
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Cele wynikające z kierunków działania i rozwoju KAS na rok 2018

planowana osiągnięta licznik mianownik

%
Deklaracje złożone za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej
>= 82 83,78 1 467 466 1 751 506

dni
Czas trwania postępowań podatkowych 

wszczętych na wniosek podatnika
<= 24 19

dni Szybkość wydania zaświadczeń o niezaleganiu < 2 0,33

minuty

Średni czas obsługi zgłoszenia celnego 

wyliczany w imporcie i eksporcie w systemach 

Celina i AES

<= 60
47

import -  55

eksport - 39

Spotkania edukacyjne z 

przedsiębiorcami oraz 

dziećmi i młodzieżą
szt.

Liczba przeprowadzonych spotkań 

edukacyjnych z przedsiębiorcami oraz dziećmi i 

młodzieżą zrealizowanych w ramach projektu 

"Akademia cła i akcyzy"

12 43

Wzrost skuteczności i 

efektywności poboru 

należności podatkowych 

i niepodatkowych 

(publicznoprawnych)

tys. zł Realizacja należności publicznoprawnych >= 3 065 185 2 895 439

Zwiększenie 

efektywności egzekucji % Efektywność egzekucji >= 35,70 39,30 69 664 350 177 277 980

elementy służące wyliczeniu 

osiągniętej wartości miernika

Pobór i egzekucja 

należności 

podatkowych i 

niepodatkowych 

budżetu państwa 

przez organy 

podatkowe i celne

nazwa izby administracji skarbowej

okres sprawozdawczy

Budowanie przyjaznej 

Administracji Skarbowej

Wsparcie 

podatnika i 

przedsiębiorcy w 

wypełnianiu 

obowiązków 

podatkowych i 

celnych

Raport z realizacji kierunków działania i rozwoju KAS

wartość miernika na koniec okresu 

sprawozdawczegokierunek cel
jednostka 

miary

NAZWA MIERNIKA 

stopnia realizacji celu

za IV kwartały 2018 roku



planowana osiągnięta licznik mianownik

elementy służące wyliczeniu 

osiągniętej wartości miernika

wartość miernika na koniec okresu 

sprawozdawczegokierunek cel
jednostka 

miary

NAZWA MIERNIKA 

stopnia realizacji celu

Podniesienie jakości 

orzecznictwa KAS w 

zakresie postępowań 

podatkowych

% Liczba decyzji uchylonych <= 14 8,24 74 898

Efektywny proces 

czynności 

sprawdzających
mln zł

Kwota ustaleń dokonanych w toku czynności 

sprawdzających przeprowadzonych z udziałem 

podatników

>=  16,6 36,26

Zwiększenie 

efektywności 

zapobiegania i 

zwalczania 

przestępczości 

podatkowej i celnej

mln zł Dodatkowe wpływy budżetowe 107,8 130,74

Poprawa skuteczności 

zwalczania przestępstw i 

nadużyć finansowych 

oraz ochrony obszaru 

celnego UE
%

Odsetek ujawnionego przemytu wyrobów 

tytoniowych na drogowych przejściach 

granicznych - stosunek liczby ujawnionych 

przemycanych papierosów w samochodach 

osobowych do szacowanego, na podstawie 

badań statystycznych, wolumenu 

przemycanych papierosów w samochodach 

osobowych

>= 37,5 49,68 11 636 637 23 424 475

Zwalczanie szarej strefy 

w obrocie tzw. towarami 

wrażliwymi

liczba 

zatrzymań 

(szt.)

Zatrzymane przesyłki towarów podlegających 

zakazom i ograniczeniom
32 36

Pobór i egzekucja 

należności 

podatkowych i 

niepodatkowych 

budżetu państwa 

przez organy 

podatkowe i celne

Bezpieczeństwo 

finansowe 

Rzeczpospolitej 

Polskiej i ochrona 

obszaru celnego 

Unii Europejskiej



planowana osiągnięta licznik mianownik

elementy służące wyliczeniu 

osiągniętej wartości miernika

wartość miernika na koniec okresu 

sprawozdawczegokierunek cel
jednostka 

miary

NAZWA MIERNIKA 

stopnia realizacji celu

Dostarczanie MRiF oraz 

innym organom  

administracji publicznej 

informacji o istotnych 

ryzykach oraz 

prawidłowości realizacji 

zadań w obszarze 

gospodarowania 

środkami publicznymi i 

mieniem Skarbu 

Państwa

szt.
Liczba audytów przeprowadzonych przez 

komórkę audytu ICA
27 29

Nowoczesne 

technologie 

informacyjne

Poziom wypełniania 

obowiązku 

przekazywania 

jednolitego pliku 

kontrolnego (JPK)

% Składanie plików JPK_VAT >=  60

dane składowe do wyliczenia miernika 

dostępne są na poziomie centralnym 

(pismo MF nr DPP3.301.1.2018 z 

10.04.2018 r.)

Bezpieczeństwo 

finansowe 

Rzeczpospolitej 

Polskiej i ochrona 

obszaru celnego 

Unii Europejskiej


