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4.

Zgodnie zaft.6 :usl. I pkt 41i1. a) tiret 2, z uwzglgdnieniem art. 5 ust. 1i2 ustawy z dnia 6
wrzeSnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (tj. Dz.u. 2016, poz. 1764), lzba Administracji
Skarbowej w Bialymstoku udostQpnia informacj g o kontrolach przeprowadzonych w drugim
p6hoczt 2017 r. w podleglych urzgdach skarbowych oraz Podlaskim urzgdzie celno-Skarbowym.

Nadrzgdnl,m celem przeprowadzonych kontroli bylo podjgcie czynno5ci zmierzaj4cych do
wyeliminowania uchybief i nieprawidlowoSci w realizowaniu statutowy ch zadaf podleglych
urzgd6w.

Na podstawie upowa:2nieri Dyreklora Izby Administracji Skarbowej w Bialymstoku
wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli
w administracji rz4dowej (Dz.U. Nr i85, poz. 1092) w drugim p6lroczu 2017 r. zostalo
przeprowadzonych 13 kontroli problemowych obejmuj4cych nastgpuj4ce zagadnienia:

1. Prowadzenie postgpowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe w okesie od dnia 1
muca20l7 r do dnta3l czerwca2jlT r.

2. Analiza zasadno3ci zwrot6w VAT, w tym prawidlowofil przedlu2afia tetmin6w zwrot6w przez

3 .
organ podatkowy.
Weryfikacja sprawnoSci wszc4mania egzekucji administracyjnej oraz prawidlowoici i efektywnoSci
przebiegu procesu egzekucyj nego.
Oryantzacja sluzby na zmianie w Oddziale Celnl'rn Kolejowl'rn w KuZnicy, w szczeg6lnoSci w
zakesie obsady stanowiska pracy dyspozytor4 w okresie od dnia I czerwca 2017 r do dnia 31
sierpnia 2017 r.

5. Weryfikacja poprawno6ci wprowadzania danych do Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujqcych
(CEKR) w II kwartale 2017 r.
Realizacj a dl,rektyw systemowych w nvi qzku z obsl'gg4 zgloszeir celnych wl.wozowych.
Gospodarowanie oraz uzytkowanie uzbrojenia w okesie od I2lipca20l7 r do 30 wne5na20l7 t.
Prowadzenie postgpowari w zwiSzku ze stwierdzeniem naruszenia przepis6w o transporcie
drogowym i o drogach publicznych w okesie od dnia I czerwca 2077 r do dnia 31 pazdziemika
2017 r.
Zasadnosd zarz$ow podniesionych w anonimowym wystqlieniu ( bez daty ), dot. prawidlowodci
wlpetrniania obowiqzk6w slu2bowych przez pracownika Urzgdu Skarbowego w Augustowie ( data
wpll.wu do Izby Administracji Skarbowej w Bialymstoku 09.10.201'7 r. ).
Wykorzystanie przez wz4d skarbowy Jednolitego Pliku Kontrolne go do anahzy danych o
podmiotach, w tym: w toku c4mno3ci sprawdzaj4cych, kontroli podatkowych, postgpowai
oodatkowvch.

Kontrole odbvlv sie w dniach: . . \
- 10.07 do 28.07 .2017 r w Podlaskim Urzgdzie Celno-Skarbowym w Bialymstoku.
- 11.09 do 29.09.2017 r wUrzEdzie Skarbowym w tr omZy,
- 11.09 do 29.09.2017 r w UrzEdzte Skarbowym w Kolnie,
- 18.09 do 29.09.2017 r w Podlaskim IJrzgdzie Celno-Skarbow)''rn Oddzial Celny Kolejowy w

Ku2nicy,
- 26.09 do 28.09.2017 r w Pierwszym Urzgdzie Skarbowym w Bialymstoku,
- 25.09 do 16.10.2017 r w Podlaskim Urzgdzie Celno-Skarbowym Oddzial Celny Kolejowy w

Ku2nicy, Oddzial Celny w Siemian6wce,
- 02.10 do 25.10.2017 r w Podlaskim IJrzgdzie Celno-Skarbowym w Bialymstoku, Pierwszy

Drugi i Trzeci Dzial Realizacji
- 24.10 do 14.11.2077 r w Urzgdzie Skarbowym w Sok6lce ( 2 kontrole ),
- 13.11 do 04.12.2017 r w Podlaskim UrzEdzie Celno-Skarbowym Oddzial Celny Drogowy w
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KuZnicy, Oddzial Celny w Bobrownikach,
- 14.1 1 do 16.11.2017 r w Urzgdzie Skarbowym w Augustowie,
* 06.12 do 29.12.2017 r w Pierwszym Urzgdzie Skarbowym w Bialymstoku,
- 06.12 do 29.12.2017 r w Podlaskim Urzgdzie Skarbowym w Bialymstoku,

W wyniku ww. kontroli problemowych dokonano ustaleri, obejmuj4cych
m.in. nieprawidlowo5ci i uchybienia, szczeg6lowo opisane w wyst4pieniach pokontrolnych oraz
sprawozdaniach . NajwaZniejsze z nich dotyczyly:

1. Wydano funkcjonariuszowi dwa upowa:znienia do nakladania kary grzywr'y w drodze mandatu
karnego;

2. Zastosowano postgpowanie mandatowe przed uiszczeniem ptzez sprawcg calo5ci wymaganej
naleZnoici publicznoprawnej I

3. NatroZono karg grzywny w drodze mandatu kamego ,,got6wkowego" na osobE, kt6rej ze
wzglgdu na jej status naleZa"lo wymierzyi karg w drodze mandatu kamego kredltowanego;

4. Ukaranemu wydano odcinek ,,A" formularza mandatu karnego zamiast odcinka ,,B";
5. Na odcinku ,,A" formularza mandatu kamego nie okreSlono rodzaju mandatu ,,got6wkowy"

czy kredytowany;
6. W s1'tuacji niemoZno5ci ustalenia numeru PESEL nie wpisano na odcinku ,,A" formularza

mandatu kamego daty urodzenia ukaranego;
7. Nie opisano wykroczenia skarbowego, na formularzu mandatu, podano jedynie kwalifikacjg

prawnE czynu:
8. Wystqpily rozbieZnoici w zakesie danych: data urodzenia, data wystawienia mandatu, rodzaj

mandatu lub kwalifikacja ptawna, zawailych w ewidencji, a mandatem karnym.
9. Stwierdzono przypadki dokonania przez poborcg skarbowego czgSciowego pobrania

egzekwowanej naleZno6ci bez podjgcia innych czynno3ci egzekucyjnych (np. zajgcia
ujawnionego maj4tku b4dZ spisania protokolu o stanie maj4tkowym).

10. W kilkunastu sprawach (z wyl4czeniem spraw zawieszonych i wstrzymanych) stwierdzono
przerwy w dokonywaniu kolejnych czynnoSci egzekucyjnych dluZsze ni2 180 dni.

1 1 . Nie zrealizowano w kontrolowanych urzgdach zaplanowanych pnez Dyrcktora.Izby Skarbowej
w Bialymstoku indywidualnych warloSci miernik6w, maj4cych skutkowai zmniejszeniem kwot
zalegloici oraz popraw4 efektywnodci egzekucji.

12. Dr,lukrotne odnotowano w systemie Egapoltax czynnoSi DODP.
13. Stwierdzono uchybienia zwi4zane z obslug4 systemu ECS:

- nie uzupelniono pi4tego znaku kodu WAR.
- w kilku przypadkach w polu ,,komentarz po realizacji" nie wpisano uzasadnienia
'wymaganego w sytuacj i zastosowania pi4tego znaku kodu WAR - ,,0" oznaczaj4cego
odst4pienie od kontroli (brak ryzyka). . $
- w kilku przlpadkach dyspozl.tor w przlpadku podjEcia decyzji o kontroli nie dokonal zmiany
pierwszego znaku kodu WAR z ,,O" na,,R".
- dokonano niewlaSciwego wyboru typu kontroli w systemie ECS - np. typ kontroli ,,C"
(rewizja czgSciowa) w przypadku zlecenia r przeprowadzenia rewizji pelnej.
- przlpadki nieuzupelnienia w systemie ECS ,,kodu interwencji celnej".
- w kilku przypadkach rewident w polu ,,komentarz po realizacji" systemu ECS nie odni6sl sig
do wszystkich czynnoSci kontroli zleconych przez dyspozytora.
- przypadki w kt6rych w polu ,,komentarz po realizacji" rewident opisal jednie zakres kontroli
nie wpisuj4c jej wyniku.

14. Zdlgto ze stanu jednostki amunicjg przed zatwierdzeniem kart jej rozliczenia.



15. Przechowywano w magazynie pomocniczym (zamiast gl6wnym) pistolety, kt6re nie stanowily
ani uzbrojenia podstawowego przydzielonego funkcjonariuszom, ani uzbrojenia dodatkowego,
ani tez depozytu.

16. Niezaplombowanie magazynu pomocniczego dla uzbrojenia funkcjonariuszy , jako dodatkowej
formy zabezpieczenia,

17. Niewpisanie wszystkich wymaganych danych w indywidualnej dokumentacji eksploatacji
broni.

18. Nieuwzglgdnienie w karlach uzbrojenia funkcjonariusz zmian otganizacyjnych - tj. wpisanie
nieaktualnej nazry rnagazy nn.

19. Niewpisanie wszystkich wymaganych danych w karcie uzbroj enia kierownika kom6rki
realizacji, tj. dat przyjgcia uzbrojenia.

20. Brak stararmoSci przy dokonywaniu wpis6w w,,Ksi42ce wydawania uzbrojenia" polegajqcy na
dokonJ'rvaniu poprawek na istniej4cym wpisie bez przekreSlenia i parafowania oraz
nieuzupelnieniu minut w kolumnie ,,godzina" w czESci dotycz1cej zdania broni.

21. Sporz4dzenie pierwszej strony ksi4Zki dot. stanu amunicji niezgodnie z v,zorem okre3lonym w
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
przedluZenia terminu zwrotu podatku naliczonego nad nale2nym w sltuacji, gdy powstala
nadplata tego podatku.

Dyrektor lzby Administracji Skarbowej w Bialymstoku skierowal do Naczelnik6w Urzgd6w
wyst4pienia pokontrolne, w kt6rych:

- przedstaw 1l zalecenia pokontrolne maj4ce na celu wyeliminowanie stwierdzonych
nieprawidlowo6ci i uchybieri,

- zobowi4zal do przedstawienia sprawozdanla z rcabzacli zalecef' pokonfolnych
w wyznaczonym terminie.
- zoboviqzal r6wnie2, kazdorazowo w terminie 9 miesigcy od dnia wskazanego w wystqpieniu

pokontrolnyrn na zloheni:e informacji o sposobie rcalizacji zaleceh, do przedstawienia hformacji o
rezultatach wdroZonych zalecef pokontrohych wydanych w w),niku kontrdli, w kt6rych wskazane
zostaly nieprawidlowoSci b4d:Z uchybienia.

Informacj g sporz4dzil:
Starszy Specjalista Miroslaw Tkaczuk

Wstgpnie akceptowal:
Kierownik Dzialu Kontroli WewnEtrznej
Malgorzata Cichocka

Odpowiada za tre6C mery4oryczn4:
Dy,rektor lzbl Administracji Skarbowej
w Bialymstoku
Wojciech Orlowski
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