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INFORMACJA PUBLICZNA
O KONTROLACH PROWADZONYCH W RAMACH
NADZORU PRZEZ IZBĘ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU
W PODLEGŁYCH URZĘDACH SKARBOWYCH ORAZ PODLASKIM URZĘDZIE
CELNO-SKARBOWYM
W II PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Białystok – styczeń 2022 r.

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. 2020 r, poz. 2176), Izba Administracji
Skarbowej w Białymstoku udostępnia informację o kontrolach przeprowadzonych w drugim
półroczu 2021 r. w podległych urzędach skarbowych oraz w 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 (tj. Dz.U. z 2020 r, poz. 224) w drugim półroczu 2021 r. zostało przeprowadzonych 8
kontroli problemowych obejmujących następujące zagadnienia:
1.
2.
3.

Prawidłowość wszczynania postępowań podatkowych i czas ich trwania.
Prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w celu wyjaśnienia i likwidacji
nadpłat.
Weryfikacja poprawności wprowadzania danych do Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących
(CEKR2).
Przestrzeganie przepisów dotyczących posiadania uzbrojenia oraz jego przechowywania i
zabezpieczania przed utratą.
Zasadność i prawidłowość umorzeń postępowań egzekucyjnych w IV kwartale 2019 r i I
półroczu 2020 r.
Organizacja zawiadamiania właściwej komórki urzędu o czynach karnych skarbowych z
uwzględnieniem zagrożenia przedawnienia należności publicznoprawnych i karalności czynu.

4.
5.
6.
7.

Kontrole odbyły się w dniach:
− 14.06 do 09.07.2021 r w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym,
− 07.09 do 24.09.2021 r w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym,
− 09.09 do 29.09.2021 r w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem,
− 09.09 do 29.09.2021 r w Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaskim,
− 21.09 do 11.10.2021 r w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym,
− 06.10 do 20.10.2021 r w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku,
− 17.11 do 07.12.2021 r w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku,
− 17.11 do 14.12.2021 r w Drugim Urzędzie 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.
2.
3.

Przypadki sporządzenia metryki sprawy wg innego wzoru niż określony w rozporządzeniu
Ministra Finansów.
Stwierdzono przypadki niekompletnych lub błędnych danych wprowadzonych do systemu
ESKS oraz opóźnienia wprowadzenia ich do systemu.
Przypadki decyzji o przydziale uzbrojenia wydane przez Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku
które utraciły ważność po upływie 3 lat od wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej.

4.

Przypadki błędów w odnotowaniu danych w Książce stanu amunicji oraz Książce wydaniaprzyjęcia uzbrojenia.
5. Stwierdzono przypadki niewydania postanowienia w sprawie umorzenia postępowania
egzekucyjnego.
6. Przypadki postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego dot. podatku
akcyzowego podpisane przez Kierownika Działu, który posiadał uprawnienia do podpisania
postanowień o umorzeniu postępowań egzekucyjnych należności niepodatkowych.
7. Przypadek wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego po terminie
przedawnienia zaległości.
8. Przypadek nie zajęcia rachunku bankowego i wynagrodzenia zobowiązanego w
postępowaniu egzekucyjnym.
9. W sentencji postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego błędnie wskazano
kwotę należności głównej wynikającej z tytułu wykonawczego.
10. Przypadki błędów w odnotowywaniu w systemach informatycznych niektórych zdarzeń z
przebiegu 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.
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