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Zgodnie z ań.6 ust. l pkt 4lit. a) tiret2, z uwzględnieniem ań.5 ust. li2ustawy zdnia6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 20|9, poz. 1429), Izba Administracji

Skarbowej w Białymstoku udostępnia informację o kontrolach przeprowadzonych w drugin
półroczu 2020 r. w podległych urzędach skarbowych oraz Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Nadrzędnym celem przeprowadzonych kontroli było podjęcie czynrrości nnierzających do

wyeliminowania uchybień i nieprawidłowości w realizowaniu statutowych zadń podległyclr

urzędów.
Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

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

w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w drugim półroczl 2020 r. zostało

przeprowadzonych 9 kontroli problemowych obejmujących następujące zagadnienia:

2.

3.

1,

4.

5.

6.

Weryfikacja wykorzystania przez lĘtkowników WRO-System danych do realizacji celów
i zadań statutowych jednostki.

Przestrzeganie zaleceń Dyrektora lzby Administracji Skarbowej w Białymstoku, zawarlych
w piśmie sygn. 2001JWH .I73.98.2020,7 z dnia 1 wrześni a 2020 r. (2 konttole).

Realizacja dziŃań w zakresie przekazywania wymaganych ustawą z dnia 6 lipca 200l r. o
przetwarzaniu informacj i kryminalnych danych z postepowń przygolowawczych do systemu

AKU-KCIK przez komórki dochodzeniowo-śledcze urzędu.

Rejesttowanie zawiadomień o czynach kamych skarbowych.
Prawidłowość przebiegu procesu egzekucyjnego oraz rejestrowania zdavęń w Egapoltax dla
tytułów wykonawczych z najstarszą datą wpĘwu.
Efektywnośó typowania i prowadzenia kontroli podatkowych oraz wykorzystanie wyników
kontroli w prowadzonych postępowaniach z uwzględnieniem terminów przedawnienia
(2 kontrole).

Zasady postępowania flrnkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w trakcie kontroli pojazdów
oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o transporcie drogowym i przepisów o

ruchu drogowym.

Kontrole odbyĘ się w dniach:

7.

02.10.2020 - 23.10.2020 w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym,
24.09.2020 - 30.09.2020 w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku,
24.09.2020 30.09.20ż0 w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym,
21 .09.2020 - 09.10,2020 w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym,
10.09 .2020 - 30 ,09 .2020 w Urzędzie Skarbowym w Mońkach,
10.09 .2020 - 30 .09 ,2020 w Urzędzie Skarbowym w Kolnie,
30.1I.2020 - 18.12.2020 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku,
30.11.2020 18.12.2020 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku,
10.12.2020 - 08.01.2021 w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

W wyniku ww. kontroli problemowych dokonano ustaleń, obejmujących
m.in. nieprawidłowości i uchybienia, szczegółowo opisane w wystąpieniach pokontrolnych oraz
sprawozdaniaclr . Najwaźniejsze z nich:



l. Nie podejmowanie działań w odniesieniu do uĄtkowników WRO_System, których konta
byĘ nieaktywne co najmniej od dnia 30.06.2020 r., doĘczących rozwaźenia zasadności
odebrania dostępu do tych kont uĄtkownikom lub zmiany ich statusu na ,,aktywne''.

2. Przypadki nie przestrzegania przez pracowników/funkcjonariuszy, przebywających w
innych pomieszczeniach niż wznaczone stałe miejsce wykonywania obowiązków
służbowych, obowipku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieĄ lllb j€l części, maski,
maseczki, przyłbicy,

3, Uchybienia formalne w zakesie kompletności i poprawności przekazanych informacji
Ęminalnych do systemu AKU-KCIK.

4. Błędny sposób obliczania terminów przedawnienia karalności crynu.
5. Prąpadki przerw w dokonywaniu kolejnych czynności egzekucyjnych dłuższe niz l80

dni,
6. Opómienia w zatwierdzuliu postępowań kontrolnych otM w przekazywaniu

dokumentów pokontrolnych do komórki postępowń podatkowych.

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,

- zobowiązń do przedstawienia sprawozdania z realizacji za|eceń pokontrolnyclr
w wyznaczonym terminie,
- zobońązŃ również, kżdorazowo w terminie 9 miesięcy od dnia wskazanego w wystąpieniu

PokontrolnYm do Źoireńa dodatkowej informacji o rezultatach wdrożonych zaleceń pokontrolnych
wydanych w wyniku kontroli, w których wskazane zostĄ nieprawidłowości bądź ucĘbienia.
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