zwolnień udzielonych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

323.541,56 zł*
*dotyczy 2 podatników.

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Na podstawie art. 67 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015r., poz. 613) organ podatkowy, na wniosek
podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem
publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone
w decyzji, o której mowa wart. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stosowane jest zatem na wniosek podatnika w wyjątkowych
sytuacjach, uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Przesłanka ważnego interesu
podatnika, od wystąpienia której uzależniona jest możliwość udzielenia ulgi podatkowej, wymaga ustalenia sytuacji
finansowej podatnika oraz skutków ekonomicznych, jakie wystąpią w wyniku realizacji zobowiązania. Decyzja o
udzieleniu ulgi powinna zatem uwzględniać możliwości płatnicze podatnika, w przeciwnym razie ulga taka będzie
pozorna i w sposób oczywisty niemożliwa do zrealizowania. Pomoc ta, ma stworzyć szansę na odzyskanie
płynności finansowej przez podatnika, co pozwoli w przyszłości na bieżące wywiązywanie się z zobowiązań
podatkowych. Podatnik posiada uprawnienie do ubiegania się o wskazaną ulgę, jeżeli nie jest w stanie jednorazowo
uregulować ciążącego na nim zobowiązania, a pomoc w postaci ulgi podatkowej pozwoli na jego wykonanie bez
narażenia podatnika i jego rodziny na zagrożenie egzystencji. Organ podatkowy zobligowany jest z kolei do
dokonania szczegółowej analizy sytuacji materialnej, życiowej a zwłaszcza finansowej, w jakiej znajduje się
podatnik, by ustalić czy w danej sprawie wystąpił ważny interes podatnika lub interes publiczny. Konieczne jest
zatem przeprowadzenie postępowania podatkowego oraz zebranie materiałów dowodowych potwierdzających
sytuację przedstawioną we wniosku. Obowiązek zebrania kompletnego materiału dowodowego ma bowiem
kluczowe znaczenie dla stosowania przepisów prawa materialnego i procesowego, którego podstawą jest
wcześniejsze prawidłowe i dokładne wyjaśnienie wszystkich istotnych w sprawie okoliczności faktycznych
odpowiadających prawdzie, czyli zgodnych z rzeczywistym stanem.

Poniżej przedstawia się wykaz ulg podatkowych udzielonych w 2014 roku:

Tab. nr 1struktura złożonych wniosków pod względem rodzaju ulgi

Rodzaj wnioskowanych ulg Ilość wniosków złożonych w 2014 roku

Odroczenia 16

Raty 145

Umorzenia 62

Razem 223

Strukturę złożonych wniosków pod względem rodzaju ulgi przedstawia wykres nr 1

• odroczenia
• raty

umorzenia
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Tab. nr 2 wysokość udzielonych ulg wpodziale na rodzaje wnioskowanych ulg

Rodzaj wnioskowanych ulg Kwota udzielonych ulg w
2014 roku

Odroczenia 0,00 zł

Raty 332.513,00 zł

Umorzenia 3.711,00 zł

TfYsokość udzielonych ulg w podziale na rodzaje wnioskowanych ulg przedstawia wykres nr 2

• odroczenia
• raty

umorzenia

Tab. nr 3 struktura rozpatrzonych wniosków w podziale na rodzaje wnioskowanych ulg w 2014 roku

Rodzaj Ilość wniosków Ilość pozytywnie Ilość negatywnie W toku***
wnioskowanych rozpatrzonych rozpatrzonych
ulg wniosków* wniosków**

Odroczenia 16 Brak 9 7

Raty 145 28 105 24

Umorzenia 62 3 54 13

Razem 223 31 168 39

* w tym 13 spraw z wniosków złożonych w 2013r. oraz 2 sprawy z wniosków złożonych w 2012r., które
rozpatrzono po zakończeniu postępowań odwoławczych przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
wszczętych z wniosków podatników;

** w ratach i odroczeniach negatywne rozpatrzenie wniosku w zdecydowanej większości wynikało z
niedostarczenia niezbędnego materiału dowodowego przez podatników na wezwanie tutejszego Organu; w
umorzeniach natomiast stwierdzano brak "ważnego interesu podatnika" i "interesu publicznego", tj. podatnicy mieli
środki na zapłatę zaległości podatkowych;

*** w okresie do dnia 31.05.2015r. rozpatrzono 38 wniosków złożonych w 2014r., w tym 10 wniosków o
rozłożenie zapłaty na raty rozpatrzono pozytywnie.
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Strukturę rozpatrzonych wniosków w podziale na rodzaje wnioskowanych ulg przedstawia wykres nr 3
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Z powyższych zestawień wynika, iż w 2014r. największą pozycję wśród udzielonych ulg zajmuje rozłożenie
zapłaty podatku i zaległości podatkowej na raty w łącznej wysokości 332.5l3,00 zł, a następnie umorzenie, które w
2014r. wyniosło 3.711,00 zł. Rozkład udzielonych ulg jest zgodny z przyjętą polityką fiskalną Miasta, tj.
przychylaniem się do wniosków o udzielenie ulg podatkowych w spłacie zobowiązań prowadzących do całkowitej
spłaty zobowiązania i dodatkowo przynoszących budżetowi Miasta dochód w postaci opłaty prolongacyjnej (która
ma zrekompensować organowi podatkowemu czas oczekiwania na realizację obowiązku podatkowego). Umorzenie
podatku lub zaległości podatkowej obciąża natomiast budżet Miasta, gdyż powoduje utratę dochodów i z tego też
względu stosowana jest tylko w sytuacjach szczególnych. Układ redakcyjny przepisu art. 67a § l Ordynacji
podatkowej wskazuje bowiem, iż dopiero w ostateczności organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części
zaległości podatkowe, zatem umorzenie zaległości podatkowej zasadne jest dopiero w sytuacji, gdy
niewystarczające jest odroczenie płatności lub rozłożenie na raty.

OPINIE WYDAWANE W SPRAWACH PODATKOWYCH

Ponadto, wskazać należy, że w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych podlegają jeszcze opiniowaniu sprawy
przekazywane przez Naczelników Urzędów Skarbowych dotyczące udzielenia ulgi w spłacie podatków
stanowiących dochody Miasta, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe wynika z treści art.
209 § I ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) zgodnie z którym, jeżeli przepis prawa uzależnia
wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, w tym wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia
stanowiska w innej formie, decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. Opinia wydawana jest w
formie postanowienia.

Poniżej przedstawiono ilość przekazanych wniosków opiniowanych w 2014 roku w podziale na rodzaj ulgi:

Tab. nr 4 struktura przekazanych do zaopiniowania wniosków pod względem rodzaju ulgi

Rodzaj opiniowanych wniosków Ilość wniosków

Odroczenia 6
Raty 58

Umorzenia 34

Razem 98
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Strukturę przekazanych do zaopiniowania wniosków pod względem rodzaju ulgi przedstawia wykres nr 4

Tab. nr 5 struktura wydanych opinii w podziale na rodzaj wnioskowanych ulg

• odroczenia
• raty

umorzenia

-
Rodzaj Ilość Ilość pozytywnie Ilość negatywnie W toku**
opiniowanych ulg wniosków zaopiniowanych zaopiniowanych

wniosków wniosków*

Odroczenia 6 1 5 Brak

Raty 58 25 27 6

Umorzenia 34 2 32 Brak

Razem 98 28 64 6

* w ratach i odroczeniach negatywne zaopiniowanie wniosku w zdecydowanej większości wynikało z
niedostarczenia niezbędnego materiału dowodowego przez podatników na wezwanie Naczelnika Urzędu
Skarbowego lub nieuzupełnienie dokumentacji na wezwanie tutejszego Organu; w umorzeniach natomiast
stwierdzano brak "ważnego interesu podatnika" i "interesu publicznego", tj. podatnicy mieli środki na zapłatę
zaległości podatkowych;

** w okresie do dnia 31.05.2015r. zaopiniowano 4 wnioski z 2014r. - wszystkie pozytywnie.

Strukturę wydanych opinii w podziale na rodzaje wnioskowanych ulg przedstawia wykres nr 5
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22



Załqcznik nr l do informacji na temat analizy dochodów, zaległości podatkowych i ich windykacji w latach 2012 - 2014

l. Wykaz 10 największych dłużników na dzień 31 grudnia 2014r.

LP NREWID TYTUŁ KWOTA PRZYCZYNY ISTNIENIA ZALEGŁOŚCI

ZOBOWIĄZANIA ZALEGŁOŚCI

1 0/220 Podatek od nieruchomości oraz 3.849.765 zł Wierzytelność zgłoszona do masy upadłości .
podatek od środków Syndyk nie reguluje podatku objętego I kategorią

data upadł. 22.11.2001 transportowych masy upadłości - wystosowano wezwanie do Sądu

2 0/554, Podatek od nieruchomości 2.596.647 zł Egzekucja była prowadzona przez Naczelnika US w

0/1082 Warszawie. Obecnie postępowanie egzekucyjne
zostało przekazane do Naczelnika II US w
Katowicach celem prowadzenia egzekucji z
nieruchomości. Zobowiązanie na bieżąco
zabezpieczane hipotecznie. Zawiadomienie o
wykroczeniu skarbowym.

3 0/83 Podatek od nieruchomości 1.987.079 zł Wierzytelność zgłoszona do masy upadłości.
Postępowanie upadłościowe w toku.

data upadł. 16.05.2001

4 0/397 Podatek od nieruchomości 1.527.619 zł Wierzytelność zgłoszona do masy upadłości. Część
podatek od środków wierzytelności została spłacona z masy upadłości.

data upadł. 18.12.2008 transportowych Postępowanie upadłościowe zakończone - podmiot
wykreślony z KRS

5 0/199 Podatek od nieruchomości 590.831 zł Wierzytelności zgłoszone do masy upadłości.
Postępowanie upadłościowe w toku.

data upadł. 18.01.2013

6 60/9850 Podatek od nieruchomości 552.350 zł Egzekucja prowadzona przez Naczelnika US w
Sosnowcu i tut. Referat Egzekucyjny. Przekazanie
tytułów wykonawczych do Naczelnika II US w
Katowicach celem wszczęcia egzekucji z
nieruchomości. Zobowiązanie na bieżąco
zabezpieczane hipotecznie. Zawiadomienie o
wykroczeniu skarbowym.

7 40/5679,60/3589, Podatek od nieruchomości 535.800 zł Egzekucja prowadzona przez Naczelnika US w

60/5603 Ostrzeszowie i Komornika Sądowego w Kępnie.
Egzekucja z nieruchomości nieskuteczna -
nieruchomość nie została zlicytowana.
Zobowiązanie na bieżąco zabezpieczane
hipotecznie. Zawiadomienie o wykroczeniu
skarbowym .

8 0/146 Podatek od nieruchomości 534.683 zł Tytuły realizowane przez Naczelnika US w
Dąbrowie Górniczej. Zaległości zabezpieczenie
wpisem hipotecznym. Zawiadomienie o
wykroczeniu skarbowym.

9 0/2789 Podatek od nieruchomości 526.640 zł Egzekucja prowadzona przez Naczelnika US w
Gliwicach. Wystąpiono do Sądu o nakazanie
dłużnikowi wyjawienie majątku. Zawiadomienie o
wykroczeniu skarbowym. Zaległości zabezpieczenie
wpisem hipotecznym.

10. 0/2361 Podatek od nieruchomości 338.553 zł Tytuły realizowane przez Naczelnika US w
Krakowie. Zawiadomienie o wykroczeniu
skarbowym. Zaległości zabezpieczenie wpisem
hipotecznym.

RAZEM 13.039.967 zł



Załącznik nr1do informacji na temat analizy dochodów, zaległości podatkowych i ich windykacji w latach 2012 - 2014

2. Dziesięciu największych dłużników z podziałem na rodzaj prowadzonej działalności

Kwota Kwota Różnica Kwota Różnica 2014r.-2013r

Branża zaległości na zaległości na 2013r.-2012r zaległości na

dzień dzień dzień

31.12.2012r 31.12.2013r 31.12.2014r
Hutnictwo 1.987.079 zł 1.987.079 - zł 1.987.079 zł - zł

Działalność 5.993.189 zł 6.825.757 zł 832.568 zł 7.565.339 zł 739.582 zł
produkcyj no-

usługowa
Handel 3.065.126 zł 3.807.413 zł 742.287 zł 3.487.549 zł -319.864 zł

Razem 11.045.394 zł 12.620.249 zł 1.574.855 zł 13.039.967 zł 419.718 zł

zaległości

Dziesięciu największych dłużników z podziałem na rodzaj prowadzonej działalności w latach 2012 - 2014 przedstawia wykres nr 9

• hutnictwo
• działalność produkcyjno-

usługowa
handel

2013 2014

Analiza największych kwot zaległości wykazała, że problemy z bieżącym regulowaniem podatku od
nieruchomości posiadają podmioty wykonujące działalność produkcyjno -usługową, a następnie handlową.
Wartość zaległości o najwyższej kwocie w hutnictwie od 2012 roku jest niezmienna i dotyczy 1 podatnika
postawionego w stan upadłości.


