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Zgodnie z art. 6 ust. l pkt 4 lit. a) tiret 2, z uwzględnieniem art. 5 ust. l i 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2018, poz. 1330 z późn. zm.),  Izba 

Administracji Skarbowej w Białymstoku udostępnia informację o kontrolach przeprowadzonych w 

drugim półroczu 2018 r. w podległych urzędach skarbowych oraz Podlaskim Urzędzie Celno-

Skarbowym. 

Nadrzędnym celem przeprowadzonych kontroli było podjęcie czynności zmierzających do 

wyeliminowania uchybień i nieprawidłowości w realizowaniu statutowych zadań podległych 

urzędów. 

Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 

wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w pierwszym półroczu 2018 r. zostało 

przeprowadzonych   10  kontroli problemowych obejmujących następujące zagadnienia: 

 

1. Wystawianie poleceń wyjazdu służbowego oraz ustalanie i rozliczanie należności 

przysługujących z tytułu podróży służbowych. 

2. Prawidłowość postępowania z tuszem specjalnym. 

3. Realizacja procedury zwrotu VAT dla podróżnych. 

4. Wykorzystanie przez urząd skarbowy Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do analizy danych 

o podmiotach, w tym: w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań 

podatkowych, postępowań egzekucyjnych. 

5. Weryfikacja prawidłowości naliczania wynagrodzeń prowizyjnych.  

6. Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w celu wyjaśnienia i likwidacji 

nadpłat. 

7. Przestrzeganie przepisów dotyczących posiadania uzbrojenia oraz jego przechowywania 

i zabezpieczania przed utratą. 

 

Kontrole odbyły się w dniach: 

− 24.09 do 12.10.2018 r w Urzędzie Skarbowym w Augustowie, 

− 24.09 do 12.10.2018 r w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach, 

− 07.11 do 26.11.2018 r w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie, 

− 26.11 do 18.12.2018 r w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, 

− 26.11 do 18.12.2018 r w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, 

− 23.07 do 03.08.2018 r w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku, 

− 27.08 do 14.09.2018 r w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku, 

− 17.09 do 28.09.2018 r w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach, 

− 19.09 do 12.10.2018 r w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku, 

− 19.12 do 18.01.2018 r w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku. 

 

W wyniku ww. kontroli problemowych dokonano ustaleń, obejmujących 

m.in. nieprawidłowości i uchybienia, szczegółowo opisane w wystąpieniach pokontrolnych oraz 

sprawozdaniach . Najważniejsze z nich: 
 
 

1. Nieskorzystanie ze środka transportu wymienionego w poleceniu wyjazdu służbowego, 

niezłożenie pisemnego wyjaśnienia przyczyn dokonania zmiany środka transportu, wpisanie w 

rachunku kosztów podróży nieprawidłowych informacji w zakresie godzin wyjazdu i przyjazdu 

oraz środka lokomocji, przedłożenie do rozliczenia rachunku kosztów podróży w 



nieprawidłowej wysokości, wykorzystanie do podróży służbowej samochodu prywatnego bez 

zgody Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. 

2. Wydanie polecenia wyjazdu służbowego w celu wykonywania zadań w granicach miejscowości, 

w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika. 

3. Niewykonywanie zadań w miejscach wskazanych w poleceniu wyjazdu służbowego, 

a w miejscowości, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika. 

4. Nierozliczenie kosztów podróży w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. 

5. Podpisanie polecenia wyjazdu służbowego w dniu następnym po odbytej podróży służbowej. 

6. Złożenie wniosku w systemie RPC o wystawienie delegacji po odbytej podróży służbowej. 

7. Nieokreślenie w poleceniu wyjazdu służbowego celu podróży służbowej poprzez wskazanie w 

sposób krótki i syntetyczny rodzaju czynności wykonywanych poza stałym miejscem pracy. 

8. Nieprzekazanie do bezpośredniego przełożonego wypełnionych poleceń wyjazdu służbowego po 

odbytej podróży służbowej oraz niedokonanie przez bezpośredniego przełożonego 

potwierdzenia na poleceniu wyjazdu służbowego przeprowadzenia kontroli merytorycznej, w 

przypadku braku rozliczenia kosztów. 

9. Niepotwierdzenie w systemie RPC odbycia podróży służbowej określonej w poleceniu wyjazdu 

służbowego przez bezpośredniego przełożonego osoby delegowanej. 

10. Niedołączenie do dokumentacji przekazywanej do komórek kadrowych Izby Administracji 

Skarbowej w Białymstoku, związanej z rozliczaniem czasu pracy lub służby polecenia wyjazdu 

służbowego niewymagającego rozliczenia kosztów podróży. 

11. Niedookreślenie w poleceniu wyjazdu służbowego miejscowości rozpoczęcia/zakończenia 

podróży. 

12. Niewłaściwie przeprowadzona kontrola pod względem merytorycznym przedłożonego rachunku 

kosztów podróży. 

13. Nieuzasadnione ewidencjonowanie w „Ewidencji wyjść służbowych” wyjazdów służbowych 

wynikających z delegacji. 

14. Nierzetelne udokumentowanie przebytej podróży służbowej na stronie drugiej polecenia 

wyjazdu służbowego w zakresie wskazania miejscowości. 

15. Nieuzasadnione zaakceptowanie oświadczenia o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego 

udokumentowania w sytuacji zmiany środka transportu.  

16. W zakresie wydawania tuszu specjalnego funkcjonariuszom - uchybienie polegające na 

przewożeniu pojemników z tuszem specjalnym bez odnotowywania faktu pobrania i zwrotu 

pojemnika z tuszem specjalnym. 

17. Przypadki niezarejestrowania w systemie Zwrot VAT dla podróżnych dokumentów TAX FREE, 

obsłużonych w procedurze awaryjnej. 

18. Przypadki nie udokumentowania wyników przeprowadzonych kontroli w procedurze awaryjnej 

w odniesieniu do dokumentów poddanych analizie. 

19. Przypadki zdublowania danych w systemie Zwrot VAT dla  Podróżnych. 

20. Przypadki niezarejestrowanie w systemie kontroli dot. wszystkich dokumentów TAX FREE 

podróżnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z brakiem towaru w 

odniesieniu do jednego z tych dokumentów. 

21. Wielokrotna rejestracja wyników kontroli w systemie Zwrot VAT dla podróżnych dotycząca  

dokumentów TAX FREE. 

22. Przypadki niewłaściwych numerów stempla VAT-ZWROT wprowadzonych do systemu. 

23. Przypadki zdublowania numerów stempli VAT-ZWROT. 

24. Przypadki występowania przerw w ciągłości numeracji stempli w systemie Zwrot VAT dla 

podróżnych. 

25. Przypadki nie zastosowania trybu przewidzianego w Procedurze awaryjnej dotyczącej 

rejestracji dokumentów Zwrot VAT w zakresie rezerwacji pustych pozycji w systemie, na 



potrzeby chronologicznej rejestracji dokumentów TAX FREE odprawionych w trakcie 

trwania awarii. 

26. Nie wykorzystanie uprawnienia do żądania od podatników danych w formie pliku JPK, 

dotyczących ewidencji finansowo – księgowych. 

27. Przypadki rozbieżności wykazanych w raportach R.0 za okres styczeń – kwiecień 2018 

pozostających w toku weryfikacji przez długi okres czasu. 

 

W odniesieniu do kontroli obejmujących zagadnienia wymienione w punktach 5-7 na stronie 2 

niniejszej informacji, dokumenty pokontrolne pozostają na etapie opracowywania. 

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku skierował do Naczelników Urzędów 

wystąpienia pokontrolne lub sprawozdania (w przypadku kontroli uproszczonych) w których: 

− przedstawił zalecenia pokontrolne mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych 

nieprawidłowości i uchybień, 

− zobowiązał do przedstawienia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych 

w wyznaczonym terminie, 

− zobowiązał również, każdorazowo w terminie 9 miesięcy od dnia wskazanego w wystąpieniu 

pokontrolnym do złożenia informacji o rezultatach wdrożonych zaleceń pokontrolnych wydanych 

w wyniku kontroli, w których wskazane zostały nieprawidłowości bądź uchybienia. 

 

 

Informację sporządził: 

Starszy Specjalista – Mirosław Tkaczuk 

 

Wstępnie akceptował: 

Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej 

 

Odpowiada za treść merytoryczną: 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 

w Białymstoku 


