
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KATOWICACH

ZA 2018 ROK

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach jako organ administracji rządowej 

podległy ministrowi właściwemu ds finansów publicznych, stanowi podstawowe ogniwo realizacji 

polityki finansowej państwa.

Do głównych zadań Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach należy:

1. Ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz in-

nych należności na podstawie odrębnych przepisów;

2. Wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;

3. Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpie-

czenia należności pieniężnych;

4. Zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiąz-

ków podatkowych;

5. Zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiąz-

ków podatkowych;

6. Prowadzenie ewidencji podatników i płatników;

7. Wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających;

8. Współpraca w zakresie wymiany informacji  podatkowych i finansowych z państwami człon-

kowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa między-

narodowego;

9. Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europej-

skiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należno-

ści pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw;

10. Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, 

zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie okre-

ślonym w Kodeksie karnym skarbowym;

11. Rozpoznawanie,  wykrywanie  i  zwalczanie  przestępstw  określonych  w  ustawie  z  dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm), zapobieganie tym 

przestępstwom oraz ściganie ich sprawców;

12. Wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, 

w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 

1



z 2017r. poz. 665 z późn. zm.) oraz w Kodeksie karnym skarbowym;

13. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Realizacja zadań dokonywana jest przez pracowników zatrudnionych w wyspecjalizowanych ko-

mórkach organizacyjnych.

1. Siedziba,   numery  telefonów,  zasięg  terytorialny,  Drugiego  Urzędu  Skarbowego 

w Katowicach

1. Adres do korespondencji:

40 – 282 Katowice, ul. Paderewskiego 32B

2. Adres strony internetowej:

http://www.slaskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-katowicach3. Adres e-mail: sekretariat.2us.katowice@mf.gov.pl

4. Uwagi na temat działania Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach można zgłaszać pod 

adresem opinie2417@sl.mofnet.gov.pl 

5. Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-PUAP

1) wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP);

2) aby  można  było  złożyć  wniosek  poprzez  ESP,  wymagane  jest  posiadanie  konta 

użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne);

3) opis działania:

Pomoc-ePUAP (link otwiera się w nowym oknie w serwisie zewnętrznym);

pismo ogólne do podmiotu publicznego:

Link do usługi :  Pismo ogólne do podmiotu publicznego (link otwiera się w nowym 

oknie w serwisie zewnętrznym)

Wybór adresata następuje poprzez podanie nazwy podmiotu pod jaką figuruje na ePUAP, 

lub poprzez podanie jego identyfikatora ePUAP.4) Numer identyfikatora Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach: uu1924fuot 5) Skrzynka Podawcza e-PUAP (Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych) (link 

otwiera się w nowym oknie w serwisie zewnętrznym)

6. Numery telefonów: 

32 358-16-00 32 358-17-00 FAX:           32 358-16-71

7. Zasięg terytorialny: Część miasta na prawach powiatu – Katowice (część wschodnia).

Na terenie miasta działają dwa urzędy skarbowe: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach 
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i Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach. Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Katowicach i Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dzieli  granica 

wyznaczona ulicami Tadeusza Kościuszki i Wojciech Korfantego. Ulice graniczne, łącznie 

z ulicami: Pocztową, Św. Jana i Rynkiem, objęte są zasięgiem działania Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Katowicach.

8. Terytorialny  zasięg  działania  Naczelnika  Drugiego  Urzędu  Skarbowego  w  Katowicach 

w zakresie podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwo-

wej, podatku od gier obejmuje: dla powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, miko-

łowskiego, gminy Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miast: Bytomia, Chorzowa, Dą-

browy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemiano-

wic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic i Tychów.

2. Struktura organizacyjna Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

Od 1 marca 2017 roku nastąpiła istotna zmiana w organizacji skarbowości, nastąpiło połączenie 

administracji  podatkowej z celną,  powstała Krajowa Administracja Skarbowa. 2018 rok był 

kolejny rokiem łączenia struktur, procedur. 

Struktura  organizacyjna  zatwierdzona  przez  Dyrektora  Izby  Skarbowej  w  Katowicach,  na 

koniec 2018 roku przedstawiała się następująco:

1. Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Sekretariatu;

2) Wieloosobowego Stanowiska Spraw Karnych Skarbowych;

3) Pionu Obsługi Podatnika w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej,

b) Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej.

Pionem Kontroli, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających  oraz Wymiany Informacji 

Międzynarodowej;

2) Drugi  Dział  Czynności  Analitycznych  i  Sprawdzających  oraz  Wymiany  Informacji 

Międzynarodowej;

3) Trzeci  Dział  Czynności  Analitycznych  i  Sprawdzających  oraz  Wymiany  Informacji 

Międzynarodowej;

4) Dział Kontroli Podatkowej;

5) Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników
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2. Zastępca Naczelnika Urzędu ds. Orzecznictwa nadzoruje bezpośrednio pracę Pionu Orzecz-

nictwa, w skład, którego wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;

2) Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;

3) Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych;

4) Dział Podatku Akcyzowego i Gier.

3. Zastępca Naczelnika Urzędu ds. Poboru i Egzekucji nadzoruje bezpośrednio pracę Pionu 

Poboru i Egzekucji w skład, którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich;

2) Drugi Referat Spraw Wierzycielskich;

3) Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej;

4) Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej i Likwidacji Towarów;

5) Pierwszy Dział Rachunkowości;

6) Drugi Dział Rachunkowości.

3. Kontrole przeprowadzone przez Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

Zadania kontroli podatkowej realizowane są przez pracowników Działu Kontroli Podatkowej. 

W 2018 roku przeprowadzili kontrole w następujących obszarach:

1. Podatek  dochodowy  od  osób  prawnych,  w  zakresie  prawidłowości  ustalania 

zadeklarowanego  zobowiązania  podatkowego  lub  straty  podatkowej  oraz  transakcji 

zawartych między podmiotami.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 kontroli podatkowych (3 kontrole właściwe 

oraz 2 kontrole doraźne).  W ich wyniku ustalono dodatkowy przypis  podatku w kwocie 

4.276,00 zł wynikający z zaniżenia przychodów podlegających opodatkowaniu, zawyżenia 

kosztów uzyskania przychodu.

2. Podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych  w  zakresie  prawidłowości  ustalania 

zadeklarowanego  zobowiązania  podatkowego  lub  straty  podatkowej  oraz  transakcji 

zawartych między podmiotami. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 10 kontroli podatkowych z czego 8 kontroli 

właściwych  w  zakresie  PIT,  PPE,  PPL  i  2  kontrole  doraźne.  W  ich  wyniku  ustalono 

dodatkowy przypis podatku w kwocie 910.177,00 zł  wynikający z zaniżenia przychodów 

podlegających opodatkowaniu, zawyżenia kosztów uzyskania przychodu, niedeklarowania 

dochodu.
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3. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 9 kontroli, w trakcie których skontrolowano 

45 okresów rozliczeniowych w zakresie płatnika na podatek dochodowy od wypłaconych 

wynagrodzeń.  W  wyniku  przeprowadzonych  kontroli  ujawniono  uszczuplenie  podatku 

w wysokości 113.358,00 zł wynikające głównie z braku wpłat zadeklarowanych zaliczek 

bądź ich nie deklarowania.

4. Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od 

towarów  i  usług,  prawidłowości  deklarowania  zwrotu  podatku  na  rachunek  bankowy 

podatnika, rzetelności transakcji zawieranych pomiędzy podatnikami.

W  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzono  54  kontrole  (44  kontrole  właściwe,  10 

kontroli  doraźnych).  W wyniku  przeprowadzonych  kontroli  ustalono  dodatkowy przypis 

podatku w wysokości 27.883.998,00 zł będący wynikiem:

1) pomniejszenia  podatku  należnego  o  podatek  naliczony  wynikający  z  faktur 

dokumentujących czynności fikcyjne;

2) wystawiania faktur (art. 108) dokumentujących czynności nie wykonane;

3) z tytułu pozbawienia prawa do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony 

w podmiotach uczestniczących w transakcjach karuzelowych;

4) odliczanie podatku naliczonego gdy ten nie przysługiwał ze względu na brak powiązania 

zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

5. Podatek  akcyzowy.  W  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzono  4  kontrole  właściwe 

w  zakresie  rozliczenia  z  budżetem  z  tytułu  podatku  akcyzowego.  W  wyniku 

przeprowadzonych kontroli ustalono dodatkowy przypis podatku w wysokości 2.169,00 zł. 

6. Prowadzono  działania  w  ramach  akcji  mandatowych  związanych  z  ewidencjonowaniem 

obrotu za pomocą kas rejestrujących.

4. Skargi na działalność Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

W 2018  roku  na  działalność  Drugiego  Urzędu  Skarbowego  wpłynęły  2  skargi,  która  były 

rozpatrzone  przez  Izbę  Administracji  Skarbowej  w  Katowicach,  w  tym  1 złożona trakcie 

prowadzonego postępowania podatkowego.

5. Wykonanie budżetu

1. Należności ogółem – 1.520.974.165,87 zł

2. Dochody wykonane – 1.050.138.445,88 zł
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