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Dane identyfikacyjne kontroliI.

Zakres
kontroli, tj.
przedmiot
kontroli i okres
objęty kontrolą

Przedmiot kontroli: Badanie przewlekłości postępowań egzekucyjnych.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2011 r. – 31.08.2016 r.

Jednostka
kontrolowana

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Piotra Skargi 19
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Kierownik
jednostki
kontrolowanej

Krystyna Marszałek
p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu od dnia 26.02.2015 r. do dnia
14.11.2016 r.
Karol Kubiak
p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu od dnia 15.11.2016 r.

Kontrolerzy: Małgorzata Szafran, inspektor
działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu Nr 20/2016
z dnia 17.10.2016 r.

Data
rozpoczęcia
i zakończenia
czynności
kontrolnych

19.10.2016 r. – 28.10.2016 r.

Podstawa
prawna
prowadzenia
kontroli

Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

Wpisano
do ewidencji
kontroli

Poz. 3/2016

Zagadnienia
objęte kontrolą

Zakres badania obejmował następujące zagadnienia kontroli:
Działania Urzędu podejmowane w celu wyegzekwowania należności objętych tytułami1.
wykonawczymi.
Ocena zasadności kontynuacji prowadzonych postępowań egzekucyjnych.2.
Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych w badanym zakresie.3.

Ocena kontrolowanej działalnościII.

Ocena ogólna Działania kierowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu
w badanym zakresie oceniono negatywnie.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu zrealizowane w okresie
od 01.01.2011 r. do 31.08.2016 r. zostały ocenione:
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negatywnie w zakresie działań Urzędu zmierzających do wyegzekwowania należności
objętych tytułami wykonawczymi.
Stwierdzone uchybienie polegało na późnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
pomimo wystąpienia wcześniejszych przesłanek do jego umorzenia.
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

dokonaniu kolejnej czynności egzekucyjnej po 6 miesiącach,
dokonaniu pozornych czynności egzekucyjnych polegających na przydzielaniu
po raz kolejny tytułów wykonawczych do służby, pomimo informacji, że
zobowiązany  nie mieszka pod wskazanym adresem lub brak jest kontaktu ze
zobowiązanym.

pozytywnie z nieprawidłowością w zakresie zasadności kontynuacji prowadzonych

postępowań egzekucyjnych.
Stwierdzone uchybienie polegało na nie przeprowadzeniu przez organ egzekucyjny
analizy prowadzonego postępowania egzekucyjnego, która skutkowałaby wszczęciem
egzekucji z nieruchomości objętej hipoteką i doprowadzeniem do zakończenia
postępowania egzekucyjnego.
Stwierdzona nieprawidłowość polegała na nie podjęciu przez organ egzekucyjny
działań w celu dokonania wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości.

 Opis ustalonego stanu faktycznegoIII.

Działania Urzędu zmierzające do wyegzekwowania należności objętych tytułami wykonawczymi.1.

Stan prawny Ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym1.
w administracji - zwana dalej „ustawą egzekucyjną” (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - zwana2.
dalej „Kpa” (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Opis stanu
faktycznego

W oparciu o wynik raportu z WHTAX ustalono, że na dzień 31.08.2016 r., organ
egzekucyjny prowadził postępowania egzekucyjne na podstawie 768 tytułów
wykonawczych, które wpłynęły w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r., które nie były
objęte zawieszeniem.
Kontrolą objęto 15 tytułów wykonawczych, tj. 1,95 % (15:768).
Sprawdzeniu i ocenie poddano:
przebieg dotychczas prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
efektywność zastosowanych środków egzekucyjnych,
przyczyny długotrwałego prowadzenia egzekucji.

Ustalono, że:
Sprawa nr 149561 – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu1.
21.01.2011 r. Należność główna pozostała do zapłaty w kwocie 832,50 zł. W bazach
danych Urzędu widnieje informacja o posiadanych przez podatnika rachunkach
bankowych. W okresie od 21.01.2011 r. do 29.04.2016 r.  organ egzekucyjny dokonał
łącznie 16 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby zajęcia wierzytelności
z rachunków bankowych. Egzekucja ze środka okazała się skuteczna. Bank przekazał
wierzytelność. Dodatkowo ustalano informację o zobowiązanej poprzez wystąpienie
do podmiotów zewnętrznych o ujawnienie informacji dotyczących majątku
ruchomego i nieruchomego oraz o ujawnienie źródeł dochodów zobowiązanej. Z
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uzyskanych odpowiedzi wynika, że zobowiązana nie posiada pojazdów, jest
współwłaścicielem nieruchomości gruntowej (informacja
z Ministerstwa Sprawiedliwości uzyskana w dniu 21.11.2014 r.), nie jest zgłoszona do
ubezpieczenia społecznego. Tytuł wykonawczy przydzielano do służby 4 razy.
W trakcie wykonywanych czynności egzekucyjnych, poborcy skarbowi sporządzili
2 relacje o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych, pobrali należność
u zobowiązanego oraz sporządzili 2 protokoły o stanie majątkowym. Według ustaleń
poborcy skarbowego zobowiązana jest współwłaścicielem nieruchomości (protokół
sporządzony w dniu 19.06.2012 r.), nie pracuje, pobiera zasiłek i jest na utrzymaniu
męża.
Dodatkowo stwierdzono, że 5 przerw pomiędzy czynnościami egzekucyjnymi
wyniosła od 7 do 11 miesięcy, tj.:
zajęcie rachunku bankowego w dniu 24.01.2011 r., a następnie  kolejne zajęcie
rachunku bankowego w dniu 30.08.2011 r. (7 miesięcy) oraz kolejne zajęcie
rachunku bankowego w dniu 21.04.2012 r. (8 miesięcy),
pobranie należności od zobowiązanego w dniu 19.06.2012 r. , a następnie zajęcie
rachunku bankowego w dniu 21.01.2013 r. (7 miesięcy) oraz kolejne zajęcie
rachunku bankowego w dniu 18.12.2013 r. (11 miesięcy),
ustalenie informacji o zobowiązanym w dniu 21.11.2014 r., a następnie relacja
o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych  w dniu 14.08.2015 r.
(9 miesięcy).

Organ podatkowy po przeanalizowaniu sprawy uznał szacunkową wartość udziału
w nieruchomości, stan obciążeń hipoteki, wydatki i koszty, które powstałyby
w wyniku zajęcia, przeprowadzenie egzekucji z powyższej hipoteki za niezgodne
z zasadą celowości i ekonomiki postępowania egzekucyjnego. Zdaniem Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu pozyskana w trakcie prowadzonego
postępowania wiedza, poparta rzetelną dokumentacją, przemawia za tym, że
zaspokojenie narastających zaległości podatkowych poddanych egzekucji
administracyjnej nie jest możliwa obecnie, ani w najbliższym czasie.
W związku z powyższym Naczelnik postanowieniem z dnia 07.12.2016 r. umorzył
postępowanie egzekucyjne.
Informację o prawie do ¼ nieruchomości organ egzekucyjny posiadał już w dniu
21.11.2014 r. Natomiast ostatnią informację o posiadanym majątku zobowiązanej
uzyskano w sporządzonym protokole o stanie majątkowym w dniu 07.10.2015 r.
W związku z powyższym na podstawie zebranych dowodów można było
przeprowadzić analizę  i podjąć decyzji o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
wcześniej.

Sprawa nr 149567 – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu2.
21.01.2011 r. Kwota należności głównej wynikającej z tytułu wykonawczego wynosi
1.351,00 zł. W bazach danych Urzędu brak jest informacji o majątku i źródłach
dochodu zobowiązanego. W okresie 21.01.2011 r. do 30.08.2016 r. organ egzekucyjny
dokonał łącznie 37 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby zajęcia
wierzytelności rachunków bankowych oraz wynagrodzenia za pracę. Egzekucja tych
środków egzekucyjnych okazała się nieskuteczna. Ponadto organ egzekucyjny
występował do podmiotów zewnętrznych o ujawnienie informacji dotyczących
majątku ruchomego i nieruchomego oraz o ujawnienie źródeł dochodów
zobowiązanego. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż zobowiązany jest
współwłaścicielem 2 nieruchomości (trwa analiza ksiąg wieczystych), jest zgłoszony
do ubezpieczenia społecznego i do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie posiada
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pojazdów. Egzekucja administracyjna jest częściowo skuteczna w związku
z wpłatami należności przez zobowiązanego wierzycielowi. Tytuł wykonawczy
przydzielano do służby 5 razy. W trakcie wykonywanych czynności egzekucyjnych,
poborcy skarbowi sporządzili 4 relacje o niemożności dokonania czynności
egzekucyjnych oraz protokół o stanie majątkowym. W 2014 r. tytuł wykonawczy
przydzielono 1 raz do służby. W dniu 28.07.2014 r. poborca skarbowy ustalił, iż
zobowiązany przebywa poza miejscem zamieszkania. Pomimo tej informacji w 2016
r. tytuł wykonawczy przydzielono jeszcze 2 razy do służby (w dniu 14.01.2016 r.,
w dniu 24.08.2016 r.) poborca skarbowy spisał 2 relacje o niemożności dokonania
czynności egzekucyjnych, przy czym w 2 relacjach widnieje zapis „nieobecność
zobowiązanego – wg relacji żony przebywa za granicą”.
W dniu 18.07.2011 r. w trakcie spisywania protokołu o stanie majątkowym poborca
skarbowy ustalił, iż zobowiązany nie pracuje i jest na utrzymaniu żony. Nie posiada
pojazdów, prowadzi działalność gospodarczą, która nie przynosi dochodów.
Dodatkowo stwierdzono, że 4 przerwy pomiędzy czynnościami egzekucyjnymi
wyniosły od 7 do 12 miesięcy, tj.:
zajęcie rachunku bankowego w dniu 19.07.2011 r., a następnie  kolejne zajęcie
rachunku bankowego w dniu 14.03.2012 r. – 8 miesięcy,
ustalenie informacji o zobowiązanym w dniu 18.03.2013 r., a następnie zajęcie
rachunku bankowego w dniu 07.10.2013 r. – 7 miesięcy,
zajęcie rachunku bankowego w dniu 22.10.2014 r., a następnie ustalenie informacji
o zobowiązanym w dniu 20.10.2015 r. – 12 miesięcy,
sporządzenie relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych w dniu
14.01.2016 r., a następnie kolejna relacja o niemożności dokonania czynności
egzekucyjnych w dniu 24.08.2016 r. – 7 miesięcy.

Sprawa nr 150373 – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu3.
24.02.2011 r. Należność objęta tytułem wykonawczym wynosiła 573,00 zł. W bazach
danych Urzędu brak jest informacji o majątku i źródłach dochodu zobowiązanego.
W okresie od 24.02.2011 r. do 24.10.2016 r.  organ egzekucyjny dokonał łącznie
12 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby zajęcia wierzytelności
z rachunków bankowych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Egzekucja ze
świadczenia z ubezpieczenia społecznego okazała się skuteczna, należności uzyskane
z tytułu zajęcia przekazywane są regularnie przez dłużnika zajętej wierzytelności.
Tytuł wykonawczy przydzielano do służby 2 razy. W trakcie wykonywanych
czynności egzekucyjnych, poborca skarbowy sporządził 2 raporty o niemożności
dokonania czynności egzekucyjnych. Wpłatę dokonaną przez zobowiązanego w dniu
24.10.2016 r. na kwotę 214,61 zł oraz świadczenie z ubezpieczenia społecznego
przekazanego w dniach 23.05.2013 r., 24.02.2016 r., 22.09.2016 r w łącznej kwocie
522,14 zł rozliczono na należności objęte tytułem wykonawczym. Wcześniejsze
wpłaty zobowiązanego oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przekazywane
przez dłużnika rozliczono na inne tytuły zobowiązanego.
Dodatkowo stwierdzono, że 1 przerwa pomiędzy czynnościami egzekucyjnymi
wyniosła 9 miesięcy, tj. zajęcie rachunku bankowego w dniu 13.09.2011 r.,
a następnie zajęcie świadczenia z ubezpieczenia społecznego w dniu 05.06.2012 r.

Sprawa nr 151250 – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu4.
07.03.2011 r. Kwota należności głównej objętej tytułem wynosi 763,00 zł. W bazach
danych Urzędu widnieje informacja o posiadanych przez podatnika rachunkach
bankowych. W okresie od 07.03.2011 r. do 20.09.2016 r.  organ egzekucyjny dokonał
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łącznie 29 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby zajęcia wierzytelności
z rachunków bankowych oraz wynagrodzenia za pracę. Egzekucja
z tych środków egzekucyjnych okazała się nieskuteczna. Ponadto organ egzekucyjny
występował do podmiotów zewnętrznych o ujawnienie informacji dotyczących
majątku ruchomego i nieruchomego oraz o ujawnienie źródeł dochodów
zobowiązanego. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż zobowiązany posiada
nieruchomość (wykaz ksiąg wieczystych wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu
18.11.2014 r.) Z wyjaśnień uzyskanych od starszego inspektora wynika, iż organ
egzekucyjny jest w tracie analizy księgi wieczystej. Dodatkowo podmioty zewnętrzne
poinformowały, iż zobowiązany nie jest zgłoszony do ubezpieczenia społecznego oraz
posiada samochody osobowe  - roku produkcji: 1994, 1997, 1999 - nie można jednak
ustalić miejsca postoju pojazdów. Tytuł wykonawczy przydzielano do służby 13 razy.
W trakcie wykonywanych czynności egzekucyjnych, poborcy skarbowi sporządzili 13
relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych. W dniu 24.02.2014 r. w
trakcie trwania służby poborca skarbowy ustalił w trakcie  rozmowy z sąsiadem
zobowiązanego, iż zobowiązany nie mieszka pod wskazanym adresem. Pomimo tej
informacji tytuł wykonawczy został przydzielony do służby 6 razy – 1 raz w 2014 r, 3
razy w 2015 r. (w 1 relacji widnieje wpis informujący o tym, że zobowiązany nie
mieszka pod wskazanym adresem) oraz 2 razy w 2016 r.
Dodatkowo stwierdzono, że 2 przerwy pomiędzy czynnościami egzekucyjnymi
wyniosły od 8 do 10 miesięcy, tj. zajęcie rachunku bankowego w dniu 07.11.2011 r., a
następnie sporządzenie relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych w
dniu  25.07.2012 r. (8 miesięcy), kolejne sporządzenie relacji o niemożności
dokonania czynności egzekucyjnych w dniu  24.05.2013 r. (10 miesięcy).

Sprawa nr 152176 – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu5.
16.03.2011 r. Należność główna objęta tytułem wykonawczym wynosi 0,00 zł.
W stanie należności do zapłaty pozostały odsetki w kwocie 20,00 zł, koszty
egzekucyjne 8,20 zł oraz koszty upomnienia 8,80 zł. W bazach danych Urzędu
widnieje informacja o posiadanych przez podatnika rachunkach bankowych.
W okresie od 16.03.2011 r. do 11.08.2016 organ egzekucyjny dokonał łącznie 40
czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby zajęcia wierzytelności
z rachunków oraz z wynagrodzenia za pracę. Egzekucja z tych środków
egzekucyjnych okazała się nieskuteczna. Organ egzekucyjny występował do
podmiotów zewnętrznych o ujawnienie informacji dotyczących majątku ruchomego
i nieruchomego oraz o ujawnienie źródeł dochodów zobowiązanego. Z uzyskanych
odpowiedzi wynika, iż zobowiązany jest właścicielem samochodu osobowego – rok
produkcji 2005, nie pobiera emerytury ani renty oraz nie figuruje w rejestrze ksiąg
wieczystych. Tytuł wykonawczy przydzielano do służby 11 razy. W trakcie
wykonywanych czynności egzekucyjnych, poborcy skarbowi sporządzili 8 relacji
o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych - w 2014 r. sporządzono 2 relacje,
natomiast w 2016 r. 5 relacji. Poborca skarbowy sporządził 2 protokoły
o stanie majątkowym. Z ustaleń dokonanych przez poborcę skarbowego wynika, że
zobowiązany uzyskuje niskie zarobki, jest na utrzymaniu żony i posiada samochód
osobowy. Na wniosek Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Organ egzekucyjny
dokonał zajęcia zabezpieczającego samochodu osobowego. W dniu 22.02.2016 r.
skierowano pismo do Prokuratury z zapytaniem o aktualność powyższego
zabezpieczenia i do dnia kontroli nie otrzymano odpowiedzi. W związku
z powyższym wysłano pismo ponaglające w dniu 24.11.2016 r.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że 3 przerwy pomiędzy czynnościami
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egzekucyjnymi wyniosły od 7 do 12 miesięcy, tj.:
sporządzenie protokołu o stanie majątku w dniu 03.12.2012 r., a następnie
sporządzenie relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych w dniu
07.11.2013 r. (11 miesięcy) oraz ustalenie informacji o zobowiązanym w dniu
12.06.2014 r. (7 miesięcy),
zajęcie rachunku bankowego w dniu 15.01.2015 r., a następnie ustalenie informacji
o zobowiązanym w dniu 26.01.2016 r. (12 miesięcy).

Sprawa nr 175542  – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu6.
17.01.2012 r. Należność główna do zapłaty wynikająca z tytułu wykonawczego
wynosiła 2.772,00 zł. Zobowiązany po wszczęciu egzekucji dokonał wpłatę
wierzycielowi w kwocie 92,01 zł. W bazach danych Urzędu brak jest informacji
o majątku. Zobowiązany złożył zeznanie roczne za 2015 r. wykazując w nim dochody
zagraniczne, uzyskane w Holandii. Organ egzekucyjny wnioskiem z dnia 14.12.2016
r. wystąpił o udzielenie informacji dotyczących zobowiązanego - adresu, dochodów
oraz aktywów, które mają posłużyć do odzyskania wierzytelności.
W okresie od 17.01.2012 r. do 12.10.2016 r. organ egzekucyjny dokonał łącznie 23
czynności egzekucyjne, w tym podejmował próby zajęcia wierzytelności
z rachunków, wynagrodzenia za pracę i świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
Egzekucja z tych środków egzekucyjnych okazała się nieskuteczna. Tytuł
wykonawczy przydzielano do służby 12 razy. W trakcie wykonywanych czynności
egzekucyjnych, poborcy skarbowi sporządzili 12 relacji o niemożności dokonania
czynności egzekucyjnych: w 2014 r. – 3 relacje (w 1 relacji poborca uzyskał
informację, iż zobowiązany przebywa za granicą), w 2015 r. – 2 relacje, w 2016 r. – 3
relacje.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że przerwy pomiędzy czynnościami egzekucyjnymi
wyniosły od 1 do 6  miesięcy.

Sprawa nr 176902  – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu7.
02.02.2012 r. Kwota należności głównej objęta tytułem wykonawczym wynosiła
601,00 zł. Zobowiązany przed i po wszczęciu egzekucji dokonał wpłatę wierzycielowi
w łącznej kwocie 620,87 zł. Do zapłaty pozostały jedynie koszty egzekucyjne. W
bazach danych Urzędu widnieje informacja o posiadanych przez podatnika
rachunkach bankowych. W okresie od 02.02.2012 r. do 11.10.2016 r. organ
egzekucyjny dokonał łącznie 15 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby
zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę
i świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz innych wierzytelności pieniężnych.
Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych (nadpłaty z podatku od osób
fizycznych za 2015 r., która została rozliczona na tym tytule jedynie na wydatek
egzekucyjny) okazała się skuteczna. Tytuł wykonawczy przydzielano do służby 3
razy. W trakcie wykonywanych czynności egzekucyjnych, poborcy skarbowi
sporządzili 3 relacje o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych – w 2015 r. 1
relację, z której wynika, iż zobowiązana nie mieszka pod wskazanym adresem.,
w 2016 r. -1 relację, na której widnieje zapis, zmiana miejsca zamieszkania – relacja
teściowej. Z ustaleń dokonanych przez poborcę skarbowego wynika, że zobowiązany
przebywa w Norwegii. W dniu 12.12.2016 r. zobowiązana dokonała wpłaty, która
pokryła w całości należność. Tytuł wykonawczy zamknięto w dniu 14.12.2016 r.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że 3 przerwy pomiędzy czynnościami
egzekucyjnymi wyniosły 8 miesięcy, tj.: zajęcie rachunku bankowego w dniu
27.06.2012 r., a następnie ustalenie kolejne zajęcie rachunku bankowego w dniu
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13.02.2013 r. oraz sporządzenie relacji o niemożności dokonania czynności
egzekucyjnych w dniu 04.10.2013 r.

Sprawa nr 177123  – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu8.
09.02.2012 r. Należność główna  objęta tytułem wykonawczym wynosiła 17.301,00
zł. Zobowiązany w okresie od 07.01.2012 r. do 24.09.2015 r. spłacał swoje
należności. W bazach danych Urzędu widnieje informacja o posiadanych przez
podatnika rachunkach bankowych. W okresie od 09.02.2012 r. do 20.10.2016 r. organ
egzekucyjny dokonał łącznie 40 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby
zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych - egzekucja okazała się nieskuteczna.
Ponadto organ egzekucyjny  występował do podmiotów zewnętrznych o ujawnienie
informacji dotyczących majątku ruchomego i nieruchomego oraz
o ujawnienie źródeł dochodów zobowiązanego. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż
zobowiązany posiada samochód ciężarowy - rok produkcji 1999 r. oraz przyczepę
ciężarową – rok produkcji 1998 r. (organ egzekucyjny nie posiada informacji
o miejscu postoju pojazdów). Zobowiązany  nie figuruje w rejestrze w bazie ZUS.
Tytuł wykonawczy przydzielano do służby 6 razy. W trakcie wykonywanych
czynności egzekucyjnych, poborcy skarbowi sporządzili 5 relacji o niemożności
dokonania czynności egzekucyjnych - w 2016 r. 4 relacje.
Sporządzono również protokół o stanie majątkowym. Z ustaleń dokonanych przez
poborcę skarbowego w trakcie spisywania protokołu, tj. w dniu 10.04.2015 r. wynika,
że zobowiązany nie uzyskuje dochodu.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że 2 przerwy pomiędzy czynnościami
egzekucyjnymi wyniosły 12 miesięcy, tj.:
zajęcie rachunku bankowego w dniu 02.04.2014 r., a następnie  sporządzenie
protokołu om stanie majątkowym w dniu 10.04.2015 r.,
ustalenie informacji o zobowiązanym w dniu 14.05.2015 r., a następnie
sporządzenie relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych w dniu
05.05.2016 r.

Sprawa nr  177421   – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu9.
20.02.2012 r. Należność główna objęta tytułem wykonawczym wynosiła
320.000,00 zł. W bazach danych Urzędu widnieje informacja o posiadanych przez
podatnika rachunkach bankowych. W okresie od 20.02.2012 r. do 18.08.2016 r. organ
egzekucyjny dokonał łącznie 37 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby
zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych oraz innych wierzytelności
pieniężnych – egzekucja z innej wierzytelności pieniężnej tj. nadpłaty w podatku
dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. okazała się skuteczna. Ponadto organ
egzekucyjny występował do podmiotów zewnętrznych o ujawnienie informacji
dotyczących majątku ruchomego i nieruchomego oraz o ujawnienie źródeł dochodów
zobowiązanego.  Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż zobowiązany posiada prawo do
2 nieruchomości gruntowych,  nie posiada pojazdów oraz nie figuruje w rejestrze
ZUS. Na wniosek organu egzekucyjnego została ustanowiona hipoteka przymusowa
na 1 nieruchomość. Tytuł wykonawczy przydzielano do służby 5 razy. W trakcie
wykonywanych czynności egzekucyjnych, poborcy skarbowi sporządzili 3 relacje
o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych (w tym w 1 relację w 2015 r.)
oraz 2 protokoły o stanie majątkowym. Z ustaleń dokonanych przez poborcę
skarbowego wynika, że zobowiązany uzyskuje dochód i posiada nieruchomości.
Dodatkowo ustalono, że poborca skarbowy pobiera należności u zobowiązanego,
które są głównie rozliczane na koszty egzekucyjne na innych tytułach wykonawczych
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zobowiązanego.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że 1 przerwa pomiędzy czynnościami
egzekucyjnymi wyniosły 8 miesięcy, tj. pobrano należność u zobowiązanego w dniu
12.12.2014 r., a następnie  sporządzono relację o niemożności dokonania czynności
egzekucyjnych w dniu 13.08.2015 r.

Sprawa nr  177373  – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu10.
20.02.2012 r. Kwota należności głównej objętej tytułem wykonawczym wynosiła
2.755,00 zł. W bazach danych Urzędu widnieje informacja o posiadanych przez
podatnika rachunkach bankowych. W okresie od 20.02.2012 r. do 06.06.2016 r. organ
egzekucyjny dokonał łącznie 36 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby
zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych oraz z  wynagrodzenia za pracę –
egzekucja ze środków egzekucyjnych okazała się nieskuteczna. Ponadto organ
egzekucyjny występował do podmiotów zewnętrznych o ujawnienie informacji
dotyczących majątku ruchomego i nieruchomego oraz o ujawnienie źródeł dochodów
zobowiązanego. Z uzyskanych odpowiedzi wynika,, iż zobowiązany posiada
samochód ciężarowy, który jest współwłasnością banku. Natomiast z bazy ksiąg
wieczystych wynika, iż zobowiązany nie jest właścicielem bądź współwłaścicielem
nieruchomości. Tytuł wykonawczy przydzielano do służby 4 razy. W trakcie
wykonywanych czynności egzekucyjnych, poborcy skarbowi sporządzili 3 relacje
o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych (28.05.2013 r., 17.09.2015 r.,
04.02.2016 r.) oraz 2 protokoły o stanie majątkowym (w 23.09.2014 r. oraz
05.02.2016 r.). Z ustaleń dokonanych przez poborcę skarbowego wynika,
że zobowiązany jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku, na utrzymaniu byłej żony
i nie jest w stanie spłacić żadnych świadczeń. Posiada jedynie na współwłasność
z bankiem samochód ciężarowy.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że przerwy pomiędzy czynnościami egzekucyjnymi
wyniosły od 1 do 6  miesięcy.
Według wyjaśnień starszego inspektora postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone
do końca 2016 r.

Sprawa nr  198330  – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu11.
07.01.2013 r. Kwota należności głównej objętej tytułem wykonawczym wynosiła
397,20 zł. W bazach danych Urzędu widnieje informacja o posiadanych przez
podatnika rachunkach bankowych. W okresie od 07.01.2013 r. do 02.08.2016 r. organ
egzekucyjny dokonał łącznie 18 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby
zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych. Do jednego rachunku bankowego
nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej, a do łącznego prowadzenia
egzekucji został wyznaczony komornik sądowy. Ponadto organ egzekucyjny
występował do podmiotów zewnętrznych o ujawnienie informacji dotyczących
majątku ruchomego i nieruchomego. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż
zobowiązany posiada samochód osobowy, rok produkcji 2004 - nie jest znany adres
postoju pojazdów. Natomiast w bazie ksiąg wieczystych jest współwłaścicielem
nieruchomości. Tytuł wykonawczy przydzielano do służby 4 razy. W trakcie
wykonywanych czynności egzekucyjnych, poborcy skarbowi sporządzili 4 relacje o
niemożności dokonania czynności egzekucyjnych: w 2014 r. - 1 relacja, w 2015 r. 2
relacje oraz w 2016 r. - 1 relacja.  Z ustaleń dokonanych
w 2015 r. wynika, że zobowiązany nie mieszka pod wskazanym adresem. Kolejna
informacja o zmianie adresu zobowiązanego, poborca skarbowy uzyskał w 2016 r.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że 2 przerwy pomiędzy czynnościami
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egzekucyjnymi wyniosły od 10 do 14 miesięcy, tj.:
zajęcie rachunku bankowego w dniu 21.02.2013 r., a następnie  ustalono
informację o zobowiązanym w dniu 07.04.2014 r. (14 miesięcy)
sporządzenie relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych w dniu
24.07.2015 r., następnie sporządzenie kolejnej relacji o niemożności dokonania
czynności egzekucyjnych w dniu 19.05.2016 r. (10 miesięcy).

Postanowieniem z dnia 05.12.2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Kędzierzynie-Koźlu umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 59 § 3 w
związku z art. 59 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2016 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji  (DZ. U. z 2006 r. poz. 599 z późn. zm.).
W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu wskazał m.in. że zobowiązany
pomimo, iż jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, na prawach współwłasności
ustawowej majątkowej, małżeńskiej, na podstawie wystawionego tytułu nie ma
możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Wobec braku składników
majątkowych oraz braku informacji o aktualnym miejscu pobytu zobowiązanego
organ egzekucyjny uznał, że prowadzone postępowanie egzekucyjne nie rokuje
zaspokojenia w jakiejkolwiek części należności wierzyciela, ani kosztów i wydatków
egzekucyjnych powstałych w toku tego postępowania.
Kontynuowanie dalszego bezskutecznego postępowania prowadziłoby jedynie do
generowania dodatkowych kosztów i wydatków egzekucyjnych, które w rezultacie
obciążyłyby Skarb Państwa.

Sprawa nr  198685 – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego12.
w dniu 16.01.2013 r. Kwota należności głównej objętej tytułem wykonawczym
wynosiła 9.190,00 zł. W bazach danych Urzędu brak jest informacji o majątku
i źródłach dochodu zobowiązanej. W okresie od 16.01.2013 r. do 21.10.2016 r. organ
egzekucyjny dokonał łącznie 38 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby
zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych oraz wynagrodzenia za pracę –
egzekucja z tych środków egzekucyjnych okazała się nieskuteczna. Ponadto organ
egzekucyjny występował do podmiotów zewnętrznych o ujawnienie informacji
dotyczących majątku ruchomego i nieruchomego oraz o ujawnienie źródeł dochodów
zobowiązanej. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż zobowiązana posiada samochód
osobowy rok produkcji 1994 oraz jest współwłaścicielem 2 nieruchomości. Tytuł
wykonawczy przydzielano do służby 23 razy. W trakcie wykonywanych czynności
egzekucyjnych, poborcy skarbowi na bieżąco pobierają należności u zobowiązanej,
w związku z czym pozostała do zapłacenia należność główna wynosi 4.042,80 zł.
Dodatkowo ustalono, że sporządzono 2 relacje o niemożności dokonania czynności
egzekucyjnych oraz 2 protokoły o stanie majątkowym. Z ustaleń dokonanych przez
poborcę skarbowego wynika, że zobowiązana uzyskuje dochód i posiada
nieruchomości.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że przerwy pomiędzy czynnościami egzekucyjnymi
wyniosły od 1 do 5 miesięcy.
Postanowieniem z dnia 12.12.2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Kędzierzynie-Koźlu umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 59 § 3 w
związku z art. 59 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2016 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji  (DZ. U. z 2006 r. poz. 599 z późn. zm.).
W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu wskazał zobowiązana posiada
samochód osobowy, który po oszacowaniu nie przedstawia żadnej wartości
handlowej, a jego zajęcie i próba sprzedaży doprowadziłyby jedynie do powstania
dodatkowych kosztów i wydatków egzekucyjnych.
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Zobowiązana jest współwłaścicielem nieruchomości, na prawach współwłasności
ustawowej majątkowej, małżeńskiej jednak organ egzekucyjny na podstawie
wystawionego tytułu nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości.
Wobec braku składników majątkowych oraz braku informacji o aktualnym miejscu
pobytu zobowiązanego organ egzekucyjny uznał, że prowadzone postępowanie
egzekucyjne nie rokuje zaspokojenia w jakiejkolwiek części należności wierzyciela,
ani kosztów i wydatków egzekucyjnych powstałych w toku tego postępowania.
Kontynuowanie dalszego bezskutecznego postępowania prowadziłoby jedynie do
generowania dodatkowych kosztów i wydatków egzekucyjnych, które w rezultacie
obciążyłyby Skarb Państwa.

Sprawa nr  198659  – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu13.
16.01.2013 r. Kwota należności głównej objętej tytułem wykonawczym wynosiła
39,00 zł. W bazach danych Urzędu brak jest informacji o majątku i źródłach dochodu
zobowiązanego. W okresie od 16.01.2013 r. do 28.09.2016 r. organ egzekucyjny
dokonał łącznie 26 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby zajęcia
wierzytelności z rachunków bankowych oraz zajęcia innych wierzytelności. Jeden
z dłużników w odpowiedzi z dnia 14.10.2016 r. poinformował, iż będzie przekazywał
należności wynikające z faktur. Ponadto organ egzekucyjny występował do
Ministerstwa Sprawiedliwości w celu otrzymania informacji z rejestru ksiąg
wieczystych dotyczących posiadanych przez zobowiązanego nieruchomości.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż zobowiązany posiada 2 nieruchomości.
Na wniosek Organu egzekucyjnego zostały ustanowione 2 hipoteki przymusowe na
2 nieruchomościach (wpis w dniu 25.09.2013 r.). Zajęto nieruchomość w dniu
11.02.2014 r. Tytuł wykonawczy przydzielano 1 raz do służby. W trakcie
wykonywanych czynności egzekucyjnych, poborca skarbowy sporządził relację
o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że 1 przerwa pomiędzy czynnościami
egzekucyjnymi wyniosły 16 miesięcy - zajęcie wierzytelności w dniu 09.04.2014 r.,
a następnie zajęto rachunek bankowy w dniu 01.09.2015 r.

Sprawa nr  198693 – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu14.
16.01.2013 r. Kwota należności głównej objętej tytułem wykonawczym wynosiła
2.003,00 zł. W bazach danych Urzędu brak jest informacji o majątku i źródłach
dochodu zobowiązanego. W okresie od 16.01.2013 r. do 10.08.2016 r. organ
egzekucyjny dokonał łącznie 19 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował
próby zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych oraz z wynagrodzenia za
pracę – egzekucja ze środków egzekucyjnych okazała się nieskuteczna. Ponadto
organ egzekucyjny występował do podmiotów zewnętrznych z zapytaniem
o ujawnienie informacji dotyczących majątku ruchomego oraz o ujawnienie źródeł
dochodów zobowiązanego. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż zobowiązany
posiada samochody osobowe, ciężarowe oraz samochody specjalne. Zobowiązany
figuruje w rejestrze ZUS. Tytuł wykonawczy przydzielano 9 razy do służby.
W trakcie wykonywanych czynności egzekucyjnych, poborcy skarbowi 2 razy
pobrali należność u zobowiązanego, a także zajęto ruchomość – samochód osobowy
(w dniu 10.05.2013 r.) data produkcji 2004 r. Wg wyjaśnień starszego inspektora po
sprzedaży zajętego samochodu osobowego postępowanie egzekucyjne zostanie
umorzone. Dodatkowo sporządzono 4 relację (w 2013 r. - 2 relacje oraz w 2016 r. -
2 relacje) o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych oraz 2 protokoły o
stanie majątkowym (w 2015 r. i 2016 r.).
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Z ustaleń dokonanych przez poborcę skarbowego wynika, że zobowiązany pracuje
na ½ etatu, uzyskując przy tym niskie dochody. Zobowiązany poinformował, iż
posiadane przez niego nieruchomości i pojazdy zostały zajęte przez komornika
sądowego.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że 2 przerwy pomiędzy czynnościami
egzekucyjnymi wyniosły od 7 do 14 miesięcy - sporządzenie relacji o niemożności
dokonania czynności egzekucyjnych w dniu 17.10.2013 r., a następnie pobranie
należności od zobowiązanego w dniu 02.12.2014 r. (14 miesięcy) oraz sporządzenie
protokołu o stanie majątkowym w dniu 13.07.2015 r. (7 miesięcy).

Sprawa nr  199219 – tytuł wykonawczy wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu15.
21.01.2013 r. Kwota należności głównej objętej tytułem wykonawczym wynosiła
151,00 zł. W bazach danych Urzędu brak jest informacji o majątku i źródłach
dochodu zobowiązanego. W okresie od 21.01.2013 r. do 18.05.2016 r. organ
egzekucyjny dokonał łącznie 11 czynności egzekucyjnych, w tym podejmował próby
zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych - egzekucja ze środka
egzekucyjnego okazała się nieskuteczna. Ponadto organ egzekucyjny występował do
podmiotów zewnętrznych z zapytaniem o ujawnienie informacji dotyczących
majątku ruchomego. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż zobowiązany nie figuruje
w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Tytuł wykonawczy przydzielano 4 razy do
służby. W trakcie wykonywanych czynności egzekucyjnych, poborca skarbowy
pobrał należność u zobowiązanego. Dodatkowo poborcy skarbowi sporządzili relację
o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych oraz 2 protokoły
o stanie majątkowym (w dniu 14.08.2015 r. oraz 21.03.2016 r.). Poborca skarbowy
sporządził protokół w obecności współwłaściciela spółki cywilnej. Z ustaleń poborcy
wynika, że Spółka nie posiada majątku nieruchomego i ruchomego oraz że, siedziba
spółki mieści się w wynajmowanym lokalu.
Według wyjaśnień starszego inspektora postępowanie egzekucyjne zostanie
umorzone do końca 2016 r.
Dodatkowo kontrola stwierdziła, że 2 przerwy pomiędzy czynnościami
egzekucyjnymi wyniosły od 10 do 18 miesięcy, tj. zajęcie rachunku bankowego
w dniu 25.02.2013 r., a następnie ustalenie informacji o zobowiązanym w dniu
19.08.2014 r. (18 miesięcy) oraz   sporządzono relację o niemożności dokonania
czynności egzekucyjnych w dniu 29.06.2015 r. (10 miesięcy).

Podsumowując, organ egzekucyjny we wszystkich poddanych kontroli sprawach
poszukiwał majątku i źródeł dochodu zobowiązanego, zarówno  w oparciu o informacje
zawarte w bazach danych urzędu, jak również z uzyskanych informacji od poborców
skarbowych bądź w oparciu o informacje uzyskiwane od podmiotów zewnętrznych.
Dodatkowo organ egzekucyjny dokonywał czynności zmierzające do ustalenia majątku
zobowiązanych poprzez liczne próby zajęcia wierzytelności.
W 3 sprawach prowadzone postępowania egzekucyjne ze względu na ich bezskuteczność
zostały umorzone.
W 3 sprawach zobowiązani regulują należności objęte tytułami wykonawczymi.
W 1 sprawie  organ egzekucyjny dokonał zajęcia innej wierzytelności.
W 1 sprawie zobowiązana spłaciła należności objęte tytułem wykonawczym.
Natomiast  w 5 sprawach organ egzekucyjny przeprowadza: analizę ksiąg wieczystych,
planuje sprzedaż pojazdów, a także kolejne czynności w zakresie prowadzenia egzekucji
międzynarodowej.
2 sprawy zostaną umorzone do końca 2016 r.
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W 7 sprawach częstotliwość podejmowanych czynności była nieadekwatna do
okoliczności konkretnej sprawy, tytuły wykonawcze były przydzielane do służby pomimo,
że:
w 3 sprawach organ egzekucyjny posiadał informację uzyskaną przez poborcę
skarbowego, iż zobowiązany nie mieszka pod wskazanym adresem lub wyprowadził
się,
w 4 sprawach poborca skarbowy kilkakrotnie nie zastał zobowiązanego w miejscu
zamieszkania

W 12 sprawach przerwy pomiędzy poszczególnymi czynnościami wynosiły więcej niż 6
miesięcy.

Ustalenia: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono
uchybienia polegające na:
w 1 sprawie (149561) na 15 spraw  poddanych kontroli (co stanowi
6,67 %, 1:15) późno umorzono postępowanie egzekucyjne, pomimo wystąpienia
wcześniejszych przesłanek do jego umorzenia.

Stwierdzono nieprawidłowości polegające na:
w 12 sprawach (149561, 149567, 150373, 151250, 152176, 176902, 177123, 177421,
198330, 198659, 198693, 199219) na 15 spraw  poddanych kontroli (co stanowi 80 %,
12:15)  dokonaniu kolejnej czynności egzekucyjnej po 6 miesiącach,
w 7 sprawach (149561, 149567, 151250, 152176, 175542, 177123, 198330) na 15
spraw  poddanych kontroli (co stanowi 46,67 %, 7:15) dokonywaniu pozornych
czynności egzekucyjnych polegających na przydzielaniu po raz kolejny tytułów
wykonawczych do służby, pomimo informacji, że zobowiązany  nie mieszka pod
wskazanym adresem lub brak jest kontaktu z zobowiązanym.

Ocena cząstkowaDziałalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie działań Urzędu
zmierzających do wyegzekwowania należności objętych tytułami wykonawczymi należy
ocenić negatywnie.

Ocena zasadności kontynuacji prowadzonych postępowań egzekucyjnych.2.

Stan prawny Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji -1.
zwana dalej „ustawą egzekucyjną” (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - zwana2.
dalej „Kpa” (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Opis stanu
faktycznego

Na podstawie akt egzekucyjnych, wyjaśnień  pracowników komórki egzekucyjnej oraz
aktualnych danych o składnikach majątku zobowiązanego będących w posiadaniu Urzędu
poddano ocenie zasadność kontynuacji prowadzonych postępowań egzekucyjnych
wytypowanych w pkt. 1, a które nie zostały umorzone na podstawie art. 59 § 2 ustawy
egzekucyjnej lub nie zostały wyegzekwowane i zakończone.

Ustalono, że:
w 8 sprawach zasadnym jest kontynuowanie prowadzonego postępowania

egzekucyjnego:
w 3 sprawach (149567, 150373, 198659) zobowiązani dokonują wpłat kwot
wierzycielowi, dłużnik  zajętej wierzytelności przekazuje lub będzie przekazywał
należności wynikające z faktur,
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w 3 sprawach (152176, 177123, 198693) postępowanie egzekucyjne nie zostanie
zakończone, ponieważ zobowiązani posiadają pojazdy. Planowana jest sprzedaż
zajętych przez poborcę skarbowego pojazdów oraz dalsze poszukiwanie
ujawnionego przez CEPIK majątku zobowiązanego w celu jego zajęcia,
w 1 sprawie (151250) zobowiązany jest właścicielami nieruchomości gruntowej.
Wykaz ksiąg wieczystych wpłynął do organu egzekucyjnego w dniu
18.11.2014 r. W księdze wieczystej brak jest wpisów dotyczących ustanowionych
wierzycieli hipotecznych. Zobowiązany posiada m.in. tytuły wykonawcze
podatkowe obejmujące należność w łącznej kwocie 15.085 zł. Organ egzekucyjny
nie podjął działań w celu dokonania wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości,
w 1 sprawie (175542) zobowiązany złożył zeznanie roczne za 2015 r. wykazując
w nim dochody zagraniczne  uzyskane w Holandii, w kwocie ponad 49.000 zł.
Z wyjaśnień starszego inspektora działu Egzekucji Administracyjnej wynika, iż
organ egzekucyjny po otrzymaniu informacji z holenderskiej instytucji finansowej,
odnośnie adresu zamieszkania i miejsca zatrudnienia podejmie dalsze czynności
egzekucyjne (wniosek o udzielenie informacji wysłano w dniu 14.12.2016 r.)

w 1 sprawie (177421) zobowiązany dokonuje wpłat należności lub dłużnik zajętej
wierzytelności przekazuje należności. Kwoty o których mowa wystarczają
w głównej mierze jedynie na pokrycie kosztów egzekucyjnych. Organ egzekucyjny nie
wszczął egzekucji z nieruchomości objętej hipoteką ani też nie doprowadził do
zakończenia postępowania egzekucyjnego,
w 2 sprawach (177373, 199219) dokonane przez organ egzekucyjny czynności są

bezskuteczne, zobowiązani nie posiadają majątku, z którego można by prowadzić
skuteczną egzekucję. Umorzenie postępowanie zostanie przeprowadzone do końca
2016 r. 

Ustalenia W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono
uchybienie:
w 1 sprawie (151250) na 11 spraw  poddanych kontroli (co stanowi
9,09 %, 1:11) organ egzekucyjny nie przeprowadził analizy prowadzonego
postępowania egzekucyjnego, które skutkowałoby wszczęciem egzekucji
z nieruchomości objętej hipoteką, doprowadzenia do zakończenia postępowania
egzekucyjnego.

Stwierdzono nieprawidłowość:
w 1 sprawie (149561) na 11 spraw  poddanych kontroli (co stanowi 9,09 %, 1:11),
organ egzekucyjny nie podjął działań w celu dokonania wpisu hipoteki przymusowej w
księdze wieczystej.

Ocena cząstkowaDziałalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie oceny zasadności
kontynuacji prowadzonych postępowań egzekucyjnych należy ocenić pozytywnie
z nieprawidłowością.

Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych w badanym zakresie.3.

Stan prawny Zarządzenie nr 80/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie zasad sprawowania kontroli funkcjonalnej w ramach nadzoru służbowego przez
osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz urzędach
skarbowych województwa opolskiego.

Opis stanu
faktycznego

Ustalono, że w dniach od 11.08.2015 r. do 14.08.2015 r. starszy inspektor zastępujący
Kierownika Działu Egzekucji Administracyjnej przeprowadził kontrolę funkcjonalną
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w zakresie szybkości i częstotliwości podejmowanych działań egzekucyjnych.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Pierwsze czynności dokonywano przed upływem 60 dni, natomiast kolejne czynności były
dokonywane częściej niż co sześć miesięcy.

[dowód: akta kontroli, plik jpg]
Ustalenia: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie

nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie przeprowadzania
kontroli funkcjonalnej w badanej komórce organizacyjnej Urzędu  należy ocenić
pozytywne.

IV. Zalecenia

Zalecenia/
Wnioski
pokontrolne

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu poleca:

Umarzać postępowania egzekucyjne na podstawie art. 59 § 2 ustawy egzekucyjnej1.
w przypadku posiadania informacji potwierdzających bezzasadność egzekucji.

Dokonywać kolejnych czynności egzekucyjnych przed upływem 6 miesięcy.2.

Nie przydzielać po raz kolejny do służby tytułów egzekucyjnych, w sytuacji gdy Urząd3.
jest w posiadaniu informacji, iż  nie ma zobowiązanego pod wskazanym adresem i nie
ma możliwości dokonania przez poborcę skarbowego czynności egzekucyjnych.

Przeprowadzać analizę prowadzonego postępowania egzekucyjnego pod kątem4.
wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości które objęte są hipoteką
przymusową.

Po przeanalizowaniu należności zobowiązanego, podjąć działania, skutkujące5.
ustanowieniem wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości w księdze wieczystej.

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej ustaleń kontroli proszę o przedłożenie
w terminie miesięcznym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego
informacji o wykonaniu zalecenia.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Dokument podpisany podpisem elektronicznym.
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