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INFORMACJA PUBLICZNA
O KONTROLACHPROWADZONYCHW RAMACH
NADZORUPRZEZIZBE ADMINISTRACJISKARBOWEJ
W BIAI.YMSTOKU
W PODLEGI,YCHURZEDACHSKARBOWYCHORAZ PODLASKIM
URZEDZTECELNO-SKARBOWYM
W II POI.ROCZU.2OIT
ROKU.

.t

Bialvstok- stvczei 2018 r.

art. 5 ust.1i2 ustawyz dnia6
Zgodniezaft.6 :usl.I pkt 41i1.a) tiret2, z uwzglgdnieniem
poz. 1764), lzba Administracji
(tj.
publicznej
Dz.u.
2016,
2001r. o dostgpiedo informacji
wrzeSnia
Skarbowejw Bialymstoku udostQpniainformacjg o kontrolach przeprowadzonychw drugim
p6hoczt2017r. w podleglychurzgdachskarbowychorazPodlaskimurzgdziecelno-Skarbowym.
do
kontroli bylo podjgcieczynno5cizmierzaj4cych
Nadrzgdnl,mcelem przeprowadzonych
ch zadaf podleglych
wyeliminowaniauchybief i nieprawidlowoSciw realizowaniustatutowy
urzgd6w.
Na podstawie upowa:2nieriDyreklora Izby Administracji Skarbowej w Bialymstoku
wydanychna podstawieart. 6 ust. 5 pkt 1 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli
w administracjirz4dowej (Dz.U. Nr i85, poz. 1092) w drugim p6lroczu 2017r. zostalo
zagadnienia:
przeprowadzonych
13 kontroli problemowychobejmuj4cychnastgpuj4ce
w sprawacho wykroczeniaskarbowew okesie od dnia 1
postgpowania
mandatowego
1. Prowadzenie
muca20l7 r do dnta3l czerwca2jlTr.
2. Analizazasadno3cizwrot6w VAT, w tym prawidlowofil przedlu2afiatetmin6w zwrot6w przez
organpodatkowy.
wszc4maniaegzekucjiadministracyjnejorazprawidlowoici i efektywnoSci
3 . WeryfikacjasprawnoSci
nego.
przebieguprocesuegzekucyj
w
4 . Oryantzacjasluzby na zmianie w OddzialeCelnl'rn Kolejowl'rn w KuZnicy, w szczeg6lnoSci
pracy dyspozytor4w okresieod dnia I czerwca2017r do dnia 31
zakesieobsadystanowiska
sierpnia
2017r.
5. Weryfikacja poprawno6ciwprowadzaniadanych do Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujqcych
(CEKR)w II kwartale2017r.
zgloszeircelnychwl.wozowych.
w nvi qzkuz obsl'gg4
a dl,rektywsystemowych
6. Realizacj
w okesieod I2lipca20l7 r do 30wne5na20l7 t.
uzbrojenia
orazuzytkowanie
7. Gospodarowanie
8. Prowadzeniepostgpowariw zwiSzku ze stwierdzeniemnaruszeniaprzepis6w o transporcie
drogowymi o drogachpublicznychw okesie od dnia I czerwca2077 r do dnia 31 pazdziemika
2017r.
9. Zasadnosdzarz$ow podniesionychw anonimowymwystqlieniu ( bez daty ), dot. prawidlowodci
wlpetrnianiaobowiqzk6wslu2bowychprzezpracownikaUrzgduSkarbowegow Augustowie( data
r. ).
wpll.wu do Izby AdministracjiSkarbowejw Bialymstoku09.10.201'7
go do anahzy danych o
Kontrolne
1 0 . Wykorzystanieprzez wz4d skarbowy JednolitegoPliku
podmiotach,w tym: w toku c4mno3ci sprawdzaj4cych,kontroli podatkowych, postgpowai
oodatkowvch.
Kontrole odbvlv sie w dniach:

-

..\

w Bialymstoku.
10.07do 28.07.2017r w PodlaskimUrzgdzieCelno-Skarbowym
w
tr
omZy,
Skarbowym
r wUrzEdzie
11.09do 29.09.2017
r w UrzEdzteSkarbowymw Kolnie,
11.09do 29.09.2017
OddzialCelnyKolejowy w
18.09do 29.09.2017r w PodlaskimIJrzgdzieCelno-Skarbow)''rn
Ku2nicy,
r w PierwszymUrzgdzieSkarbowymw Bialymstoku,
26.09do 28.09.2017
OddzialCelnyKolejowyw
r w PodlaskimUrzgdzieCelno-Skarbowym
25.09do 16.10.2017
Ku2nicy,OddzialCelnyw Siemian6wce,
w Bialymstoku,Pierwszy
02.10do 25.10.2017r w PodlaskimIJrzgdzieCelno-Skarbowym
Drugii TrzeciDzialRealizacji
r w UrzgdzieSkarbowymw Sok6lce( 2 kontrole),
24.10do 14.11.2077
OddzialCelnyDrogowyw
r w PodlaskimUrzEdzieCelno-Skarbowym
13.11do 04.12.2017

*
-

KuZnicy,OddzialCelnyw Bobrownikach,
r w UrzgdzieSkarbowymw Augustowie,
14.11 do 16.11.2017
06.12do 29.12.2017r w PierwszymUrzgdzieSkarbowymw Bialymstoku,
06.12do 29.12.2017r w PodlaskimUrzgdzieSkarbowymw Bialymstoku,

W wyniku ww. kontroli problemowych dokonano ustaleri, obejmuj4cych
m.in.nieprawidlowo5cii uchybienia,szczeg6lowoopisanew wyst4pieniachpokontrolnychoraz
sprawozdaniach
. NajwaZniejsze
z nich dotyczyly:
1. Wydanofunkcjonariuszowi
dwa upowa:znienia
do nakladaniakary grzywr'yw drodzemandatu
karnego;
postgpowanie
2. Zastosowano
mandatoweprzeduiszczeniemptzez sprawcgcalo5ciwymaganej
naleZnoicipublicznoprawnej
I
karg grzywny w drodze mandatukamego ,,got6wkowego"na osobE,kt6rej ze
3. NatroZono
wzglgdunajej statusnaleZa"lo
wymierzyi kargw drodzemandatukamegokredltowanego;
4. Ukaranemuwydanoodcinek,,A" formularzamandatukarnegozamiastodcinka,,B";
5. Na odcinku ,,A" formularzamandatukamegonie okreSlonorodzajumandatu,,got6wkowy"
czy kredytowany;
6. W s1'tuacjiniemoZno5ciustalenianumeruPESEL nie wpisanona odcinku ,,A" formularza
mandatukamegodatyurodzeniaukaranego;
Nie
opisanowykroczeniaskarbowego,na formularzumandatu,podanojedynie kwalifikacjg
7.
prawnEczynu:
8. WystqpilyrozbieZnoiciw zakesie danych:dataurodzenia,datawystawieniamandatu,rodzaj
mandatulub kwalifikacja ptawna,zawailychw ewidencji,a mandatemkarnym.
9. Stwierdzono przypadki dokonania przez poborcg skarbowego czgSciowegopobrania
egzekwowanejnaleZno6cibez podjgcia innych czynno3ci egzekucyjnych(np. zajgcia
ujawnionegomaj4tkub4dZspisaniaprotokoluo staniemaj4tkowym).
10.W kilkunastusprawach(z wyl4czeniemspraw zawieszonychi wstrzymanych)stwierdzono
przerwyw dokonywaniukolejnychczynnoSci
egzekucyjnych
dluZszeni2 180dni.
11. Nie zrealizowanow kontrolowanychurzgdachzaplanowanychpnez Dyrcktora.IzbySkarbowej
kwot
w BialymstokuindywidualnychwarloScimiernik6w,maj4cychskutkowaizmniejszeniem
zalegloiciorazpopraw4efektywnodciegzekucji.
12.Dr,lukrotneodnotowanow systemieEgapoltaxczynnoSiDODP.
13.Stwierdzono
uchybieniazwi4zanez obslug4systemuECS:
- nie uzupelnionopi4tegoznakukoduWAR.
- w kilku przypadkachw polu ,,komentarzpo realizacji" nie wpisano uzasadnienia
'wymaganegow sytuacji zastosowaniapi4tego znaku kodu WAR - ,,0" oznaczaj4cego
odst4pienie
od kontroli (brakryzyka).
.$
- w kilku przlpadkachdyspozl.torw przlpadkupodjEciadecyzjio kontroli nie dokonalzmiany
pierwszegoznakukodu WAR z ,,O" na,,R".
- dokonanoniewlaSciwegowyboru typu kontroli w systemieECS - np. typ kontroli ,,C"
(rewizjaczgSciowa)
w przypadkuzleceniar przeprowadzenia
rewizji pelnej.
- przlpadkinieuzupelnienia
w systemieECS,,koduinterwencjicelnej".
- w kilku przypadkachrewidentw polu ,,komentarz
po realizacji"systemuECSnie odni6slsig
do wszystkichczynnoScikontrolizleconychprzezdyspozytora.
- przypadkiw kt6rychw polu ,,komentarz
po realizacji"rewidentopisaljednie zakreskontroli
nie wpisuj4cjej wyniku.
kart jej rozliczenia.
14.Zdlgtoze stanujednostkiamunicjgprzedzatwierdzeniem

15. Przechowywanow magazyniepomocniczym (zamiast gl6wnym) pistolety, kt6re nie stanowily
ani uzbrojenia podstawowegoprzydzielonegofunkcjonariuszom,ani uzbrojenia dodatkowego,
ani tez depozytu.
16.Niezaplombowaniemagazynu pomocniczegodla uzbrojenia funkcjonariuszy , jako dodatkowej
formy zabezpieczenia,
17.Niewpisanie wszystkich wymaganych danych w indywidualnej dokumentacji eksploatacji
broni.
18.Nieuwzglgdnieniew karlach uzbrojenia funkcjonariusz zmian otganizacyjnych- tj. wpisanie
nieaktualnej nazry rnagazynn.
19.Niewpisanie wszystkich wymaganych danych w karcie uzbrojenia kierownika kom6rki
realizacji,tj. dat przyjgcia uzbrojenia.
20. Brak stararmoSciprzy dokonywaniu wpis6w w,,Ksi42ce wydawania uzbrojenia" polegajqcyna
dokonJ'rvaniu poprawek na istniej4cym wpisie bez przekreSlenia i parafowania oraz
nieuzupelnieniuminut w kolumnie ,,godzina"w czEScidotycz1cejzdania broni.
21. Sporz4dzeniepierwszej strony ksi4Zki dot. stanu amunicji niezgodnie z v,zorem okre3lonymw
Instrukcji w sprawie gospodarowania oraz uiytkowania uzbrojenia w Krajowej Administracii
Skarbowej.
22. Przlpadki rozhczania i zatuierdzania sluZby pod wzglgdem merltorycznym przez tego samego
pracownika.
23. Stwierdzono przTpadek, w kt6rym nie powinno zostad wydane postanowienie w sprawie
przedluZeniaterminu zwrotu podatku naliczonego nad nale2nym w sltuacji, gdy powstala
nadplatategopodatku.

Dyrektorlzby AdministracjiSkarbowejw Bialymstokuskierowaldo Naczelnik6wUrzgd6w
pokontrolne,w kt6rych:
wyst4pienia
przedstaw
1l zaleceniapokontrolne maj4ce na celu wyeliminowanie stwierdzonych
i uchybieri,
nieprawidlowo6ci
zobowi4zal do przedstawienia sprawozdanla z rcabzacli zalecef' pokonfolnych
w wyznaczonym
terminie.
zoboviqzalr6wnie2,kazdorazowow terminie 9 miesigcyod dnia wskazanegow wystqpieniu
pokontrolnyrnna zloheni:einformacji o sposobiercalizacji zaleceh,do przedstawieniahformacji o
rezultatachwdroZonychzalecef pokontrohych wydanych w w),niku kontrdli, w kt6rych wskazane
b4d:Zuchybienia.
zostalynieprawidlowoSci

g sporz4dzil:
Informacj
Starszy
SpecjalistaMiroslawTkaczuk
Wstgpnieakceptowal:
KierownikDzialuKontroli WewnEtrznej
MalgorzataCichocka
Odpowiada
zatre6Cmery4oryczn4:
Dy,rektor
lzbl Administracji
Skarbowej
w Bialymstoku
WojciechOrlowski
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