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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 2 marca 2012 r. 

 
o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

(druk nr 66) 

 
 
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) 

 
Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
pkt 1-60 pominięte 
61) poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 
skutecznej umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa 
określonego w art. 229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 553, z późn. zm.)[.]<;> 

<62) podatku od wydobycia niektórych kopalin.> 
ust. 2-8 pominięte 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, 

poz. 214, Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371) 

 
Art. 24. 

1. Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne: 
1) decyzją w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, gdy: 

[a) ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do 
właściwości naczelników urzędów skarbowych, oraz podatku akcyzowego, z 
zastrzeżeniem ust. 2,] 

<a) ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do 
właściwości naczelników urzędów skarbowych, podatku akcyzowego oraz 
podatku od wydobycia niektórych kopalin, z zastrzeżeniem ust. 2,> 

b) ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których 
określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów 
skarbowych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a, 

c) w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe 
uległo przedawnieniu; 

2) wynikiem kontroli, gdy: 
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a) ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 4 i 5 i ust. 2, 

b) ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie innym niż wymieniony w pkt 1, 
w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, albo gdy 
nieprawidłowości nie stwierdzono, 

c) kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2 korygującą deklarację obejmującą 
w całości stwierdzone nieprawidłowości. 

2. Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne decyzją, o której mowa w art. 
115 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jeżeli kontrolowana 
spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa albo komandytowo-akcyjna została 
rozwiązana w trakcie postępowania kontrolnego. 

3. Jeżeli kontrolowany złoży korygującą deklarację w zakresie nieprawidłowości 
stwierdzonych w postępowaniu kontrolnym zakończonym wynikiem kontroli, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, organ kontroli skarbowej, który wydał wynik kontroli, 
podejmuje, w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, zakończone 
postępowanie kontrolne. Czynności przeprowadzone w postępowaniu kontrolnym, które 
jest podejmowane, pozostają w mocy. 

4. Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza 
kontrolowanemu 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału 
dowodowego. 

5. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie została doręczona w terminie 6 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego, nie nalicza się odsetek za zwłokę 
za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się 
kontrolowany lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych 
od organu. 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

 
Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
pkt 1-65 pominięte 
66) poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 
skutecznej umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa 
określonego w art. 229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 553, z późn. zm.)[.]<;> 

<67) podatku od wydobycia niektórych kopalin.> 
ust. 1a-9 pominięte 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60, z późn. zm.) 

 
Art. 282c. 

§ 1. Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli: 
1) kontrola: 

a) dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w 
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 

b) ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie 
przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

c) dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, 

d) dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, 
e) ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
f) zostaje wszczęta w trybie, o którym mowa w art. 284a § 1, 
g) ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy 

rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z 
natury[;]<,> 

<h) dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin;> 
2) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany: 

a) został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie 
przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przestępstwa z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 
2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) lub wykroczenia polegającego na 
utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do 
każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek 
niemających osobowości prawnej - do każdego wspólnika, 

b) jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
c) nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na 

podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione. 
§ 2. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się również w razie konieczności rozszerzenia zakresu kontroli 

na inne okresy rozliczeniowe, z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w wyniku 
dokonanych już czynności kontrolnych. 

§ 3. Po wszczęciu kontroli informuje się kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia 
o zamiarze wszczęcia kontroli. 

 
Art. 298. 

Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają: 
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 
2) innym organom podatkowym; 
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3) organom kontroli skarbowej; 
3a) pracownikom wywiadu skarbowego; 

4) Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 
Najwyższej Izbie Kontroli; 

5) sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 
funkcjonariuszom Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w związku 
z toczącym się postępowaniem, 

5a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 
Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 
Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 
Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie 
funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 
niejawnych, 

5b) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne dla 
skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia 
sprawców i uzyskania dowodów, 

6) biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - 
w zakresie określonym przez organ podatkowy; 

6a) wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie 
prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6b) Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - w związku z prowadzonym 
postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej; 

<6c) organom nadzoru górniczego – w celu weryfikacji pomiaru ilości urobku rudy 
miedzi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 
wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. …);> 

7) innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach 
oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) 

 
Art. 53. 

§ 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby 
nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie 
czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może 
nastąpić tylko w niniejszym kodeksie. 

§ 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny 
w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. 
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§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny 
określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie 
należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza 
pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. 
Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. 

§ 4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

§ 5. Zagrożenie karne jest to zagrożenie karą przewidziane w odpowiednim przepisie tytułu 
I działu II - Część szczególna, określającym dany typ przestępstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego. 

§ 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to 
wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze. 

§ 7. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę 
rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez 
sprawcę obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na 
uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu 
zabronionego, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej 
reguły ostrożności i stopień jej naruszenia. 

§ 8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako 
wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne 
okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień 
społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na 
uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a 
sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące 
lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności 
wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu 
zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z 
pobudek zasługujących na uwzględnienie. 

§ 9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialności, o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje 
również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w 
której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem 
międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna 
morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. 

§ 10. Za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie 
kontynentalnym. 

§ 11. Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa 
polskiego, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przestępstwo skarbowe, które 
zagraża Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co 
najmniej dziesięciokrotności wielkiej wartości. 

§ 12. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju są to przestępstwa skarbowe określone w 
tym samym rozdziale kodeksu; przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby 
jej użycia uważa się za przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju. 

§ 13. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo 
innego. 
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§ 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie 
przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

§ 15. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 
pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§ 16. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego 
przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§ 17. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, jako wartość przedmiotu czynu zabronionego 
przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej ceny rynkowej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku tych danych - na podstawie 
oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie 
można go ustalić - czas jego ujawnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 18. W rozumieniu kodeksu środek przewozowy jest to przedmiot używany do przewozu 
osób lub towarów, w szczególności: pojazd drogowy, szynowy środek transportu, 
przyczepa, naczepa, jednostka pływająca oraz statek powietrzny. 

§ 19. Młodociany jest to osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 
21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. 

§ 20. Dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest 
związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi 
dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

§ 21. Księgami są: 
1) księgi rachunkowe; 
2) podatkowa księga przychodów i rozchodów; 
3) ewidencja; 
4) rejestr; 
5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje 

ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. 
§ 22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. 
§ 23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. 
§ 24. (uchylony). 
§ 25. (uchylony). 
§ 26. W rozumieniu kodeksu należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub 

samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 
skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa, 
należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a 
należnością samorządową - podatek stanowiący dochód jednostki samorządu 
terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji. 

§ 26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także 
należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu 
zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących 
Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. 

§ 27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona 
liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości 
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lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek 
finansowy nastąpił. 

§ 28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to 
spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że 
zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi 
nastąpić. 

§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do następujących określeń: "kwota 
niewpłaconego podatku", "nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności 
celnej należnej do zapłacenia", "nienależny zwrot należności podatkowej", "nie pobiera 
podatku", "nie wpłaca w terminie podatku", "pobrany podatek", "pobranego podatku nie 
wpłaca", "podatek" oraz "wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji". 

§ 30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: "czynności sprawdzające", 
"deklaracja", "informacja podatkowa", "inkasent", "kontrola podatkowa", "obowiązek 
podatkowy", "podatek", "podatnik", "płatnik", "zwrot podatku", mają znaczenie nadane 
im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, z późn. zm.), z tym że określenie "podatek" oznacza również zaliczkę na 
podatek, ratę podatku, a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu 
państwa o podobnym charakterze daninowym; określenie "podatnik" oznacza również 
osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat oraz niepodatkowych należności budżetu 
państwa o podobnym charakterze daninowym. 

§ 30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot 
zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a. 

§ 30b. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "pośredni odbiorca" ma znaczenie nadane w 
ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). 

§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "informacja podsumowująca" ma znaczenie 
nadane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
54, poz. 535, z późn. zm.).". 

§ 30d. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "dostawa wewnątrzwspólnotowa", "eksport", 
"import", "legalizacyjne znaki akcyzy", "nabycie wewnątrzwspólnotowe", "procedura 
zawieszenia poboru akcyzy", "skład podatkowy", "przedpłata akcyzy", "uszkodzone 
znaki akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki akcyzy" mają 
znaczenie nadane im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

<§ 30e. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: „koncentrat”, „urobek rudy miedzi” 
oraz „wydobycie miedzi oraz srebra” mają znaczenia nadane im w ustawie z dnia 
2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. …).> 

§ 31. Kontrola skarbowa jest to kontrola określona w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o 
kontroli skarbowej. 

§ 31a. Czynności kontrolne w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego są to czynności 
określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 
1323). 

§ 32. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: "dozór celny", "kontrola 
celna", "magazyn czasowego składowania", "odprawa czasowa", "organ celny", 
"pozwolenie", "przedstawienie towaru organowi celnemu", "skład celny", "skład 
wolnocłowy", "stawka celna", "wolny obszar celny", "zamknięcie celne", "zgłoszenie 
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celne", mają znaczenie nadane im w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 
października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 
z 19.10.1992), ostatnio zmienionym aktem dotyczącym warunków przystąpienia 
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, 
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej 
Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach 
stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003) oraz w 
rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym 
przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionym 
rozporządzeniem nr 1335/2003/WE z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.7.2003). Określenie "należność celna" oznacza odpowiednio 
"należności przywozowe" i "należności wywozowe" w rozumieniu Wspólnotowego 
Kodeksu Celnego. 

§ 33. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza 
odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w 
ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w 
odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie 
jak środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz 
wywozu, a także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą, 
ustanowione przez właściwy organ administracji państwowej. 

§ 33a. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego określonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar 
wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartość przedmiotu czynu 
zabronionego rozumie się wartość celną towaru. 

§ 34. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenia, a w szczególności: "działalność kantorowa", 
"indywidualne zezwolenie dewizowe", "jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego 
inwestowania", "kontrola", "kraj", "kraje trzecie", "krajowe środki płatnicze", 
"nierezydent", "nierezydent z kraju trzeciego", "obrót dewizowy", "obrót dewizowy z 
zagranicą", "papiery wartościowe", "rezydent", "uprawniony bank", "wartości 
dewizowe", "waluta polska", "waluta wymienialna", "zagraniczne środki płatnicze", 
"zezwolenie dewizowe", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - 
Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.). 

§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: "gra bingo fantowe" "gra 
losowa", "gra na automacie", "loteria audioteksowa", "loteria fantowa", "loteria 
promocyjna", "zakłady wzajemne", "koncesja", "zezwolenie", mają znaczenie nadane 
im w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 
1540). 

§ 35a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "automacie" lub "grze na automacie" rozumie się przez 
to także odpowiednio "automat o niskich wygranych" lub "grę na automacie o niskich 
wygranych" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową; przepisy Kodeksu karnego 
skarbowego dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił 
zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
członków ich personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia 
skarbowe pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 
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§ 37. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 
1) urząd skarbowy; 
2) inspektor kontroli skarbowej; 
3) urząd celny. 

§ 38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 
1) Straż Graniczna; 
2) Policja; 
3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 
4) Żandarmeria Wojskowa; 
5) Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

§ 39. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest to: 
1) miejscowo właściwa izba celna - w sprawach należących do właściwości urzędu 

celnego; 
2) miejscowo właściwa izba skarbowa - w sprawach należących do właściwości 

urzędu skarbowego, a jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzi inspektor 
kontroli skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej; 

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli postanowienie lub 
zarządzenie wydał finansowy organ nadrzędny określony w pkt 1 i 2. 

§ 39a. Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego 
określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym organem 
postępowania przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator wojskowy. 

§ 40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ 
prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w 
tym charakterze. 

§ 41. Interwenient jest to podmiot, który, nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w 
postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w 
tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi. 

 
Art. 75. 

Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel 
podatkowy, który nie dopełnia obowiązku uzyskania od podmiotu mającego siedzibę poza 
terytorium kraju rozliczenia z przekazanych mu znaków akcyzy, 

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. 
 

<Art. 75a. 
§ 1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wbrew obowiązkowi 

nie dokonuje pomiaru zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub 
koncentracie, lub dokonuje pomiaru z naruszeniem zasad określonych w art. 15 
ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku 
od wydobycia niektórych kopalin, przez co naraża podatek od wydobycia 
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niektórych kopalin na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.  

§ 2. Tej samej karze podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, 
który wbrew obowiązkowi nie dokonuje pomiaru ilości urobku rudy miedzi lub 
koncentratu, lub dokonuje pomiaru z naruszeniem zasad określonych w art. 15 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia 
niektórych kopalin, przez co naraża podatek od wydobycia niektórych kopalin na 
uszczuplenie. 

Art. 75b. 
§ 1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wbrew obowiązkowi 

nie prowadzi ewidencji pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy 
miedzi lub koncentracie, lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi lub 
wyprodukowanego koncentratu, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 
2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podlega karze grzywny do 720 
stawek dziennych. 

§ 2. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który nierzetelnie prowadzi 
ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub 
koncentracie, lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi i wyprodukowanego 
koncentratu, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 
wydobycia niektórych kopalin, podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.  

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych 
kopalin, który wadliwie prowadzi ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz 
srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie, lub pomiaru ilości urobku rudy 
miedzi i wyprodukowanego koncentratu, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 
marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

Art. 75c. 
Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który bez przeprowadzenia 
urzędowego sprawdzenia prowadzi działalność w zakresie wydobycia miedzi oraz 
srebra, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.> 

 
Art. 133. 

§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą: 
[1) urząd celny - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 

określone w art. 63-75, art. 85-96 § 1, art. 106h i art. 107-111 § 1 oraz w sprawach 
ujawnionych w zakresie swojego działania przez urzędy celne z art. 106e, 106f i 
106k, a także w sprawach w zakresie swojego działania z art. 54, 56, art. 57 § 1, 
art. 60, 61, 76, 80, 83 oraz art. 84 § 1;] 

<1) urząd celny – w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 
określone w art. 63–75c, art. 85–96 § 1, art. 106h i art. 107–111 § 1 oraz w 
sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez urzędy celne z art. 
106e, art. 106f i art. 106k, a także w sprawach w zakresie swojego działania z 
art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 60, art. 61, art. 76, art. 80, art. 83 oraz art. 84 § 
1;> 
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2) urząd skarbowy - w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe; 

3) inspektor kontroli skarbowej - w sprawach ujawnionych w zakresie działania 
kontroli skarbowej. 

§ 2. Organy, o których mowa w § 1, mogą wszcząć postępowanie przygotowawcze w 
sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe nienależące do ich 
właściwości; po zabezpieczeniu dowodów przekazują sprawę do dalszego prowadzenia 
właściwemu organowi. 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z 

późn. zm.) 

 
Art. 2. 

1. Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i 
wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów 
odrębnych, a w szczególności: 

1) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego; 
2) wymiar i pobór: 

a) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem 
towarów, 

b) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, 
c) podatku akcyzowego, 
d)  podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), 
e) opłaty paliwowej[;]<,> 
<f) podatku od wydobycia niektórych kopalin;> 

3) wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących 
statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi 
Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw 
członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT); 

4)  rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 
związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych 
ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek 
publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, 
substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe i promieniotwórcze, 
środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe 
oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym; 

5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i 
wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w 
ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 
111, poz. 765, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym"; 
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6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 
przeciwko: 

a) zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), 

b) dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. 
zm.) i w art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.), 

c) prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116-118 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631, z późn. zm.) i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 
własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), 

d) przyrodzie, określonych w art. 127 pkt 2 lit. e w zakresie określonym w art. 51 
ust. 1 pkt 6 i art. 52 ust. 1 pkt 10, oraz określonych w art. 128 i 131 pkt 10 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241), 

e)  środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o 
których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 
oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 244 Kodeksu 
karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i 
uczestnictwa w grach hazardowych, 

f) ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, 
określonym w art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z 
zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 
97) 

- oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną; 
7) wykonywanie kontroli: 

a) określonych w art. 30 ust. 2 i 3, 
[b) wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, 

podatku od gier, dopłat i opłat, o których mowa w pkt 2 lit. d, oraz opłaty 
paliwowej,] 

<b) wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku od gier 
oraz dopłat, o których mowa w pkt 2 lit. d, podatku akcyzowego, podatku 
od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej;> 

8)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, 
zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń; 

9) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 
20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do 
Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1); 

10) współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 
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11) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej; 
12) współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi. 
2. Zadania określone w ust. 1 wykonuje się, podejmując odpowiednio czynności kontrolne, 

prowadząc postępowania przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), zwanej 
dalej "Kodeksem postępowania karnego", Kodeksu karnego skarbowego, lub ustawy z 
dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 
2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651), zwanej dalej 
"Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia", lub prowadząc postępowania 
celne, audytowe, podatkowe lub administracyjne. 

3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 6 Służbie Celnej przysługują uprawnienia 
procesowe Policji wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego. 

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, są wykonywane na zasadach określonych 
w rozdziale 3, natomiast kontrole określone w ust. 1 pkt 7 lit. b są wykonywane na 
zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją 
podatkową". 

 
Art. 9. 

1. Organami Służby Celnej są: 
1) minister właściwy do spraw finansów publicznych; 
2) Szef Służby Celnej; 
3) dyrektorzy izb celnych; 
4) naczelnicy urzędów celnych. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, realizują zadania, w szczególności organów celnych i 
organów podatkowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

<2a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 
wyznaczyć organ Służby Celnej do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej 
oraz określić terytorialny zasięg jego działania, uwzględniając potrzebę sprawnego 
wykonywania zadań organów Służby Celnej oraz gospodarcze potrzeby 
przedsiębiorców.> 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
właściwość miejscową organów Służby Celnej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, w 
zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów 
celnych i organów podatkowych, uwzględniając rodzaj zadań realizowanych przez 
organy Służby Celnej oraz gospodarcze potrzeby przedsiębiorców. 

 
Art. 20. 

1. Do zadań naczelnika urzędu celnego należy: 
1) nadawanie towarom przeznaczenia celnego, dokonywanie wymiaru i poboru 

należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów 
oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego; 
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2) wymiar, pobór i kontrola podatku akcyzowego i opłaty paliwowej; 
[3) wymiar, pobór i kontrola podatku od gier, dopłat i opłat, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 2 lit. d;] 
<3) wymiar, pobór i kontrola podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 2 lit. d;> 
<3a) wymiar, pobór i kontrola podatku od wydobycia niektórych kopalin;> 

4) dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu 
towarów; 

[5) wykonywanie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 7-
10;] 

<5) wykonywanie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 1a i 2 oraz 
pkt 7–10;> 

6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i 
wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w Kodeksie 
karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie 
przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie 
ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6; 

7) współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy 
publicznej; 

8) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 
2. Naczelnicy urzędów celnych wykonują zadania przy pomocy podległych im urzędów 

celnych. 
 

Art. 30. 
1. Kontrola wykonywana przez Służbę Celną polega na sprawdzeniu prawidłowości 

przestrzegania przepisów prawa przez zobowiązane do tego osoby fizyczne, osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zwane dalej 
"podmiotami podlegającymi kontroli", w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

2. Kontroli podlega przestrzeganie przepisów: 
1) prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem 

towarów w obrocie między obszarem celnym Wspólnoty Europejskiej a państwami 
trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami 
lub zakazami; 

2) prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów 
akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, 
skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i 
niszczenia oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy; 

3) regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, oraz zgodność tej 
działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym 
regulaminem[.]<;> 
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<4) prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji 
koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 
wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. …).> 

3. Kontroli podlega również: 
1) prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów 

określonych w przepisach odrębnych oraz podatku od gier; 
<1a) prawidłowość i terminowość wpłat podatku od wydobycia niektórych 

kopalin;> 
2) rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych; 
3) przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur 

zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 
ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, 
poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890); 

4) stosowanie receptur, o których mowa w pkt 3, oraz prawidłowość deklaracji 
dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z 
refundacją wywozową; 

5) działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości 
deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów 
wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową; 

6) prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku 
wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach 
finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 485/2008 
i na zasadach w nim określonych; 

7) wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających 
ograniczeniom lub zakazom; 

8) ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.); 

9) transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 
10) wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których 

kontrola przestrzegania należy do zadań organów Służby Celnej. 
4. Nie podlegają kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wyroby akcyzowe przeznaczone na 

cele specjalne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.), w jednostkach 
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu oraz 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

5. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają kontroli do czasu uiszczenia od 
wyrobów akcyzowych należnego podatku akcyzowego. Ograniczenia określonego w 
zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku czynności dotyczących wyrobów 
korzystających ze zwolnienia albo wyrobów opodatkowanych ze względu na 
przeznaczenie stawką podatku akcyzowego niższą od stawki maksymalnej dla danej 
grupy wyrobów oraz czynności dokonywanych przez podmioty dokonujące obrotu 
wyrobami akcyzowymi. 
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6. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być wykonywana jako kontrola stała 
polegająca na wykonywaniu przez funkcjonariusza czynności kontrolnych w sposób 
ciągły w komórce organizacyjnej utworzonej przez naczelnika urzędu celnego na terenie 
podmiotu podlegającego kontroli. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony 
Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób i warunki wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1 w 
odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz 
wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek 
organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji, mając na uwadze 
uproszczenie czynności kontrolnych podejmowanych wobec tego rodzaju towarów oraz 
zapewnienie skuteczności kontroli. 

 
Art. 34. 

1. Na potrzeby kontroli, podmioty: 
1) wykonujące czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2, są obowiązane 

zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym: 
a) przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem działalności w tym zakresie, zgłoszenie oraz dokumentację 
dotyczącą tej działalności, a w przypadku wznowienia działalności, po przerwie 
trwającej dłużej niż 3 miesiące - zgłoszenie dotyczące wznowienia tej 
działalności, 

b) przygotować i oznaczyć urządzenia, pomieszczenia i naczynia służące do tej 
działalności, 

c) przechowywać w oddzielnych naczyniach i pomieszczeniach wyroby 
podlegające kontroli, 

d) dostosować urządzenia, pomieszczenia i naczynia, o których mowa w lit. b, do 
nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto dostarczyć potrzebną ilość 
materiałów do ich nałożenia, 

e) zapewnić odczynniki i sprzęt techniczny oraz - w przypadkach przewidzianych 
przez przepisy odrębne - legalizowane przyrządy pomiarowe, niezbędne do 
kontroli ilości i jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, 

f) informować właściwego naczelnika urzędu celnego o terminach czynności 
podlegających kontroli, 

g) przeprowadzać czynności podlegające kontroli w obecności funkcjonariusza, 
h) prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli, 
i) dokonać, na żądanie funkcjonariusza, zamknięcia prowadzonej w tym zakresie 

dokumentacji w celu umożliwienia porównania rzeczywistego stanu ze stanem 
ewidencyjnym, 

j) zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki 
zniszczenia lub kradzieży wyrobów objętych kontrolą, a także zniszczenia 
znaków akcyzy, 
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k) zgłaszać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiar zniszczenia wyrobów 
podlegających kontroli, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub 
zużycia, na co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem ich zniszczenia, 

l) zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki 
zdarzeń związanych z działaniem lub stanem urządzeń, pomieszczeń i naczyń, o 
których mowa w lit. c, wskazujących na niebezpieczeństwo strat lub zniszczenia 
wyrobów akcyzowych objętych kontrolą; 

2) urządzające i prowadzące gry lub zakłady wzajemne, na podstawie ustawy, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, są obowiązane zapewnić warunki i środki do 
sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym: 

a) przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed rozpoczęciem 
działalności w tym zakresie, zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej 
działalności, a w przypadku wznowienia działalności po przerwie trwającej 
dłużej niż 3 miesiące - zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności, 

b) przygotować i oznaczyć urządzenia służące do tej działalności, 
c) dostosować urządzenia do nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto 

dostarczyć potrzebne materiały do nałożenia zamknięć urzędowych, 
d) przeprowadzać czynności podlegające kontroli również w obecności 

funkcjonariusza, 
e) prowadzić dokumentację związaną z prowadzeniem działalności podlegającej 

kontroli, 
f) informować właściwego naczelnika urzędu celnego o czynnościach 

podlegających kontroli, 
g)  (uchylona), 
h) zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki 

zdarzeń związanych z działaniem lub stanem urządzeń do gier objętych kontrolą 
mogących mieć wpływ na urządzanie gier, 

i) zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 32 ust. 
1 pkt 13; 

3) urządzające zakłady wzajemne przez sieć Internet na podstawie ustawy, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, są obowiązane zapewnić dostęp do danych 
przechowywanych w urządzeniu archiwizującym: 

a) w miejscu ich przechowywania albo 
b) za pomocą systemów teleinformatycznych[.]<;> 

<4) wykonujące czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4, są obowiązane 
zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym:  

a) oznaczyć urządzenia i miejsca służące do tej działalności,  
b) przechowywać osobno, w miejscu wydobywania urobku rudy miedzi oraz 

miejscu produkcji koncentratu, urobek rudy miedzi i koncentrat 
pochodzące z różnych źródeł,  

c) prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli, 
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d) dokonać, na żądanie funkcjonariusza, zamknięcia prowadzonej w tym 
zakresie dokumentacji w celu umożliwienia porównania rzeczywistego 
stanu ze stanem ewidencyjnym.> 

2. Podmioty podlegające kontroli są odpowiedzialne za stan pomieszczeń, urządzeń i naczyń 
służących do wykonywania działalności w zakresie określonym w ust. 1 oraz w art. 33 
ust. 1, oraz za stan nałożonych na nie zamknięć urzędowych. 

 
Art. 51. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
1)  szczegółowy sposób i tryb kontroli urządzania i prowadzenia gier hazardowych, o 

której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3; 
2) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli określonej w pkt 1 oraz 

rodzaje prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. e, jej 
wzory, a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia; 

3) tryb przekazywania i zakres zgłoszeń i informacji, o których mowa w art. 34 ust. 1 
pkt 2 lit. a i f. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów 
publicznych uwzględnia w szczególności: 

1) zróżnicowanie form i sposobów wykonywania kontroli oraz zakresu wymagań, które 
powinny zostać spełnione przez podmioty podlegające kontroli - w zależności od 
rodzaju podmiotu i rodzaju wykonywanej działalności; 

2) zapewnienie skuteczności i sprawności wykonywania kontroli. 
 

<Art. 51a. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli, określi, w 
drodze rozporządzenia:  

1) formę i sposób wykonywania kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 
3 pkt 1a;  

2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. c, 
jej wzory, a także sposób jej prowadzenia.> 

 
Art. 64. 

1. W podmiotach prowadzących działalność gospodarczą podlegającą kontroli, właściwy 
organ Służby Celnej przeprowadza urzędowe sprawdzenie, które polega na wykonaniu 
czynności w celu ustalenia, czy są zapewnione warunki i środki, o których mowa w art. 
33 ust. 1 i art. 34 ust. 1. 

2. Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się: 
[1) przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz po 

przerwie w jej prowadzeniu, trwającej dłużej niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 2;] 
<1) przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2–4, oraz 

po przerwie w jej prowadzeniu, trwającej dłużej niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 
pkt 2;> 
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2) w przypadkach gdy przepisy prawa celnego lub podatkowego w zakresie podatku 
akcyzowego uzależniają wydanie określonej decyzji od stwierdzenia możliwości 
sprawowania dozoru celnego lub zapewnienia właściwej kontroli; 

3) w celu ustalenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1. 
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przesyła właściwemu organowi Służby Celnej, co 

najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności, zgłoszenie oraz dokumentację 
dotyczącą tej działalności, a w przypadku wznowienia działalności, po przerwie trwającej 
dłużej niż 3 miesiące - zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności. 

4. Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem, o którym 
mowa w ust. 3, oraz dokumentacją dotyczącą działalności podlegającej kontroli, stanowią 
akta weryfikacyjne, które zatwierdza się: 

1) decyzją naczelnika urzędu celnego - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 
2) postanowieniem właściwego organu Służby Celnej - w przypadkach, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2. 
5. W przypadku gdy nie są zapewnione warunki i środki określone w ust. 1, właściwy organ 

Służby Celnej wyznacza termin do ich spełnienia, a po upływie terminu przeprowadza 
powtórne urzędowe sprawdzenie. 

6. W przypadku stwierdzenia w wyniku powtórnego urzędowego sprawdzenia, że nie są 
zapewnione warunki i środki, o których mowa w ust. 1, organ Służby Celnej wydaje: 

1) decyzję o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych - w przypadkach, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1; 

2) postanowienie o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych - w przypadkach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 2. 

7. W przypadku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje się 
postanowienie, na które przysługuje zażalenie. 

8. W przypadku gdy organ Służby Celnej przeprowadza postępowanie audytowe, urzędowe 
sprawdzenie przeprowadza się w toku tego postępowania. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wykaz rodzajów podmiotów zwolnionych z obowiązku przeprowadzenia 

urzędowego sprawdzenia, 
2) tryb dokonywania oraz zakres zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, 
3) zakres i sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, w tym sporządzenia akt 

weryfikacyjnych 
- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnej kontroli oraz zakres prowadzonej 
działalności. 

 
Art. 235. 

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o: 
1) kontroli celnej - rozumie się przez to kontrolę, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1; 
[2) szczególnym nadzorze podatkowym - rozumie się przez to kontrolę, o której mowa w 

art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 1;] 
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<2) szczególnym nadzorze podatkowym – rozumie się przez to kontrolę, o której 
mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2–4 i ust. 3 pkt 1 i 1a;> 

3) zamknięciach celnych lub zabezpieczeniach urzędowych - rozumie się przez to 
zamknięcia urzędowe, o których mowa w art. 42. 

 


