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I  Z kim będziesz się spotykał 

Krajowa Administracja Podatkowa (dalej w skrócie KAS), rozpoczynająca funkcjonowanie od 

01.03.2017r. to scentralizowane dotychczasowe urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne oraz urzędy 

skarbowe. Centralizacja polega na ich połączeniu kadrowym i organizacyjnym. Głównym celem tego 

procesu wg zapowiedzi polityków jest większa skuteczność w poborze podatków, a w szczególności 

wykrywania oszustw podatkowych. Podsumowując nowa administracja ma zwiększyć wpływy z 

podatków. Będzie ona działać pod jednym szyldem -  Krajowej Administracji Skarbowej. Jej struktura 

przedstawiać się będzie następująco: 

- izby administracji skarbowej /16/, 

- urzędy skarbowe /400/, 

- urzędy celno skarbowe /16 z delegaturami -  45 i oddziałami celnymi – 143/. 

 

 Krajowa Administracja Skarbowa działać będzie w zakresie: 

 poboru,  kontroli i wymierzania podatków; 

 poboru,  kontroli i wymierzania cła i innych opłat związanych z przywozem i 

wywozem towarów poza terytorium Unii Europejskiej; 

 niejawnej kontroli operacyjnej podatników w celu zdobycia dowodów 

przestępstwa; 

 prowadzenia śledztw przeciwko sprawcom przestępstw, w tym także przestępstw 

karno - skarbowych. 

 

Wykonywanie tych zadań odbywać się będzie w ścisłym współdziałaniu z policją, CBA, ABW oraz  

CBŚ . Pomiędzy służbami wymieniane będą wszelkie informacje dotyczące osób, przedsiębiorstw itp. 

 

Poszczególne rodzaje urzędów będą wykonywały różne czynności i działały według odrębnych 

procedur. 

Urząd celno-skarbowy  zatrudniać będzie pracowników jak i umundurowanych funkcjonariuszy. 

Do jego kompetencji należeć będzie: 

• ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych; 

• wymiar należności celnych i innych opłat związanych z przywozem towarów; 

• wykonywanie kontroli celno - skarbowej związanej z wywozem/przywozem 

towarów spoza obszaru Unii Europejskiej; 

• kontrola urządzeń i prowadzenie gier hazardowych . 

Ponadto kontroli urzędów celno - skarbowych podlegać będzie między innymi: 

• kontrola paliwa w zbiornikach pojazdów na obecność oleju napędowego; 



• kontrola zakładów produkcyjnych, receptur produkcji towarów, którym przysługuje 

refundacja. 

 

 

Urzędy skarbowe zatrudniać będą wyłącznie pracowników. Do ich zakresu zadań należeć będzie w 

szczególności : 

• ustalanie, określanie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych; 

• pobór należności celnych związanych z przywozem i wywozem towarów (wpłaty 

dokonywane będą na rachunek US); 

• prowadzenie indywidualnych kont podatników na których księgowane są należności; 

• zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych; 

• zwalczanie przestępstw i wykroczeń z ustawy o rachunkowości; 

• prowadzenie egzekucji zaległości podatkowych i celnych. 

 

  

 Ponadto urzędy skarbowe będą w ramach tzw. procedury wsparcia przyjmowały podania i 

deklaracje, wydawały zaświadczenia oraz udzielały wyjaśnień w zakresie przepisów prawa 

podatkowego. Wyjaśnienia te nie mają żadnej mocy wiążącej, a zastosowanie się do nich nie chroni 

podatnika przed zmianą interpretacji prawa podatkowego w czasie kontroli prowadzonej przez urząd. 

W ramach tzw. wsparcia podatnika  można oczekiwać informacji/instruktażu co do sposobu 

wypełniania deklaracji/zeznań podatkowych. W urzędzie będzie informacja o danych kontaktowych 

innych urzędów oraz kompetencjach poszczególnych urzędów. Informacje te bez trudu można 

uzyskać w internecie. 

Procedura wsparcia i obsługi podatnika w praktyce nie będzie miała istotnego znaczenia 

praktycznego. Ograniczając się  będzie wyłącznie do spraw organizacyjnych. Miejscem wykonywania 

tych czynności będą „centra obsługi” działające w urzędach skarbowych. Przedsiębiorca może 

skorzystać z centrum znajdującego się w każdym miejscu Polski. Przymusowa informatyzacja 

kontaktów przedsiębiorców z organami podatkowymi powoduje, że przepisy te nie maja żadnego 

praktycznego znaczenia dla przedsiębiorców. 

 

Urzędem celno - skarbowym oraz urzędem skarbowym kierować będzie naczelnik. Naczelnik 

US  będzie  organem administracji uprawnionym do wydawania decyzji w pierwszej instancji. 

Podobna będzie pozycja naczelnika UCS, z tym że będzie on mógł wydawać decyzje zarówno w 

pierwszej jak i drugiej instancji. Oznacza to, iż od decyzji naczelnika UCS będziemy mogli się odwołać 

do tego samego naczelnika jako organu drugiej instancji. Funkcjonariusze oraz pracownicy 

wykonujący czynności w  imieniu  naczelnika muszą posiadać pisemne upoważnienie do działania. W 

zależności od rodzaju postępowania istnieje obowiązek wylegitymowania się takim upoważnieniem 

wobec przedsiębiorcy przed podjęciem czynności np. upoważnienie do kontroli  podatkowej lub też 

upoważnienie powinno znajdować się w aktach osobowych pracownika/funkcjonariusza. 



Przepisy ustawy nie rozdzielają w zakresie kontroli i wymiaru podatków uprawnień naczelnika 

urzędu celno - skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego. W praktyce oznacza to możliwość 

kontroli podatkowej przedsiębiorcy przez każdego z wymienionych naczelników. 

 

 

II Co może spotkać cię w czasie kontroli 

1. Rodzaje procedur/postępowań w poszczególnych urzędach 

 

Urzędy celno - skarbowe działać  będą w poniższych procedurach: 

1. kontrola celno-skarbowa; 

2. postępowanie podatkowe; 

3. audyt; 

4. czynności audytowi; 

5. urzędowe sprawdzenie. 

 

 Ad 1 

Przedmiot kontroli. Podatnicy objęci kontrolą. 

Kontrola celno- skarbowa zarządzana jest w szczególności w celu sprawdzenia przestrzegania 

przepisów: 

• prawa podatkowego ( podatek od towarów i usług, podatki dochodowe,akcyzowy, od 

kopalin) ; 

• prawa celnego; 

• regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych; 

• regulujących dopłaty i refundacje do produktów wywożonych (dotyczy produktów 

rolnych). 

 

Kontroli celno skarbowej podlegają wszyscy przedsiębiorcy obowiązani do przestrzegania 

przepisów prawa. Definicja pozwala objąć kontrolą każdą osobę, która wykonuje czynności 

opodatkowane lub inne czynności mające znaczenie w świetle prawa podatkowego oraz istnieje 

prawdopodobieństwo, że takie czynności może wykonywać. 

Kontroli podlegać będą także osoby, które nie zarejestrowały działalności gospodarczej lub 

też nie zgłosiły się  do obowiązku podatkowego ( brak zgłoszenia podatkowego). 

Kontrole będą miały charakter losowy lub też będą wynikały z informacji o możliwości 

wystąpienia nieprawidłowości w działaniu przedsiębiorcy (podatnika). 



Kontrola będzie trwała przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy nie dłużej niż 3 miesiące 

od dnia wszczęcia kontroli z możliwością  przedłużenia tego terminu na okres oznaczony. W 

przypadku przekroczenia terminu trwania kontroli uzyskane dane nie mogą stanowić dowodu w 

postępowaniu podatkowym, kontrolnym lub karno skarbowym. 

Treść przepisu wskazuje na nieograniczoną w czasie możliwość prowadzenia kontroli celno 

skarbowej o ile organ kontrolujący uzna to za uzasadnione. 

Kontrola celno skarbowa wykonywana jest na terytorium całego kraju  ( Rzeczpospolitej 

Polskiej). Naczelnik urzędu  celno- skarbowego nie jest ograniczony właściwością miejscową 

(miejscem siedziby przedsiębiorcy). Oznacza to, że przedsiębiorca  z siedzibą w Łodzi może być 

kontrolowany przez naczelnika z innego dowolnego województwa.1 

Przebieg kontroli celno skarbowej; 

O zamiarze wszczęcie kontroli nie zawiadamia się kontrolowanego. 

Wszczęcie kontroli następuje wyłącznie z urzędu  na podstawie upoważnienia, które podlega 

doręczeniu. 

Doręczenie upoważnienia wraz  z okazaniem legitymacji dokonywane jest kontrolowanemu , 

w przypadku osób prawnych  albo jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

upoważnienie doręcza się członkowi zarządu lub  wspólnikowi. Datą wszczęcia kontroli jest moment 

doręczenia upoważnienia. 

W przypadku nieobecności osób uprawnionych do odbioru upoważnienia wzywa się te osoby 

do siedziby organu celem odebrania upoważnienia. W przypadku niestawiennictwa w siedzibie 

organu celno- skarbowego kontrolę uważa się za wszczętą z mocy prawa. 

 W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy ( dotyczy to wszelkich możliwych 

przepisów) i okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli wszczęcie 

następuje po okazaniu legitymacji. 2. Legitymacje okazuje się kontrolowanemu, reprezentantowi 

kontrolowanego, pracownikowi kontrolowanego lub w obecności funkcjonariusza policji 

przybranemu świadkowi. 

 

W przypadku niektórych rodzajów kontroli celno skarbowej np zawartości zbiorników w 

pojazdach, kontrola prowadzona jest na podstawie stałych upoważnień. 

W przypadku kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego – przez co rozumieć 

należny standardowe kontrole w podatkach dochodowych, od towarów i usług, akcyzowym czy też 

od kopalin podatnik ma 14 dni od daty wszczęcia kontroli celno-skarbowej na złożenie korekty 

deklaracji/zeznania w zakresie objętym kontrolą. Po tym terminie korekta jest nieskuteczna prawnie. 

Uprawnienia kontrolerów z urzędu celno - skarbowego: 

• żądanie udostępnienia wszelkich dokumentów, w tym  w odpisach i kopiach, 

• wstęp i przebywanie do wszelkich lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego, w tym 

mieszkalnych bez ograniczeń, 

                                                           
1
W każdym województwie będzie jeden urząd celno - skarbowy. 

2
Zapis taki daje możliwość wszczynania kontroli celno - skarbowej na legitymacje bez ograniczeń. 



• badanie towarów, surowców, wyrobów gotowych, 

• uczestniczenie w procesach produkcyjnych, 

• nakładanie zamknięć urzędowych, 

• żądanie zamknięcia dokumentacji księgowej i magazynowej w celu dokonania spisu z natury, 

• nakazanie dokonania spisu z natury . 

 

Czynności dowodowe jakie mogą być dokonywane w kontroli celno skarbowej: 

• oględziny, 

• powołanie biegłego 

• przeprowadzenie eksperymentu gry na automacie 

• przesłuchanie świadka lub kontrolowanego 

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

użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych. 

 

Podejmowane czynności mogą być szkicowane, filmowane, fotografowane oraz utrwalane za 

pomocą dźwięku. 

 

Obowiązki kontrolowanego3: 

• umożliwić wgląd w dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli choćby miały charakter 

poufny (także elektroniczne, 

• udzielić pomocy technicznej jeżeli dokumenty utrwalono na nośnikach elektronicznych, 

• dokonać tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski, 

• udostępniać towary, urządzenia oraz środki przewozowe oraz zapewnić dostęp do 

pomieszczeń i innych miejsc,  

• wydawać za pokwitowaniem towary lub dokumenty niezbędne dla kontroli, 

• przeprowadzić spis z natury na żądanie kontrolera, 

• umożliwić pobranie próbek, 

• udostępnić środki łączności oraz inne urządzenia techniczne, 

• umożliwić nieodpłatne sporządzanie kopii dokumentów, szkiców , filmów, nagrań 

dźwiękowych, 

• zapewnić warunki do kontroli w tym pomieszczenie dla kontrolujących, 

                                                           
3
Przez kontrolowanego rozumieć należy także: jego pracownika, osobę współdziałającą, podmiot prowadzący 

księgi podatkowe lub dokumenty oraz osobę wykonującą czynności podlegające kontroli celon skarbowej 



• udzielać wyjaśnień . 

Do sposobu  przeprowadzenia czynności dowodowych stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. 

Miejsce prowadzenia kontroli celno skarbowej  : 

• siedziba urzędu celno-skarbowego, 

• siedziba kontrolowanego, 

• miejsce prowadzenia lub przechowywania ksiąg, 

• każde miejsce związane z prowadzona przez kontrolowanego działalnością w tym także lokal 

mieszkalny, 

• miejsca w których mogą znajdować się urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące 

urządzeń, towarów lub czynności opodatkowanych4. 

 Wybór miejsca prowadzenia kontroli pozostaje do uznania kontrolujących. Kontrolowany 

nie jest uprawniony do wypływania na ustalenie miejsca kontroli. 

 Zakończenie kontroli celno-skarbowej jest czynnością złożona z kilku odrębnych czynności. 

Kontrolujący sporządzają wynik kontroli, który jest dokumentem kończącym kontrolę. 

Wynik kontroli zawierający informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku  i 

pouczeniu o prawie do złożenia korekty, doręcza się stronie kontrolowanej. 

Kontrolowany uprawniony jest do złożenia korekty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku 

kontroli. Po upływie tego terminu korekta nie może być złożona prawnie skutecznie. 

Ad 2. Postępowanie podatkowe 

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości (zaległości podatkowej)  i: 

niezłożenia korekty, 

złożenia korekty po terminie lub 

złożenia korekty której urząd celno skarbowy nie uzna, 

kontrola celno skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe. Przekształcenie następuje z 

dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu. Postanowienie jest 

niezaskarżalne. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego  naczelnik wydaje decyzje na 

podstawie art. 21 ustawy Ordynacja podatkowa która doręcza podatnikowi. Od wydanej decyzji 

przysługuje odwołanie do naczelnika urzędu celno skarbowego, który ją wydał. 

 

Postępowanie zabezpieczające w toku kontroli celno skarbowej 

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zapewnienie wykonania przyszłej decyzji o wymiarze 

zobowiązania podatkowego. Zabezpieczenia można dokonać w toku kontroli celno skarbowej, czyli 

przed wydanie decyzji wymiarowej. Zabezpieczenie następuje w formie decyzji. Na podstawie 

                                                           
4
Czynności kontrolne mogą być prowadzone w miejscach nie należących do kontrolowanego  lecz do osób trze-

cich. 



wydanej decyzji urząd skarbowy dokonuje zajęcia środków pieniężnych, ruchomości na poczet 

przyszłego zobowiązania. 

Kontrola sprawdzająca u kontrahenta kontrolowanego. 

Ma na celu sprawdzenia, czy faktycznie dokonane zostały czynności opodatkowane oraz jaki był ich 

przebieg i dokumentowanie. Kontrola sprawdzająca występuje w postępowaniach, których 

przedmiotem jest podatek od towarów i usług. Do obowiązków osoby kontrolowanej (kontrahenta 

kontrolowanego/ należy: 

udostępnienie dokumentów związanych z dostawą towarów lub usług (umowy , faktury, polecenia 

przelewu), 

przekazanie wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w wersji elektronicznej (koszty 

obciążają kontrahenta kontrolowanego), 

udzielania wyjaśnień związanych z dostawą towarów lub usług. 

Powyższe obowiązki ciążą wyłącznie  na osobach będących przedsiębiorcami w czasie gdy czynności 

opodatkowane były wykonywane . 

 

Ad 3 

Audyt 

Procedura kontroli wykorzystania  udzielonych środków publicznych w tym subwencji, dotacji, 

przekazanego mienia przez korzystających z tych środków. Przedsiębiorcy podlegają tej procedurze w 

przypadku korzystania z środków pochodzących z Unii Europejskiej lub korzystający z mienia Skarbu 

Państwa. Celem audytu jest ustalenie wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem na jaki 

zostały przekazane i zachowania procedur związanych z ich wydatkowaniem.  W przypadku 

wydatkowania środków publicznych należny stosować procedurę zamówień publicznych. 

 

Ad 4 

 Czynności audytowe 

Procedury postępowania związane z udzielaniem pozwoleń na podstawie przepisów Unijnego 

Kodeksu Celnego. Czynności te służą potwierdzeniu lub wykluczeniu warunków niezbędnych dla 

uzyskania określonego pozwolenia np stosowni procedur uproszczonych   w obrocie towarowym z 

krajami spoza Unii Europejskiej (eksport/import). W ramach tych czynności badane są dokumenty, 

zdolność finansowa przedsiębiorcy, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych za 

pośrednictwem których dokonywane są czynności urzędowe przedsiębiorcy z organem służby 

skarbowo – celnej. 

 

 

 

 

 



Ad 5 

Urzędowe sprawdzenie 

Przeprowadza się w przypadku zamiaru  wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem 

akcyzowym. Urzędowe sprawdzenie polega na sprawdzeniu w miejscu prowadzenia działalności 

przez przedsiębiorce  czy zapewnione są warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia kontroli 

celno – skarbowej .  0 

Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się na wniosek przedsiębiorcy przed rozpoczęciem 

wykonywania czynności opodatkowanych. Do wniosku załączyć należny właściwa dokumentację. Na 

miejscu prowadzenia działalności przeprowadzane są oględziny. Z czynności sporządza się protokół. 

W przypadku braku zastrzeżeń wydaje się  decyzję /postanowienie zatwierdzajcie akta weryfikacyjne 

co umożliwia podjęcie działalności gospodarczej. 

W przypadku niespełnienia warunków wydaje się decyzje/postanowienie o odmowie zatwierdzenia 

akt weryfikacyjnych. 

W każdym przypadku decyzja/postanowienia może być zaskarżona. 

 

 NIEJAWNE METODY KONTROLI PODATNIKÓW 

Niejawne metody kontroli podatników  stanowią szczególne uprawnienia naczelników urzędów celno 

skarbowych. Do podejmowania takich działań nie są uprawnieni naczelnicy urzędów skarbowych. 

 Czynności operacyjno rozpoznawcze nie podlegające kontroli sądowej. 

Podejmowane są niejawnie w celu uzyskania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

informacji o osobach (kontrolowanych podatnikach). W  toku czynności mogą być: 

• gromadzone dane osobowe,  informacje o dochodach , obrotach , rzeczach , prawach 

majątkowych, 

• uzyskiwane pełne dane dotyczące użytkowników urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów 

odbiorcy i dzwoniącego), czasie i dacie połączeń, 

• udostępniane przesyłki pocztowe w celu kontroli treści korespondencji lub zawartości przesy-

łek, 

• udostępniania i  zatrzymanie przez operatora przesyłki pocztowej w przypadku podejrzenia, że 

stanowią przedmiot przestępstwa do oględzin, 

• dopuszczane do dalszego przewozu przesyłki pocztowe zawierającej przedmioty przestęp-

stwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości lub w części innymi 

przedmiotami, 

• gromadzone pełne dane osób i urządzeń komunikacji elektroniczne( internet),   

• stosowanie środków technicznych w celu rejestracji obrazów i dźwięków oraz obserwacji w 

miejscach publicznych . 

 Dane uzyskiwane w sposób opisany wyżej mogą być wykorzystywane w postępowaniach 

celno skarbowych, których celem jest wymiar zobowiązania podatkowego jak i postępowaniach kar-

nych o przestępstwa i wykroczenia. 

Przekazywane dane oraz czynności im towarzyszące nie podlegają  bieżącemu nadzorowi sądowemu 

jak i prokuratorskiemu. 



Czynności operacyjno rozpoznawcze podlegające kontroli sądowej i prokuratorskiej. 

 

A) Kontrola operacyjna : 

• utrwalaniu treści rozmów prowadzonych za pomocą środków technicznych, 

• utrwalanie obrazu lub dźwięku w miejscach niepublicznych to jest pomieszczeniach (także 

mieszkalnych), środkach przewozowych (prywatnych samochodach) itp., 

• kontrola treści przekazywanych za pomocą Internetu, 

• włamania do systemów informatycznych lub innych nośników pamięci i pozyskiwanie zawar-

tych w nich danych,. 

• uzyskiwanie dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

Do zastosowania kontroli operacyjnej niezbędna jest zgoda sądu. Kontrola operacyjna może trwać 

maksymalnie przez 12 miesięcy. 

B) Zakup kontrolowany. Przejęcie przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Kontrolowane 

wręczenie korzyści majątkowej. 

Działania operacyjno rozpoznawcze  polegają na uczestniczeniu funkcjonariuszy lub osób działają-

cych na ich zlecenie w czynnościach gospodarczych polegających na nabywaniu lub zbywaniu towa-

rów w celu ich przejęcia lub też potwierdzenia popełnienia przestępstwa przez osoby trzecie uczestni-

czące w tych transakcjach. 

Rodzajem tych czynności jest wręczenie korzyści majątkowej lub jej przyjecie przez działającego pod 

przykryciem funkcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu. 

Maksymalny czas podejmowanych działań opisanych wyżej nie jest ustawowo określony. 

 

C) Przesyłka, wytwarzanie, przechowywanie, obrót nadzorowany. 

Polega na bieżącym kontrolowaniu za pomocą środków techniki operacyjnej lub przez 

funkcjonariuszy wymienionych czynności bez wiedzy i zgody osób ich dokonujących np. przewozu, 

przechowujących towary w magazynach itp. Celem tych czynności jest ustalenie łańcucha dostaw, 

podmiotów uczestniczących w  czynnościach. Podjęcie tych czynności nie wymaga zgody sądu, 

wystarczy zgłoszenie tego faktu prokuratorowi. Czynności te nie są ograniczone czasowo w 

przepisach prawa. 

 

Uzyskane w sposób niejawny informacje, dane, dowody mogą być wykorzystane w kontroli  celno – 

skarbowe, postępowaniu podatkowym, postępowaniu w sprawach celnych lub w postępowaniach 

karnych. W przypadku gdy do prowadzenia postępowania karnego lub wykonywania czynności 

operacyjno – rozpoznawczych  uprawnione są inne organy, materiały te są przekazywane bez 

żadnych ograniczeń odpowiednio w/g właściwości np. Policji, CBA, ABW, SKW, Straży Granicznej. 

Czynności operacyjne mogą wykonywać na zlecenie funkcjonariuszy inne osoby (nie będące 

funkcjonariuszami) za co mogą otrzymywać wynagrodzenie. Funkcjonariusze przy wykonywaniu 

czynności maja prawo posługiwać się dokumentami zawierającymi nieprawdziwe dane. Dotyczy to 

zarówno dokumentów potwierdzających tożsamość jak innych dokumentów np. pozwoleń, 

zezwoleń, koncesji na prowadzenie działalności. Posługiwanie się takimi dokumentami służy 

wprowadzeniu  innej osoby w błąd co do tożsamości  funkcjonariusza lub zakresu i rodzaju 

prowadzonej przez niego pozornej działalności gospodarczej. 



 

Urzędy skarbowe działać będą w procedurze: 

1. Kontroli podatkowej 

2. Czynności sprawdzających 

3. Postępowania podatkowego 

  Postępowania prowadzone będą na podstawie dotychczasowych przepisów ordynacji 

podatkowej. Procedury stosowane w urzędach skarbowych nie ulegną zmianie .Podatnik będzie 

zawiadamiany  o zamiarze wszczęcia  kontroli podatkowej jak również będą respektowane przepisy 

ustawy o swobodzie działalności. Przypomnieć należny, że gwarancje przyznane przedsiębiorcom 

polegają na ograniczeniu czasu trwania kontroli podatkowej w zależności od wielkości przedsiębiorcy 

(liczby pracowników) oraz zakazie jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli. W 

postępowaniu podatkowym zachowana zostanie dwuinstancyjność postępowania polegająca na 

dwukrotnym rozpoznaniu sprawy przez dwa różne organy tj naczelnika urzędu skarbowego a 

następnie dyrektora izby administracji skarbowej. 

 Krajowa Administracja Skarbowa  składać się będzie z dwóch odrębnych urzędów: skarbowych i 

celon skarbowych działających w/g odrębnych procedur istotnie się od siebie różniących. Ponadto 

urzędy celno skarbowe będą wyposażone w prawo do stosowania procedur szczególnych. 

 

III  ZAGROŻENIA 

Identyfikacja kontrahenta i jej znaczenie dla postawienia zarzutu nadużycia prawa podatkowego. 

Przeprowadzona analiza procedur stosowanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej 

naczelników urzędów celno skarbowych oraz naczelników urzędów skarbowych wskazuje na 

ogromną odmienność tych postępowań. Uwzględniając szczególny charakter specjalnych uprawnień 

naczelników urzędów celno skarbowych z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością 

można przyjąć, że te właśnie urzędy „specjalizować „ się będą w kontroli przedsiębiorców. Wszczęcie 

procedury celno skarbowej wobec przedsiębiorcy będzie sygnałem, że  kontrolowany przedsiębiorca 

może być rozpoznawany jako prowadzący działania niezgodne z prawem podatkowym oraz tym 

samym karnym lub karnym skarbowym.  Zakwalifikowanie przedsiębiorcy do grupy podatników 

wymagających kontroli wynikać może z informacji uzyskanych przez naczelnika urzędu celno 

skarbowego w ramach procedur szczególnych. 

  Działania urzędów celno skarbowych prowadzone będą wobec przedsiębiorców dwutorowo. 

W ramach  procedur szczególnych charakterystycznych dla działania służb specjalnych/policyjnych 

(niejawnych) oraz kontrolnych  (jawnych). Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomiędzy tymi 

rodzajami postępowania swobodnie bez żadnych ograniczeń przepływać będą zgromadzone 

dowody/informacje. 

  Złożoność współczesnego obrotu gospodarczego, szybkość dokonywania czynności 

opodatkowanych,  konkurencja  skutkują brakiem możliwości rozpoznania rzetelności kontrahentów 

przedsiębiorcy. Istnieje ryzyko, że podmiot z którym wchodzimy w relacje gospodarcze nie działa 

zgodnie z prawem. Skutkiem transakcji dokonanej z udziałem takiego podmiotu będzie nieświadome 

wejście w orbitę zainteresowania urzędów celno skarbowych. Może także narazić przedsiębiorcę na 

ujemne skutki podatkowe. 



To zainteresowanie będzie transmitowane na uczciwego przedsiębiorce. Wynika to z zasad 

wykonywania czynności specjalnych opisanych w  niniejszym  opracowaniu. Używając prostego 

przykładu można to zobrazować następująco. 

Przedsiębiorca A rozpoznany zostaje jako osoba mogąca naruszać prawo. Zastosowany wobec niej 

podsłuch telefoniczny powoduje, że każda osoba kontaktująca się z podsłuchiwanym A faktycznie 

znajdzie się w zainteresowaniu organów celno skarbowych. Nawet wówczas gdy prowadzona 

przez nią działalność nie narusza prawa. 

Podobnie  zadziała mechanizm przesyłki nadzorowanej czy też produkcji kontrolowanej. W tym 

przypadku każdy kontrahent w łańcuchu dostaw staje obiektem zainteresowania służb. Podkreślić 

należy, że w praktyce nikt kto poddany zostanie procedurze opisanej wyżej nie będzie miał 

świadomości iż pozostaje w zainteresowaniu służby celno skarbowej. Podmioty te (przypadkowe) nie 

są informowane o podjętych wobec nich działaniach. Nawet w przypadku wystąpienia z wnioskiem o 

informacje, gdy podmiot został niejako przypadkowo uwikłany w działania szczególne (operacyjne), 

nie zostanie mu taka informacja udzielona. 

  Otwarte pozostaje pytanie jak przedsiębiorca może unikać dla niego trudnych i 

dyskomfortowych sytuacji w prowadzonej działalności gospodarczej, poddanej potencjalnie dużym 

zakresem  operacji specjalnych. Istotnym narzędziem ochronnym w codziennej działalności jest 

ocena  intencji i zachowań potencjalnych naszych kontrahentów, w szczególności: 

1. oferujących preferencyjne wobec rynkowych warunki transakcji/operacji gospodarczych : 

dotyczy to zarówno ceny towaru, warunkowi dostawy, terminów płatności; 

2. oferujących „wejście” w nowe przedsięwzięcie gospodarcze dotychczas nie preferowane 

przez przedsiębiorcę; dotyczyć to może nowej branży, asortymentu towaru, zmiany formy 

działalności; 

3. działających krótko na rynku jako przedsiębiorca. 

Należy wykazać się  uwagą w branżach objętych szczególnym nadzorem, a dotyczy to wyrobów 

akcyzowych oraz towarów objętych tzw. VAT odwróconym. 

W największym stopniu ryzyko nieświadomego udziału w działalności będącej przestępstwem 

zachodzi w obrocie towarami akcyzowymi, do których zalicza się surowce energetyczne, alkohol i 

wyroby tytoniowe. 

  Wystąpienie  powyższych warunków/okoliczności może narażać każdego przedsiębiorcę na 

możliwość nieświadomego udziału w tzw „karuzeli podatkowej” ściśle związanej z podatkiem od 

towarów i usług. Udowodnienie świadomego udziału w  podatkowych karuzelach pozbawia 

podatnika prawa do obniżenia podatku naliczonego, prowadzi do opodatkowania faktury, której nie 

towarzyszy wykonanie czynności opodatkowanej. 

 

 

  

  Ocena potencjalnego zagrożenia konkretnej transakcji wymaga także badania dokumentów i 

ich wiarygodności   mających związek z  prowadzoną działalnością.  Reguła powinno być nie tylko 

żądanie okazania  wpisu de ewidencji działalności gospodarczej kontrahenta, Krajowego Rejestru 

Sądowego  w przypadku podmiotów obligatoryjnie do niego  wpisywanych, pozwoleń wymaganych w 



prowadzeniu działalności, potwierdzenia specjalnego wymaganego statusu dla danego rodzaju 

działalności  np. tzw. podmiotu pośredniczącego w obrocie  wyrobami akcyzowymi. 

 Przedstawione zachowania ostrożnościowe maja istotny znaczenie w podatku od towarów i usług i 

służą wykazaniu należytej staranności w kontaktach handlowych.  Działanie w ramach należytej 

staranności obejmuje weryfikowanie wiarygodności kontrahenta jako podatnika VAT czynnego. 

Dochowanie owej staranności umożliwi odparcie zarzutu prawa do odliczenia podatku naliczonego 

od towarów i usług. Jest to szczególnie istotne w przypadku gdy przedsiębiorca uczestniczy 

nieświadomie w procederze polegającym na wyłudzaniu podatku VAT. 

Zachowanie należytej staranności nabiera jeszcze większego wymiaru i znaczenie w kontekście 

wprowadzonych ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej szczególnych uprawnień, które zostały 

wyżej omówione. Zgromadzone w toku tych czynności lub działań operacyjnych dowody w 

decydujący sposób będą mogły wpływać na kształt i tok postępowań podatkowych, których celem 

jest wydanie decyzji wymiarowej. Przyjęty model postępowania celno skarbowego będzie składał się 

z czynności operacyjnych poprzedzających rozpoczęcie procedury administracyjnej, a dopiero po 

zgromadzeniu dowodów w sposób niejawny będą wszczynane kontrole i ewentualnie postępowania 

podatkowe kończące się decyzją. Równolegle będą prowadzone postępowania karne skarbowe w 

ramach których wykonywane będą czynności procesowe włącznie ze sporządzeniem aktu oskarżenia 

do sądu. Taka procedura nie była znana w dotychczasowej praktyce działania organów podatkowych 

czy tez organów skarbowych. W postępowaniach tych wykorzystywano jedynie dokumenty z 

postępowań karnych z pewnymi ograniczeniami, które wprowadziło orzecznictwo sądów 

administracyjnych. W praktyce wykorzystywano zeznania świadków, podejrzanych niekiedy opinie 

biegłych. W aktualnym stanie prawnym do kontroli celno skarbowej jak i postępowania podatkowego 

przenikać będą dowody z czynności operacyjnych. Spowoduje to znaczne ograniczenie udziału 

podatnika w czynnościach dowodowych. 

Postępowania administracyjne upodobnia się do procedury karnej stosowanej w przypadku  

popełnienia przestępstwa.  Zawarte w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej rozwiązania są 

jednoznacznie mniej przyjazne dla kontrolowanego  przedsiębiorcy. Do najistotniejszych ograniczeń 

uprawnień kontrolowanego zaliczyć należy: 

• odstąpienie od powiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania celno skarbowego 

dotyczącego wymiaru podatku, 

• odstąpienie od zakazu prowadzenia jednocześnie więcej niż jednej kontroli, 

• wprowadzenie  czasu trwania kontroli celno skarbowej na czas nie krótszy niż 3 miesiące z 

możliwością jej przedłużenia praktycznie na czas nieoznaczony, 

• wprowadzenie odwołanie od decyzji wymiarowej do tego samego organu tj naczelnika 

urzędu celno skarbowego, 

• możliwość prowadzenia czynności operacyjnych (niejawnych) równolegle  z kontrolą celno 

skarbową i wykorzystania w kontroli tak uzyskanych materiałów, 

• odstąpienia od sporządzenia protokołu z badania ksiąg i ewidencji w przypadku stwierdzenia 

ich nierzetelności lub wadliwości, 

• uchylenie stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kontroli celno 

skarbowej . 

 W ramach procedury dowodowej przewidziano w postępowaniu celno skarbowym możliwość 

przeprowadzenia przeszukania mieszkań, pomieszczeń biurowych w celu znalezienia dowodów 



mających znaczenie dla prowadzonej kontroli celno – skarbowej. Przeprowadzenie przeszukania 

następuje na podstawie nakazu prokuratora lub naczelnika urzędu celno skarbowego. Przeszukaniu 

podlegają także ruchomości np samochody lub osoby. 

Przeszukiwać można nie tylko nieruchomości, rzeczy ruchome należące do kontrolowanego lecz także 

pomieszczenia i rzeczy należące do innych osób niż kontrolowany podatnik np. członków rodziny 

znajomych, sąsiadów. 

 

  Podsumowując uchwalona ustawa różnicując procedury kontroli, których przedmiotem są 

zobowiązania podatkowe, dokonuje podziału podatników na tych, wobec których należy stosować 

szczególne środki dowodowe o charakterze policyjnym oraz na tych podatników, których można 

traktować w sposób mniej rygorystyczny. Tym „mniejszym” rygoryzmem są obowiązujące do 

niedawna procedury tj. kontrola podatkowa oraz postępowanie podatkowe unormowane w 

ordynacji podatkowej. 

IV 

ŚRODKI PRAWNEJ OCHRONY KONTROLOWANEGO 

 

 Środki ochrony praw podatnika można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza grupa to te 

środki, które przysługują bezpośrednio podatnikowi i przez niego mogą wykonywane. Do tej grupy 

zaliczyć można korzystanie z zasady czynnego udziału strony w postępowaniu poprzez fizyczne 

uczestnictwo w poszczególnych czynnościach np przesłuchaniach, badaniu dokumentów, 

oględzinach. Przy czym udział ten można realizować przez pełnomocnika lub osobiście. Drugim 

instrumentem jest korzystanie z zasady informowania tj zwracania się do organów kontrolnych o 

wyjaśnienie prawnych aspektów podejmowanych czynności. Kolejnym instrumentem ochrony jest  

składanie  w sytuacjach przewidzianych prawem środków odwoławczych czy też kontrolnych np. 

zażaleń, odwołań, skarg i wniosków. 

 

  Druga grupą środków ochronnych jest kontrola zewnętrzna działania organów kontroli 

wykonywana przez instytucje zewnętrzne. Instytucjami  zewnętrznej kontroli są przede wszystkim 

sądy,  a w niektórych przypadkach prokuratura. W ograniczonym stopniu spełniają funkcje kontroli 

organy odwoławcze pozostające w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej tj izby administracji 

skarbowej czy też szef KAS. Aktualnie wydaje się dominować przekonanie o konieczności 

ograniczenia działania administracyjnych organów odwoławczych. W różnych analizach postulowano 

likwidacje dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego jako zbędnego ogniwa 

przedłużającego jedynie postępowania. 

  Powołując się na opinie wyrażane przez samych podatników postulowano likwidację drugiej 

instancji sugerując, że kontrolowani podatnicy są zainteresowani  szybkim postępowaniem 

jednoinstancyjnym. Skutkiem tych dyskusji jest „kompromisowe” rozwiązanie przewidujące , że w 

przypadku postępowania przed naczelnikiem urzędu celno skarbowego w pierwszej jak i drugiej 

instancji rozpoznaje sprawę podatnika ten naczelnik. 

  

  Sięgając po środki prawnej ochrony w postępowaniach przed organami podatkowymi należy 

uwzględnić poniższe zalecenia. 



  Aktywnie uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika w czynnościach dowodowych, 

których: 

•  powtórzenie będzie znacznie utrudnione lub niemożliwe, 

•  znaczenia jest kluczowe dla wymiaru podatku lub zakończenia sprawy w inny sposób. 

 

Korzystać z środków odwoławczych pamiętając o prawnych ograniczeniach ich stosowania np. 

terminach do złożenie odwołania, wymaganej prawem treści i formy. 

Wszystkie te środki kontroli mogą być stosowane w przypadku wykonywania czynności jawnych. 

Problemem jest niewątpliwie korzystanie z środków ochrony prawnej w przypadku czynności 

niejawnych podejmowanych wobec  podatnika zidentyfikowanego jako potencjalny przestępca. 5 

W przypadku tych czynności kontrola jest sprawowana poza samym zainteresowanym przez sąd lub 

prokuraturę. Należy przyjąć a priori, że prokurator lub sąd chroni z urzędu sferę praw osoby 

poddanej czynnościom operacyjnym. 

v 

PODSUMOWANIE 

Wprowadzone unormowania przewidują nowe instrumenty działania wobec podatników zarówno w 

sferze administracyjnej jak prawnokarnej. W ramach omówionej regulacji nowe postępowanie celno 

skarbowe jest niewątpliwie mniej przyjazne wobec podatnika niż dotychczasowe rozwiązania. 

Postępowanie administracyjne (kontrolne) nabiera cech charakterystycznych dla postępowania 

karnego. W założeniach ma bowiem być bardziej skuteczne i szybkie wobec osób kontrolowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                                                           
5
Artykuł 114 ustawy o KAS przewiduje gromadzenie danych telekomunikacyjnych, pocztowych  o podatniku „w 

celu zapobiegania przestępstwom. Zapobieganie jest  środkiem profilaktycznym przed dokonaniem prze-

stępstwa. Innymi słowy „zapobieganie „ jest rozumiane jako monitorowanie konkretnej osoby. 


