
INFORMACJA ROCZNA

ZA 2019 ROK

 Z DZIAŁALNOŚCI 

DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KATOWICACH

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;
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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. 

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:           32 358-17-51
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7. Zasięg terytorialny: Część miasta na prawach powiatu – Katowice (część wschodnia).

Na terenie miasta działają dwa urzędy skarbowe: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach 

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
Struktura  organizacyjna  zatwierdzona  przez  Dyrektora  Izby  Skarbowej  w  Katowicach,  na 

koniec 2019 roku przedstawiała się następująco:

1. Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Dział Wsparcia;

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;

2) Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających;

3) Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających;

4) Dział Kontroli Podatkowej;

5) Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

2. Zastępca Naczelnika Urzędu ds. Orzecznictwa nadzoruje bezpośrednio pracę Pionu Orzecz-

nictwa, w skład, którego wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

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

2) Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątko-
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wych i  Sektorowych;

3) 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) Dział Egzekucji Administracyjnej;

4) Pierwszy Dział Rachunkowości;

5) Drugi Dział Rachunkowości.

3. Uregulowania wewnętrzne
W 2019 roku Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach regulował wewnętrznie 

działalność podległego mu Urzędu, w szczególności poprzez wydawanie dokumentów prawa 

wewnętrznego w postaci decyzji. Wydane regulacje wewnętrzne dotyczyły: 

1) organizacji pracy komórki egzekucyjnej oraz przydziału spraw; 

2) tryb  współpracy  z  GIIF  i  koordynatorem ds.  współpracy  z  GIIF  w  Izbie  Administracji 

Skarbowej w Katowicach 

3) inwentaryzacji tytułów wykonawczych; 

4) powołania Komisji ds. Likwidacji towarów; 

5) powołania  Zespołu  ds.  udzielania  ulg  w  spłacie  zobowiązań  podatkowych  i  innych 

zobowiązań oraz kosztów egzekucyjnych; 

6) określenia  sposobu  dokonywania  zawiadomień  o  ujawnionych  naruszeniach  przepisów 

prawa; 

7) podziału rejonów egzekucyjnych w działach SEE-1 i SEE-2; 

8) obsługi aplikacji Baza Podmiotów Szczególnych (BPS).

4. Kontrole zewnętrzne

Organ kontrolujący Temat kontroli Wykaz nieprawidłowości i zaleceń

Ministerstwo Finan-
sów  Departament 
Organizacji i Wdro-
żeń

Przyczyny  przedaw-
nienia  prowadzonych 
postępowań przygoto-
wawczych

1) wdrożyć jednolity system ewidencjonowania zawiadomień o ujaw-
nionych naruszeniach przepisów prawa wykazanych w komórkach 
organizacyjnych Urzędu;

2) nie wszczynać postępowań w sprawach, które uległy przedawnieniu 
zgodnie z dyspozycją art. 17 § 1 pkt 6 kpk w zw. z art. 113 § kka;

3) wykorzystać  narzędzia  przeciwdziałające  przedawnieniu  postępo-
wań przygotowawczych, w tym w szczególności procedurę postępo-
wania w stosunku do nieobecnych;
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4) wszczynać  postępowania  przygotowawcze  bez  zbędnej  zwłoki 
zgodnie z dyspozycją art. 305 § 1 kpk w zw. Z art. 113 § 1 kks, tj.  
po  uzyskaniu  zawiadomienia  o  podejrzeniu  popełnienia  przestęp-
stwa lub wykroczenia skarbowego;

5) badać zasadność sporządzanych zawiadomień o ujawnionych naru-
szeniach przepisów prawa przez komórki organizacyjne Urzędu ce-
lem wykluczenia nieprawidłowej kwalifikacji czynu.

Izba  Administracji 
Skarbowej  w Kato-
wicach

Prawidłowość i termi-
nowość udzielania ulg 
w spłacie zobowiązań 
podatkowych

1) zwiększenie nadzoru nad prawidłowością  i  terminowością prowa-
dzonych postępowań;

2) prawidłowe i precyzyjne powoływanie powodów przedłużenia po-
stępowania, których skutkiem jest niedotrzymanie terminu załatwie-
nia sprawy

3) przestrzeganie  zasad  prawidłowości,  staranności  sporządzania  i 
kompletności gromadzenia dokumentów stanowiących akta sprawy;

4) wzmocnienie nadzoru nad monitorowaniem realizacji obowiązków 
podatników wynikających  z podjętych rozstrzygnięć dotyczących 
udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;

Ministerstwo Finan-
sów  Departament 
Organizacji i Wdro-
żeń

Weryfikacja prawidło-
wości  działań  podej-
mowanych wobec wy-
branych podmiotów

Brak protokołu

Izba  Administracji 
Skarbowej  w Kato-
wicach

Stosowanie  czynności 
weryfikacyjnych doty-
czących  podatku  ak-
cyzowego.

Konieczność zintensyfikowania działań w zakresie podatku akcyzowego 
w obszarze wyrobów akcyzowych oraz zwiększenie nadzoru  w obsza-
rze kontroli oraz czynności sprawdzających/weryfikujących

5. Kontrole przeprowadzone przez Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
Zadania kontroli podatkowej realizowane są przez pracowników Działu Kontroli Podatkowej. 

W 2019 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 2 kontrole podatkowe (1 kontrola właściwa 

oraz 1 kontrola doraźna). W ich wyniku ustalono dodatkowy przypis podatku w kwocie 

1.220,00 zł wynikający z 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 17 kontroli podatkowych z czego 17 kontroli 

właściwych w zakresie PIT, PPE, PPL. W ich wyniku ustalono dodatkowy przypis podatku 

w  kwocie  478.466,00  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 20 kontroli, w trakcie których skontrolowano 

71 okresów rozliczeniowych w zakresie płatnika na podatek dochodowy od wypłaconych 

wynagrodzeń.  W  wyniku  przeprowadzonych  kontroli  ujawniono  uszczuplenie  podatku 

w wysokości 373.558,00 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  39  kontroli  (35  kontroli  właściwych, 

4  kontrole  doraźne).  W wyniku  przeprowadzonych  kontroli  ustalono dodatkowy przypis 

podatku w wysokości 60.036.229,00 zł będący wynikiem:

pomniejszenia  podatku  należnego  o  podatek  naliczony  wynikający  z  faktur 

dokumentujących czynności fikcyjne;

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

z  tytułu  pozbawienia  prawa  do  pomniejszania  podatku  należnego  o  podatek  naliczony 

w podmiotach uczestniczących w transakcjach karuzelowych;

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

zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

5) Podatek akcyzowy. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 kontroli właściwych  w zakresie rozliczenia 

z budżetem z tytułu podatku akcyzowego. W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono 

dodatkowy przypis podatku w wysokości 101.841,00 zł. 

6) Prowadzono  działania  w ramach  akcji  mandatowych  związanych  z  ewidencjonowaniem 

obrotu za pomocą kas rejestrujących.

4. Pomoc publiczna

Naczelnik  Drugiego  Urzędu  Skarbowego  w  Katowicach  prowadzi  sprawy  na  wniosek 

podatnika  związane  z  udzielaniem  ulg  w  spłacie  zobowiązań  podatkowych  stanowiących 

pomoc publiczną.  W 2019 rok Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wydał 

60 decyzji udzielających pomocy de minimis, gdzie:

1) wartość pomocy publicznej (ekwiwalent dotacji brutto) wyniosła – 77.780,90 zł;
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2) wartość udzielonej pomocy w EURO wyniosła – 18.102,56 EURO.

 

5. Czynności sprawdzające przeprowadzone przez Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach1) zadania  z  zakresu  czynności  sprawdzających  realizowane  są  m.in.  przez  pracowników 

Pierwszego  Działu  Czynności  Analitycznych  i  Sprawdzających,  w 2019 roku 

przeprowadzili  czynności  sprawdzające  dot.  podatku  od  towarów  i  usług  m.in. 

w następujących obszarach:

a) badania zasadności zwrotów podatku. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 611 

czynności  sprawdzających.  W  wyniku  podjętych  czynności  stwierdzono 

nieprawidłowości w łącznej wysokości 413.989,00 zł.

b) weryfikacji  zasadności  wykazanych  nadpłat  w  składanych  deklaracjach.  W  okresie 

sprawozdawczym weryfikacją objęto 538 wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku 

od towarów i usług. W wyniku prowadzonych postępowań 18 spraw umorzono.

c) prawidłowości i rzetelności transakcji między kontrahentami, czynności wykonywane na 

zlecenie innych Urzędów w trybie art.  274c ustawy Ordynacja podatkowa. W okresie 

sprawozdawczym  przeprowadzono  18  czynności  sprawdzających,  zakończonych 

spisaniem protokołu z udziałem podatnika.

d) badania  prawidłowości  i  rzetelności  transakcji  wewnątrzwspólnotowych,  realizacja 

wniosków  SCAC.  W  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzono  30  czynności 

sprawdzających  na zlecenie administracji państw unijnych.

2) czynności  sprawdzające  w  zakresie  akcyzy.  W 2019  r.  przeprowadzono  920  czynności 

sprawdzających. W wyniku podjętych czynności stwierdzono nieprawidłowości w łącznej 

wysokości 290.952 zł. 3) ponadto w 2019 r.: a) zweryfikowano 373 oświadczeń majątkowych (posłów, senatorów, posłów PE, sędziów, 

prokuratorów, pracowników samorządowych, radnych, komorników sądowych);b) przeprowadzono analizę donosów i informacji sygnalnych,c) typowano podmioty do kontroli podatkowych/skarbowych oraz sporządzano wnioski do 

komórek kontroli i czynności sprawdzających,d) podejmowano działania w zakresie opodatkowania przychodów, o których mowa w art. 

20 ust. 1b, 25b-25g, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nieujawnione 

źródła przychodów). 
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4. W  ramach   spraw  wierzycielskich,  w 2019  r.  brano  udział  w  32  postępowaniach 

upadłościowych  w  celu  wyegzekwowania  zaległości  podatkowych.  Wysłano  tytuły 

wykonawcze  –  10.347  szt,  wysłano zawiadomienia  o  zagrożeniu  wpisem  do  Rejestru 

Należności Publicznoprawnych – 3.281 szt, wysłano upomnienia  - 20.000 szt.

6. Skargi na działalność Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach
W 2019 roku  na  działalność Drugiego  Urzędu  Skarbowego  wpłynęły 2 skargi,  które  były 

rozpatrzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach.
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