
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu w 2021 r. 

Lp. Data 
kontroli 

Izba Administracji 
Skarbowej w 
Opolu/urzędy 
skarbowe woj. 
opolskiego/Opolski 
Urząd Celno-
Skarbowy w Opolu 

Temat kontroli Okres objęty kontrolą Data 
wystąpienia 
pokontrolnego/ 
sprawozdania 
z kontroli 

1. 
18.02.2021 
- 
31.03.2021 

Pierwszy Urząd 
Skarbowy w Opolu 

Prawidłowość przebiegu procesu 
egzekucyjnego oraz ocena działań 
podejmowanych przez organ 
egzekucyjny w celu 
niedopuszczenia do przewlekłości 
prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych. 

2020 (kontroli podlega przebieg 
całego postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego 
na podstawie tytułów 
wykonawczych) 

22.07.2021 

2. 
22.03.2021 
- 
29.03.2021 

Izba Administracji 
Skarbowej w Opolu 

Sprawdzenie zasadności zarzutów 
podnoszonych w anonimowym 
piśmie z dnia 19 lutego 2021 r. w 
sprawie organizacji naboru nr 74480 

od 1.01.2020 r. do dnia kontroli  29.03.2021 

3. 
25.03.2021 
- 
17.05.2021 

Izba Administracji 
Skarbowej w Opolu 

Terminowość realizacji zleconych 
do wykonania audytów 

od 1.01.2020 r. do dnia kontroli  12.11.2021 

4. 
1.06.2021 
- 
31.08.2021 

Urząd Skarbowy w 
Kluczborku 

Prawidłowość wszczynania 
postępowań podatkowych i czas ich 
trwania. 

Postępowania podatkowe 
prowadzone lub zakończone w 
2020 r.  
Badaniem mogą zostać objęte 
również zdarzenia i dokumenty 
wcześniejsze lub późniejsze, 
gdy miały związek z 
przedmiotem kontroli.  

21.12.2021 



Lp. Data 
kontroli 

Izba Administracji 
Skarbowej w 
Opolu/urzędy 
skarbowe woj. 
opolskiego/Opolski 
Urząd Celno-
Skarbowy w Opolu 

Temat kontroli Okres objęty kontrolą Data 
wystąpienia 
pokontrolnego/ 
sprawozdania 
z kontroli 

5. 
28.06.2021 
- 
30.09.2021 

Opolski Urząd 
Celno-Skarbowy w 
Opolu 

Prawidłowość prowadzenia 
postępowań w sprawach o 
przestępstwa skarbowe i 
wykroczenia skarbowe 

1.01.2019 - 31.12.2020 10.12.2021 

6. 
13.09.2021 
- 
24.09.2021 

Opolski Urząd 
Celno-Skarbowy w 
Opolu 

Prawidłowość prowadzenia 
magazynów depozytowo-
likwidacyjnych. 

rok 2021 - badaniem mogą 
zostać objęte również zdarzenia 
i dokumenty wcześniejsze, gdy 
miały związek z przedmiotem 
kontroli. 

03.01.2022 

7. 
2.11.2021 
- 
17.12.2021 

Pierwszy Urząd 
Skarbowy w Opolu 

Prawidłowość wszczynania 
postępowań podatkowych i czas ich 
trwania. 

Postępowania podatkowe 
prowadzone lub zakończone w 
2020 r.  
Badaniem mogą zostać objęte 
również zdarzenia i dokumenty 
wcześniejsze lub późniejsze, 
gdy miały związek z 
przedmiotem kontroli.  

11.04.2022 

 


