
 

LP. 
 

URZĄD SKARBOWY 
 

TEMATYKA KONTROLI 
 

TRYB ZWYKŁY 

1. US Poznań-Nowe Miasto Prowadzenie postępowań dotyczących podatkowych znaków akcyzy 

oraz legalizacyjnych znaków akcyzy. 

2. US Poznań-Wilda 

 

Obsługa tytułów wykonawczych obcych wierzycieli w systemie 

EGAPOLTAX. 

Terminowości podejmowania czynności egzekucyjnych w 

podatkowych tytułach wykonawczych. 

3. US Turek Obsługa tytułów wykonawczych obcych wierzycieli w systemie 

EGAPOLTAX. 

4. US Poznań-Jeżyce 

 

Zasadność udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

5. US Oborniki 

US Słupca 

Weryfikacja prawa do ulgi wykazanej w zeznaniu rocznym podatku 

dochodowego od osób fizycznych.  

6. DWUS Kalisz Prawidłowość działań realizowanych przez organy podatkowe w 

zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności w 

zakresie optymalizacji podatkowej. 

7. WUCS Poznań Funkcjonowanie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw 

(CUDO). 

8. US Ostrzeszów Działania urzędu skarbowego w zakresie informacji pozyskanych z 

programu WAIPB (Wymiana Informacji o Podatkach Bezpośrednich). 

9. US Poznań-Winogrady 

US Koło 

Wykorzystanie plików JPK oraz narzędzi informatycznych 

(ACL, Weryfikator, Wro-System i inne) w czynnościach 

sprawdzających, kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz 

ewidencjonowanie ich wyników w systemach informatycznych. 

10. DWUS Kalisz Prawidłowość i terminowość wszczynania oraz prowadzenia 

postępowań  egzekucyjnych, a także zamykania tytułów 

wykonawczych. Prawidłowość naliczania i wypłaty pracownikom 

egzekucji wynagrodzenia prowizyjnego.  
11. PUS Poznań Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych 

i dyscyplinujących. 

12. US Krotoszyn Efektywność wykorzystania plików JPK w egzekucji administracyjnej. 

13. WUCS Poznań Prawidłowość gospodarowania uzbrojeniem. 

14. US Jarocin Dokonywanie zwrotów z tytułu podatku od towarów i usług. 

TRYB UPROSZCZONY 

1. IAS Poznań Realizacja przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zadania: 

przeprowadzanie kontroli warunków pracy i pełnienia służby. 

2. IAS Poznań Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej – aktualność 

orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy. 

3. US Środa Wlkp. Poprawność i terminowość pierwszej rejestracji dla potrzeb podatku 

VAT przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, w oparciu o przepisy prawa 

i procedury Ministerstwa Finansów. 

4. US Słupca Prawidłowość prowadzenia postępowań karnych-skarbowych. 

Prawidłowość i terminowość wszczynania postępowań egzekucyjnych. 

5. US Krotoszyn Prawidłowość wykorzystania samochodów prywatnych do celów 

służbowych. 

6. WUCS Poznań Prawidłowość funkcjonowania komórek realizacji w zakresie kontroli 

realizowanych w oparciu o przepisy ustawy SENT oraz komórki Służby 

Dyżurnej. 



7. US Nowy Tomyśl Weryfikacja prawidłowości rozliczania nadpłat w podatku dochodowym 

od osób prawnych. 

Weryfikacja prawidłowości rozliczania podatku od towarów i usług oraz 

podatku dochodowego. 

8. US Czarnków Przeciwdziałanie przedawnieniom prawa do wymiaru podatku od 

spadków i darowizn. 

9. WUCS Poznań Prawidłowość obejmowania procedurą dopuszczenia do obrotu towarów 

akcyzowych. 

10. US Gostyń Prawidłowość procedowania w zakresie przedłużenia terminu zwrotu 

podatku od towarów i usług. 

11. DUS Kalisz 

US Nowy Tomyśl 

US Września 

US Szamotuły 

Weryfikacja informacji sygnalnej. 

 


