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KONTROLOWANY 

URZĄD 
 

TEMATYKA KONTROLI 
 

TRYB ZWYKŁY 

1. WUCS Poznań Wykonywanie orzeczeń o przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa 

i likwidacji niepodjętych depozytów. 

2. US Poznań-Wilda 

US Piła 

WUCS Poznań 

Weryfikacja wykorzystania przez użytkowników WRO-System danych 

do realizacji celów i zadań statutowych jednostki. 

3. WUCS Poznań Prawidłowość obsługi przesyłek pocztowych spoza UE. 

4. WUCS Poznań Prawidłowość poboru ceł antydumpingowych. 

5. WUCS Poznań Prawidłowość stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych 

z zakresu klasyfikacji taryfowej i pochodzenia towarów. 

6. US Poznań-Nowe Miasto 

 

Podejmowanie czynności wobec podatników składających deklaracje CIT-8 

z wykazaną stratą podatkową. 

7. US Kępno Realizacja Wytycznych do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie 

podatku od towarów i usług w części dotyczącej dokonywania zwrotów 

podatku VAT. 

8. US Wągrowiec Rejestracja podatników VAT czynnych – weryfikacja prawidłowości 

stosowania procedury dotyczącej określania  ryzyka rejestracyjnego. 

9. US Złotów Podejmowanie przez organ podatkowy działań w obszarze dotyczącym 

przychodów (dochodów) z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. 

10. PUS Poznań Efektywność typowania podmiotów do kontroli podatkowej oraz 

prawidłowość prowadzenia kontroli podatkowej. 

11. US Pleszew Działania wierzyciela związane z kierowaniem do sądów wniosków 

o ogłoszenie upadłości oraz orzeczenie zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

12. US Ostrzeszów Prawidłowość naliczania i wypłaty pracownikom egzekucji wynagrodzenia 

prowizyjnego. 

Prawidłowość i terminowość wszczynania oraz prowadzenia postępowań 

egzekucyjnych, a także zamykania tytułów wykonawczych.  

13. US Poznań-Grunwald Zasadność zawieszania postępowań egzekucyjnych oraz długość ich trwania. 

14. US Złotów Prawidłowość wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych oraz 

stosowania działań przedegzekucyjnych. 

15. US Środa Wlkp. Zaliczanie wpłat, nadpłat i zwrotów podatków na poczet należności 

podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem poprawności wydanych 

postanowień. 

16. US Poznań-Winogrady Przekazywanie zawiadomień o popełnieniu czynów zabronionych 

do finansowych organów postępowania przygotowawczego. 

17. US Czarnków Prawidłowość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

TRYB UPROSZCZONY 

1. US Piła Przestrzeganie „Wytycznych w zakresie weryfikacji dokumentów 

dotyczących nabycia samochodów osobowych w podatku akcyzowym 

i podatku od czynności cywilnoprawnych”. 

2. US Września Poprawność i terminowość wprowadzania, modyfikowania i usuwania 

danych do Bazy Podmiotów Szczególnych. 

3. US Ostrów Wlkp. Kontrola spraw zawieszonych i ich podejmowanie po ustaniu przesłanki 

warunkującej zawieszenie. 

4. US Jarocin Prawidłowość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w odniesieniu 

do tytułów wykonawczych objętych postępowaniem egzekucyjnym powyżej 

10 lat. 

5. DWUS Kalisz Prawidłowość działań podejmowanych przez komórki wierzycielskie 

mających wpływ na miernik: czas trwania postępowań podatkowych 

wszczętych na wniosek podatnika. 

6. US Słupca Prawidłowość wprowadzania przez pracowników urzędu skarbowego 

do aplikacji CEKR danych zgłaszanych i aktualizowanych przez podatników. 



7. US Wolsztyn Terminowość podejmowania działań egzekucyjnych w stosunku 

do zobowiązanych wobec których ma zastosowanie art. 24 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

8. US Konin Sprawność prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku 

do zobowiązanych będących pracownikami Krajowej Administracji 

Skarbowej lub wobec których ma zastosowanie art. 24 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Wykorzystanie plików JPK w egzekucji administracyjnej. 

Prawidłowość prowadzenia egzekucji w zakresie zajęć rachunków 

bankowych. 

9. US Grodzisk Wlkp. Split payment (mechanizm podzielonej płatności). 

10. WUCS Poznań Prawidłowość gospodarowania uzbrojeniem. 

11. WUCS Poznań Realizacja i dokumentowanie czynności w ramach kontroli SENT. 

12. PWUS Poznań Prawidłowość sporządzania zawiadomień do podatników na podstawie 

art. 70c w związku z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. 

13. US Gniezno Realizacja Wytycznych do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie 

podatku od towarów i usług w części dotyczącej dokonywania zwrotów 

podatku VAT. 

14. WUCS Poznań Kontrola incydentu z bronią palną z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

 


