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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. 2019, poz. 1429),  Izba Administracji 

Skarbowej w Białymstoku udostępnia informację o kontrolach przeprowadzonych w pierwszym 

półroczu 2020 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 drugim półroczu 2019 r. zostało 

przeprowadzonych   8 kontroli problemowych obejmujących następujące zagadnienia: 

 

1. Prawidłowość przebiegu procesu egzekucyjnego oraz rejestrowania zdarzeń w Egapoltax dla 

tytułów wykonawczych z najstarszą datą wpływu. 

2. Wykonywanie orzeczeń o przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa i likwidacji niepodjętych 

depozytów. 

3. Weryfikacja informacji podniesionych przez podatnika w piśmie z dnia 7 maja 2020 r. 

4. Realizacja zadań urzędu skarbowego w zakresie prawidłowości dokonywania oraz zasadności 

przedłużania zwrotów bezpośrednich podatku od towarów i usług. 

5. Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania w Izbie Administracji Skarbowej w 

Białymstoku. 

6. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie urządzania i prowadzenia gier 

hazardowych w okresie od dnia 1 października 2019 r do dnia 29 lutego 2020 r. 

 

Kontrole odbyły się w dniach: 

 30.01 do 19.02.2020 r w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie, 

 30.01 do 19.02.2020 r w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem, 

 18.02 do 23.03.2020 r w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku, 

 19.05 do 20.05.2020 r w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, 

 28.05 do 18.06.2020 r w Urzędzie Skarbowym w Hajnówce, 

 28.05 do 18.06.2020 r w Urzędzie Skarbowym w Siemiatyczach, 

 09.06 do 03.07.2020 r w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku, 

 16.06 do 17.07.2020 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. Przypadki przekroczenia 60-dniowego terminu na wszczęcie egzekucji administracyjnej, 

liczonego od momentu wpływu tytułu wykonawczego do komórki egzekucyjnej do daty 

wszczęcia egzekucji. 

2. Stwierdzono przypadki nieskuteczności pod względem finansowym zastosowanych pierwszych 

środków egzekucyjnych oraz nie zastosowania żadnego środka egzekucyjnego. 

3. Przypadki przerw w dokonywaniu kolejnych czynności egzekucyjnych dłuższe niż 180 dni.  

4. Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wydaniu decyzji zawierającej w polu adresowym 

wskazany niewłaściwy identyfikator podatkowy NIP, co skutkowało wygenerowaniem innego 

adresu i doręczeniem decyzji innej osobie niż strona postępowania, a tym samym naruszeniem 

przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych i ochrony tajemnic prawnie chronionych. 



5.  Przypadki nie odnotowania zdarzeń w EGAPOLTAX: 

- nie naniesiono faktu doręczenia odpisu tytułu wykonawczego - DODP z datą faktycznego 

doręczenia, 

- nie odnotowano zawieszenia sprawy przez ZUS, 

- nie odnotowano wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. 

 

 

 

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 dodatkowej informacji o rezultatach wdrożonych zaleceń pokontrolnych 

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

 
 


