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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.  

 

o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 

 

(druk nr 425) 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O 

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ (Dz. U. poz. 1948 i 2255) 

 

Art. 1. 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) 

wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 13 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia; 

<1a) art. 1921, art. 23, art. 24, art. 26, art. 32, art. 34 oraz art. 42 ust. 25, które 

wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.;> 

2)   art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2018 r. 

 

Art. 32. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 

z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 2 pkt 37 otrzymuje brzmienie: 

"37)  pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w 

sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu 

Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż 

Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję 

Transportu Drogowego i Służbę Więzienną;"; 
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2)   w art. 6 w ust. 1 pkt 3b otrzymuje brzmienie: 

"3b)  umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;"; 

3)   w art. 39 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5)  policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i 

Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas 

przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;"; 

4)   w art. 53 w ust. 1: 

a)  uchyla się pkt 10a i 10b, 

b)  po pkt 10f dodaje się pkt 10g w brzmieniu: 

"10g)  Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-

Skarbową;"; 

5)   w art. 64c ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Zezwolenia kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wydaje także naczelnik urzędu celno-skarbowego."; 

6)   w art. 64e w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5)  pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji 

Skarbowej wykorzystywanego przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb."; 

7)   w art. 64g: 

a)  w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2)  naczelnika urzędu celno-skarbowego - do budżetu powiatu właściwego ze 

względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, za zezwolenia 

kategorii III; 

3)   naczelnika urzędu celno-skarbowego i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad - na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, za zezwolenia kategorii IV-VII;", 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Urzędy celno-skarbowe otrzymują prowizję od pobranych opłat za wydanie 

zezwolenia w wysokości 12% pobranej opłaty.", 
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c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Od opłat za wydanie zezwolenia urzędy celno-skarbowe odliczają prowizję, a 

pozostałą część opłaty, w terminie 4 dni po upływie każdych kolejnych 10 dni 

miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 

3."; 

8)   w art. 66: 

a)  w ust. 1b pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywanego przez Służbę Celno-Skarbową, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu i jednostek ochrony 

przeciwpożarowej;", 

b)  w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4)  wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-

pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to 

zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie 

wskazującym na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-

Skarbową i Biura Ochrony Rządu;", 

c)  ust . 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze 

rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów 

specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej 

Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej."; 
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9)   w art. 70d w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Nowy typ pojazdu specjalnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywanego przez Służbę Celno-Skarbową, Inspekcji Transportu Drogowego, 

Służby Więziennej i jednostek ochrony przeciwpożarowej lub nowy typ pojazdu 

używanego do celów specjalnych nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa 

homologacji typu WE pojazdu oraz świadectwa homologacji typu pojazdu."; 

10)  w art. 70zn w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Nowy pojazd specjalny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową, Inspekcji Transportu Drogowego, 

Służby Więziennej i jednostek ochrony przeciwpożarowej lub nowy pojazd używany do 

celów specjalnych nie podlega obowiązkowi uzyskania dopuszczenia jednostkowego 

pojazdu."; 

11)  w art. 71 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim 

Unii Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego do procedury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 

30 dni."; 

12)  w art. 72 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji 

Skarbowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5;"; 

13)  w art. 73 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej 
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wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową dokonują właściwe organy tych 

jednostek."; 

14)  w art. 76: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Ministrem 

Obrony Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji 

oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura 

Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej 

Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową, a 

także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.", 

b)  w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony 

narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez 

Służbę Celno-Skarbową, wykorzystywanych do prowadzenia czynności 

operacyjno-rozpoznawczych;", 

c)  w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4)  sposób wykorzystania pojazdów, o których mowa w ust. 2-3, przy wykonywaniu 

zadań określonych w przepisach dotyczących Biura Ochrony Rządu, Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej."; 

[15)  w art. 80c w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

"10)  organom Krajowej Administracji Skarbowej;";] 

<15) w art. 80c w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) organom Krajowej Administracji Skarbowej;”;> 

16)  w art. 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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"1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową, których dotyczą warunki i tryb 

rejestracji określone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1, oraz pojazdów 

należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a 

także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej mają zastosowanie przepisy art. 83 

ust. 1, z wyłączeniem wymogu posiadania zezwolenia starosty, o którym mowa w 

art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b."; 

[17)  w art. 100ah w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

"15)  organom Krajowej Administracji Skarbowej;";] 

<17) w art. 100c w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) organom Krajowej Administracji Skarbowej;”;> 

18)  w art. 129 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

"4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży 

Granicznej lub funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którym przysługują 

uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1."; 

19)  w art. 130a ust. 10b otrzymuje brzmienie: 

"10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest 

zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się 

go właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu 

uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego."; 

20)  w art. 132 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

"3a. Odpowiednie organy Policji zawiadomią właściwego dyrektora izby administracji 

skarbowej o fakcie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku powzięcia 

uzasadnionego przypuszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w sytuacji, gdy 

dotyczy to spełnienia przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług."; 

21)  w art. 140aa ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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"2. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu na 

miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, 

Straży Granicznej, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub zarządca drogi."; 

22)  w art. 140ad w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  w terminie późniejszym - w formie przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy 

organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary, a 

w przypadku poboru kaucji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego - na 

wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego określony w przepisach 

odrębnych, przy czym koszty przelewów ponosi obowiązany podmiot."; 

23)  w art. 140ae: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego 

otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej 

kary.", 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Od kar pieniężnych urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu 

drogowego odliczają prowizję, a pozostałą część kary, w terminie 4 dni po 

upływie każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio do 

podmiotów wymienionych w ust. 1.". 

 

Art. 48. 

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   art. 16a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 16a. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, 

kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja 

podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 

r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), korektę 

deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie 

wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną 

uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie."; 

2)   w art. 53: 

a)  § 31 otrzymuje brzmienie: 
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"§ 31. Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie 

są to czynności określone w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej.", 

b)  uchyla się § 31a, 

c)  § 37 otrzymuje brzmienie: 

"§ 37. Finansowym organem postępowania przygotowawczego jest: 

1)   naczelnik urzędu skarbowego; 

2)   naczelnik urzędu celno-skarbowego; 

3)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej.", 

d)  § 39 otrzymuje brzmienie: 

"§ 39. Organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego jest: 

1)   miejscowo właściwy dyrektor izby administracji skarbowej - w sprawach 

należących do właściwości naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika 

urzędu celno-skarbowego; 

2)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej - jeżeli postanowienie lub 

zarządzenie wydał organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego określony w pkt 1; 

3)   minister właściwy do spraw finansów publicznych - w sprawach należących 

do właściwości Szefa Krajowej Administracji Skarbowej."; 

3)   w art. 56a w § 3: 

a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie 

podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia - 

przed dniem wszczęcia takiej kontroli, jeżeli nie miał miejsca przypadek 

wskazany w pkt 1;", 

b)  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a)  wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług;"; 

4)   w art. 83 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub czynności audytowych udaremnia lub 

utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej 

osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej 
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działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni 

bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych."; 

5)   art. 114a i art. 114b otrzymują brzmienie 

"Art. 114a. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe może być także zawieszone, jeżeli jego prowadzenie jest w istotny sposób 

utrudnione ze względu na prowadzoną kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową 

lub toczące się postępowanie przed organami podatkowymi, organami celnymi lub 

sądami administracyjnymi. Zawieszone postępowanie podejmuje się, jeżeli ustąpiły 

przyczyny uzasadniające jego zawieszenie. 

Art. 114b. W razie uzasadnionej potrzeby akta sprawy można udostępnić, wydać z nich 

odpisy lub kopie także organom prowadzącym kontrolę podatkową, kontrolę celno-

skarbową, postępowanie podatkowe, celne lub administracyjne, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli lub tego postępowania."; 

6)   w art. 118: 

a)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe są: 

1)   naczelnik urzędu skarbowego; 

2)   naczelnik urzędu celno-skarbowego; 

3)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 

4)   Straż Graniczna; 

5)   Policja; 

6)   Żandarmeria Wojskowa.", 

b)  § 3 otrzymuje brzmienie: 

"§ 3. Czynności procesowe organów, o których mowa w § 1 i § 2, wykonują 

upoważnieni przedstawiciele tych organów.", 

c)  uchyla się § 4; 

7)   w art. 122 w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1)  przez wyrażenie "prokurator" w art. 18 § 2, art. 19 § 1 zdanie pierwsze, § 2 i 4, art. 20 

§ 1 i 1b, art. 23, art. 71 § 2, art. 87 § 3, art. 93 § 3, art. 135, art. 156 § 5, art. 158, art. 

160 § 4, art. 192 § 2, art. 215, art. 218 § 1 zdanie pierwsze, art. 231 § 1, art. 232 § 1, art. 

232a § 2, art. 236, art. 281, art. 282 § 1 pkt 1, art. 285 § 1a, art. 288 § 1, art. 290 § 1 i 2, 
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art. 293 § 1 i 4, art. 299 § 3, art. 308 § 1, art. 317 § 2, art. 323 § 1 i 3, art. 324 § 1 i 2, 

art. 325e § 2 zdanie drugie, art. 327 § 1 i 3, art. 333 § 2, art. 336 § 1 i 3, art. 340 § 2, art. 

341 § 1 i 2, art. 343a § 2 zdanie drugie, art. 387 § 2, art. 441 § 4, art. 446, art. 448, art. 

505, art. 526 § 2, art. 527 § 1, art. 530 § 4 i 5, art. 545 § 2, art. 550 § 2, art. 570, art. 571 

§ 2, art. 611fs, art. 618 § 1 pkt 2 oraz art. 626a Kodeksu postępowania karnego rozumie 

się także "finansowy organ postępowania przygotowawczego"; 

2)   przez wyrażenie "prokurator" w art. 15 § 1, art. 48 § 1, art. 179 § 3, art. 325, art. 325e § 

4 zdanie drugie, art. 326 § 1-3, art. 327 § 2 i 3 oraz art. 626a Kodeksu postępowania 

karnego rozumie się także "organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego", z tym że z tytułu sprawowanego nadzoru Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej i minister właściwy do spraw finansów publicznych jako 

organy nadrzędne nie mogą przejąć sprawy do swego prowadzenia;"; 

8)   w art. 133 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą: 

1)   naczelnik urzędu celno-skarbowego - w sprawach o przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63-

68, art. 69 § 1, 3 i 4, art. 69a-70, art. 73-73a, art. 75a-75c, art. 76 § 1, art. 77 § 

1, art. 78 § 1, art. 85-95, art. 96 § 1, art. 97-106k, art. 107-110b i art. 111 § 1 

oraz w sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez naczelnika 

urzędu celno-skarbowego określonych w art. 54 § 2 i 3, art. 55 § 2 i 3, art. 56 § 

2-4, art. 56a, art. 56b, art. 57 § 1, art. 60-62, art. 69 § 2, art. 71, art. 72, art. 75, 

art. 76 § 2 i 3, art. 77 § 2 i 3, art. 78 § 2 i 3, art. 80, art. 80a, art. 81-83, art. 84 § 

1, art. 106l i art. 106ł; 

2)   naczelnik urzędu skarbowego - w sprawach o pozostałe przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

3)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej - w sprawach o przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia skarbowe ujawnione w zakresie swojego działania."; 

9)   w art. 135 § 4 otrzymuje brzmienie: 

"§ 4. Spór o właściwość między finansowymi organami postępowania 

przygotowawczego rozstrzyga organ nadrzędny nad tymi organami. Jeżeli spór 

toczy się między finansowymi organami postępowania przygotowawczego 

niemającymi wspólnego organu nadrzędnego, rozstrzyga go Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej."; 
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10)  w art. 136 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania 

przygotowawczego lub jego upoważniony przedstawiciel, a także niefinansowy 

organ postępowania przygotowawczego, gdy przepis szczególny tak stanowi; 

postępowaniu temu nie stoi na przeszkodzie uprzednie wszczęcie postępowania 

przygotowawczego."; 

11)  w art. 150 § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"§ 3. Czynności, o których mowa w art. 75 § 2 oraz art. 285 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego, są dokonywane przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub 

Żandarmerię Wojskową, a gdy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest 

przez inny niż naczelnik urzędu celno-skarbowego finansowy organ postępowania 

przygotowawczego - przez Policję na żądanie tego organu. 

§ 4. Oprócz Policji czynność, o której mowa w art. 244 § 1 Kodeksu postępowania 

karnego, może być dokonana także przez Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub 

Żandarmerię Wojskową."; 

12)  w art. 153 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe powinno być 

zakończone w ciągu 3 miesięcy. W razie niezakończenia postępowania w tym terminie 

organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, a gdy 

postępowanie prowadzi lub nadzoruje prokurator - prokurator bezpośrednio przełożony, 

mogą przedłużyć je na okres do 1 roku. W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ 

nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, a gdy 

postępowanie prowadzi lub nadzoruje prokurator - prokurator bezpośrednio przełożony 

mogą przedłużyć okres postępowania na dalszy czas oznaczony, jednak gdy jest ono 

prowadzone w formie śledztwa, przedłużenia na okres przekraczający rok dokonuje 

prokurator nadrzędny nad prokuratorem nadzorującym lub prowadzącym 

postępowanie."; 

13)  art. 153a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 153a. Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, o jego zawieszeniu 

oraz o jego umorzeniu, gdy nie podlegało ono nadzorowi prokuratora, zatwierdza 

organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego. 
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Zażalenie na postanowienie wnosi się do organu, który zatwierdził zaskarżone 

orzeczenie. Jeżeli organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu."; 

[14)  art. 179 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 179. § 1. Organem wykonującym zabezpieczenie majątkowe jest naczelnik urzędu 

skarbowego, chyba że kodeks stanowi inaczej. 

§ 2. Zabezpieczenia majątkowego na towarach podlegających kontroli 

wykonywanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, będących w jego 

dyspozycji oraz na wartościach dewizowych lub krajowych środkach 

płatniczych podlegających kontroli dewizowej wykonywanej przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego, w sprawach o przestępstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe prowadzonych przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego, dokonuje ten organ. 

§ 3. Zabezpieczenia majątkowego może dokonywać także Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

§ 4. W razie orzeczenia środka karnego przepadku korzyści majątkowej lub 

ściągnięcia jej równowartości pieniężnej organ egzekucyjny określony w 

art. 27 Kodeksu karnego wykonawczego prowadzi także egzekucję 

orzeczonej równocześnie kary grzywny, środka karnego przepadku 

przedmiotów lub ściągnięcia ich równowartości pieniężnej, jeżeli ich 

zabezpieczenia dokonał uprzednio naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik 

urzędu celno-skarbowego lub Szef Krajowej Administracji Skarbowej.";] 

<14) art. 179 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 179. § 1. Organem wykonującym zabezpieczenie majątkowe jest naczelnik 

urzędu skarbowego, chyba że kodeks stanowi inaczej. 

§ 2. Zabezpieczenia majątkowego na towarach podlegających kontroli 

wykonywanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, będących 

w jego dyspozycji oraz na wartościach dewizowych lub krajowych 

środkach płatniczych podlegających kontroli dewizowej 

wykonywanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, w 

sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 

prowadzonych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, dokonuje 

ten organ. 
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§ 3. Zabezpieczenia majątkowego może dokonywać także Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

§ 4. W razie orzeczenia środka karnego przepadku korzyści 

majątkowej lub ściągnięcia jej równowartości pieniężnej organ 

egzekucyjny określony w art. 27 Kodeksu karnego wykonawczego 

prowadzi także egzekucję orzeczonej równocześnie kary grzywny, 

środka karnego przepadku przedmiotów lub ściągnięcia ich 

równowartości pieniężnej, jeżeli ich zabezpieczenia dokonał 

uprzednio naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-

skarbowego lub Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

§ 5. Jeżeli orzeczenie o przepadku przedmiotów dotyczy towarów 

nieunijnych, o których mowa w art. 5 pkt 24 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE 

L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), organem postępowania 

wykonawczego właściwym do wykonania orzeczenia o przepadku 

przedmiotów w tym zakresie jest naczelnik urzędu celno-skarbowego. 

Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z 

uwzględnieniem przepisów prawa celnego.”;> 

15)  w art. 180 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Do zabezpieczenia i egzekucji środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej 

przepadku przedmiotów, środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej 

przepadku korzyści majątkowej lub należności publicznoprawnej uszczuplonej 

czynem zabronionym stosuje się odpowiednio art. 27 Kodeksu karnego 

wykonawczego."; 

16)  art. 189 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 189. Do wykonania orzeczenia w części dotyczącej środka karnego ściągnięcia 

równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów lub środka karnego 

ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej stosuje się 

odpowiednio art. 27, art. 44, art. 49-51 i art. 187-195a Kodeksu karnego 

wykonawczego.". 
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Art. 83. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   użyte w art. 2 w pkt 8, w art. 41 w ust. 6a w pkt 1 i 3, w art. 83 w ust. 6 w pkt 3 oraz w 

art. 128 w ust. 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "urząd celny" zastępuje się 

użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "właściwy organ 

celny"; 

[2)   w art. 14 ust. 9f otrzymuje brzmienie: 

"9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do 

depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu tej weryfikacji.";] 

<2) w art. 14 ust. 9f otrzymuje brzmienie: 

„9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do 

depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu weryfikacji 

rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, 

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania 

podatkowego.”;> 

3)   użyte w art. 33 w ust. 2 i 3, w art. 33a w ust. 2 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w ust. 3 i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 33b w ust. 2 w zdaniu 

pierwszym i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1, w art. 34 w ust. 1 oraz w 

art. 38 w ust. 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "naczelnik urzędu celnego" 

zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami 

"naczelnik urzędu celno-skarbowego"; 

[4)   użyte w art. 33 w ust. 6 i w art. 37 w ust. 1a wyrazy "naczelnik urzędu celnego" zastępuje 

się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";] 

<4) użyte w art. 33 w ust. 6 i w art. 37 w ust. 1a wyrazy „naczelnik urzędu celnego” 

zastępuje się wyrazami „naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty 

należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego”;> 

5)   w art. 33a ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu 

importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w 

którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów."; 
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[6)   użyte w art. 33a w ust. 7 i 9, w różnym przypadku, wyrazy "organ celny" zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";] 

<6) użyte w art. 33a w ust. 7 i 9, w różnym przypadku, wyrazy „organ celny” zastępuje 

się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu 

celnego”;> 

7)   użyte w art. 33b w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 83 w ust. 5 w pkt 2 oraz w art. 128 w 

ust. 2 i 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "urząd celny" zastępuje się 

użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "urząd celno-

skarbowy"; 

8)   w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, służy odwołanie do 

dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celno-

skarbowego, który wydał decyzję."; 

9)   w art. 37: 

[a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z 

decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 

3 oraz w art. 34, a podatkiem: 

1)   pobranym przez naczelnika urzędu skarbowego, 

2)   należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w: 

a)   zgłoszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z 

art. 33a, lub 

b)   deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b 

- w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.",] 

<a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem 

wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których 

mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a podatkiem: 

1) pobranym przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego do 

poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających 

z długu celnego, 

2) należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w: 
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a) zgłoszeniu celnym i rozliczonym w deklaracji podatkowej, zgodnie 

z art. 33a, lub 

b) deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b 

– w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.”,> 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby 

administracji skarbowej."; 

10)  w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie; 

"3. Rzeczy, o których mowa w ust. 1, podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli zostały 

zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 2 lat, licząc od dnia 

ostatecznego nabycia spadku przez osobę uprawnioną. Okres ten może być wydłużony 

przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w wyjątkowych przypadkach."; 

[11)  w art. 87: 

a)  w ust. 2 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie: 

"Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu 

skarbowego może przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin do czasu 

zakończenia tej weryfikacji. Jeżeli przeprowadzona dodatkowa weryfikacja wykaże 

zasadność zwrotu, wypłaca się należną kwotę zwrotu wraz z odsetkami w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności 

podatku lub jego rozłożenia na raty.", 

b)  w ust. 4f pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej prowadzonej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. poz. 1947) w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do czasu 

zakończenia tej kontroli, z tym że w przypadku przekształcenia kontroli celno-

skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy 

zabezpieczenie, zwrotu zabezpieczenia nie dokonuje się do czasu zakończenia tego 

postępowania;";] 

<11) w art. 87: 

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik 

urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia 

weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności 
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sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub 

postępowania podatkowego.”, 

b) w ust. 4f pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, 

którego dotyczy zabezpieczenie – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia 

zakończenia tej kontroli, a jeżeli w tym terminie doszło do przekształcenia 

kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, 

którego dotyczy zabezpieczenie – do zakończenia tego postępowania;”;> 

[12)  użyte w art. 89b w ust. 6, w art. 99 w ust. 12, w art. 109 w ust. 2, w art. 110 oraz w art. 

111 w ust. 2 wyrazy "naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej" 

zastępuje się wyrazami "organ podatkowy";] 

<12a)  użyte w art. 96 w ust. 9 w pkt 4, w art. 105b w ust. 1 w pkt 4, w ust. 11a, w ust. 14, 

w art. 105c w ust. 9c oraz w art. 112a w ust. 3 i 4, w różnej liczbie i różnym 

przypadku, wyrazy „organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej” zastępuje się 

użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „naczelnik 

urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor izby 

administracji skarbowej lub Szef Krajowej Administracji Skarbowej”;> 

13)  w art. 99 ust. 11a otrzymuje brzmienie: 

"11a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 

ust. 5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych 

kwotach podatku za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, o którym mowa 

w art. 17a, deklarację składa płatnik."; 

<13a)  użyte w art. 99 w ust. 12, w art. 109 w ust. 2 oraz w art. 110 wyrazy „naczelnik 

urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej” zastępuje się wyrazami „organ 

podatkowy”;> 

14)  w art. 103: 

a)  w ust. 5a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których 

wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, podatnik jest obowiązany, 
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bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku 

na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego:", 

b)  ust. 5b otrzymuje brzmienie: 

"5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, obliczenie i wpłacenie kwoty 

podatku może nastąpić w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium kraju, 

jeżeli podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na 

terytorium kraju, złoży do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie 

rozliczania podatku akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym."; 

[15)  w art. 105b w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  wszczęcia kontroli celno-skarbowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie rozliczenia, 

którego dotyczy kaucja gwarancyjna - do czasu zakończenia tej kontroli, z tym że w 

przypadku przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w 

zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, zwrotu kaucji 

gwarancyjnej nie dokonuje się do czasu zakończenia tego postępowania;";] 

<15) w art. 105b w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego 

dotyczy kaucja gwarancyjna – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia 

zakończenia tej kontroli, a jeżeli w tym terminie doszło do przekształcenia 

kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, 

którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do zakończenia tego postępowania;”;> 

16)  w art. 105c ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w formie elektronicznej wykaz 

podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 

do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną."; 

<16a) w art. 111 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „naczelnik urzędu skarbowego 

lub organ kontroli skarbowej” zastępuje się wyrazami „naczelnik urzędu 

skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego”;> 

[17)  skreśla się użyte w art. 112a w ust. 3 i 4 wyrazy "lub organowi kontroli skarbowej";] 

<17a)  w art. 112b: 

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

„– naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego określa 

odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty 

zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy 

podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia 

podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w 

trakcie kontroli celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w:”, 

c) w ust. 3: 

– w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-

skarbowej podatnik:”, 

– w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za 

dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony 

został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach 

następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to 

przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-

skarbowej;”;> 

18)  w art. 127: 

a)  w ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6)  uzyskały od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenie 

stwierdzające spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1-5.", 

b)  ust. 11a otrzymuje brzmienie: 

"11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej wydaje na okres nie dłuższy niż 2 lata.". 

 

Art. 85. 

W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)   w art. 10a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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"1. Wymiana informacji z organami celnymi drogą elektroniczną, w szczególności 

deklaracji lub zgłoszeń, jest dokonywana przez Platformę Usług Elektronicznych 

Skarbowo-Celnych, zwaną dalej "PUESC"."; 

2)   art. 10b otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10b. 1. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP lub zaawansowanym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny 

sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności 

przesłanych danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych 

na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do 

spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie określonych 

dokumentów w taki sposób. 

2. Decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ celny w postaci 

elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zaawansowanym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego."; 

3)   art. 17 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, urzędy celno-skarbowe oraz podległe im oddziały celne, w 

których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego 

w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być 

obejmowane towary. Rozporządzenie powinno uwzględniać możliwość 

sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej."; 

4)   w art. 35 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"W depozycie urzędu celno-skarbowego przechowuje się czasowo:"; 

5)   w art. 57: 

a)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty należności w kasie urzędu 

skarbowego lub w kasie podmiotu obsługującego ten urząd lub na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie 
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oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej 

lub w instytucji pieniądza elektronicznego;", 

b)  ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego dłużnika w banku lub 

instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego dłużnika w unijnej instytucji 

płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572) lub unijnej instytucji 

pieniądza elektronicznego niemających siedziby lub oddziału na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty kwoty należności uważa się dzień 

złożenia zlecenia płatniczego przez dłużnika, jeżeli wpłacana kwota zostanie 

uznana na rachunku bankowym urzędu skarbowego w terminie wskazanym w 

art. 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W razie 

przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na 

rachunku bankowym urzędu skarbowego. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw łączności i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu 

skarbowego, uwzględniając dane identyfikujące wpłacającego oraz tytuł 

wpłaty."; 

6)   w art. 57a: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Zlecenia płatnicze na rzecz urzędów skarbowych mogą być składane również w 

postaci elektronicznej, przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez bank 

lub innego dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych uprawnionego do przyjmowania zleceń 

płatniczych, albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub z innym dostawcą 

usług płatniczych przyjmującym zlecenie.", 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Rozliczanie płatności na rzecz urzędu skarbowego następuje poprzez 

międzybankowy system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji 

rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków 

międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego."; 
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7)   w art. 57b ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2. W miejscu zapłaty innym instrumentem płatniczym urząd skarbowy jest obowiązany 

zamieścić informację o pobieraniu i wysokości opłat i prowizji z tytułu płatności za 

pomocą tego instrumentu. Przed dokonaniem zapłaty należności za pomocą innego 

instrumentu płatniczego dłużnik jest informowany o pobieraniu i wysokości opłat i 

prowizji z tytułu zapłaty za pomocą tego instrumentu. 

3. Zapłata należności za pomocą innego instrumentu płatniczego jest możliwa, jeżeli 

urząd skarbowy dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji transakcji 

płatniczych."; 

<7a) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kwotę należności celnych nieuiszczoną w terminie pokrywa się ze złożonego 

zabezpieczenia.”;> 

8)   w art. 65a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2. Pobrane należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek 

urzędu skarbowego określonego na podstawie art. 70 ust. 5 w terminie 10 dni od dnia 

wydania przesyłki odbiorcy. 

3. Najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 

operator jest zobowiązany dostarczyć do urzędu celno-skarbowego, w którym 

przesyłka została przedstawiona, dowód przekazania należności przywozowych wraz 

z wykazem zawierającym numery dokumentów celnych dotyczących przesyłki, datę 

wydania przesyłki odbiorcy oraz kwotę należności przywozowych."; 

9)   w art. 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. W zakresie wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym 

wynikających z przepisów prawa celnego stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej."; 

10)  tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

"Organy celne i ich właściwość"; 

11)  art. 69 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 69. 1. Organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest: 

1)   naczelnik urzędu celno-skarbowego - jako organ pierwszej instancji; 

2)   dyrektor izby administracji skarbowej - jako: 

a)   organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, 
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b)   organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach 

prawa celnego oraz przepisach odrębnych, 

c)   organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej 

instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; 

3)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej - jako organ odwoławczy od 

decyzji, o których mowa w art. 70 ust. 2; 

4)   minister właściwy do spraw finansów publicznych - jako organ 

odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji. 

2. Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze."; 

12)  w art. 70: 

[a)  w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Dyrektor izby administracji skarbowej jest właściwy w sprawach, o których mowa 

w:",] 

<a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor izby administracji skarbowej jest właściwy w sprawach, o których 

mowa w:”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) art. 17a ust. 2 i art. 96 ust. 1 pkt 4–6.”,> 

b)  w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Dyrektor lub dyrektorzy izb administracji skarbowej wyznaczeni przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych są właściwi w sprawach 

dotyczących:", 

c)  ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

"3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, 

wyznaczy dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do 

prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2. Rozporządzenie powinno 

szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor 

izby administracji skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania 

zadań oraz jednolitości postępowania. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, 

może wyznaczyć dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej 

właściwych do prowadzenia spraw innych niż określone w ust. 2. Rozporządzenie 
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powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony 

dyrektor izby administracji skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego 

wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, urząd skarbowy lub urzędy skarbowe, na których rachunek 

bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub 

wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu 

zwrotu należności przywozowych lub wywozowych, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia sprawnego poboru i zwrotu tych należności."; 

13)  w art. 92 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów pobierane są opłaty, w przypadku 

gdy:"; 

14)  w art. 93: 

a)  w ust. 1: 

–  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Pobierane są opłaty, stanowiące dochody budżetu państwa, za:", 

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  wykonywanie na wniosek osoby zainteresowanej czynności przewidzianych 

w przepisach prawa celnego w miejscu innym niż urząd celno-skarbowy lub 

poza czasem pracy urzędu celno-skarbowego.", 

b)  ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

"1a. W przypadku przechowywania w depozycie urzędu celno-skarbowego towarów 

zajętych na podstawie art. 30 ust. 1 całkowita opłata za to przechowywanie nie 

może być niższa niż równowartość kwoty 10 euro i wyższa niż wartość celna 

towaru."; 

15)  po art. 95a dodaje się art. 95b w brzmieniu: 

"Art. 95b. 1. Indywidualne dane zawarte w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach 

składanych przez zgłaszającego objęte są tajemnicą celną. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do danych zawartych w: 

1)   aktach postępowania celnego oraz aktach postępowania w sprawach o 

przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe; 

2)   dokumentacji rachunkowej organu celnego; 
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3)   informacjach uzyskanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

lub naczelnika urzędu celno-skarbowego z banków oraz z innych źródeł 

niż wymienione w ust. 1. 

3. Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiązani są funkcjonariusze Służby 

Celno-Skarbowej oraz członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w 

jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, którzy w 

związku z wykonywaniem obowiązków uzyskali dostęp do informacji 

stanowiących tajemnicę celną. 

4. Osoby wymienione w ust. 3 są obowiązane do złożenia na piśmie 

przyrzeczenia następującej treści: 

"Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy celnej. Oświadczam, że są mi 

znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tej tajemnicy.". 

5. Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiązane są również inne osoby, 

którym udostępniono informacje objęte tajemnicą celną, chyba że na ich 

ujawnienie zezwala przepis prawa. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób, które przekazały informacje objęte 

tajemnicą celną. 

7. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-6 przepisy art. 294 § 3, art. 295, art. 

296-297a oraz art. 299-299b i art. 301 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio. 

8. Naruszenie tajemnicy celnej podlega odpowiedzialności karnej jak za 

naruszenie tajemnicy skarbowej. 

9. Przepisów o tajemnicy celnej nie stosuje się do informacji podlegających 

ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych."; 

16)  w art. 101 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Karę pieniężną uiszcza się gotówką w kasie urzędu skarbowego lub przekazuje na 

rachunek bankowy urzędu skarbowego określonego na podstawie art. 70 ust. 5.". 

 

[Art. 112. 

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605 i 

1807) w art. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

"3a)  Krajowej Informacji Skarbowej,".] 
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<Art. 112. 

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 

1807, 1948 i 2260) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej;”; 

2) w art. 52 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji 

skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-

skarbowego, a także zastępcy tych osób.”; 

3) w art. 53 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 5, mogą zajmować osoby, które 

spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach.”; 

4) w art. 53a: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 5, powołuje i odwołuje się 

według odrębnych przepisów.”, 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1–4a, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 

2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60). 

6. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu 

na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2–5, dyrektor generalny urzędu, w 

którym jest on zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania.”.> 

 

Art. 121. 

W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)   użyte w art. 15a w ust. 5, w art. 15b w ust. 2, w art. 15d w ust. 4, w art. 20 w ust. 8, w art. 

25 w ust. 4 w pkt 1 i w art. 33 w ust. 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy 

"funkcjonariusz celny" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami "funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej"; 
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2)   skreśla się użyte w art. 15a w ust. 5, w art. 15b w ust. 2 i w art. 20 w ust. 8, w różnej 

liczbie i różnym przypadku, wyrazy "inspektor kontroli skarbowej"; 

3)   użyte w art. 17 w ust. 2, w art. 23a w ust. 1, 3 i 7, w art. 23b w ust. 1 i 3, w art. 23c we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 23e w ust. 1 i 3, w art. 32 w ust. 3a, 4a i 8, w art. 90 

w ust. 1 oraz w art. 142 w ust. 1 i 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy 

"naczelnik urzędu celnego" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami "naczelnik urzędu celno-skarbowego"; 

4)   użyte w art. 20 w ust. 3, 4 i 10, w art. 75 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 6 w pkt 1 i w ust. 9, w 

art. 77 w ust. 1, w art. 81 i w art. 82 w pkt 1, w różnej liczbie i różnym przypadku, 

wyrazy "naczelnik urzędu celnego" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i 

odpowiednim przypadku wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego"; 

5)   użyte w art. 32 w ust. 3, 4 i 7, w art. 60 w ust. 3, w art. 77 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1, w 

art. 81 oraz w art. 135 w ust. 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "dyrektor 

izby celnej" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku 

wyrazami "dyrektor izby administracji skarbowej"; 

6)   użyte w art. 32 w ust. 4 i w art. 77 w ust. 3 wyrazy "Dyrektor Izby Celnej w Warszawie" 

zastępuje się wyrazami "Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie"; 

[7)   użyte w art. 32 w ust. 4a wyrazy "Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie" zastępuje 

się wyrazami "Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie";] 

<7) w art. 32 w ust. 4a wyrazy „Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie” zastępuje się 

wyrazami „Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie”;> 

8)   skreśla się użyte w art. 71 w ust. 5 i w art. 75 w ust. 8 wyrazy "lub organ kontroli 

skarbowej"; 

9)   użyte w art. 75 w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 i w ust. 6 w pkt 2, w art. 77 w ust. 5 w pkt 2 oraz 

w art. 82 w pkt 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "właściwa izba celna" 

zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami 

"właściwy urząd skarbowy"; 

10)  użyte w art. 77 w ust. 3 wyrazy "Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie" zastępuje 

się wyrazami "Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w 

Warszawie"; 

11)  w art. 77 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, określone czynności: 

sprawdzające, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-
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skarbowej wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik 

urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze działania prowadzona jest działalność 

lub wykonywane są czynności podlegające opodatkowaniu."; 

12)  w art. 77 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "urzędów celnych i izb celnych" zastępuje się 

wyrazami "urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej"; 

13)  w art. 83 wyrazy "Dyrektor izby celnej, o której mowa" zastępuje się wyrazami 

"Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa". 

 

<Art. 149a. 

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352 i 2001) w 

art. 1: 

1) w pkt 9, w art. 80c w ust. 1 w pkt 10 wyrazy „organom kontroli skarbowej, organom 

celnym i wywiadowi skarbowemu” zastępuje się wyrazami „organom Krajowej 

Administracji Skarbowej”; 

2) w pkt 17, w art. 100ah w ust. 1 w pkt 15 wyrazy „organom kontroli skarbowej, 

organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, 788 

i 1269)” zastępuje się wyrazami „organom Krajowej Administracji Skarbowej”.> 

 

Art. 160. 

1. Znosi się: 

1)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej; 

2)   Szefa Służby Celnej; 

3)   dyrektorów izb skarbowych; 

4)   dyrektorów izb celnych; 

5)   dyrektorów urzędów kontroli skarbowej; 

6)   naczelników urzędów celnych. 

2. Izba skarbowa kontynuuje działalność i staje się izbą administracji skarbowej. 

3. Należności i zobowiązania izby skarbowej stają się należnościami i zobowiązaniami izby 

administracji skarbowej. 

4. Izbę administracji skarbowej łączy się z, mającymi siedzibę w tym samym województwie, 

izbą celną i urzędem kontroli skarbowej. 
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5. Izba administracji skarbowej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki łączonych jednostek, 

bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają. 

6. Należności i zobowiązania izby celnej oraz urzędu kontroli skarbowej stają się 

należnościami i zobowiązaniami izby administracji skarbowej. 

[7. Bilanse zamknięcia sporządzone przez izbę administracji skarbowej, izbę celną oraz urząd 

kontroli skarbowej na dzień 28 lutego 2017 r. stają się bilansem otwarcia sporządzonym 

przez izbę administracji skarbowej na dzień 1 marca 2017 r.] 

8. Znosi się urzędy celne wraz z podległymi oddziałami celnymi. 

9. Izba administracji skarbowej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki urzędów celnych 

mających siedzibę w tym samym województwie, bez względu na charakter stosunku 

prawnego, z którego te prawa wynikają. 

10. Należności i zobowiązania urzędów celnych mających siedzibę w tym samym 

województwie, co izba administracji skarbowej, stają się należnościami i zobowiązaniami 

tej izby administracji skarbowej. 

 

Art. 170. 

1. Stosunki pracy osób zatrudnionych w jednostkach KAS, o których mowa w art. 36 ust. 1 

pkt 2, 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz stosunki służbowe osób pełniących służbę 

w jednostkach KAS, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy, o której mowa 

w art. 1, wygasają: 

1)   z dniem 31 sierpnia 2017 r., jeżeli osoby te w terminie do dnia 31 maja 2017 r., nie 

otrzymają pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia 

służby; 

2)   po upływie 3 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pracownik albo funkcjonariusz złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji 

zatrudnienia albo pełnienia służby, jednak nie później niż dnia 31 sierpnia 2017 r. 

2. Pracownik albo funkcjonariusz, któremu przedstawiono propozycję zatrudnienia albo 

pełnienia służby, składa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oświadczenie o przyjęciu 

albo odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest 

równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza 

traktuje się jak zwolnienie ze służby. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownikom oraz funkcjonariuszom przysługują 

świadczenia należne odpowiednio w związku z likwidacją urzędu albo zniesieniem 

jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 159 pkt 3. 

<4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do pracowników oraz funkcjonariuszy, którzy nabyli 

prawo do odprawy przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z 

tytułu niezdolności do pracy.> 

5. Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których mają 

zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605 i 1807). 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do pracowników, o których mowa w art. 167 ust. 

1. 

7. Pracownicy, o których mowa w art. 167 ust. 1, oraz funkcjonariusze pełniący służbę w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, którym nie 

zostanie złożona propozycja określająca nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby 

w terminie do dnia 31 maja 2017 r., otrzymują pisemną informację o braku propozycji. 

 

< Art. 171a. 

Osoby zajmujące stanowiska oraz pełniące obowiązki naczelników urzędów skarbowych 

i ich zastępców na podstawie dotychczasowych przepisów wykonują swoje obowiązki do 

dnia otrzymania aktów powołania na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 

1, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2017 r.> 

 

Art. 199. 

1. Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe wszczęte i 

niezakończone przez inspektorów kontroli skarbowej jako finansowe organy postępowania 

przygotowawczego do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przejmują do prowadzenia 

odpowiednio właściwi naczelnicy urzędów celno-skarbowych. 

2. Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe wszczęte i 

niezakończone przez urzędy celne jako finansowe organy postępowania 

przygotowawczego do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przejmują do prowadzenia 

odpowiednio właściwi naczelnicy urzędów celno-skarbowych. 

3. Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe wszczęte i 

niezakończone przez urzędy skarbowe jako finansowe organy postępowania 
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przygotowawczego do dnia wejście w życie niniejszej ustawy przejmują do prowadzenia 

odpowiednio właściwi naczelnicy urzędów skarbowych. 

<4. Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 

określone w art. 54 § 2 i 3, art. 55 § 2 i 3, art. 56 § 24, art. 56a, art. 56b, art. 57 § 1, 

art. 60–62, art. 69 § 2, art. 71, art. 72, art. 75, art. 76 § 2 i 3, art. 77 § 2 i 3, art. 78 § 2 i 

3, art. 80, art. 80a, art. 81–83, art. 84 § 1, art. 106l i art. 106ł ustawy z dnia 10 

września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, 2024 i 2138 

oraz z 2017 r. poz. 88), ujawnione do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przez 

inspektorów kontroli skarbowej lub urzędy celne jako finansowe organy 

postępowania przygotowawczego, wszczynają i prowadzą właściwi naczelnicy 

urzędów celno-skarbowych.> 

 

Art. 202. 

1. Postępowania kontrolne oraz kontrole podatkowe prowadzone w toku postępowania 

kontrolnego, prowadzone na podstawie ustawy uchylanej w art. 159 pkt 1, wszczęte i 

niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone przez: 

1)   dyrektora urzędu kontroli skarbowej - prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego 

mający siedzibę w tym samym województwie, w którym miał siedzibę dyrektor 

urzędu kontroli skarbowej, na podstawie dotychczasowych przepisów; 

2)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej - prowadzi dyrektor izby administracji 

skarbowej właściwy dla województwa mazowieckiego, na podstawie 

dotychczasowych przepisów. 

<1a. W ramach postępowań kontrolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, naczelnik 

urzędu celno-skarbowego może, w drodze decyzji, dokonać zabezpieczenia 

zobowiązania podatkowego. Przepisy dotychczasowe stosuje się.> 

2. W sprawach z zakresu stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych, wznowienia 

postępowania, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji wydanej przez Generalnego 

Inspektora Kontroli Skarbowej, po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 

właściwym organem jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

[3. W sprawach z zakresu stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych, wznowienia 

postępowania, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji wydanej przez dyrektora urzędu 

kontroli skarbowej, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy właściwym jest naczelnik 

urzędu celno-skarbowego.] 
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<3. W sprawach z zakresu stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych, wznowienia 

postępowania, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji wydanej przez dyrektora 

urzędu kontroli skarbowej, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy właściwym jest 

naczelnik urzędu celno-skarbowego mający siedzibę w tym samym województwie, w 

którym miał siedzibę dyrektor urzędu kontroli skarbowej.> 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do postępowań wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych przez organy kontroli 

skarbowej na podstawie innych przepisów, niż przepisy ustawy uchylanej w art. 159 pkt 1. 

5. Postępowania kontrolne przejęte przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych na podstawie art. 119g § 1 ustawy, o której mowa w art. 38, i niezakończone 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów. 

 

[Art. 203. 

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sprawy związane z 

udostępnianiem dyrektorom urzędów kontroli skarbowej przed wszczęciem postępowania 

kontrolnego informacji w trybie art. 7c i art. 7d ustawy uchylanej w art. 159 pkt 1 prowadzi 

naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie dotychczasowych przepisów.] 

 

< Art. 203. 

1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sprawy 

związane z udostępnianiem dyrektorom urzędów kontroli skarbowej przed 

wszczęciem postępowania kontrolnego informacji w trybie art. 7c i art. 7d ustawy 

uchylanej w art. 159 pkt 1 prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego mający 

siedzibę w tym samym województwie, w którym miał siedzibę dyrektor urzędu 

kontroli skarbowej, na podstawie dotychczasowych przepisów. 

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sprawy 

związane z udostępnianiem Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej przed 

wszczęciem postępowania kontrolnego informacji w trybie art. 7c i art. 7d ustawy 

uchylanej w art. 159 pkt 1 prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej na 

podstawie dotychczasowych przepisów. 

3. W sprawach zażaleń na postanowienia wydawane w trybie art. 7c i art. 7d ustawy 

uchylanej w art. 159 pkt 1 właściwy jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.> 
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Art. 205. 

[1. Odwołanie od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej wnosi się do dyrektora izby 

administracji skarbowej, jeżeli termin do wniesienia odwołania od tych decyzji nie upłynął 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.] 

<1. Odwołanie od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej wnosi się za 

pośrednictwem naczelnika urzędu celno-skarbowego mającego siedzibę w tym samym 

województwie, w którym miał siedzibę dyrektor urzędu kontroli skarbowej, do 

właściwego dla kontrolowanego dyrektora izby administracji skarbowej, jeżeli termin 

do wniesienia odwołania od tych decyzji nie upłynął przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy.> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zażaleń. 

3. Od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Generalnego Inspektora Kontroli 

Skarbowej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczące 

odwołań. 

 

< Art. 222a. 

1. Upoważnienia udzielone na podstawie art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 

83, które zostały złożone do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 

pozostają w mocy. Upoważnienia te uznaje się za upoważnienia dla banku albo 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do przekazywania organom 

wymienionym w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 83, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na 

rachunkach, których te upoważnienia dotyczą. 

2. Podmioty, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły kaucję 

gwarancyjną w formie, o której mowa w art. 105b ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy 

zmienianej w art. 83, i kaucja ta została przyjęta przed tym dniem, są obowiązane do 

dostosowania, do dnia 31 marca 2017 r., kaucji gwarancyjnej, aby przewidywała, w 

przypadku wszczęcia po dniu 31 marca 2017 r. kontroli celno-skarbowej w zakresie 

rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, odpowiednio przedłużenie okresu 
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trwania odpowiedzialności gwaranta po upływie okresu ważności gwarancji albo 

przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia po upływie okresu ważności 

upoważnienia, o terminy wskazane w art. 105b ust. 8 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 

83, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod rygorem usunięcia w dniu 1 kwietnia 

2017 r. przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wykazu, o którym mowa w 

art. 105c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83. W przypadku usunięcia podmiotu z 

wykazu, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83, wydaje się 

postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie. 

3. W przypadku wszczęcia i niezakończenia przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w 

zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105b 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83, zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się do 

czasu zakończenia tego postępowania. 

4. W przypadku wszczęcia w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 

31 marca 2017 r. kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy 

kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83, 

przyjęta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zwrotu kaucji gwarancyjnej 

nie dokonuje się do dnia złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli celno-

skarbowej, a jeżeli doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w 

postępowanie podatkowe – do czasu zakończenia tego postępowania. 

5. Uznaje się, że kaucje gwarancyjne, które zostały złożone w formie, o której mowa w 

art. 105b ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy zmienianej w art. 83, i przyjęte przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, przewidują w przypadku wszczęcia w okresie od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 marca 2017 r. kontroli celno-

skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, odpowiednio 

przedłużenie okresu trwania odpowiedzialności gwaranta po upływie okresu ważności 

gwarancji albo przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia po upływie okresu 

ważności upoważnienia, do dnia złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli 

celno-skarbowej, z tym że w przypadku przekształcenia kontroli celno-skarbowej w 

postępowanie podatkowe, w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja 

gwarancyjna, przedłużenie okresu trwania odpowiedzialności gwaranta albo 

przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia, następuje do czasu zakończenia 

tego postępowania.> 
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Art. 260. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 1, art. 4 pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11, art. 13, art. 

27, art. 38 pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b 

tiret drugie, art. 119, art. 148, art. 160 ust. 2 i 3, art. 162 ust. 1 pkt 1, art. 164, art. 165 ust. 

1, 2 i 6, art. 178, art. 190 ust. 1, art. 201 ust. 1 i art. 259 ust. 1, które wchodzą w życie z 

dniem ogłoszenia; 

2)   art. 150, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 

<2a) art. 112 pkt 24, które wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.;> 

3)   art. 4 pkt 12, art. 163 pkt 3, art. 168, art. 172 pkt 6 oraz art. 192 ust. 1-4, które wchodzą w 

życie z dniem 1 stycznia 2018 r. <;> 

<4) art. 149a, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ (Dz. 

U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88 i 244) 

 

Art. 21. 

1. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. Stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej może zajmować osoba: 

1)   będąca obywatelem polskim; 

2)   korzystająca z pełni praw publicznych; 

3)   która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

[4)   wobec której nie orzeczono prawomocnie zakazu zajmowania stanowisk 

kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;] 
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5)   posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia w zakresie prawa, administracji, ekonomii, 

zarządzania lub w innym zakresie uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie 

prawa, administracji, ekonomii lub zarządzania; 

6)   mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby; 

7)   posiadająca kompetencje kierownicze; 

8)   ciesząca się nieposzlakowaną opinią. 

3. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odwołuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych. 

4. Powołanie albo odwołanie następuje odpowiednio z dniem wskazanym w akcie powołania 

lub odwołania. 

5. Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej można być nie dłużej niż 5 lat. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 5, nie dłużej 

jednak niż o kolejne 5 lat. 

[7. Osoba odwołana ze stanowiska dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zachowuje 

prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres 3 miesięcy, jeżeli jest ono wyższe 

od przysługującego na nowym stanowisku pracy albo służby w KAS.] 

 

Art. 23. 

1. Zastępcę dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej powołuje Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej na wniosek dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 

2. Zastępcę dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odwołuje Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

[3. Przepisy art. 21 ust. 2, 4 i 7 stosuje się odpowiednio.] 

<3. Przepis art. 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 24. 

1. Dyrektora izby administracji skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. Stanowisko dyrektora izby administracji skarbowej może zajmować osoba: 

1)   będąca obywatelem polskim; 

2)   korzystająca z pełni praw publicznych; 
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3)   która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4)   wobec której nie orzeczono prawomocnie zakazu zajmowania stanowisk 

kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 

5)   posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia w zakresie prawa, administracji, 

ekonomii, zarządzania lub w innym zakresie uzupełnione studiami 

podyplomowymi w zakresie prawa, administracji, ekonomii lub zarządzania; 

6)   mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby; 

7)   posiadająca kompetencje kierownicze; 

8)   ciesząca się nieposzlakowaną opinią. 

3. Dyrektora izby administracji skarbowej odwołuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych. 

[4. Powołanie albo odwołanie następuje odpowiednio z dniem wskazanym w akcie powołania 

lub odwołania.] 

<4. W przypadku funkcjonariusza powołanie albo odwołanie następuje odpowiednio z 

dniem wskazanym w akcie powołania albo odwołania.> 

5. Dyrektorem izby administracji skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej można być 

nie dłużej niż 5 lat. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 5, nie dłużej 

jednak niż o kolejne 5 lat. 

[7. Osoba odwołana ze stanowiska dyrektora izby administracji skarbowej zachowuje prawo 

do dotychczasowego wynagrodzenia albo uposażenia przez okres 3 miesięcy, jeżeli jest ono 

wyższe od przysługującego na nowym stanowisku pracy albo służby w KAS.] 

<7. W przypadku odwołania funkcjonariusza ze stanowiska dyrektora izby 

administracji skarbowej funkcjonariusz zachowuje prawo do dotychczasowego 

uposażenia przez okres 3 miesięcy, jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na 

nowym stanowisku służby w KAS.> 

 

[Art. 191. 

1. Stanowiska służbowe funkcjonariuszy w Służbie Celno-Skarbowej podlegają opisowi i 

wartościowaniu. 
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2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze zarządzenia, zasady 

dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych.] 

 

Art. 228. 

[1. Funkcjonariusz odwołany ze stanowiska służbowego lub przeniesiony na niższe 

stanowisko służbowe zachowuje prawo do uposażenia pobieranego na poprzednio 

zajmowanym stanowisku przez okres 6 miesięcy.] 

<1. Funkcjonariusz odwołany ze stanowiska służbowego lub przeniesiony na niższe 

stanowisko służbowe zachowuje prawo do uposażenia pobieranego na poprzednio 

zajmowanym stanowisku przez okres 3 miesięcy.> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy przeniesionych na niższe stanowisko 

służbowe na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 7 oraz funkcjonariuszy przeniesionych na własną 

prośbę. 

 

 

 


