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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 dnia 24 listopada 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 

 

(druk nr 666) 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 

1947, z późn.zm.) 

Art. 14. 

1. Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy: 

1)   nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb 

administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów 

celno-skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, zwanej dalej "Szkołą", 

[dyrektora Centrum Informatyki KAS, zwanego dalej "Centrum",] oraz dyrektorów 

właściwych w sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej "komórkami 

organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra"; 

2)   kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS; 

3)   realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS; 

4)   nadzorowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności, o których mowa w art. 113-

117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-

5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133; 

5)   
(5)

 rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 

6)   
(6)

 realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15-16a; 

7)   wykonywanie kontroli celno-skarbowej w zakresie prawidłowości i prawdziwości 

składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 

8)   przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 
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9)   koordynowanie kontroli celno-skarbowych wykonywanych przez naczelników 

urzędów celno-skarbowych; 

10)  audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

11)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

12)  wykonywanie zadań centralnej jednostki koordynującej w rozumieniu Konwencji 

sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 

wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w 

Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31); 

13)  wykonywanie funkcji specjalnej jednostki w rozumieniu art. 85 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 

oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 

2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 549), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013"; 

14)  wykonywanie funkcji instytucji audytowej w rozumieniu art. 123 ust. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 320), art. 31 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1), art. 25 

ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy 
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policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego 

(Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 112) oraz art. 20 ust. 2 rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego 

przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej 

finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz. Urz. UE L 244 z 

19.08.2014, str. 12); 

15)  wykonywanie funkcji jednostki certyfikującej w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 

(UE) nr 1306/2013; 

16)  wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 

20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do 

Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1); 

17)  wykonywanie zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 1850/2015 z dnia 13 października 2015 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (Dz. 

Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 1); 

18)  wykonywanie zadań wynikających z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 

dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 

Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. 

Urz. UE L 248/1 z 18.09.2013, str. 1); 

19)  zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach także 

innym osobom, organom i instytucjom państwowym; 

20)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej 

zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

21)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 
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2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

dyrektorów izb administracji skarbowej. 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego 

wykonywania zadań, w szczególności nadzoru nad działalnością dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów 

skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły[, dyrektora 

Centrum] oraz dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra oraz 

kształtowania polityki kadrowej i szkoleniowej w KAS, może wydawać zarządzenia. 

 

Art. 18. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania przy pomocy zastępców Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów 

izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-

skarbowych, dyrektora Szkoły[, dyrektora Centrum] oraz dyrektorów komórek 

organizacyjnych urzędu obsługującego ministra. 

 

Art. 36. 

1. Jednostkami organizacyjnymi KAS są: 

1)   komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra; 

2)   Krajowa Informacja Skarbowa; 

3)   izby administracji skarbowej; 

4)   urzędy skarbowe; 

5)   urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi; 

6)   Szkoła[;] <.> 

[7)   Centrum.] 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze zarządzenia, tworzyć 

delegatury jednostek organizacyjnych KAS, określając terytorialny zasięg ich działania 

oraz siedzibę, mając na względzie sprawne i efektywne wykonywanie zadań KAS. 

 

Art. 39. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarządzenia, określa organizację 

Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, [urzędu 
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celno-skarbowego, Szkoły i Centrum] <urzędu celno-skarbowego i Szkoły> oraz nadaje im 

statuty. 

[Rozdział 3 

Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Art. 43. 

Zadaniem Centrum jest dostarczanie usług informatycznych jednostkom organizacyjnym KAS. 

Art. 44. 

1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor. 

2. Dyrektora Centrum powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. Zastępcę dyrektora Centrum powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek 

dyrektora Centrum. 

4. Stanowisko dyrektora Centrum oraz jego zastępcy 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; 

5)   posiadająca wykształcenie wyższe; 

6)   mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby; 

7)   posiadająca kompetencje kierownicze; 

8)   ciesząca się nieposzlakowaną opinią. 

5. Dyrektora Centrum oraz zastępcę dyrektora Centrum odwołuje Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

6. Przepisy art. 24 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio.] 

 

Art. 145. 

1. Zadania kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach z zakresu pracy i służby 

funkcjonariuszy w izbie administracji skarbowej wraz z podległymi jednostkami 

organizacyjnymi KAS wykonuje dyrektor izby administracji skarbowej. 
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2. Zadania kierownika jednostki organizacyjnej wobec dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, dyrektora Szkoły[, dyrektora 

Centrum] oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych urzędu 

obsługującego ministra wykonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Art. 147. 

1. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego 

stopnia włącznie, powinowactwa pierwszego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli, 

a także osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe nie mogą pełnić służby ani być 

zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS, jeżeli powstałby między tymi osobami 

stosunek podległości służbowej. 

2. Osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariusze są 

obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej pisemnej informacji o 

zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 1. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko 

składającego informację, imię i nazwisko osoby zatrudnionej w jednostce organizacyjnej 

KAS albo funkcjonariusza będących jego małżonkiem, osobą pozostającą z nim w 

stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie, powinowactwa pierwszego 

stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli albo osobą prowadzącą z nim wspólne 

gospodarstwo domowe. 

4. Informację, o której mowa w ust. 2, należy złożyć bezzwłocznie po zaistnieniu przesłanek 

powodujących powstanie obowiązku złożenia tej informacji albo uzyskaniu wiedzy 

uzasadniającej złożenie takiej informacji. 

5. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, ich 

zastępcy, naczelnik urzędu skarbowego, [naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor 

Szkoły i dyrektor Centrum] <naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor Szkoły> 

składają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację, o której mowa w ust. 2. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

informacji, o której mowa w ust. 2, mając na względzie zapewnienie jednolitości 

składanych informacji oraz zakres danych objętych informacją. 
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Art. 149. 

1. Osoby zatrudnione w Krajowej Informacji Skarbowej, [izbie administracji skarbowej, 

Szkole oraz Centrum] <izbie administracji skarbowej oraz Szkole> są obowiązane 

corocznie, w terminie do dnia 31 marca, składać oświadczenia o swoim stanie 

majątkowym. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS 

na stanowiskach pomocniczych, robotniczych, obsługowych lub przy sporządzaniu i 

wydawaniu posiłków. 

3. Oświadczenie składa się kierownikowi jednostki organizacyjnej KAS, w której osoba jest 

zatrudniona. 

4. Do dokonywania analizy oświadczeń składanych przez osoby zatrudnione w Krajowej 

Informacji Skarbowej i izbie administracji skarbowej są uprawnieni kierownicy tych 

jednostek oraz komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra realizująca zadania 

w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym. W przypadku osób zatrudnionych w Szkole 

[i Centrum] analizy oświadczeń o stanie majątkowym dokonuje komórka organizacyjna 

urzędu obsługującego ministra realizująca zadania w zakresie oświadczeń o stanie 

majątkowym. 

5. Niebędący funkcjonariuszem dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby 

administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-

skarbowego, [dyrektor Szkoły, dyrektor Centrum] <dyrektor Szkoły> oraz ich zastępcy 

oświadczenia o stanie majątkowym składają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 

6. Do dokonywania analizy oświadczeń osób, o których mowa w ust. 5, jest uprawniona 

komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra realizująca zadania w zakresie 

oświadczeń o stanie majątkowym. 

7. W zakresie nieuregulowanym do spraw oświadczeń o stanie majątkowym osób 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 

2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228, z 2015 r. poz. 1635 oraz z 2016 r. poz. 1202). 

 

 



- 8 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

U S T A W A  z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537 i 1926) 

 

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)  
(1)

 art. 19-21, art. 23, art. 24, art. 26, art. 32, art. 34 oraz art. 42 ust. 2-5, 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. 2. 

Przepisy art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 18, art. 39, art. 145 ust. 2, art. 147 ust. 5 i art. 149 

ust. 1, 4 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie dotyczącym Centrum Informatyki 

Krajowej Administracji Skarbowej stosuje się od dnia i stycznia 2018 r.] 

 

Art. 163. 

Tworzy się: 

1)   Krajową Informację Skarbową; 

2)   urzędy celno-skarbowe[;] <.> 

[3)   Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.] 

 

Art. 164. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania w zakresie tworzenia i 

organizacji Krajowej Administracji Skarbowej i może w tym celu wydawać zarządzenia. 

2. W terminie do dnia 28 lutego 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje 

zadania, o których mowa w ust. 1, przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwej w 

sprawach reformy administracji skarbowej. 

3. Zadania w zakresie organizacji urzędu celno-skarbowego wykonuje dyrektor izby 

skarbowej. 
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[4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze zarządzenia, powoła i określi zakres 

zadań Pełnomocnika do spraw utworzenia Centrum Informatyki Krajowej Administracji 

Skarbowej.] 

5. Pełnomocnik do spraw organizacji Krajowej Informacji Podatkowej przekształca się w 

Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowej Informacji Skarbowej. 

[6. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 4 i 5, podlegają Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej.] 

<6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5, podlega Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej.> 

[Art. 168. 

 1. Pracownicy izb administracji skarbowej oraz pracownicy zatrudnieni w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonujący zadania w 

zakresie dostarczania usług informatycznych jednostkom KAS stają się z dniem 1 stycznia 

2018 r. pracownikami zatrudnionymi w Centrum Informatyki Krajowej Administracji 

Skarbowej i zachowują ciągłość pracy. W sprawach wynikających ze stosunku pracy 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Dyrektor Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej składa pracownikom, o 

których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 marca 2018 r., pisemną propozycję pracy 

określającą nowe warunki zatrudnienia, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i 

przebieg dotychczasowej pracy, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.] 

 

<Art. 168. 

Pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej oraz izb administracji skarbowej 

wykonujący zadania z obszaru informatyki, z wyłączeniem informatyki śledczej, 

stają się z dniem 1 stycznia 2019 r. pracownikami zatrudnionymi w Centrum 

Informatyki Resortu Finansów i zachowują ciągłość pracy. Przepisy art. 231 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 i 962) stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 172. 

Powołanie na stanowisko: 

1)   dyrektora izby administracji skarbowej, 
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2)   dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 

3)   naczelnika urzędu skarbowego, 

4)   naczelnika urzędu celno-skarbowego, 

5)   dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości[,] 

[6)   dyrektora Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej] 

- jest równoznaczne z przyjęciem propozycji pracy albo pełnienia służby w Służbie Celno-

Skarbowej. 

Art. 192. 

[1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wyposaży Centrum Informatyki Krajowej 

Administracji Skarbowej, z dniem jego utworzenia, w nieruchomości niezbędne do jego 

działalności.] 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej przekażą Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej 

nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sprzęt i wyposażenie wraz z 

bazą danych użytkowane dotychczas przez pracowników oraz funkcjonariuszy oraz inne 

mienie niezbędne do wykonywania zadań przez Centrum Informatyki Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub jednostki 

organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub przez nich nadzorowane, w zakresie 

dostarczania informatycznych usług aplikacyjnych będących przedmiotem działalności 

Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie dostarczania usług 

informatycznych, w tym finansowanych albo dofinansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej, przejmuje Centrum Informatyki Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

4. Należności i zobowiązania ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jednostek 

organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych albo 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub przez nich nadzorowanych, związane z 

przejętym przez Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej mieniem, o 

którym mowa w ust. 2, oraz wynikające z umów i porozumień, o których mowa w ust. 3, 
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stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum Informatyki Krajowej Administracji 

Skarbowej.] 

<2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz dyrektorzy izb administracji 

skarbowej przekażą Centrum Informatyki Resortu Finansów, nieodpłatnie, na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sprzęt i wyposażenie użytkowane 

dotychczas przez pracowników, o których mowa w art. 168, oraz inne mienie 

niezbędne do wykonywania zadań przez Centrum Informatyki Resortu Finansów. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez: 

1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

2) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 

3) dyrektorów izb administracji skarbowej 

 dotyczących obszaru informatyki, z wyłączeniem informatyki śledczej, w zakresie 

dostarczania usług informatycznych będących przedmiotem działalności Centrum 

Informatyki Resortu Finansów, w tym finansowanych albo dofinansowanych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przejmuje Centrum 

Informatyki Resortu Finansów. 

4. Należności i zobowiązania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej 

Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej oraz izb 

administracji skarbowej, związane z przejętym przez Centrum Informatyki Resortu 

Finansów mieniem, o którym mowa w ust. 2, oraz wynikające z umów i porozumień, 

o których mowa w ust. 3, stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum 

Informatyki Resortu Finansów.> 

5. Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji Centrum Edukacji Zawodowej Resortu 

Finansów oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie tego Centrum i przez to 

Centrum użytkowane staje się mieniem będącym odpowiednio w dyspozycji lub w 

trwałym zarządzie Krajowej Szkoły Skarbowości. 

 

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. 
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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)  
(40)

 art. 112 pkt 2-4, 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.;] 

<3) art. 4 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.> 

4)   art. 149a: 

a)  pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r., 

b)  pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.<;> 

<5) art. 168 i art. 192 ust. 24, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.> 

 

 

 


