


 
Stanowisko Rządu 

wobec poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej (druk nr 827) 

 
I.  Poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 
Skarbowej (druk nr 827) zawiera regulacje dotyczące wejścia w życie przepisów dotyczących 
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Ustawa zawiera zarówno przepisy zmieniające, 
jak i uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe. 
 
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, co do zasady, wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisu, na podstawie którego zostanie ustanowiony organ 
Krajowej Administracji Skarbowej – Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jednocześnie 
przepis, na podstawie którego Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych, będzie mógł powołać Szefa KAS, które wchodzą w życie z 
dniem ogłoszenia.  
 
W związku ze zmianą dotychczasowej struktury organizacyjnej administracji podatkowej, 
Służby Celnej oraz urzędów kontroli skarbowej w strukturę Krajowej Administracji 
Skarbowej zachodzi konieczność wprowadzenia zmian dostosowujących w 157 ustawach.  
Zmiany występujące w większości ustaw polegają co do zasady na:  

1) zastąpieniu w obowiązujących aktach prawnych regulacji dotyczących:  
a) izb skarbowych i izb celnych regulacjami dotyczącymi izb administracji 

skarbowej,  
b) urzędów celnych regulacjami dotyczącymi urzędów skarbowych lub urzędów 

celno-skarbowych,  
c) organów kontroli skarbowej regulacjami dotyczącymi urzędów celno-

skarbowych, albo skreśleniu w obowiązujących aktach prawnych regulacji 
dotyczących organów kontroli skarbowej zarówno w aspekcie organizacyjnym 
(organy kontroli skarbowej), jak i proceduralnym; zmiany w ustawach 
polegają na wykreśleniu wyrażeń „organy kontroli skarbowej”, albo w 
miejscach, w których jest to zasadne, zastąpieniu ich odpowiednim 
wyrażeniem (np. „naczelnik urzędu celno-skarbowego”, „Szef Krajowej 
Administracji Skarbowej”);  

2) zastąpieniu w obowiązujących aktach prawnych regulacji dotyczących 
funkcjonariuszy celnych regulacjami odnoszącymi się do funkcjonariuszy Służby 
Celno-Skarbowej;  

3) zastąpieniu regulacji dotyczących wpłat na rachunek bankowy urzędu skarbowego 
regulacjami dotyczącymi wpłat na rachunek bankowy izby administracji skarbowej.  

 
Oprócz ww. zmian dostosowawczych proponuje się wprowadzenie dodatkowych zmian  
w następujących ustawach:  

1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wprowadza się instytucję 
radcy skarbowego. Uprawnienia:  
a) naczelnika urzędu skarbowego jako organu podatkowego pierwszej instancji,  
b) dyrektora izby administracji skarbowej jako organu podatkowego pierwszej 

instancji,  
c) dyrektora izby administracji skarbowej jako organu odwoławczego  

– przysługują także radcy skarbowemu, wykonującemu czynności orzecznicze. 
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Jednocześnie rozszerzono niedewolutywny środek zaskarżenia, o którym mowa  
w art. 221 ustawy – Ordynacja podatkowa, na decyzje wydane przez naczelnika urzędu 
celno-skarbowego. Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego jest 
rozpatrywane przez ten sam organ. 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.  
Organami właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy są: minister 
właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ informacji finansowej 
oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej jako Generalny Inspektor Informacji 
Finansowej. W związku z tym, że status Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
określa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, to w ustawie o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uchyla się dotychczasowe regulacje 
dotyczące powołania i odwołania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jako 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Szef Krajowej Administracji 
Skarbowej będzie pełnił rolę Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jako 
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.  
Szereg zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu odnosi się do zmiany ministra właściwego ds. instytucji finansowych na 
ministra właściwego ds. finansów publicznych oraz dostosowaniu zadań do nowej 
struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej. Jednocześnie zmienia się 
regulację dotyczącą kontroli wypełniania przez instytucje obowiązane, z wyłączeniem 
Narodowego Banku Polskiego, obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wskazując, że kontrolę wykonują jedynie 
naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Kontroli tej nie będą już realizować 
pracownicy jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w strukturze 
Ministerstwa Finansów. 

3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej zaproponowano implementację 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2015 r. sygn. akt K 18/14,  
w którym TK orzekł, że art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej jest 
niezgodny z art. 66 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 Konstytucji. W uzasadnieniu wyroku 
Trybunał podkreślił, że niekonstytucyjność zaskarżonego przepisu jest skutkiem 
niezrealizowania przez ustawodawcę obowiązku, który wynika z formalnego aspektu 
art. 66 ust. 1 Konstytucji. Brak bowiem w zaskarżonym przepisie ustawy o Służbie 
Celnej określenia publicznego prawa podmiotowego każdej osoby wykonującej pracę 
do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz – odpowiadających temu prawu 
– obowiązków szeroko rozumianego pracodawcy. Z uwagi na ten brak art. 66 ust. 1  
o ustawy Służbie Celnej traci swój gwarancyjny charakter. Mając na względzie 
rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, należy wprowadzić zmiany w ustawie  
o Służbie Celnej. Przyjęto przy tym założenie, zgodnie z którym zmiany w przepisach 
pragmatyki służbowej funkcjonariuszy celnych powinny zmierzać do uregulowania  
w ustawie zasadniczych spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby 
funkcjonariuszy tej formacji. Sentencja wyroku została ogłoszona dnia 2 grudnia  
2015 r. w Dz. U. poz. 2023. Oznacza to, że w terminie 12 miesięcy od tej daty powinny 
zostać wydane przepisy, których niekonstytucyjność została orzeczona, tj. ustawa wraz 
z rozporządzeniem. 
Mając powyższe na uwadze, nadano nowe brzmienie art. 143 ustawy o Służbie Celnej, 
które zastąpiło obowiązującą jedynie delegację dla Ministra Finansów do wydania 
rozporządzenia określającego szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby. 
Aktualnie, zgodnie z projektem ustawy kierownik jednostki organizacyjnej jest 
obowiązany zapewnić funkcjonariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki służby oraz 
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prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
służby, a funkcjonariusz jest obowiązany do przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny służby oraz przepisów przeciwpożarowych. Pozostawiono 
delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa i higieny służby i określono, że w sprawach związanych  
z bezpieczeństwem i higieną służby, w zakresie nieuregulowanym ustawą  
i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy działu 
dziesiątego Kodeksu pracy, z wyłączeniem art. 210, art. 229 § 1 i 8, art. 230, art. 231, 
art. 232, art. 234-2372, art. 2377 § 1 pkt 1 i § 2-4, art. 2378, art. 2379§ 3, art. 23711 § 4, 
art. 23711a, art. 23712, art. 23713 i art. 23713a. 
 

Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe.  
Mając na względzie, że Krajowa Administracja Skarbowa przejmie realizację zadań 
wykonywanych przez kontrolę skarbową, administrację podatkową oraz Służbę Celną, 
przepisy ustaw statuujących te formacje stracą moc, co do zasady z dniem 1 stycznia 2017 r. 
Dotyczy to: ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
720), ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
578, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
990, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U.  
 poz. 1269, z późn. zm.).  
W związku z regulacjami przyjętymi w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej znosi się 
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektorów izb skarbowych, dyrektorów izb 
celnych, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz naczelników urzędów celnych. Znosi 
się również urzędy celne.  
Wedle projektu, izba skarbowa kontynuuje działalność i staje się izbą administracji skarbowej 
z dniem 1 września 2016 r. W okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dyrektor 
izby skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby administracji skarbowej. Z dniem  
1 stycznia 2017 r. łączy się izbę administracji skarbowej z izbą celną i urzędem kontroli 
skarbowej, przy czym izba administracji skarbowej, w związku z połączeniem z izbą celną  
i urzędem kontroli skarbowej, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki łączonych jednostek 
bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają. 
Należności i zobowiązania izby skarbowej, izby celnej, urzędu kontroli skarbowej stają się 
należnościami i zobowiązaniami izby administracji skarbowej.  
Bilanse zamknięcia sporządzone przez izbę administracji skarbowej, izbę celną oraz urząd 
kontroli skarbowej na dzień 31 grudnia 2016 r. stają się bilansem otwarcia sporządzonym 
przez izbę administracji skarbowej na dzień 1 stycznia 2017 r.  
Kolejne zmiany odnoszą się do Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, które 
zostaje zniesione z dniem 31 grudnia 2016 r., a z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się Krajową 
Szkołę Skarbowości. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Centrum Edukacji 
Zawodowej Resortu Finansów staje się mieniem Krajowej Szkoły Skarbowości.  
Krajowej Szkoły Skarbowości przejmuje prawa i zobowiązania Centrum Edukacji 
Zawodowej Resortu Finansów. Bilans zamknięcia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu 
Finansów staje się bilansem otwarcia Krajowej Szkoły Skarbowości.  
Ustawą ustanawia się następujące organy Krajowej Administracji Skarbowej: Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby 
administracji skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-
skarbowego.  
Ponadto tworzy się: Krajową Informację Skarbową, urzędy celno-skarbowe oraz Centrum 
Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, które jest państwową jednostką budżetową.  
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Ustawa wskazuje, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej, od dnia 1 lipca 2016 r., 
wykonuje zadania w zakresie tworzenia i organizacji Krajowej Administracji Skarbowej  
i może w tym celu wydawać zarządzenia. Od tego dnia zadania w zakresie utworzenia urzędu 
celno-skarbowego wykonuje dyrektor izby skarbowej.  
W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy Szef Krajowej Administracji Skarbowej,  
w drodze zarządzenia, powoła i określi zakres zadań pełnomocnika do spraw utworzenia 
Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. Pełnomocnik do spraw organizacji 
Krajowej Informacji Podatkowej przekształca się w Pełnomocnika do spraw organizacji 
Krajowej Informacji Skarbowej – obaj pełnomocnicy podlegają Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej. 
Do czasu powołania dyrektora Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej 
zadania dyrektora Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje 
Pełnomocnik.  
 
W zakresie zasobów kadrowych przyjęto następujące zasady kontynuacji zatrudnienia albo 
służby.  
W pierwszej kolejności uregulowano zasady kontynuacji pracy/służby w przekształconych, 
łączonych i znoszonych jednostkach do dnia 30 czerwca 2017 r.  
Zgodnie z art. 165 ustawy, osoby zatrudnione w izbach skarbowych stają się z dniem  
1 września 2016 r., nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r., pracownikami zatrudnionymi  
w izbach administracji skarbowej i zachowują ciągłość pracy i służby. Osoby te otrzymują 
pisemną informację o miejscu wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli ulega ono 
zmianie. Brak informacji jest równoznaczny z wykonywaniem obowiązków służbowych w 
dotychczasowym miejscu.  
Osoby zatrudnione w jednostkach łączonych albo znoszonych oraz funkcjonariusze celni 
pełniący służbę w tych jednostkach albo w Ministerstwie Finansów oraz pracownicy 
wykonujący zadania Krajowej Administracji Skarbowej zatrudnieni w Ministerstwie 
Finansów stają się z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej niż do 
dnia 30 czerwca 2017 r., odpowiednio pracownikami zatrudnionymi w jednostkach 
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej albo funkcjonariuszami Służby Celno-
Skarbowej, pełniącymi służbę w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej, i zachowują 
ciągłość pracy i służby.  
Takie same zasady odnoszą się do pracowników izb skarbowych zatrudnionych przed dniem 
wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w Izbie Skarbowej w 
Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie realizujących zadania w biurach 
Krajowej Informacji Podatkowej oraz w Izbie Celnej w Katowicach realizujących zadania 
informacji celnej – stają się, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r., pracownikami Biura 
Krajowej Informacji Skarbowej.  
Z kolei pracownicy zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów stają się, nie 
dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r., pracownikami Krajowej Szkoły Skarbowości.  
Podobnie jak w przypadku izb skarbowych, osoby zatrudnione oraz pełniące służbę  
w jednostkach łączonych albo znoszonych, nie później niż do dnia 30 listopada 2016 r., 
otrzymują pisemną informację o miejscu wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli ulega 
ono zmianie, a brak informacji w tym terminie jest równoznaczny z wykonywaniem 
obowiązków służbowych w dotychczasowym miejscu.  
W dalszej kolejności ustawa określa zasady składania propozycji kontynuacji zatrudnienia 
albo służby po dniu 30 czerwca 2017 r.  
Zgodnie z art. 167 ustawy, w terminie do dnia 31 maja 2017 r., dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości 
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oraz dyrektor Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, składają 
pracownikom oraz funkcjonariuszom pisemną propozycję określającą nowe warunki 
zatrudnienia albo pełnienia służby. Podobnie, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów,  
w porozumieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, składa pracownikom oraz 
funkcjonariuszom wykonującym zadania Krajowej Administracji Skarbowej odpowiednio 
zatrudnionym albo pełniącym służbę w Ministerstwie Finansów, w tym samym terminie, 
pisemną propozycję pracy określającą nowe warunki zatrudnienia, a Szef Krajowej 
Administracji Skarbowej składa propozycję pełnienia służby funkcjonariuszom pełniącym 
służbę w Ministerstwie Finansów.  
Natomiast Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w porozumieniu z Dyrektorem 
Generalnym Ministerstwa Finansów, przedkłada pracownikom wykonującym zadania 
Krajowej Administracji Skarbowej zatrudnionym w Ministerstwie Finansów, w terminie do 
dnia 31 maja 2017 r., pisemną propozycję pełnienia służby określającą nowe warunki 
pełnienia służby. Powyższe propozycje uwzględniają posiadane kwalifikacje 
pracownika/funkcjonariusza i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także 
dotychczasowe miejsce zamieszkania.  
W przypadku nieotrzymania albo nieprzyjęcia propozycji zatrudnienia w terminie do dnia 
31 maja 2017 r. stosunki pracy oraz stosunki służbowe osób odpowiednio zatrudnionych albo 
pełniących służbę w izbach administracji skarbowych, jednostkach łączonych albo 
znoszonych, wygasają z dniem 30 czerwca 2017 r. Pracownik oraz funkcjonariusz składają 
oświadczenie w sprawie decyzji co do przyjęcia propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym 
terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia 
służby.  
W przypadku nieprzyjęcia propozycji pracownikom oraz funkcjonariuszom przysługują 
świadczenia należne odpowiednio w związku z likwidacją urzędu albo zniesieniem jednostki 
organizacyjnej w rozumieniu ustawy o Służbie Celnej.  
Przepisów dot. wygaśnięcia stosunków pracy oraz świadczeń przysługujących z tego tytułu 
nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których mają zastosowanie przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 
Ustawa wprowadza także ogólną zasadę zachowania przez pracowników i funkcjonariuszy 
celnych ciągłości pracy albo służby. Do okresu służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz pracy 
w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, od którego zależą 
uprawnienia i świadczenia należne funkcjonariuszowi oraz pracownikowi, wlicza się okres 
służby w Służbie Celnej, lub pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej, izbach 
skarbowych i urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, Centrum Edukacji 
Zawodowej Resortu Finansów, Ministerstwie Finansów. 
Ustawa określa także zasady korzystania w 2017 r. z prawa do dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego urzędników służby cywilnej i z dodatkowego urlopu wypoczynkowego 
oraz urlopu zdrowotnego funkcjonariuszy. Funkcjonariusz, który przyjął propozycję pracy nie 
jest zobowiązany do zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania oraz 
kosztów, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.  

W ustawie określono również zasady: 
1) przyznawania świadczeń socjalnych funkcjonariuszom w 2017 r.; 
2) składania oświadczenia lustracyjnego przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 

1972 r.; 
3) przeprowadzania służby przygotowawczej funkcjonariusza celnego, która się 

rozpoczęła i nie zakończyła przed dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej; 

4) prowadzenia spraw dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.  
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W zakresie kontynuacji działalności jednostek Krajowej Administracji Skarbowej po 
reorganizacji przyjęto następujące rozwiązania. 
W celu zachowania płynności w realizacji zadań i stopniowego wdrażania nowych regulacji 
bez uszczerbku dla wykonywania zadań ustawowych przewiduje się okres trzyletni na zmiany 
dotyczące legitymacji służbowych, składników umundurowania, oznakowania pojazdów  
i jednostek pływających i samochodów służbowych oraz decyzji dotyczących przydzielenia 
broni służbowej. 
Z mocy ustawy mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji izb skarbowych, izb celnych  
i urzędów kontroli skarbowej oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie izb 
skarbowych, izb celnych i urzędów kontroli skarbowej stają się mieniem będącym 
odpowiednio w dyspozycji lub w trwałym zarządzie właściwych miejscowo izb administracji 
skarbowej, natomiast mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji izb skarbowych oraz 
nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie izb skarbowych, użytkowane przez biura 
Krajowej Informacji Podatkowej w tych izbach, stają się mieniem w dyspozycji oraz 
nieruchomościami w trwałym zarządzie urzędu Krajowej Informacji Skarbowej. 
Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, z dniem jego utworzenia, zostanie 
wyposażone w nieruchomości niezbędne do jego działalności przez Ministra Skarbu Państwa. 
W pozostałe składniki, tj. sprzęt i wyposażenie wraz z komputerami i bazą danych oraz inne 
mienie niezbędne do wykonywania zadań przez Centrum Informatyki Krajowej Administracji 
Skarbowej, zostanie wyposażone nieodpłatnie przez Ministra Finansów, Dyrektora 
Generalnego w Ministerstwie Finansów oraz kierowników jednostek organizacyjnych 
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów. 
Należności i zobowiązania przekształcanych, łączonych oraz znoszonych urzędów  
i znoszonych organów, w sprawach organizacyjno-finansowych oraz z zakresu służby i pracy, 
stają się należnościami i zobowiązaniami właściwych jednostek organizacyjnych Krajowej 
Administracji Skarbowej lub organów Krajowej Administracji Skarbowej.  
Prawa i obowiązki przekształcanych, łączonych oraz znoszonych urzędów i znoszonych 
organów przejmują odpowiednie jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej 
lub organy Krajowej Administracji Skarbowej.  
Stroną porozumień zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy przez Generalnego 
Inspektora Kontroli Skarbowej i Szefa Służby Celnej z innymi podmiotami staje się Szef 
Krajowej Administracji Skarbowej.  
Przepisy przejściowe dotyczące kontynuacji odpowiednio postępowań, czynności, kontroli.  
Ustawa wprowadzająca określa zasady prowadzenia wszczętych i niezakończonych na 
gruncie dotychczasowych przepisów postępowań karnych, karno-skarbowych, podatkowych, 
celnych, egzekucyjnych, zabezpieczających, sądowych, a także kontroli i innych 
podejmowanych czynności, przyjmując zasadę ich kontynuacji. W tym celu również 
wprowadza się przepis utrzymujący w mocy wszystkie dotychczas wykonane czynności  
w ramach tych działań. 
 
II.  W ocenie Rady Ministrów poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę  
o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827) zagwarantuje skuteczne i sprawne 
wdrożenie rozwiązań dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej.  
 
Rada Ministrów popiera koncepcję wcześniejszego utworzenia izb administracji skarbowej, 
które będą odpowiedzialne w znaczącym stopniu za wdrożenie reformy administracji 
skarbowej. Jednak określony w projektowanej ustawie termin wejścia w życie przepisów 
dotyczących izby administracji skarbowej, pracowników zatrudnionych w tej jednostce (dzień 
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1 września 2016 r.) stał się nieaktualny. Wobec powyższego należy określić nowy termin 
wejścia w życie tych przepisów, np. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy; określenie 
tego terminu jest jednak zdeterminowane przebiegiem procesu legislacyjnego. Analogicznie, 
powyższe dotyczy określenia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej 
Informacji Skarbowej, Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowej Informacji Skarbowej 
oraz Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowej Informacji Skarbowej. 
 
W toku procesu legislacyjnego należy dokonać dodatkowych zmian dostosowawczych w 
zakresie wynikającym z wprowadzonych w ostatnim czasie zmian prawnych.  
 
Rada Ministrów popiera poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę  
o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827).  

 


