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Krajowa Administracja Skarbowa 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1947, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z późn. zm.)

Przepisy wykonawcze do ww. ustaw.



Misja Krajowej 

Administracji Skarbowej 

Preambuła do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje, że u podstaw

regulacji leży doniosłość, wynikającego wprost z art. 84 Konstytucji RP, obowiązku

ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności

celnych.

Preambuła akcentuje troskę o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej

oraz ochronę bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej w celu zapewnienia

nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych oraz

zapewnienia efektywnego poboru danin publicznych.



KAS a Konstytucja Biznesu

Konstytucja Biznesu wprowadza zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć 

pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:

• co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,

• domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,

• udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów, 

• proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych 

obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),

• uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),

• szybkość działania.

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej wpisuje się w realizację zasad

przewidzianych w Konstytucji Biznesu.



Na czele Krajowej Administracji Skarbowej stoi

Szef KAS (Sekretarz Stanu).

Podlegają mu dwaj zastępcy Szefa KAS

(Podsekretarze Stanu) – ustawa o KAS dopuszcza możliwość

powołania trzech zastępców.

Krajowa 

Administracja Skarbowa
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Zasoby kadrowe KAS:

• Pracownicy jednostek organizacyjnych KAS 

(służba cywilna).

• Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej 

(jednolita umundurowana formacja, regulowana przepisami 

ustawy o KAS).

• Funkcjonariusze są głównie angażowani do:
– walki z przestępczością 

– obsługi obrotu towarowego z zagranicą

– ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego UE

Krajowa 

Administracja Skarbowa
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Organy Celne 

w Krajowej Administracji Skarbowej

Minister właściwy do spraw finansów publicznych

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Dyrektor izby administracji skarbowej

Naczelnik urzędu celno-skarbowego



• Dyrektor izby administracji skarbowej nadzoruje zadania wykonywane przez 

naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

• Naczelnicy urzędów skarbowych przejęli kompetencje naczelników urzędów skarbowych 

i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, 

opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie 

odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). 

Zapewniają też obsługę i wsparcie podatników.

• Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. 

kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy 

obejmowanie towarów procedurami celnymi.
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•16 Izb Skarbowych

•400 Urzędów 
Skarbowych

Administracja 
Podatkowa

•16 Izb Celnych

•45 Urzędów Celnych

•143 Oddziały Celne

Służba Celna

•16 Urzędów Kontroli 
Skarbowej

•8 Zamiejscowych 
Ośrodków Urzędów 
Kontroli Skarbowej

Kontrola 
Skarbowa

• 16 Izb 
Administracji 
Skarbowej

• 16 Urzędów 
Celno-
Skarbowych + 45 
Delegatur UCS + 
143 oddziały 
celne

• 400 Urzędów 
Skarbowych

Krajowa 
Administracja 

Skarbowa

Reforma KAS - Teren
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•Departament 
AP

•Departament 
RS

Administr
acja 

Podatkow
a

•Departament DC

•Departament CP

•Departament SC

Służba 
Celna

• Departament WS

• Departament KS

• Departament DO

• Departament IF

Kontrola 
Skarbowa

MF

•Biuro Szefa KAS

•Departament Zarządzania 

Strategicznego i Wdrożeń

•Biuro Inspekcji Wewnętrznej

•Departament Budżetu, Logistyki oraz 

Kadr i Rozwoju Zawodowego

•Departament Ceł

•Departament Poboru Podatków

•Departament Obsługi Klientów oraz 

Kluczowych Podmiotów

•Departament Informacji Finansowej

•Departament Kontroli i Analiz 

Ekonomicznych

•Departament Zwalczania 

Przestępczości Ekonomicznej

•Departament Audytu Środków 

Publicznych

Krajowa 
Administracja 

Skarbowa

• Departament PT (częściowo)

• Departament DD 
(częściowo)

• Departament PS (częściowo)

• Departament PA 
(częściowo)

• Departament SP (częściowo)

• Departament FK (częściowo)

Reforma KAS - Centrala
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1. Co oznacza wprowadzenie KAS?

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, że 1 marca 2017 r. przestały 

funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym 

dotychczas kształcie.

Urzędy skarbowe (US) oraz izby administracji skarbowej (IAS) działają tak jak 

wcześniej – nie zmieniły się ich siedziby ani zasięg terytorialny, zmienił się jedynie nieco 

katalog zadań, które realizują. Został on rozszerzony o zadania z zakresu podatków: 

akcyzowego, od wydobycia niektórych kopalin i od gier, a w przypadku IAS – także o 

zadania związane z cłem.

Podobnie jest z oddziałami celnymi –mieszczą się tam, gdzie do tej pory i wykonują 

te same zadania, co obecnie.

Natomiast na bazie izb celnych, urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej 

powstały urzędy celno-skarbowe i ich delegatury. Są to jednostki wyspecjalizowane 

głównie w wykrywaniu przestępstw popełnianych na szeroką skalę na szkodę Skarbu 

Państwa i ściganiu ich sprawców.

KAS – podsumowanie zmian
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2. Gdzie załatwię sprawy podatkowe i celne od 1 marca 2017?

Większość spraw związanych z bezpośrednią obsługą podatników można załatwić:

• we właściwych urzędach skarbowych (jest ich 400 w całym kraju) lub w centrach

obsługi, które funkcjonują w niektórych urzędach skarbowych (sprawy w tych centrach

można załatwiać niezależnie od właściwości naczelnika urzędu skarbowego),

• w 143 oddziałach celnych.

Ważne!

Do obsługi niektórych kategorii podatników, np. tzw. dużych podatników oraz niektórych

rodzajów spraw, np. dotyczących podatku od wydobycia niektórych kopalin wyznaczeni są

wybrani naczelnicy urzędów skarbowych lub dyrektorzy izb administracji skarbowej.

Określają to rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ważne!

Większość spraw podatkowych i celnych od 1 marca 2017 r. można załatwić w tym

samym miejscu, w którym załatwiało się je dotychczas – niezależnie do formalnej zmiany

organu, który tę sprawę prowadzi.

KAS – podsumowanie zmian
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Rodzaj sprawy Gdzie załatwię sprawę

•złożenie deklaracji, podania, zeznań i innych dokumentów w 

zakresie PIT, CIT, PCC, SD, VAT

•złożenie deklaracji i informacji o dopłatach w zakresie podatku od 

gier

właściwy urząd skarbowy

sprawy dotyczące podatku akcyzowego (z wyłączeniem spraw 

związanych z importem towarów):

•złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, zeznania, deklaracji, 

informacji, innych dokumentów

•złożenie wniosku o wydanie znaków akcyzy

urząd skarbowy właściwy ws. akcyzy

urząd skarbowy właściwy ws. znaków akcyzy

złożenie wniosku o zezwolenie na urządzenie loterii fantowej, gry 

bingo
właściwa izba administracji skarbowej

•zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo

•sprawy związane z importem towarów niezastrzeżone dla 

dyrektorów izb administracji skarbowej

właściwy urząd celno-skarbowy

złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów 

prawa podatkowego
Krajowa Informacja Skarbowa

złożenie zgłoszenia celnego właściwy oddział celny

KAS – podsumowanie zmian
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Ważne!

Deklaracje, zeznania i zgłoszenia celne można również nadal składać elektronicznie za 

pośrednictwem narzędzi dostępnych na Portalu Podatkowym oraz na platformie 

PUESC, np. e-Deklaracje, ICS, CELINA.

Do wyczerpania nakładu – jednak nie później niż do 31 grudnia 2017 r. – można również 

wykorzystywać druki formularzy wydane przed 1 marca 2017 r. 

Dokumenty elektroniczne przysyłane organom celnym podpisuje się:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, 

kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym,

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

- Podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu 

niekwalifikowanego SC

KAS – podsumowanie zmian
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3. Gdzie zapłacę podatek?

Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, na które wpłaca się należności podatkowe i 

celne.

Zachowana zostaje także centralizacja przyjmowania wpłat w odniesieniu do niektórych kategorii 

zobowiązań. Na przykład należności z tytułu akcyzy czy podatku od gier nadal wpłaca się na 

rachunek bankowy jednego, wyznaczonego organu podatkowego. Zmienić się może jednak 

dysponent rachunku czyli nazwa organu, którą należy umieścić na poleceniu przelewu lub dowodzie 

wpłaty.

Ważne!

Wyjątek stanowi rachunek bankowy, na który wpłaca się opłaty związane z wydawanymi 

interpretacjami podatkowymi.

Wpłaty te należy kierować na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej, a nie jak dotychczas 

na rachunki bankowe wyznaczonych izb administracji skarbowej.

Konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

KAS – podsumowanie zmian
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5. Gdzie się odwołać od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego?

Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego (US) lub celno-skarbowego (UCS) rozpatruje – co 

do zasady – dyrektor właściwej izby administracji skarbowej (IAS).

Wyjątek dotyczy decyzji wydanych przez naczelnika UCS w sprawach, w których prowadzona 

przez niego kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe, tj. w 

sytuacji, w której mimo wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości kontrolowany nie złożył korekty 

deklaracji albo korekta ta nie została uznana przez organ podatkowy. Odwołania takie rozpatruje 

naczelnik UCS, który wydał decyzję.

Szczegółowe zasady dotyczące składania odwołania znajdują się w treści każdego wydanego 

rozstrzygnięcia.

KAS – podsumowanie zmian
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• Obsługa dużych podatników

 W centrali KAS - Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. 

 Departament ma za zadanie wytyczać kierunek w standardach obsługi 

klientów oraz dbać o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych 

i dużych podatników.

• Informacja podatkowa i celna

 Utworzenie ogólnopolskiej Krajowej Informacji Skarbowej.

 Jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

 Jednolita informacja podatkowa i celna przez telefon 

801 055 055 lub 22 330 03 30.

KAS – wyzwania
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• Zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzenia VAT)

 W centrali KAS - pion kontrolny składający się z czterech departamentów: 

Departament Informacji Finansowej, Departament Zwalczania 

Przestępczości Ekonomicznej, Departament Kontroli i Analiz 

Ekonomicznych oraz Departament Ochrony Funduszy Europejskich.

 W jednostkach terenowych - Piony Kontroli i Zwalczania Przestępczości 

Ekonomicznej. 

 Zadania realizowane przez piony kontrolne skupiają się na likwidacji 

istniejącej obecnie szarej strefy i minimalizacji wykroczeń i popełnianych 

nieprawidłowości.

KAS – wyzwania
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• W każdym województwie został utworzony jeden urząd celno-

skarbowy, którego terytorialny zasięg działania obejmuje teren całego 

województwa. Siedzibą uc-s jest co do zasady miasto, które 

dotychczas było siedzibą izby celnej.

• Bez zmiany pozostała sieć oddziałów celnych i ich umiejscowienie.

• Utworzono 45 delegatur urzędów celno-skarbowych (na bazie 

dotychczasowych urzędów celnych). Siedziby delegatur – w miastach 

będących dotychczas siedzibami urzędów celnych. 

KAS – zadania realizowane w zakresie obrotu 

towarowego z zagranicą
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1. Zadania z zakresu pozwoleń na procedury specjalne, prowadzenie

składów celnych i magazynów czasowego składowania – Naczelnik

urzędu celno-skarbowego (formalności załatwiane we właściwych ucs

lub ich delegaturach);

2. Zadania z zakresu pozwoleń AEO – Dyrektor Izby Administracji

Skarbowej;

3. Usługa e-Klient i nadawanie numeru EORI – Dyrektor IAS w

Poznaniu;

4. Zadania z zakresu pozwoleń na: procedury uproszczone, odprawę

scentralizowaną, samoobsługę celną, miejsce uznane - Dyrektor Izby

Administracji Skarbowej;

KAS – zadania realizowane w zakresie obrotu 

towarowego z zagranicą
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5. Rejestracja eksporterów i ponownych nadawców do celów

dokumentowania przez nich pochodzenia towarów w ramach GSP -

Dyrektor IAS w Poznaniu(system REX);

6. Wystawianie (legalizowanie) świadectw pochodzenia A.TR. – w

oddziałach celnych;

7. Wydawanie pozwoleń na uproszczone dokumentowanie pochodzenia

i uproszczone wystawianie świadectw A.TR. – Naczelnik urzędu

celno-skarbowego;

8. Wydawanie pozwoleń na uproszczenie dotyczące ustalania kwot

stanowiących część wartości celnej towarów - Naczelnik urzędu

celno-skarbowego;

KAS – zadania realizowane w zakresie obrotu 

towarowego z zagranicą
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9. Organem właściwym do:

• Wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;

• Prowadzenia w I instancji spraw z zakresu WIT oraz WIP;

• Prowadzenia listy agentów celnych, wydawania decyzji w sprawach 

wpisu, wykreślenia i zawieszenia agentów celnych;

• Wydawania decyzji w sprawach ochrony prawa własności 

intelektualnej

jest Dyrektor IAS w Warszawie

KAS – zadania realizowane w zakresie obrotu 

towarowego z zagranicą
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10. Organem właściwym do administrowania systemem VINCI EBTI-PL

jest Dyrektor IAS w Zielonej Górze;

11. W zakresie pozwoleń na uproszczenia dotyczące tranzytu i

potwierdzania statusu celnego towarów – Dyrektor Izby Administracji

Skarbowej.

KAS – zadania realizowane w zakresie obrotu 

towarowego z zagranicą
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• Reforma KAS nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonalności 

celnych systemów operacyjnych;

• Nie zmieniają się także: 

 zasady obsługi przywozowych i wywozowych zgłoszeń celnych

 Zasady obsługi podmiotów w zakresie „poprawki bezpieczeństwa 

(przywozowe deklaracje skrócone)

 Obsługa zgłoszeń tranzytowych

 Obsługa zgłoszeń INTARSTAT (IAS w Szczecinie)

KAS – zadania realizowane w zakresie obrotu 

towarowego z zagranicą
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NALEŻNOŚCI I ZABEZPIECZENIA:

• Zadania związane z obsługą zabezpieczeń trafiły do komórek o profilu 

celnym. Jedynie techniczna obsługa wpłat gotówkowych na poczet 

zabezpieczeń została przeniesiona do urzędów skarbowych;

• Udzielanie pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego i 

przyjmowanie zabezpieczeń generalnych – właściwa miejscowo IAS 

• Zadania związane z poborem należności celnych i podatkowych w 

imporcie – przeszły do urzędów skarbowych

KAS – zadania realizowane w zakresie obrotu 

towarowego z zagranicą
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KAS

POZIOM CENTRALNY
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Ministerstwo Finansów

28

SZEF KRAJOWEJ 
ADMINISTRACJI 

SKARBOWEJ

BIURO SZEFA KAS

BIURO INSPEKCJI 
WEWNĘTRZNEJ

DEPARTAMENT 
ZARZĄDZANIA 

STRATEGICZNEGO I 
WDROŻEŃ

DEPARTAMENT 
BUDŻETU, LOGISTYKI 

ORAZ KADR I 
ROZWOJU 

ZAWODOWEGO KAS

I ZASTĘPCA SZEFA 
KAS

DEPARTAMENT 
POBORU PODATKÓW

DEPARTAMENT 
OBSŁUGI KLIENTÓW 
ORAZ KLUCZOWYCH 

PODMIOTÓW

DEPARTAMENT 

AUDYTU ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH

II ZASTĘPCA SZEFA 
KAS

DEPARTAMENT CEŁ

DEPARTAMENT 
KONTROLI I ANALIZ 
EKONOMICZNYCH

DEPARTAMENT 
ZWALCZANIA 

PRZESTĘPCZOŚCI 
EKONOMICZNEJ

DEPARTAMENT 
INFORMACJI 
FINANSOWEJ



Szefowi KAS podlegają:

• Krajowa Informacja Skarbowa,

(interpretacje indywidualne oraz informacja podatkowa i celna)

• Krajowa Szkoła Skarbowości,

• Pełnomocnik ds. organizacji Centrum Informatyki KAS.

KAS – struktura centralna
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KAS

POZIOM TERENOWY
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Pełna struktura KAS

Lp Nazwa województwa Poziom 

Centralny

Izba 

Administracj

i Skarbowej

Urząd Skarbowy

(w tym 20 

wyspecjalizowane 

urzędy skarbowe)

Urząd 

Celno-

Skarbowy

Delegatura 

Urzędu Celno-

Skarbowego

Oddział

Celny

1 Województwo dolnośląskie

1

1 34 1 3 8

2 Województwo kujawsko-

pomorskie

1 23 1 2 5

3 Województwo lubelskie 1 22 1 3 18

4 Województwo lubuskie 1 14 1 2 4

5 Województwa łódzkie 1 29 1 3 6

6 Województwo małopolskie 1 28 1 2 6

7 Województwomazowieckie 1 51 1 7 15

8 Województwo opolskie 1 13 1 1 3

9 Województwo podkarpackie 1 23 1 3 13

10 Województwo podlaskie 1 15 1 3 9

11 Województwo pomorskie 1 21 1 3 14

12 Województwo śląskie 1 37 1 4 11

13 Województwo

świętokrzyskie

1 15 1 1 3

14 Województwo warmińsko-

mazurskie

1 16 1 2 11

15 Województwo wielkopolskie 1 39 1 4 9

16 Województwo

zachodniopomorskie

1 20 1 2 8

PODSUMOWANIE 1 16 400 16 45 143
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Dotychczasowe jednostki 

administracji skarbowej i celnej

SIEDZIBY 
IZB 
SKARBOWYCH

SIEDZIBY
IZB
CELNYCH

SIEDZIBY 
URZĘDÓW 
KONTROLI 
SKARBOWEJ

GDYNIA

GDAŃSK

OLSZTYN

BIAŁYSTOK

SZCZECIN BYDGOSZCZ

TORUŃ

POZNAŃ
WARSZAWA

BIAŁA PODLASKA

ŁÓDŹ
ZIELONA GÓRA

WROCŁAW

OPOLE

KATOWICE

KRAKÓW

KIELCE

LUBLIN

RZESZÓW

PRZEMYŚL

RZEPIN

Ministerstwo Finansów

Krajowa Administracja 

Skarbowa

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Miejscowość

www.kas.gov.pl
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Jednostki Krajowej Administracji 

Skarbowej

SIEDZIBY 
IZB 
ADMINISTRACJI 
SKARBOWEJ

SIEDZIBY 
URZĘDÓW 
CELNO-
SKARBOWYCH

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Ministerstwo Finansów

Krajowa Administracja 

Skarbowa

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Miejscowość

www.kas.gov.pl

GDYNIA

GDAŃSK

OLSZTYN

BIAŁYSTOK

SZCZECIN BYDGOSZCZ

TORUŃ

POZNAŃ
WARSZAWA

BIAŁA PODLASKA

ŁÓDŹ
ZIELONA GÓRA

WROCŁAW

OPOLE

KATOWICE

KRAKÓW

KIELCE

LUBLIN

RZESZÓW

PRZEMYŚL
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Izba Administracji Skarbowej

DYREKTOR 
IAS

PION WSPARCIA I ZASTĘPCA

PION 
ZARZĄDZANIA

II ZASTĘPCA

PION 
ORZECZNICTWA

PION POBORU I 
EGZEKUCJI

III ZASTĘPCA

PION KONTROLI 
CŁA I AUDYTU

GŁÓWNY 
KSIĘGOWY

PION 
FINANSOWO 
KSIĘGOWY

IV ZASTĘPCA

PION LOGISTYKI

PION 
INFORMATYKI
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Urząd Skarbowy

NACZELNIK US

PION 
WSPARCIA

I ZASTĘPCA

PION 
CENTRUM 
OBSŁUGI 

BEZPOŚREDNI
EJ

II ZASTĘPCA

PION 
ORZECZNICTW

A

PION POBORU 
I EGZEKUCJI

III ZASTĘPCA

PION 
KONTROLI
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Urząd Celno-Skarbowy

NACZELNIK 
UCS

PION WSPARCIA I ZASTĘPCA

PION ZWALCZANIA 
PRZESTĘPCZOŚCI  
EKONOMICZNEJ

II ZASTĘPCA

PION ORZECZNICTWA

III ZASTĘPCA

PION KONTROLI

ZASTĘPCA NACZELNIKA 
UCS kierujący

DELEGATURĄ UCS

(od 1 do 7 delegatur)

ODDZIAŁ CELNY

(KIEROWNIK ODDZIAŁU 
CELNEGO)
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Klient KAS

BEZ ZMIAN POZOSTAŁY

Rozliczanie 

Podatku

PIT

Rozliczanie 

Podatku

CIT

Zasady 

prowadzenia 

kontroli podatkowej

Rozliczanie 

Podatku

SD
Podatek od spadku i 

darowizn

Rozliczanie Podatku

PCC
Podatek od czynności 

cywilno - prawnych

Sposoby oraz 

forma 

dokonywania 

zgłoszeń celnych

Numery

rachunków

bankowych

Obsługa w 

wyspecjalizowanyc

h Urzędach 

Skarbowych

Numery telefonów 

infolinii podatkowej 

i celnej

Urzędy Skarbowe 

ich siedziby oraz 

zasięg terytorialny

Zapłata za 

koncesję lub 

zezwolenie

Funkcjonowanie 

Oddziałów 

Celnych 

oraz ich liczba 143
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Klient KAS

ZMIANA W ZAKRESIE

Wprowadzenie 

kontroli 

celno-skarbowej 
Kontrola prowadzona przez 

UCS

Akcyza
Zgłoszenie rejestracyjne, 

zeznania, deklaracje, 

informacje oraz inne 

dokumenty składane będą do 

właściwego w sprawie akcyzy 

US

Znaki Akcyzy

Wniosek o wydanie znaków 

akcyzy składany do 

właściwego w sprawie akcyzy 

US

Akcyza, Znaki 

Akcyzy - Opłaty

Zmiana organu

Podatek od Gier -

Opłaty
Zmiana organu

Należności celne i 

inne opłaty związane 

z przywozem i 

wywozem towarów

Zmiana organu

Wydawanie 

pozwoleń\zezwoleń 

określonych w art. 70 

ust.1 ustawy Prawo 

Celne
Właściwy Dyrektor IAS

Urzędy Celno-

Skarbowe
Przejęły one zadania 

dotychczas wykonywane 

przez Urzędy Celne i Urzędy 

Kontroli Skarbowej 

Brak

Izb Celnych
Zadania dotychczas 

wykonywane przez Izby 

Celne przejęły 

odpowiednio IAS, US i 

UCS

Krajowa Informacja 

Skarbowa

Przejęła ona zadania 

dotychczas wykonywane  

przez Krajową Informację 

Podatkową i Informację Celną 
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Zmiany dotyczące 
interpretacji 

indywidualnych



Zmiany w wydawaniu indywidualnych interpretacji 
przepisów prawa podatkowego

Od 1 marca interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako 

wyspecjalizowany organ KAS.

Tym samym zmieniły się również zasady składania wniosków o wydanie interpretacji.

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi 

należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.



Nowe wzory wniosków o wydanie 
interpretacji podatkowych

24 lutego 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 

roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie:

 interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U.2017.352) (wraz z załącznikami: ORD-OG 

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ oraz ORD-OG/A ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE 

INTERPRETACJI OGÓLNEJ),

 interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U.2017.343) (wraz z załącznikami: ORD-

IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ oraz ORD-IN/A ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O 

WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ), 

 interpretacji indywidualnej oraz sposób uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U.2017.353) (wraz z 

załącznikami: ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ, ORD-WS/A 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU WSPÓLNEGO O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ oraz ORD-WS/B 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU WSPÓLNEGO O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ). 



KRAJOWA ADMINISTRACJA 
SKARBOWA – KONTROLA 

CELNO - SKARBOWA
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Tryby kontrolne

 Do 1 marca 2017 r. wyróżnialiśmy dwa typy kontroli, które mogły dotyczyć
podatników. Były to:

 Kontrola podatkowa:
– Prowadzona na podstawie Ordynacji podatkowej, Poprzedza ona przeprowadzenie postępowania

podatkowego i jest prowadzona przez organy podatkowe I instancji, czyli naczelnika urzędu skarbowego;

– Prowadzona w ramach postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), która może przeprowadzona przez
organy kontroli skarbowej, czyli dyrektora urzędu kontroli skarbowej.

 Postępowanie kontrolne (potocznie nazwane kontrolą skarbową). Było ono prowadzone na
podstawie ustawy o kontroli skarbowej z 28 września 1991 r. m.in. dyrektora urzędu
kontroli skarbowej.

 Od 1 marca 2017 r. nadal utrzymany jest dualizm kontroli. Jest to:
– Kontrola podatkowa – prowadzona przez dotychczasowe organy, czyli naczelników urzędów skarbowych.

– Kontrola celno – skarbowa - zastępująca postępowanie kontrolne. Będzie ją przeprowadzał nowy organ:
naczelnik urzędu celno –skarbowego. W uproszczeniu, połączy on funkcje naczelnika urzędu celnego oraz
dyrektora urzędu kontroli skarbowej.
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Uwagi ogólne

• Ustawa o KAS wprowadziła nowy rodzaj kontroli:

kontrolę celno – skarbową.

• Nowy rodzaj kontroli dotyczy sytuacji, gdy „rozmiary, złożoność i stopień
oddziaływania występujących uchybień w sposób istotny wpływają na
system bezpieczeństwa finansowego państwa” – przewiduje uzasadnienie do
ustawy o KAS.
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Nowe uprawnienia kontrolerów

• Urzędy celno-skarbowe nie będą już czekać siedmiu dni na
rozpoczęcie kontroli u podatnika.

• Urząd uruchomi kontrolę celno – skarbową w dniu doręczenia
upoważnienia do jej przeprowadzenia. Ponadto, jeśli będzie miał
podejrzenia, że podatnik nie przestrzega przepisów, a fakty uzasadnią
niezwłocznie działanie, będzie wszczynał kontrolę celno – skarbową
na podstawie legitymacji służbowej.
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Możliwość dokonania korekty

• Jeśli urząd uruchomi kontrolę celno-skarbową, to kontrolowany może w
ciągu 14 dni skorygować deklarację w zakresie objętym badaniem.

• Dwutygodniowy termin liczony jest od dnia doręczenia upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli. Po upływie dwóch tygodni, jeżeli będzie ona
nadal trwała, podatnik będzie mógł składać korekty jedynie w zakresie
nieobjętym kontrolą. To polepszenie sytuacji kontrolowanego wobec
sytuacji dzisiejszej.
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Jeden podatnik – dwóch urzędników

• Kolejna zmiana dotyczy właściwości miejscowej kontroli. Po
utworzeniu KAS każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może ją
wykonywać, niezależnie od siedziby sprawdzanego.

• To istotna zmiana w porównaniu do sytuacji wcześniejszej. W praktyce po 1
marca 2017 r. np. wobec podatnika z Krakowa kontrolę może wszcząć każdy
naczelnik urzędu celno - skarbowego spoza Małopolski.

• Zmiana ma m.in. wyeliminować częste konflikty związane z ustaleniem
organu właściwego do przeprowadzania kontroli, a także problemy związane
z utrudnianiem prowadzenia kontroli poprzez zmianę siedziby, miejsca
zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
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Długość kontroli

• Zgodnie z art. 63 ustawy o KAS kontrola celno - podatkowa powinna być zakończona bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do trzech miesięcy od dnia jej
wszczęcia. Tak długi termin na przeprowadzanie badania ma swoje uzasadnienie.

• Ma to pozwolić zbadać rozliczenia zarówno badanego podatnika, jak i dalszych podmiotów
w łańcuchu dostaw, a tym samym pomóc zwalczać karuzele podatkowe.

• Trzy miesiące na prowadzenie kontroli może jednak okazać się zbyt krótkim terminem. O
każdym przypadku opóźnień kontrolowany będzie musiał być pisemnie powiadomiony, a
fiskus będzie musiał podać powody przedłużania terminu. Co istotne, jeśli urzędnicy nie
wyznaczą nowego terminu na zakończenie kontroli, ale zgromadzą dokumenty już po
upływie trzech miesięcy, to nie będą one miały mocy dowodowej.
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Miejsce kontroli, obowiązki

• Kontrole można prowadzić w każdym miejscu

• Dodatkowo ustawa o KAS nakłada na podatników wiele obowiązków, które
dotychczas obciążały organy, np. wydawanie wszystkich niezbędnych
dokumentów na potrzeby kontroli.
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Pozorna dwuinstancyjność

• Zgodnie z art. 83 ustawy o KAS, jeśli urzędnicy stwierdzą „nieprawidłowości w
zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego”, to zakończona
kontrola celno-skarbowa zostanie przekształcona w postępowanie
podatkowe. Warunkiem jest, aby kontrolowany nie złożył korekty deklaracji
albo organ jej nie uwzględnił. Przekształcenie następuje w drodze postanowienia,
na które nie przysługuje zażalenie.

• W przepisach określono także, że ten naczelnik UCS, który sporządził „wynik
kontroli”, właściwy będzie do przeprowadzenia postępowania
podatkowego, które będzie kończyło się wydaniem decyzji.

• Od wydanej decyzji będzie można wprawdzie wnieść odwołanie, ale
do tego samego organu.

50



Zakres kontroli

• Zakres kontroli celno – skarbowej obejmuje przestrzeganie przepisów:

– Prawa podatkowego,

– Prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w
obrocie między obszarem celnym UE a państwem trzecimi,

– Regulujących urządzenie i prowadzenie gier hazardowych, m.in. zgodność tej działalności z
udzieloną koncesją zezwoleniem,

– Prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i
nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także
warunków wykonywania działalności kantorowej.
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Zakres kontroli

• Kontroli celno – skarbowej podlega również m.in.:

– Rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych,

– Ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym;

– Transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

– Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych, w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych,

– Przesyłki pocztowe,

– Wywóz i przywóz na terytorium RP towarów podlegających ograniczeniom luz zakazom,

– Wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których kontrola
przestrzegania należy do zadań KAS.
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Zakres kontroli
• Uprawnienia kontrolujących:

– Z przepisów ustawy o KAS wynika, że kontrolujący mogą:

– żądać udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem
kontroli celno-skarbowej, przebywać i poruszać się na gruncie oraz w lokalu lub innym pomieszczeniu
kontrolowanego,

– dokonywać oględzin, legitymować lub w inny sposób określać tożsamość osób, o ile będzie to niezbędne
dla potrzeb kontroli, przesłuchiwać kontrolowanego lub świadków, przeszukiwać lokale, w tym lokale
mieszkalne, inne pomieszczenia i miejsca oraz rzeczy także z użyciem urządzeń technicznych i psów
służbowych, sporządzać szkice, kopiować, filmować, fotografować oraz dokonywać nagrań
dźwiękowych, przeprowadzać w uzasadnionych przypadkach, w drodze eksperymentu, doświadczenia
lub odtwarzać możliwość gry na automacie,

– konwojować towary i strzec ich, pilnować przestrzegania przepisów w zakresie produkcji,
przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, nakładać zamknięcia urzędowe na urządzenia,
pomieszczenia, naczynia oraz środki transportu, kontrolować przesyłki pocztowe, zatrzymywać pojazdy
i wykonywać inne czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego, zatrzymywać i kontrolować statki,

– przeprowadzać kontrolę rodzaju używanego paliwa, badać towary, surowce, półprodukty i wyroby, w
tym pobierać próbki towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w celu ich zbadania, żądać
powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której uzyskuje się dane o przyjmowanych,
wydawanych lub wprowadzanych do procesu produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku
i półproduktach oraz uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokości strat produkcyjnych.
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Uprawnienia okołokontrolne

• Urzędnicy celno-skarbowi mogą sami prowadzić postępowania w sprawach o
przestępstwa powszechne, gdy te pozostają w nierozerwalnym związku z
przestępstwami skarbowymi. Chodzi np. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art.
258 kodeksu karnego; fałszerstwo materialne (art. 270 k.k.), fałszerstwo intelektualne (art. 271
k.k.), używanie dokumentów poświadczających nieprawdę, zawierających fałszerstwo
intelektualne (art. 273 k.k.) oraz oszustwo (art. 286 par. 1 k.k.), jeśli w ich wyniku doszło do
wyłudzenia podatków.

• Co warto podkreślić, to fakt, że KAS może ścigać sprawców tych przestępstw. Zajmuje się
bowiem m.in. rozpoznawaniem, wykrywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw
określonych w przepisach kodeksu karnego.

• Nie są one już przekazywane do prowadzenia przez prokuraturę. Ścigana jest także
przestępczość akcyzowa (np. wytwarzanie i sprzedaż alkoholu na bazie całkowicie skażonego
denaturatu).
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Wyłączenie przepisów innych  ustaw

• W art. 93 i 94 ustawy o KAS ustawodawca wyłączył stosowanie wielu
przepisów zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej:

• Przykładowo od 1 marca 2017 r. do kontroli celno – skarbowej nie znajdą zastosowania:

– Przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Kontrola
działalności gospodarczej przedsiębiorcy)

– Art. 282b -c Ordynacji podatkowej (obowiązek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli);

– Art. 287 par. 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej (obowiązki kontrolowanego w toku kontroli podatkowej);

– Art. 182 – 185 Ordynacji podatkowej (Uchylenie tajemnicy bankowej na żądanie organu podatkowego,
wezwanie strony postępowania podatkowego do udzielenia informacji, odmowa udzielenia informacji
organowi podatkowemu).
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Pozostałe tryby kontrolne

• Oprócz kontroli celno-skarbowej i podatkowej KAS wykonuje także inne kontrole. –

• audyt. 

• Audyt obejmuje gospodarowanie środkami unijnymi i przekazanymi przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

• Bada gospodarowanie środkami publicznymi (innymi niż zagraniczne); wyjątek dotyczy
badania celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i
subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego;

– wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy z powyższych środków,

– wykorzystywanie i rozporządzanie mieniem państwowym,

– wykorzystanie mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań
publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia publicznego,

– wypełnianie zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa
poręczeń i gwarancji.
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Pozostałe tryby kontrolne

• czynności audytowe, 

• wykonują dyrektorzy izb administracji skarbowej. Dotyczą one przede wszystkim przepisów
wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października
2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (UKC).

• Skupiają się one na ustaleniu, czy podmiot występujący z wnioskiem o wydanie pozwolenia spełnia
warunki lub kryteria wymagane do jego wydania, a następnie monitorowaniu ich spełnienia już po
wydaniu pozwolenia.

• urzędowe sprawdzenia wykonywane 

przez naczelników urzędów celno-skarbowych. 

• Dotyczą warunków zezwoleń na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców, a wydawanych na
podstawie przepisów ustawy o podatku akcyzowym ustawy, ustawy o grach hazardowych i ustawy o
podatku od wydobycia niektórych kopalin.

• czynności operacyjno-rozpoznawcze 

przeprowadzane wobec najbardziej podejrzanych przestępców. 

• - prowadzenie obserwacji, stosowanie kontroli operacyjnej, nadzorowanie (niejawne) przesyłek,
pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych.

• - zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, zatrzymywanie rzeczy oraz przeszukiwanie lokali
mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku, środków transportu i statków w trybie i
przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego,

• nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,

• zwracanie się o niezbędną pomoc do innych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców i organizacji
społecznych, jak również zwracanie się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej
pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

57



Wybrane rozporządzenia wykonawcze

• Rozporządzenie z 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu

do których zadania są wykonywane przez naczelnika

• Rozporządzenie z 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów
pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń

• Rozporządzenie z 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

• Rozporządzenie z 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji
ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

• Rozporządzenie z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla
podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

• Rozporządzenie z 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb
administracji skarbowej w zakresie akcyzy

• Rozporządzenie z 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości
miejscowej organów celnych
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Wybrane rozporządzenia wykonawcze

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych
przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej;

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez
Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania,
przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa;

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji
Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia
terytorialnego zasięgu ich działania;

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych
im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa
celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane
towary;

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji
Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych;
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Wybrane rozporządzenia wykonawcze

• Rozporządzenie z 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu

weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów (Dz. U. poz. 346)

• Rozporządzenie z 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę
agentów celnych (Dz. U. poz. 350)

• Rozporządzenie z 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego
rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych
oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności
przywozowych lub wywozowych (Dz. U. poz. 347) -

• Rozporządzenie z 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu
potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju (Dz. U.
poz. 340)

• Rozporządzenie z 22 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania (Dz. U.
poz. 375).
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