
Białystok, 28 lutego 2018 r.



Zapewnienie stabilnych, efektywnych 

i zrównoważonych finansów publicznych 

oraz wysokiej jakości świadczonych usług 

Misja Krajowej Administracji Skarbowej



Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Krajowa Administracja Skarbowa 

w woj. podlaskim

15 urzędów skarbowych
Podlaski Urząd 

Celno-Skarbowy

9 oddziałów celnych

3 delegatury UCS





Wpływy podatkowe w woj. podlaskim 

(PIT, CIT, VAT):

Wpływy 

PIT, CIT, 

VAT

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Różnica 
(2017-2016)

Wzrost 

w %

2 152 974 448,67 2 286 283 844,39 2 947 713 497,16 + 661 429 652,77 28,93 %



W 2017 roku urzędy skarbowe w woj. podlaskim obsłużyły:

Liczba 

obsłużonych 

dokumentów

formularze PIT formularze CIT deklaracje VAT

1.300.732 11.967 515.773



Obsługa ruchu granicznego na drogowych 

przejściach granicznych w woj. podlaskim

OC Kuźnica

OC Bobrowniki

OC Połowce
Rok 2016 Rok 2017 Różnica Wzrost w %

Odprawione

pojazdy w ruchu 

osobowym
1 301 138 1 653 497 + 352 357 27,08 %

Odprawione

pojazdy w ruchu 

towarowym

(ciężarówki)

420 153 506 254 + 86 101 20,49 %



Obsługa ruchu granicznego na kolejowych 

przejściach granicznych w woj. podlaskim

OCK Kuźnica

OC Siemianówka
Rok 2016 Rok 2017 Różnica Wzrost w %

Odprawione

pociągi
5 486 5 807 + 321 5,85 %

Odprawione 

wagony
151 439 172 357 + 21 374 13,81 %



Obsługa dokumentów TAX FREE

Obsługa dokumentów 

TAX FREE

w 2017 roku

Liczba 

zarejestrowanych 

dokumentów

Wartość wywiezionych 

towarów

995 tys. 677 mln zł



Kontrole podatkowe w woj. podlaskim

Rok 2016 Rok 2017

Liczba kontroli 

podatkowych
1273 990

Liczba kontroli 

wykazujących uszczuplenia
1088 (84%) 843 (85%)

Wysokość ujawnionych 

uszczupleń
70 604 528 zł 151 834 284 zł



Zwiększenie skuteczności postępowań 

kontrolnych w zakresie kontroli celno-skarbowej

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

Liczba 

postępowań 

kontrolnych
437 398 235

Wpłaty w 

milionach     

złotych
41,10 76,40 76,88
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Ceny transferowe i optymalizacja
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Kwota ustaleń z cen transferowych i optymalizacji

Wpłacona kwota ustaleń z 

cen transferowych i 

optymalizacji
kwota podatku 

dochodowego z tytułu 

stwierdzonych 

nieprawidłowości

zmniejszenie straty z tytułu 

stwierdzonych 

nieprawidłowości

40 970 600 zł 105 832 331,83 zł 10 051 930,75 zł



• W 2017 roku IAS w Białymstoku znalazła się na 

1 miejscu w kraju w zakresie realizacji tytułów 

wykonawczych zarówno podatkowych (65,62% 

przy średniej dla kraju 54,80%) jak i wszystkich 

(53,45% przy średniej 40,85%)

Efektywność egzekucji





Walka z nadużyciami finansowymi i 

przestępstwami podatkowymi
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1. Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej 

działającej w branży budowlanej wyłudzającej 

podatek VAT (ok. 6,5 miliona zł).

2. Śledztwo dotyczące fikcyjnego wywozu poza RP oleju 

napędowego. Wstępnie oszacowane straty Skarbu 

Państwa w tym procederze to 11 mln zł.

3. Śledztwo w sprawie karuzeli podatkowej w handlu 

artykułami spożywczymi. Wstępne ustalenia to 

wyłudzenie 70 mln zł z budżetu państwa.

4. Śledztwa związane z międzynarodowym obrotem 

stalą. Wstępne ustalenia to 180 mln zł strat budżetu 

państwa na podatku VAT.



Kontrola ciężarówek w ramach pakietu 

przewozowego (SENT)

System monitorowania drogowego przewozu 

towarów to narzędzie do walki z nieuczciwymi 

podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. 

paliwami płynnymi, skażonym alkoholem oraz 

suszem tytoniowym lub wyłudzają podatek od 

towarów i usług.

Od marca na drogach województwa 

podlaskiego funkcjonariusze KAS 

skontrolowali w ramach SENT ok. 27 tys. 

ciężarówek.
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Zwalczanie szarej strefy w obszarze paliw
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Suwałki. Zatrzymanie 52 tys. litrów oleju napędowego 

wprowadzonego do Polski z pominięciem przepisów 

podatkowych. Uszczuplenia podatkowe sięgają 80 tys. 

złotych.

Budzisko. Zatrzymanie 26 tys. litrów nielegalnego paliwa z Litwy 

o szacunkowej wartości rynkowej 115 tys. złotych. 

2016 2017
Różnice 

2017-2016

Ilość nabyć 46 198 9 231 - 36 967

Ilość paliw 1 398 723 987 281 019 806 - 1 117 704 181

VAT 88 901 190 zł 117 965 732 zł + 29 064 541 zł



Walka z przemytem i obrotem nielegalnymi 

wyrobami tytoniowymi

Funkcjonariusze podlaskiej KAS przechwycili w 2017 roku ponad 

63 miliony sztuk nielegalnych papierosów oraz 2,5 tony 

nielegalnego tytoniu. 

Gdyby zatrzymana kontrabanda trafiła do obrotu, Skarb Państwa 

straciłby z tytułu należności podatkowo-celnych ponad 

65 milionów złotych.
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Walka z przemytem i obrotem nielegalnymi 

wyrobami tytoniowymi – przykładowe ujawnienia
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Budzisko. 490 tys. paczek nielegalnych papierosów 

o wartości 6,5 miliona złotych zamiast koszy i 

kartonów.

Pow. płocki. Podlaska KAS i CBŚP zlikwidowały 

fabrykę papierosów zajmując blisko 3 mln szt. 

papierosów, tytoń i kompletną linię produkcyjną.



Zwalczanie nielegalnej migracji

Funkcjonariusze podlaskiej KAS ujawnili 63 osoby nielegalnie wjeżdżające 

lub przebywające na terytorium RP: 

48 narodowości wietnamskiej, 3 obywateli Iraku, 12 obywateli Sri Lanki.
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Budzisko. Zatrzymanie 8 nielegalnych 

migrantów z Wietnamu ukrytych w busie 

pośród drewnianych skrzyń.

Budzisko. Zatrzymanie 9 nielegalnych 

migrantów z Wietnamu ukrytych w tirze z 

drewnem opałowym.



Zwalczanie nielegalnego obrotu alkoholem

Funkcjonariusze podlaskiej KAS zabezpieczyli w 2017 roku 

3.748 litrów nielegalnych wyrobów spirytusowych i winiarskich.
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Budzisko. 210 litrów alkoholu ukrytego w 

podwójnej podłodze naczepy.

Gródek. Likwidacja leśnej bimbrowni. Przejęcie 

270 litrów alkoholu oraz linii do jego produkcji.



Zwalczanie obrotu podróbkami

Funkcjonariusze podlaskiej KAS w pierwszym roku swojej działalności 

zabezpieczyli blisko 75 tys. szt. podrobionych towarów (perfum, zabawek, 

odzieży, art. elektronicznych).
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Magdalenka. Likwidacja magazynu i centrum 

dystrybucyjnego podrobionych perfum 

(ponad 20 tys. szt.)

Nadarzyn. Likwidacja magazynu i centrum 

dystrybucyjnego podrobionych perfum 

(ponad 9 tys. szt.)



Nadzór rynku i bezpieczeństwo produktów

Funkcjonariusze z Oddziału Celnego w Białymstoku zabezpieczyli i nie 

dopuścili do wprowadzenia na rynek partii 800 szt. 

zabawek importowanych z Chin. 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono w nich 

wysokie stężenie szkodliwych dla zdrowia ftalanów.
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Zwalczanie nielegalnego hazardu
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Funkcjonariusze podlaskiej KAS w 2017 roku 

zabezpieczyli 577 nielegalnych automatów do gier 

hazardowych.

Kwota wymierzonych kar pieniężnych 

organizatorom procederów to ponad 

17 milionów złotych.



Zatrzymania przemytu dóbr kultury

25

1. Czekany bojowe z IX-XI wieku n.e (pierwotne 

użytkowanie: Kaganat chazarski, 

Przedkaukazie) – 5 sztuk.

2. Monety rosyjskie o nominale 5 kopiejek z 

XVIII wieku – 680 sztuk.

3. Biżuteria kobieca z epoki brązu i wczesnego 

średniowiecza (pierwotne użytkowanie: 

Kaukaz, stepy nadkaspijskie, Nadczarnomorze) 

– 40 sztuk. 



Inne wybrane zatrzymania
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• ujawnienia obrotu narkotykami (marihuana, 

morfina, dopalacze); 

• udaremniony przemyt 2.600 tabletek nielegalnych 

farmaceutyków (Bobrowniki);

• odzyskanie 2 skradzionych pojazdów marki BMW 

X5 o wartości ponad 300 tys. zł (Łomża);

• w ramach działań w zakresie zapobiegania ASF na 

podlaskich przejściach granicznych zatrzymano 

blisko 11 ton produktów pochodzenia zwierzęcego;

• udaremniony przemyt narzędzi kłusowniczych 

(Bobrowniki);

• likwidacja nielegalnej szwalni w Wólce Kosowskiej 

zatrudniającej na czarno obywateli Wietnamu;





W  2017 roku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku 

wśród wszystkich izb w Polsce:

• najszybciej załatwiała sprawy – średnio 100 dni

(średnia w kraju: 165 dni);

• miała jeden z najwyższych wskaźników merytorycznej 

poprawności orzecznictwa - 3,59% uchylonych decyzji 

(średnia w kraju: 9,35%).

Wskaźnik szybkości i merytorycznej 

poprawności orzecznictwa



• Intensywnie informowaliśmy o zmianach naszej 

organizacji i połączeniu administracji podatkowej, 

kontroli skarbowej i Służby Celnej, z których 

powstała Krajowa Administracja Skarbowa. 

• Oprócz informowania mediów, w ramach akcji 

informacyjno-edukacyjnej wśród instytucji 

publicznych i przedsiębiorców z woj. podlaskiego 

wysłano m.in. listy Dyrektora IAS i Szefa KAS 

informujące o zmianach, do ok. 3 tys. podmiotów z 

naszego województwa oraz zorganizowano we 

wszystkich urzędach skarbowych woj. podlaskiego 

15 spotkań informacyjnych skierowanych do 

podatników i przedsiębiorców, w których 

uczestniczyło około 900 osób.

Informowanie podatników o zmianach i nowościach



• Wspieraliśmy podatników w rozliczeniach 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

w formie dyżurów podatkowych 

organizowanych zarówno w siedzibach 

urzędów, jak i w innych miejscach często 

odwiedzanych przez podatników (np. w 

galeriach handlowych, ośrodkach kultury, 

siedzibach urzędów miast). Uczestniczyło w 

nich blisko 1.400 podatników.

• Organizowaliśmy dyżury skierowane do grup 

wymagających szczególnego wsparcia, jak 

osoby starsze, niewidome, niedowidzące, 

głuchonieme.

Dyżury podatkowe w kampanii PIT 



• W ramach akcji „Wtorki z JPK_VAT” 

organizowaliśmy szkolenia dla 

mikroprzedsiębiorców w związku z 

wprowadzonym od 1 stycznia 2018 roku 

obowiązkiem przesyłania drogą elektroniczną 

plików JPK_VAT. W spotkaniach wzięło udział 

ponad 1.750 podatników, głównie 

mikroprzedsiębiorców, księgowych, 

przedstawicieli organizacji zrzeszających 

rolników.

• W dodatkowych szkoleniach zorganizowanych 

przez urzędy skarbowe we współpracy z 

ośrodkami przedsiębiorczości i organizacjami 

rolniczymi, uczestniczyło blisko 200 

przedsiębiorców.  

Bezpłatne szkolenia nt. JPK_VAT dla 

mikroprzedsiębiorców



• Funkcjonariusze Służby Celno-

Skarbowej brali udział w spotkaniach 

edukacyjnych adresowanych do dzieci i 

młodzieży w ramach „Akademii Cła i 

Akcyzy”, których celem było m.in. 

przybliżenie pracy funkcjonariusza, 

zaprezentowanie zatrzymanych okazów 

chronionych gatunków zwierząt, omówienie 

najważniejszych zagadnień związanych z 

ochroną praw własności intelektualnej.

• Pracownicy urzędów skarbowych brali 

udział w szkoleniach organizowanych 

dla osób bezrobotnych, poszukujących 

pracy (m.in. udział w cyklu spotkań dla 

osób planujących rozpoczęcie działalności 

gospodarczej pod hasłem „Moja firma”).

Spotkania informacyjno-edukacyjne



Od 1 lutego br. Oddział Celny w Siemianówce 

obsługujący międzynarodowy, kolejowy ruch 

towarowy funkcjonuje całodobowo. 

Zmieniliśmy godziny urzędowania oddziału 

(dotychczas oddział funkcjonował w godzinach 

7:00-19:00), co wynika m.in. ze wzrostu 

kolejowego ruchu towarowego przez polsko-

białoruskie przejście graniczne Siemianówka-

Świsłocz oraz wychodzi naprzeciw potrzebom 

przedsiębiorców zgłaszających w Siemianówce 

towary do procedur celnych.

Rozszerzenie funkcjonalności 

OC w Siemianówce



• Podatnicy rozliczający się z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, składający 

PIT-37, mogą skorzystać z zeznania 

wypełnionego przez urząd skarbowy.

• Wystarczy złożyć prosty wniosek PIT-WZ za 

pośrednictwem Portalu Podatkowego, a w ciągu 

5 dni od złożenia wniosku (jednak nie wcześniej 

niż 15 marca br.) podatnik dostanie e-mailem 

informację, że urząd skarbowy przygotował  

jego zeznanie podatkowe.

PIT-WZ i PIT-OP – ułatwienia dla podatników

• Emeryci i renciści, którzy otrzymali od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku 

na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji 

pożytku publicznego, mogą to zrobić składając oświadczenie PIT-OP.

• W PIT-OP należy wskazać tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego OPP, której 

chcemy przekazać 1% swojego podatku. I tyle – resztę zrobi za nas urząd skarbowy.





Wyposażenie podlaskiej KAS w nowy sprzęt i 

nowy system analityczno-kontrolny

Od 28 grudnia 2017 r. Centrum Współpracy w Budzisku zyskało 

status Krajowego Punktu Kontaktowego (NCP) systemu ANPRS 

PL - połączonego w jedną sieć polskiego, estońskiego, 

łotewskiego i litewskiego systemu rozpoznawania numerów 

rejestracyjnych

Podstawowym założeniem uruchomionego pod koniec roku systemu 

ANPRS (Automatyczny System Rozpoznawania Numerów 

Rejestracyjnych), jest dostarczanie informacji niezbędnych do 

zwalczania przemytu towarów oraz zapobieganie oszustwom 

podatkowym. 

Nowe radiowozy w podlaskiej Służbie Celno-Skarbowej

Podlaska KAS wzbogaciła się o 15 nowych radiowozów marki KIA, 

Opel i Mercedes. Przekazane radiowozy pozwolą na zwiększenie liczby 

patroli dokonujących kontroli w ramach systemu monitorowania 

drogowego przewozu towarów (SENT), które jest narzędziem do walki 

z nieuczciwymi podmiotami, handlującymi m.in. paliwami płynnymi, 

skażonym alkoholem oraz suszem tytoniowym lub wyłudzającymi 

podatek od towarów i usług. 



CUDO i rozszerzenie kontroli w ramach SENT

Zmiany dot. monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT)

• uzupełnienie funkcjonującego systemu monitorowania przewozu 

towarów o przekazywanie danych geolokalizacyjnych środków 

transportu przewożących towary wrażliwe;

• rozszerzenie systemu monitorowania przewozu towarów również na 

transport kolejowy oraz produkty lecznicze zagrożone niedostępnością 

w dostawie wewnątrzwspólnotowej i wywozie.

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw

• CUDO polega na rozdzieleniu miejsca przedstawienia towaru od miejsca 

elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego. Towar jest przedstawiany w 

oddziałach satelickich, zaś zgłoszenia elektroniczne są przesyłane na 

placówkę Oddziału CUDO. Są one tam rejestrowane, podejmowana jest 

decyzja o weryfikacji, zaś kontrola fizyczna towaru jest przeprowadzana 

w oddziałach satelickich.

• CUDO umożliwi podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi 

klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu szybkiego i skutecznego 

wymiaru należności celnych i podatkowych.


