
LP. 
 

URZĄD SKARBOWY 
 

TEMATYKA KONTROLI 
 

TRYB ZWYKŁY 

1. US Krotoszyn Prawidłowość prowadzenia kontroli podatkowych. 

2. US Kępno 

US Koło 

Prawidłowość naliczania i wypłaty pracownikom egzekucji 

wynagrodzenia prowizyjnego. 

3. DUS Kalisz 

US Piła 

Niezwłoczność załatwiania spraw i terminowość kończenia 

postępowań, które są przyjęte do podstawy wyliczenia miernika czasu 

trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. 

4. US Międzychód  Monitorowanie przez komórki spraw wierzycielskich zaległości 

podatkowych objętych tytułami wykonawczymi przekazanymi do 

organu egzekucyjnego. 

5. US Pleszew 

 

Monitorowanie przez komórki spraw wierzycielskich zaległości 

podatkowych objętych tytułami wykonawczymi przekazanymi do 

organu egzekucyjnego. 

Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej po upływie 

pierwotnego terminu przedawnienia do egzekwowania obowiązku. 

6. US Poznań-Wilda Realizacja przez komórki egzekucyjne zadań w zakresie likwidacji 

towarów po przejęciu zadania od jednostki zaprzestającej działalności – 

Izby Celnej w Poznaniu. 

7. WUCS Poznań Terminowość prowadzenia postępowań podatkowych w podatku od 

towarów i usług i w podatkach dochodowych. 

8. WUCS Poznań Wykorzystanie plików JPK oraz narzędzi informatycznych 

(ACL, Weryfikator, Wro-System). 

9. US Poznań-Grunwald 

US Śrem 

US Konin 

PUS Poznań 

Wykorzystanie plików JPK oraz narzędzi informatycznych 

(ACL, Weryfikator, Wro-System) w czynnościach sprawdzających 

i kontrolach podatkowych oraz ewidencjonowanie ich wyników w 

systemach informatycznych. 

10. WUCS Poznań 

DUS Kalisz 

Polecanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz odbiór czasu wolnego 

za pracę w godzinach nadliczbowych. 

11. US Wągrowiec 

US Gniezno 

US Poznań-Winogrady 

Weryfikacja zasadności zabezpieczania zaległości podatkowych 

na nieruchomości dłużnika w formie hipoteki przymusowej, w 

kontekście upływu pierwotnego terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego. 

12. DWUS Kalisz Podstawy i terminowość wszczynania postępowań w zakresie 

zabezpieczania zobowiązań podatkowych przez pryzmat istniejących w 

tym zakresie procedur. 

13. US Poznań-Grunwald Prawidłowość i terminowość wszczynania oraz prowadzenia 

postępowań egzekucyjnych, a także zamykania tytułów. 

14. PUS Kalisz 

US Chodzież 

US Poznań-Nowe Miasto 

Przeciwdziałanie przedawnieniom zobowiązań podatkowych. 

TRYB UPROSZCZONY 

1. US Czarnków 

US Słupca 

US Kościan 

Poprawność i terminowość pierwszej rejestracji dla potrzeb podatku 

VAT przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, w oparciu o przepisy 

prawa i procedury Ministerstwa Finansów.  

2. WUCS Poznań Prawidłowość gospodarowania uzbrojeniem. 

3. US Poznań-Nowe Miasto Zasadność prowadzenia kontroli podatkowych wobec wybranych 

podmiotów. 

4. WUCS Poznań Zasadność prowadzenia postępowań kontrolnych, kontroli 

podatkowych i kontroli celno-skarbowych wobec wybranych 

podmiotów. 

5. US Poznań-Jeżyce 

US Ostrów Wlkp. 

Realizacja obowiązku wdrożenia systemu Ewidencja Spraw Karnych 

Skarbowych (ESKS). 



6. US Rawicz Prawidłowość naliczania i wypłaty pracownikom egzekucji 

wynagrodzenia prowizyjnego. 

7. DWUS Kalisz Prawidłowość dokonywania zwrotów z tytułu podatku od towarów i 

usług. 

8. US Kościan Weryfikacja informacji sygnalnej zawartej w piśmie z dnia 18 września 

2018 r. 

9. WUCS Poznań Zasadność nakładanych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie 

art. 21, 22, 22a, 24 ustawy o systemie monitorowania drogowego 

i kolejowego przewozu towarów. 

 

 

 


