Analiza rozstrzygnięć skarg i wniosków za II kwartał 2018r.
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Wyszczególnienie

1.
Ilość spraw z okresu poprzedniego do załatwienia w okresie bieżącym
2, 1 Wpływ spraw w okresie bieżącym
3,
Ogółem ilość spraw do rozpatrzenia w kwartale
4.
Ilość wydanych rozstrzygnięć w kwartale:
5.
6,

7.
\T.

Wpływ skarg w okresie bieżącym
(art. 227 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)
Ilość rozstrzygnięć ciot, skarg, w który ch organ nadzoru:
• uznał skargę za zasadną (art. 237 § 3)
• uznał skargę za bezzasadną (art. 237 § 3)
• podtrzymał poprzednie stanowisko wyrażone w sprawie (art. 239)
• pozostawił skargę bez rozpatrzenia
• przekazał do rozpatrzenia zgodnie z właściwością (art. 231, 232, 234)
• skargę oddalił, odrzucił, bądź uznał za bezprzedmiotową (art. 233)
• inne
Wpływ ponagleń w okresie bieżącym (art, 141 ustawy Ordynacja
podatkowa)
Ilość rozstrzygnięć dot, ponagleń, w których organ nadzoru
• uznał ponaglenie za zasadne
• uznał ponaglenie za bezzasadne
• uznał ponaglenie za bezprzedmiotowe
• Inne

9,

Wpływ wniosków o wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz
naczelnika urzędu skarbowego w okresie bieżącym (art. 130 i art, 131
ustawy Ordynacja podatkowa)

10.

Ilość rozstrzygnięć, w których organ nadzoru
• postanowił o wyznaczeniu naczelnika urzędu skarbowego (art. 13Ib)
• postanowił o odmowie wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego
• przekazał wniosek o wyłączenie pracownika urzędu skarbowego do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 130)
• inne

ii.

Wpływ wniosków o rozstrzygnięcie sporu o właściwość miejscową w
okresie bieżącym (art. 19 ustawy Ordynacja podatkowa)
Ilość rozpatrzonych sporów, w których organ nadzoru:
• rozstrzygnął spór (art. 19 § 1 pkt 1)
• przekazał sprawę do Ministra Finansów (art. 19 § 1 pkt 2)
• zwrócił akta sprawy do Urzędu Skarbowego
• inne (w tym przekazanie sprawy zgodnie z właściwością)
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Wpływ spraw dotyczących zażalei na kary porządkowe w okresie
bieżącym (art. 263 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa)
Ilość rozstrzygnięć, którymi organ nadzoru:
• utrzyma! w mocy postanowienie organu 1 instancji
• uchylił postanowienie organu I instancji
• przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia
• stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia zażalenia
• odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
• inne
Wpływ skarg do WSA w okresie bieżącym
• Ilość skarg przekazanych do WSA
• skargi rozstrzygnięte przez WSA
• decyzje/postanowienia uchylone przez WSA
Inne rozstrzygnięcia spraw

13.

14,

15,
16.
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