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Opinia do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 

(druk nr 312) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa przewiduje utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej jako 

wyspecjalizowanej administracji rządowej wykonującej zadania z zakresu realizacji 

dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności 

budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii 

Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym 

wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy 

w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.  

W obecnym stanie prawnym administracja podatkowa (i celna) posiada rozproszoną 

strukturę terenową składającą się z trzech niezależnych pionów: administracji podatkowej 

(izby skarbowe i urzędy skarbowe), Służby Celnej (izby celne i urzędy celne wraz 

z oddziałami celnymi) oraz kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej wraz z oddziałami 

zamiejscowymi). Materię tą regulują: ustawa o urzędach i izbach skarbowych, ustawa 

o Administracji Podatkowej, ustawa o kontroli skarbowej oraz ustawa o Służbie Celnej.  

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje powołanie jednolitej Krajowej 

Administracji Skarbowej (zwanej dalej także KAS) podporządkowanej ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych.  

Zgodnie z ustawą organy KAS to: 

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 

4) dyrektor izby administracji skarbowej, 
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5) naczelnik urzędu skarbowego, 

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie odpowiedzialny za 

koordynowanie kształtowanie polityki państwa w zakresie zadań KAS. Będzie także określał 

czteroletnie kierunki działania i rozwoju KAS. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmie zadania obecnie realizowane przez 

Szefa Służby Celnej i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (organy te ulegną 

zniesieniu) oraz będzie wykonywał zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

Szef KAS przejmie także dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, w zakresie, w jakim nadzoruje on administrację podatkową. Tym samym też 

Szef KAS będzie nadzorować działalność wszystkich organów KAS, kształtować politykę 

kadrową i szkoleniową w jednostkach organizacyjnych KAS oraz realizować budżet państwa 

w zakresie ustalonym dla KAS. Szef KAS ma realizować zadania polegające na 

rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw skarbowych i 

wykroczeń skarbowych oraz ściganiu ich sprawców w zakresie określonym w Kodeksie 

karnym skarbowym. Tym samym ma być finansowym organem postępowania 

przygotowawczego w sprawach karnych skarbowych. Nowym rozwiązaniem przyjętym w 

projektowanej ustawie jest powierzenie Szefowi KAS realizacji zadania polegającego na 

rozpoznawaniu, zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw określonych w Kodeksie karnym 

oraz ściganiu ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS. Zadaniem Szefa KAS 

będzie także zwalczanie przestępstw korupcyjnych popełnianych przez osoby zatrudnione lub 

pełniące służbę w KAS. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma zapewniać jednolitą i powszechnie 

dostępną informację podatkową i celną oraz być właściwym w sprawach dotyczących 

wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.  Działalność ta, w 

zakresie prawa podatkowego, jest prowadzona obecnie przez Biura Krajowej Informacji 

Podatkowej usytuowane w strukturach pięciu różnych izb skarbowych, a od 1 stycznia 

2017 r. zgodnie z ustawą o Administracji podatkowej, miała być wykonywana przez 

dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej. W zakresie informacji celnej obecnie 

działalność tą prowadzi Centrum Informacji Służby Celnej, którym jest jeden z wydziałów 

Izby Celnej w Katowicach 
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Dyrektor izby administracji skarbowej będzie realizował (w znacznej mierze) zadania 

wykonywane obecnie przez dyrektorów izb skarbowych oraz dyrektorów izb celnych, a także 

(w pewnym stopniu) zadania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Wśród zadań 

dyrektora izby administracji skarbowej należy wskazać nadzór nad działalnością naczelników 

urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych, rozstrzyganie w drugiej 

instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych 

i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz rozstrzyganie w pierwszej instancji 

w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Ponadto do zadań dyrektora izby 

administracji skarbowej będzie należało wykonywanie czynności audytowych, 

wykonywanych obecnie przez Służbę Celną, oraz audytu, wykonywanego w obecnym stanie 

prawnym przez kontrolę skarbową.  

Naczelnik urzędu skarbowego będzie wykonywał zadania związane z szeroko 

rozumianym poborem danin, tj. ustalaniem, określaniem, poborem podatków, opłat 

i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych 

przepisów. Do naczelnika urzędu skarbowego przypisano także pobór należności celnych 

oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów, wykonywanie zadań 

wierzyciela należności pieniężnych, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, 

kontrolę podatkową oraz czynności sprawdzające. Dodatkowo, wzorem istniejącego 

rozwiązania, zadaniem naczelnika urzędu skarbowego będzie zapewnienie obsługi oraz 

wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, 

które będzie polegało na udzielaniu pomocy w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym 

wypełnianiu obowiązków podatkowych (w tym w centrach obsługi podatników).  

Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie wykonywał kontrolę celno-skarbową oraz 

uzyska uprawnienia do rozstrzygania jako organ drugiej instancji w zakresie złożonych przez 

kontrolowanych odwołań od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji. Wśród 

zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego wskazano też (w szczególności) wymiar 

należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem 

towarów, obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności 

przewidzianych przepisami prawa celnego, ściganiem przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, przestępstw z ustawy o rachunkowości oraz ujawnionych przez Służbę Celno-

Skarbową przestępstw i wykroczeń m.in. przeciwko zdrowiu, dobrom kultury, ochronie 

własności intelektualnej, ochronie przyrody i środowisku. Nowym zadaniem będzie także 
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rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, 

fałszerstwa materialnego i intelektualnego używania dokumentów poświadczających 

nieprawdę zawierających fałszerstwo intelektualne, w związku z którymi nastąpiło 

uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej oraz ściganie ich 

sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS. 

W skład Krajowej Administracji Skarbowej wchodzić będą następujące jednostki 

organizacyjne:  

1) komórki organizacyjne urzędu obsługującego Ministra Finansów, 

3) Krajowa Informacja Skarbowa (jako jednostka organizacyjna przy pomocy której 

dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wykonuje swoje zadania), 

2) izby administracji skarbowej (jako jednostki organizacyjne, przy pomocy których 

dyrektorzy izb administracji skarbowej wykonują swoje zadania), 

4) urzędy skarbowe (jako jednostki organizacyjne, przy pomocy których naczelnicy 

urzędów skarbowych wykonują swoje zadania),  

5) urzędy celno-skarbowe (jako jednostki organizacyjne, przy pomocy których naczelnicy 

urzędów celno-skarbowych wykonują swoje zadania),  

6) Krajowa Szkoła Skarbowości, 

7) Centrum Informatyki KAS.  

W sprawach organizacyjno-finansowych izba administracji skarbowej, wraz 

z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędami celno-skarbowymi, będzie stanowiła 

jednostkę organizacyjną, której kierownikiem będzie dyrektor izby administracji skarbowej. 

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie realizował politykę kadrową i szkoleniową 

w izbie administracji skarbowej, także wobec pracowników izby administracji skarbowej 

realizujących zadania w podległych mu urzędach skarbowych oraz urzędach celno-

skarbowych. 

Zadania KAS będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. W sposób 

szczegółowy uregulowano pragmatykę służbową funkcjonariuszy, status których będzie 

powiązany z zadaniami, które ze względu na swoją specyfikę wymagają umundurowania oraz 

posiadania szczególnych uprawnień (np. dokonywania przeszukań i zatrzymań, czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, użycia środków przymusu bezpośredniego).  
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W ustawie uregulowano zasady prowadzenia  kontroli celno-skarbowej (dotychczas 

kontroli skarbowej i kontroli celnej), audytu, czynności audytowych, urzędowego 

sprawdzenia 

Ustawa ma wejść w życie w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające 

ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 313). Czyli co do zasady 

z dniem 1 stycznia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę KAS zawierają także 

niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach oraz stosowne przepisy przejściowe 

i dostosowujące. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 826).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja 

wprowadziła do projektu szereg zmian zarówno o merytorycznym jak i o techniczno-

legislacyjnym charakterze. Poprawki Komisji mieściły się, co do zasady, w materii 

przedłożenia poselskiego. Poprawki do projektu zgłaszano także podczas drugiego czytania 

(na posiedzeniu Sejmu). Również na tym etapie przyjęto dodatkowe poprawki (siedem). Nie 

przyjęto, zgłoszonego w drugim czytaniu, wniosku o odrzucenie projektu. 

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 26 października 2016 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Niniejsza opinia nie stanowi kompleksowej ani wyczerpującej oceny zaproponowanych 

w ustawie rozwiązań prawnych. Powodem tego zastrzeżenia jest zbyt krótki termin na analizę 

treści opiniowanej ustawy. 

1) nomenklatura ustawy o KAS. 

Ustawa tworzy Krajową Administrację Skarbową, na czele której stoi Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. Organami KAS są także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

i dyrektor izby administracji skarbowej. Ten ostatni sprawuje nadzór nad działalnością 

kolejnych organów naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-
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skarbowych. Nazwę „naczelnik urzędu celno-skarbowego” należy uznać za nieadekwatną do 

zakresu zadań realizowanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych (i naczelników 

urzędów skarbowych). Przede wszystkim założyć należy, iż pod pojęciem administracja 

skarbowa mieści się zarówno administracja podatkowa jak i administracja celna. Nazwa 

urząd celno-skarbowy (w opozycji do urzędu skarbowego) sugeruje co najmniej, że jest to 

urząd wyspecjalizowany w całości w sprawach celnych (tymczasem wśród zadań urzędu 

skarbowego, a nie celno-skarbowego, mieści się np. pobór należności celnych), że nie 

prowadzi spraw podatkowych (tymczasem w pewnym zakresie wśród zadań urzędu celno-

skarbowego mieści się ustalanie i określanie, a także wymiar podatków) oraz, że jego główne 

(jeśli nie jedyne) zadania koncentrują się na „sprawach” wymiaru należności celnych 

(tymczasem bardzo istotna część zadań urzędu dotyczy działalność kontrolnej w zakresie 

zarówno ceł jak i podatków).  

Podobne uwagi natury terminologicznej dotyczą określenia kontroli zarówno 

w sprawach podatkowych jak i celnych kontrolą celno-skarbową oraz określenie służby 

skarbowej (rozumianej funkcjonalnie jako służba podatkowo-celna) Służbą Celno-Skarbową. 

2) art. 2 ust. 1 pkt 14–17 ustawy o KAS. 

Zgodnie z art. 2 pkt 14–16 zadaniem KAS jest rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie 

przestępstw (...) oraz zapobieganie przestępstwom (...) i ściganie ich sprawców.  

Zgodnie z art. 2 pkt 17 zadaniem KAS jest rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw 

(...) oraz zapobieganie przestępstwom (...) i ściganie ich sprawców.   

Powstaje pytanie czy wskazana różnica w brzmieniu przepisów jest celowa decyzją 

merytoryczną, czy tez niekonsekwencją ustawodawcy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w ust. 1 w pkt 17 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „rozpoznawanie i 

wykrywanie” zastępuje się wyrazami „rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie”; 

3) art. 7 ust. 1 ustawy o KAS. 

Zgodnie z art. 7 ustawy o KAS minister ma określać kierunki działania i rozwoju KAS 

w celu zapewnienia „skutecznej i efektywnej” realizacji zadań KAS. Zasadną wydaje się 

poprawka skreślająca jedno z dwóch bliskoznacznych określeń. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i efektywnej”; 

4) art. 14  ust. 1 pkt 4 i art. 33 ust. 1 pkt 12 ustawy o KAS. 

Przepis art. 14 ust. 1 pkt 4 zakłada, że nadzorowanie, koordynowanie i wykonywanie 

czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 

1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 należy do 

zadań Szefa KAS (w konsekwencji także art. 25 ust. 1). 

Przepis art. 33 ust. 1 pkt 12 zakłada, że do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego 

należy wykonywanie czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 120 

ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 2 i 5 i art. 133 ustawy 

KAS. 

Analiza powyższych odesłań wskazuje że przypisane w zakresie nadzorowania, 

koordynowani i wykonywania Szefowi KAS i w zakresie wykonywania naczelnikowi urzędu 

celno-skarbowego czynności są w istocie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi 

wykonywanymi przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Stąd rozważyć należy 

przede wszystkim zasadność tak sformułowanego odesłania. 

Wątpliwości nie budzi wskazanie na powyższe czynności w zakresie w jakim obejmuje 

koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjnych przez Szefa KAS.  

Wątpliwości budzić może wskazanie na ich wykonywanie przez Szefa KAS i naczelnika 

urzędu celno-skarbowego. 

Jeśli przyjąć, że określenie „wykonywanie czynności” oznaczać ma możliwość 

podejmowania takich czynności przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej odpowiednio 

w strukturze ministerstwa i urzędu celno-skarbowego, to uwagę zwraca, że funkcjonariusze 

pełniący służbę w urzędzie celno-skarbowym, w związku z brzmieniem art. 33 ust. 1 pkt 12) 

nie mogliby podjąć czynności, o których mowa w art. 119 ust. 1–10 (zakup kontrolowany). 

Co, po pierwsze, w obliczu szczegółowych rozwiązań ustawy KAS nie wydaje się celem 

przepisu (zob. np. art. 2 ust. 2, art. 113 ust. 3 i art. 148 ustawy KAS) oraz, po drugie, 

oznaczałoby również konieczność przyznania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

uprawnień do koordynowania i nadzorowania czynności operacyjnych. 
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Jeśli zaś przyjąć, że „wykonywanie czynności” oznaczać ma uprawnienie Szefa KAS 

i naczelnika urzędu celno-skarbowego na przykład do wnioskowania o pozyskanie danych 

telekomunikacyjnych i stosowne obowiązki z tym związane (art. 114 ust. 2, art. 115, art. 116 

ust. 2) oraz do zarządzenia niejawnego nadzorowania (art. 120 ust. 1) i zarządzenia 

zniszczenia danych (art. 123 ust. 2), a także uprawnienie Szefa KAS do wnioskowania 

o kontrolę operacyjną (art. 118 ust. 1) i do zarządzenia zakupu kontrolowanego (art. 119 

ust. 3) to odesłanie z art. 33 ust. 1 pkt 13 należy uznać za zbyt szerokie. I tak podnieść można, 

ze np. art. 117 (do którego odsyła art. 14 ust. 1 pkt 4) milczy o jakichkolwiek uprawnieniach 

(obowiązkach) samego naczelnika urzędu celno-skarbowego i Szefa KAS, a art. 118 (do 

którego odsyła art. 14 ust. 1 pkt 4 oraz art. 33 ust. 1 pkt 12) przewiduje możliwości 

wnioskowania o kontrolę operacyjną jedynie przez Szefa KAS.  

Zaproponowanie odpowiednich, kompleksowych poprawek wymagałoby poznania 

intencji projektodawców wprowadzanych przepisów. 

5) art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 33 ust. 1 pkt 3 oraz art. 81 i art. 83 ustawy o KAS oraz 

art. 221a Ordynacji podatkowej. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 dyrektor izby administracji skarbowej orzeka w drugiej instancji 

w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych albo 

naczelników urzędów celno-skarbowych, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 80 ust. 1 

(zabezpieczenie zobowiązania podatkowego lub należności celnych na majątku 

kontrolowanego) i art. 83 ust. 1 (przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie 

podatkowe). W sprawach tych, jak wskazuje art. 33 ust. 1 pkt 3 – określający zadania 

naczelnika urzędu celno-skarbowego – w drugiej instancji orzeka naczelnik urzędu celno-

skarbowego. 

Analiza szczegółowych przepisów ustawy KAS dotyczących zabezpieczenia należności 

na majątku kontrolowanego i przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie 

podatkowe wskazuje, że rozwiązanie polegające na orzekaniu w drugiej instancji, przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego (czyli ten sam organ, który wydał decyzję), jest 

uwzględnione jedynie w przypadku przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie 

podatkowe – wprost w art. 83 ust. 6 ustawy. Brak jest analogicznego przepisu w przypadku 

zabezpieczenia (art. 80 ust. 1). Tak samo dodawany do Ordynacji podatkowej art. 221a 

(art. 40 pkt 56 przepisów wprowadzających), formułujący przepisy dotyczące odwołań od 
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decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, uwzględnia w swoim brzmieniu jedynie art. 83, 

nie uwzględnia zaś art. 81. 

Wskazane są poprawki, które uzupełnią art. 80 ust. 1 ustawy o KAS oraz art. 221a 

Ordynacji podatkowej albo poprawki, które skreślą odesłanie do art. 80 ust. 1 zawarte 

w art. 25 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 pkt 3. Poprawki powinny więc ujednolicić przepisy 

i rozstrzygnąć, o zakresie w jakim naczelnik urzędu celno-skarbowego, jako organ drugiej 

instancji, będzie rozpatrywał złożone przez kontrolowanych odwołania od decyzji wydanych 

przez ten organ w pierwszej instancji. 

Poniższe propozycje poprawek zakładają, że w przypadku przekształcenia kontroli 

celno-skarbowej w postępowanie podatkowe właściwym organem odwoławczym będzie 

wydający decyzje w pierwszej instancji naczelnik urzędu celno-skarbowego (w przypadku 

zabezpieczenia odwołanie przysługiwać będzie do dyrektora izby administracji skarbowej).  

Propozycja poprawek: 

1) w art. 25 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „art. 80 ust. 1 i”; 

2) w art. 33 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „art. 80 ust. 1 i”; 

Niezależnie od powyższych poprawek, których celem jest jedynie ujednolicenie 

przepisów (w kierunku zmierzającym do ograniczenia wyjątku od zasady odwołania do 

organu wyższego stopnia), należy zauważyć, że zgodnie z art. 78 Konstytucji każda ze stron 

ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a wyjątki od tej 

zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. W niniejszej sprawie, pomimo posługiwania się 

przez przepisy terminem „odwołanie” (zgodnie z obowiązującą nomenklaturą art. 221 

Ordynacji podatkowej), stwierdzić należy, iż w istocie jest to powtórne rozpatrzenie sprawy 

przez ten sam organ. Tym samym nie spełnia zakładanej Konstytucją zasady 

dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, a jest wyjątkiem od tej zasady. Pozostaje 

pytanie czy wyjątkiem należycie uzasadnionym (sama Konstytucja dopuszcza możliwość 

wprowadzenia wyjątków). Uzasadnieniem dla przepisów przewidujących ponowne 

rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ może być w szczególności brak organu wyższego 

stopnia. W omawianym przypadku „naturalnym” organem wyższego stopnia jest dyrektor 

izby administracji skarbowej.  

Samo uzasadnienie do projektu ustawy nie przedstawia bliżej argumentów za 

wprowadzeniem odstępstwa od art. 78 Konstytucji, poprzestając jedynie na stwierdzeniu, iż 

przyspieszy to postępowanie (co samo w sobie nie może być argumentem za rezygnacją 
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z zasady dwuinstancyjności) oraz, że strona będzie miała możliwość zaskarżenia decyzji do 

sądu administracyjnego (co jest oczywistą realizacją innej zasady konstytucyjnej – prawa do 

sądu). 

6) art. 52 ustawy o KAS. 

Wskazana może być zmiana uwzgledniająca, że zgodnie z opiniowaną ustawą, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza jedynie podstawowe kierunki działań 

administracji skarbowej, a szczegółowe zadania powierzono Szefowi KAS. Szef KAS między 

innymi prowadzi Centralny Rejestr Danych Podatkowych. Stąd zasadnym wydaje się, aby to 

ten organ był odpowiedzialny za wymianę informacji podatkowych z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 52 wyrazy „Minister właściwy do spraw finansów publicznych” zastępuje się 

wyrazami „Szef Krajowej Administracji Skarbowej”; 

7) art. 62 ustawy o KAS. 

Co do zasady wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje na podstawie upoważnienia 

do jej przeprowadzenia (art. 62 ust. 1), a datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień 

doręczenia upoważnienia (art. 62 ust. 2). 

W przypadku kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 5, są one przeprowadzane na 

podstawie stałego upoważnienia do ich wykonywania, a przepisu o dacie wszczęcia kontroli 

nie stosuje się (art. 62 ust. 7). Powstaje wątpliwość w jakiej dacie zostanie wszczęta taka 

kontrola oraz jej szczególny przypadek – kontrola przeprowadzana przez umundurowanego 

funkcjonariusza, gdzie stałe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest okazywane na 

żądanie. 

Powstaje też pytanie w jakiej dacie będzie wszczęta kontrola „na legitymację” (bez 

upoważnienia, w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania przepisów i jednocześnie 

zaistnienia okoliczności uzasadniających niezwłoczne przeprowadzenie kontroli) z art. 62 

ust. 3. Tym bardziej, iż tym razem, inaczej niż w przypadku kontroli z art. 62 ust. 5, nie 

wyłączono stosowania art. 62 ust. 2. 
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Poniższa propozycja poprawki ma na celu rozstrzygnąć o dacie wszczęcia kontroli we 

wskazanych powyżej przypadkach.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 62: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

„.... Datą wszczęcia kontroli, o której mowa w ust. 3, jest dzień okazania legitymacji 

służbowej.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Datą wszczęcia kontroli, o której mowa w ust. 5, jest dzień okazania legitymacji 

służbowej oraz stałego upoważnienia do wykonywania kontroli, a w przypadku, o którym 

mowa w ust. 6, dzień podjęcia czynności kontrolnych.”; 

W przypadku kontroli „na legitymację” zasadnym może być też rozstrzygniecie, czy po 

wszczęciu kontroli w ten sposób, zaistnieje konieczność odrębnego upoważnienia do jej 

przeprowadzenia. Sformułowanie propozycji poprawki w tym zakresie wymaga poznania 

intencji projektodawców przepisu. 

8) art. 64 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 133 ustawy o KAS. 

Przepisy opiniowanej ustawy w zakresie kontroli celno-skarbowej wprowadzają między 

innymi szczególne uprawnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w postaci prawa 

do zatrzymywania i przeszukiwania osób, zatrzymywania rzeczy oraz przeszukiwania lokali 

mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku i środków przewozowych 

w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego – art. 133 

ust. 1 i nast. opiniowanej ustawy. 

Jednocześnie (niezależnie od uprawnień z art. 133) ustawa o KAS wprowadza – 

w art. 64 ust. 1 pkt 6 – uprawnienie dla pracowników i funkcjonariuszy do przeszukiwania 

lokali, w tym lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc oraz rzeczy (w tym z 

użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych) oraz – w art. 64 ust. 2 pkt 1 i 2 –

przysługujące jedynie funkcjonariuszom uprawnienie do przeprowadzania rewizji towarów, 

wyrobów i środków przewozowych (w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów 

służbowych), a także przeszukania osób. Dodatkowo kolejne, szczegółowe przepisy 

w ramach uprawnień z art. 64 dają podstawę do rewizji bagażu i pasażerów – art. 69 ust. 3 pkt 
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5 i rewizji przesyłek pocztowych – art. 70 ust. 2 bądź stanowią o rewizji osobistej i rewizji 

towarów – odpowiednio art. 64 ust. 4 i art. 64 ust. 7. 

Po pierwsze, krytyce należy poddać wyraźną niekonsekwencję terminologiczną 

przytoczonych przepisów (przede wszystkim niekonsekwentne posługiwanie się pojęciami 

„rewizja” i „przeszukanie” oraz pojęciem „zatrzymanie”). 

Po drugie, pytanie budzi zasadność mnożenia podstaw do przeszukania osób 

i pomieszczeń. 

Po trzecie, w ramach uprawnień zakreślonych art. 64, niejasnym jest rozgraniczenie 

pomiędzy uprawnieniami pracowników i funkcjonariuszy do przeszukiwania pomieszczeń 

i rzeczy oraz uprawnień samych funkcjonariuszy do rewizji towarów, wyrobów i środków 

przewozowych (większy zakres uprawnień pracowników niż funkcjonariuszy, 

niekonsekwencja terminologiczna, nakładanie się przytoczonych podstaw). 

Zgodnie z zasadami przyzwoitej legislacji warunkiem poprawności (także 

w konstytucyjnym rozumieniu) przepisów jest ich dostateczna określoność, na którą składa 

się jasność i precyzja regulacji. W kontekście materii jaka regulują przedmiotowe przepisy, 

ograniczającej konstytucyjne prawa i wolności, wprowadzane uregulowania należy uznać za 

szczególnie wadliwe. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że pomimo przyznania (pracownikom i 

funkcjonariuszom) w art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy prawa do przeszukiwania lokali, w tym lokali 

mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc oraz rzeczy, przepis, który ma określać zasady 

przeszukania odnosi się jedynie do zasad przeszukania lokali mieszkalnych. Poza regulacją 

ustawową pozostają więc zasady przeszukania lokali innych niż mieszkalne, innych 

pomieszczeń, miejsc oraz rzeczy. 

Również przeszukanie osób z art. 64 ust. 2 pkt 2 znalazło jedynie szczątkową regulację 

w postaci art. 78. Zwraca uwagę przede wszystkim brak odesłania do pełniących funkcję 

gwarancyjną, odpowiednich przepisów kodeksu postepowania karnego. 

Wreszcie poza jakimikolwiek dodatkowymi regulacjami ustawowymi pozostaje rewizja 

bagażu i pasażerów z art. 69 ust. 3 pkt 5. 

Za niewystarczające (nie spełniające dostatecznej roli gwarancyjnej) należy też uznać 

upoważnienie z art. 89 ust. 1 ustawy, które przekazuje do uregulowania rozporządzeniem 

warunków wykonywania kontroli, w tym warunków użycia urządzeń technicznych i psów 
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służbowych oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby, a także sposobu i warunków 

przeprowadzania rewizji bagażu podróżnego (dodatkowo w niekonsekwentny 

terminologicznie sposób – „bagaż podróżny”, a nie „bagaż”, brak „rewizji osób”). 

Zaproponowanie odpowiednich, kompleksowych poprawek wymagałoby poznania 

intencji projektodawców wprowadzanych rozwiązań co do merytorycznego kierunku zmian.  

9) art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy o KAS. 

Powyższy przepis nakazuje – na potrzeby kontroli celno-skarbowej dotyczącej 

przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania 

i zużycia wyrobów akcyzowych – przechowywać w oddzielnych naczyniach 

i pomieszczeniach podlegające kontroli wyroby akcyzowe. 

Jednocześnie, zgodnie z odpowiednimi (materialnymi) przepisami ustawy o podatku 

akcyzowym od zasady oddzielnego przechowywania wyrobów akcyzowych przewidziane są 

wyjątki. I tak art. 47a tej ustawy stanowi, że w składzie podatkowym, w jednym zbiorniku 

mogą być magazynowane określone wyroby energetyczne. 

Powyższe różnice w przepisach mogą prowadzić do wątpliwości, czy wyroby akcyzowe 

z art. 47a ustawy o podatku akcyzowym – na potrzeby kontroli celno-skarbowej (przepisów 

proceduralnych) – powinny być przechowywane oddzielnie, czy też, jak stanowi przepis 

materialny, mogą być magazynowane w jednym zbiorniku.  

Propozycja poprawki, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych co do 

zakresu obowiązków kontrolowanego, przyjmuje jedno z dwóch możliwych rozwiązań 

i zakłada możliwość magazynowania wyrobów akcyzowych w jednym zbiorniku, także 

w przypadku prowadzenia kontroli celno-skarbowej. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 74 po ust. 1 w pkt 2 na końcu dodaje się wyrazy „z wyjątkiem magazynowanych 

w jednym zbiorniku, wyrobów, o których mowa w art. 47a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.)”;  
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10) art. 74 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o KAS. 

Wskazana jest zmiana, której konsekwencją jest jednoznaczne określenie zakresu 

odesłania zastosowanego w art. 74 ust. 2. Przepis ten odsyła tylko do „urządzeń, o których 

mowa w pkt 1”. Intencja przepisu wydaje się być odesłanie nie tylko do urządzeń, ale i do 

automatów, o których mowa w pkt 1. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 74 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „urządzenia” zastępuje się wyrazami „urządzenia i 

automaty”; 

11) art. 82 ust. 3 ustawy o KAS. 

Zgodnie z art. 82 ust. 3 kontrolowany może skorygować uprzednio złożoną deklarację 

podatkową w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli. Korekta deklaracji złożona 

po upływie tego terminu nie wywołuje skutków prawnych. 

Jednocześnie korekta złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem 

zawiadomienia o uwzględnieniu korekty (przepis art. 82 ust. 3 odsyła w tym zakresie do art. 

83 ust. 2), nie wywołuje skutków prawnych. Art. 82 ust. 3 zawiera więc nielogiczność. 

Otrzymać zawiadomienie o uwzględnieniu korekty można bowiem dopiero po złożeniu 

korekty (zawiadomienie o uwzględnieniu korekty, zgodnie z 83 ust. 2, doręcza się po jej 

uwzględnieniu). 

12) art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o KAS. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 86 w ust. 1 w pkt 5 skreśla się wyrazy „i 2”; 

13) art. 101 ustawy o KAS. 

Zgodnie z art. 101 ustawy o KAS do czynności audytowych stosuje się m. in. art. 64 

ustawy. Przepis ten przewiduje m. in. możliwość dokonywania przeszukania lokali, w tym 

lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc oraz rzeczy, w tym z użyciem urządzeń 

technicznych i psów służbowych oraz możliwość przeszukiwania osób, czy też kontroli 
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przesyłek pocztowych. Wątpliwość budzi tak szerokie zakreślenie uprawnień pracowników 

i funkcjonariuszy KAS. Powstaje pytanie, czy było to celowym działaniem ustawodawcy, w 

tym wynikającym z konieczności należytego „wykonania” rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny 

kodeks celny, czy też z uwagi na charakter czynności audytowych nie powinno być 

ograniczone. 

14) art. 106 pkt 2 i art. 107 ustawy o KAS. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna skreślająca zbędne wyrazy. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 106 w pkt 2 skreśla się wyrazy „o podatku akcyzowym”; 

2) w art. 107 skreśla się wyrazy „o podatku akcyzowym”; 

15) art. 113 ust. 1 ustawy o KAS. 

Każdy przepis prawa, a w szczególności przepis w sposób istotny ingerujący w prawa 

i wolności obywatelskie powinien być dostatecznie określony (jasny i precyzyjny). Bez 

wątpienia szczególną wagę należy przewiązywać do jasności i precyzji przepisów 

pozwalających na przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych. W tym 

kontekście podnieść należy, iż przepis art. 113 ust. 1, określający zasady podejmowania 

takich czynności, może budzić wątpliwości związane z ustaleniem zakresu jego normowania. 

Przede wszystkim, zbędnym z punktu widzenia jasności przepisu wydaje się jego 

„przeładowanie” informacjami w postaci odesłań do kolejnych przepisów w ramach jednego 

rozdziału. Wątpliwym jest też nieprecyzyjne odwołanie się w ust. 1 do czynności 

„określonych w niniejszym przepisie” (w istocie przepis nie wskazuje takich czynności).  

Jeśli intencją przepisu, jako zawartego w rozdziale dotyczącym szczególnych uprawnień 

organów KAS, było wskazanie na możliwość pozyskiwania danych w drodze czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, to propozycja poprawki ma na celu (jedynie) ograniczenie 

brzmienia przepisu do niezbędnego minimum. 

Propozycja poprawki: 

„Art. 113. 1. Właściwe organy KAS mogą, w celu wykonywania zadań, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 14–17 i art. 14 ust. 1 pkt 7 oraz ścigania przestępstw na podstawie 
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ratyfikowanych umów międzynarodowych, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać 

i wykorzystywać, także w formie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym 

umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów w sposób 

niejawny, z zachowaniem ograniczeń wynikających z niniejszego rozdziału: 

1) informacje zawierające dane osobowe, 

2) dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 oraz w art. 115 ust. 1, 

3) informacje o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych 

– podmiotów podlegających kontroli oraz podmiotów, co do których zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego. 

2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze przeprowadzają wyłącznie funkcjonariusze 

pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych: 

1) urzędu obsługującego ministra, 

2) urzędu celno-skarbowego 

– zwani dalej „funkcjonariuszami wykonującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze.”; 

16) art. 137 ust. 1ustawy o KAS. 

Zgodnie z art. 137 dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane 

dotyczące faktu i okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług mogą być ujawnione 

organom KAS i przez nie przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 2 (...) czyli realizacji dochodów z należności celnych (...). Przepis nie 

pozwala natomiast na jego zastosowanie w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 1 czyli w celu realizacji dochodów z podatków (...). Powstaje pytanie czy powyższe 

było intencją ustawodawcy.  
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