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USTAWA
z dnia ............................... 2007 r.
o Krajowej Administracji Skarbowej
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1. Ustawa okre la:
1) zadania Krajowej Administracji Skarbowej w tym wyodr bnionej Inspekcji
skarbowej;
2) organy i jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej;
3) zasady wykonywania kontroli przez Krajow Administracj Skarbow ;
4) cele i zadania Inspekcji Skarbowej;
5) zasady nawi zania, zmiany i ustania stosunku słu bowego w Krajowej
Administracji Skarbowej, prawa i obowi zki urz dników skarbowych oraz
zasady tworzenia Skarbowego Zasobu Kadrowego;
6) zasady odpowiedzialno ci dyscyplinarnej urz dników skarbowych.
Art. 2. 1. Tworzy si Krajow Administracj Skarbow , zwan dalej „KAS”, której
celem jest realizacja zada w zakresie danin publicznych i bezpiecze stwa
finansowego.
2. Nazwa Krajowa Administracja Skarbowa, skrót KAS oraz znaki graficzne KAS
przysługuj wył cznie Krajowej Administracji Skarbowej.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, wzory znaków graficznych KAS. Wzory znaków graficznych powinny
nawi zywa do tradycji słu by celnej i administracji podatkowej.
4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarz dzenia, nadaje
KAS sztandar oraz okre la jego wzór.
Art. 3. W KAS, w zakresie okre lonym w odr bnych przepisach, mo e by
prowadzona działalno
duszpasterska na podstawie porozumie
ministra
wła ciwego do spraw finansów publicznych z przedstawicielami wła ciwego ko cioła
lub zwi zku wyznaniowego. Komunikaty o podpisaniu porozumienia publikuje si w
dzienniku urz dowym Ministra Finansów.
Art. 4. Dzie 21 wrze nia ustanawia si Dniem Krajowej Administracji Skarbowej.
Art. 5. 1. Ustanawia si odznak honorow "Zasłu ony dla Krajowej Administracji
Skarbowej", któr nadaje minister wła ciwy do spraw finansów publicznych osobom
wyró niaj cym si w KAS lub maj cym szczególne zasługi dla KAS.
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2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, wzór odznaki, szczegółowe zasady i tryb jej nadawania, a tak e
sposób jej noszenia oraz wzór legitymacji, a tak e wzór wniosku o nadanie odznaki.
We wzorze wniosku powinny zosta sprecyzowane niezb dne dane, w tym
informacje o osi gni ciach uzasadniaj cych nadanie odznaki.
Art. 6. 1. Do zakresu zada KAS nale y:
1) ustalanie lub okre lanie oraz pobór podatków;
2) wymiar i pobór nale no ci celnych oraz innych opłat zwi zanych z przywozem i
wywozem towarów;
3) wykonywanie kontroli podatkowej, dozoru celnego, kontroli celnej, kontroli
zgłosze celnych po zwolnieniu towarów, szczególnego nadzoru podatkowego
oraz czynno ci sprawdzaj cych;
4) realizacja zada Inspekcji Skarbowej, o których mowa w art. 91 ust. 2;
5) wykonywanie egzekucji administracyjnej;
6) rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przest pstw skarbowych i
wykrocze skarbowych oraz przest pstw i wykrocze zwi zanych z przywozem i
wywozem towarów, a w szczególno ci dotycz cych ochrony granicy zewn trznej
Wspólnoty, w zakresie okre lonym w odr bnych przepisach;
7) podział i przekazywanie, na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach,
dochodów bud etowych mi dzy bud etem pa stwa i bud etami jednostek
samorz du terytorialnego;
8) wykonywanie funkcji słu by specjalnej w rozumieniu art. 11 rozporz dzenia Rady
(EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Pa stwa
Członkowskie transakcji stanowi cych cz
systemu finansowania przez Sekcj
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylaj cego
dyrektyw 77/435/EWG (Dz. Urz. WE L 388 z 30.12.1989, str. 18; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 208, z pó n. zm.), zwanym dalej
"rozporz dzeniem nr 4045/89", polegaj c w szczególno ci na koordynacji i
ogólnym nadzorze kontroli przeprowadzanych przez inne organy;
9) współdziałanie przy realizacji zada z zakresu wspólnej polityki rolnej;
10) prowadzenie działalno ci analitycznej, prognostycznej i badawczej dotycz cej
zjawisk wyst puj cych w obszarze wła ciwo ci KAS;
11) współpraca i współdziałanie z organami administracji rz dowej i samorz dowej
oraz instytucjami zagranicznymi i organizacjami mi dzynarodowymi na podstawie
umów i porozumie mi dzynarodowych oraz odr bnych przepisów;
12) prowadzenie działalno ci informacyjnej z zakresu prawa celnego i podatkowego;
13) wydawanie indywidualnych interpretacji z zakresu prawa podatkowego na
zasadach okre lonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó n. zm.1));
14) obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych KAS oraz urz du
obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych;
15) kształcenie i doskonalenie zawodowe w zakresie zada KAS;
16) wykonywanie zada wynikaj cych z odr bnych przepisów.
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2. Zadania KAS nie obejmuj podatków i innych nale no ci bud etowych, których
ustalanie lub okre lanie i pobór nale y zgodnie z odr bnymi przepisami do innych
organów.
Art. 7. Zadania KAS wykonuje minister wła ciwy do spraw finansów publicznych przy
pomocy dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urz dów administracji
skarbowej, dyrektorów wojewódzkich inspektoratów skarbowych oraz dyrektorów
innych jednostek organizacyjnych KAS oraz dyrektorów komórek organizacyjnych
wyodr bnionych tym celu w strukturze urz du obsługuj cego ministra wła ciwego do
spraw finansów publicznych, zwanych dalej „wyodr bnionymi komórkami
organizacyjnymi”.
Art. 8. Czynno ci zwi zane z realizacj zada ustawowych wykonuj urz dnicy
skarbowi pełni cy słu b w jednostkach organizacyjnych KAS oraz wyodr bnionych
komórkach organizacyjnych.
Art. 9. 1. Organy administracji rz dowej i samorz dowej oraz inne pa stwowe,
gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki organizacyjne s
obowi zane
współdziała , nieodpłatnie udost pnia informacje oraz udziela pomocy organom
KAS oraz urz dnikom skarbowym przy wykonywaniu zada okre lonych w ustawie.
2. Organy KAS mog zbiera i wykorzystywa w celu realizacji ustawowych zada
informacje, w tym dane osobowe, oraz przetwarza je w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych, tak e bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotycz .
Administrator danych jest obowi zany udost pni nieodpłatnie dane osobowe na
podstawie:
1) imiennego upowa nienia organu KAS, okazanego przez urz dnika
skarbowego wraz z legitymacj słu bow albo
2) pisemnego wniosku organu KAS o udost pnienie tych danych.
Informacja o udost pnieniu tych danych podlega ochronie zgodnie z przepisami o
ochronie informacji niejawnych.
3. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb współdziałania
organów KAS oraz urz dników skarbowych z organami i jednostkami, o których
mowa w ust. 1, uwzgl dniaj c konieczno
zapewnienia skuteczno ci realizacji
zada KAS.
Art. 10. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie
Ministrów, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji zada KAS za rok
poprzedni.
Art. 11. Działalno
KAS jest finansowana w zakresie danin publicznych oraz
bezpiecze stwa finansowego z osobnych cz ci bud etu pa stwa, których
dysponentem jest minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
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DZIAŁ II
ORGANY KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
Art. 12. Organami Krajowej Administracji Skarbowej s :
1) minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, jako naczelny organ
administracji skarbowej;
2) dyrektor izby administracji skarbowej;
3) dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego;
4) naczelnik urz du administracji skarbowej.
Art. 13. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych:
1) okre la szczegółowe zadania dla poszczególnych organów oraz jednostek
organizacyjnych KAS;
2) kształtuje polityk kadrow i szkoleniow w jednostkach organizacyjnych KAS;
3) organizuje system informacyjny, współdziałaj cy z systemami informacyjnymi
innych instytucji, organizacji pa stwowych i samorz dowych;
4) upowa nia urz dników skarbowych pełni cych słu b :
a) w wyodr bnionych komórkach organizacyjnych do kontroli,
b) w urz dach administracji skarbowej i wojewódzkich inspektoratach skarbowych
do kontroli poza obszarem terytorialnego zasi gu ich działania;
5) realizuje zadania Inspekcji Skarbowej, o których mowa w art. 91 ust 2 pkt 2, 6 – 9,
11, 12, 14;
6) analizuje wyniki działalno ci KAS;
7) uczestniczy w pracach mi dzynarodowych organizacji i instytucji;
8) ustala zasady i kryteria oceny, o której mowa w art. 28 i 172;
mo e upowa ni
podległe organy lub podległych urz dników skarbowych
do załatwiania spraw w jego imieniu w okre lonym zakresie;
sprawuje nadzór nad działalno ci KAS, organami KAS i obsługuj cymi je
jednostkami organizacyjnymi oraz wyodr bnionymi komórkami organizacyjnymi;
mo e upowa ni sekretarzy stanu lub podsekretarzy stanu w urz dzie obsługuj cym
tego ministra do wykonywania w jego imieniu zada okre lonych w ustawie, w
tym do nadzoru nad wykonywaniem zada KAS;
wykonuje inne zadania KAS okre lone w odr bnych przepisach.
2. W przypadku upowa nienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, w zakresie działania
Inspekcji Skarbowej, sekretarz stanu lub podsekretarz stanu, nie wykonuje innych
zada wynikaj cych z ustawy.
Art. 14. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynno ci
wynikaj ce z okre lonych w ustawie uprawnie i obowi zków wobec urz dników
skarbowych.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynno ci
przewidziane dla kierownika jednostki organizacyjnej w stosunku do urz dników
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skarbowych i pracowników, pełni cych słu b albo zatrudnionych w wyodr bnionych
komórkach organizacyjnych.
Art. 15. 1. Dyrektora izby administracji skarbowej oraz dyrektora wojewódzkiego
inspektoratu skarbowego powołuje minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
2. Do dyrektorów wyodr bnionych komórek organizacyjnych przepis ust. 1 stosuje
si odpowiednio.
3. Na stanowiska, o których mowa w ust. 1 powołuje si osoby, b d ce w skarbowym
zasobie kadrowym. Osoba ubiegaj ca si o stanowisko dyrektora wojewódzkiego
inspektoratu skarbowego musi by inspektorem skarbowym.
4. Do czasu powołania na stanowiska, o których mowa w ust. 1, minister wła ciwy do
spraw finansów publicznych wyznacza osob pełni c obowi zki dyrektora.
Pełnienie obowi zków mo e by powierzone na czas nie dłu szy ni 6 miesi cy, z
mo liwo ci jednokrotnego przedłu enia tego okresu o nie wi cej ni 3 miesi ce.
5. Powołanie nast puje z dniem wskazanym w akcie powołania.
Art. 16. 1. Dyrektorem izby administracji skarbowej oraz dyrektorem wojewódzkiego
inspektoratu skarbowego w tej samej jednostce organizacyjnej mo na by nie dłu ej
ni pi lat.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e przedłu y termin,
o którym mowa w ust. 1, nie dłu ej jednak ni o kolejne pi lat.
Art. 17. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e przenie dyrektora
izby administracji skarbowej oraz dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego,
za jego zgod , na stanowisko dyrektora izby administracji skarbowej, dyrektora
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego albo naczelnika urz du administracji
skarbowej, w tej samej lub innej miejscowo ci.
Art. 18. 1. Dyrektora izby administracji odwołuje minister wła ciwy do spraw finansów
publicznych.
2. Odwołanie nast puje z dniem wskazanym w akcie odwołania.
3. Odwołanie nast puje w przypadku:
1) ra cego naruszenia przepisów prawa;
2) prowadzenia działalno ci, która pozostaje w sprzeczno ci z wykonywanymi
obowi zkami;
3) utraty zdolno ci do pełnienia obowi zków słu bowych z powodu choroby lub
innej przeszkody trwale uniemo liwiaj cej pełnienie obowi zków słu bowych;
4) rezygnacji ze stanowiska;
5) skazania prawomocnym wyrokiem za umy lne przest pstwo lub umy lne
przest pstwo skarbowe;
6) zrzeczenia si obywatelstwa polskiego;
7) negatywnej oceny, o której mowa w art. 28.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 7, osobie odwołanej ze
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stanowiska powierza si obowi zki na stanowisku jakie zajmowała przed obj ciem
stanowiska, z którego jest odwoływana, a je eli nie jest to mo liwe, to na
równorz dnym lub innym zgodnym z jej kwalifikacjami i umiej tno ciami
zawodowymi.
5. Do dyrektorów wyodr bnionych komórek organizacyjnych oraz do dyrektorów
wojewódzkich inspektoratów skarbowych przepis ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio.
Art. 19. 1. Do zakresu działania dyrektora izby administracji skarbowej nale y:
1) rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach nale cych w pierwszej instancji
do naczelników urz dów administracji skarbowej;
2) rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach okre lonych w odr bnych
przepisach;
3) prowadzenie w pierwszej instancji post powa podatkowych lub celnych w
sprawach przekazanych przez dyrektora wojewódzkiego inspektoratu
skarbowego;
4) ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowo ci wykorzystywania
dotacji przedmiotowych dla przedsi biorców w zakresie okre lonym przez
ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych;
5) nadzór nad naczelnikami urz dów administracji skarbowej;
6) organizacja szkole dla urz dników skarbowych pełni cych słu b w izbie lub
w podległych urz dach administracji skarbowej;
7) wykonywanie kontroli w zakresie refundacji eksportowych w ramach
rozporz dzenia nr 4045/89;
8) wykonywanie innych zada okre lonych w odr bnych przepisach.
2. Dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje czynno ci przewidziane dla
kierownika jednostki organizacyjnej okre lone w ustawie w stosunku do urz dników
skarbowych i pracowników pełni cych słu b
albo zatrudnionych w izbie
administracji skarbowej, chyba e ustawa stanowi inaczej.
Art. 20. 1. Do zakresu działania dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego
nale y:
1) wykonywanie zada , o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 10;
2) wykonywanie kontroli podatkowej, kontroli celnej w zwi zku z realizacj zada , o
których mowa w pkt 3 i art. 91 ust. 2 pkt 10, kontroli zgłosze celnych po
zwolnieniu towarów;
3) prowadzenie post powa
przygotowawczych w sprawach o wykroczenia
i przest pstwa skarbowe;
4) prowadzenie działalno ci analitycznej, prognostycznej i badawczej dotycz cej
zjawisk wyst puj cych w obszarze wła ciwo ci;
5) wykonuje, z upowa nienia ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych,
kontrole, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 14;
6) wykonywanie zada wynikaj cych z odr bnych przepisów.
2. Dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego wykonuje czynno ci
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przewidziane dla kierownika jednostki organizacyjnej okre lone w ustawie
w stosunku do urz dników skarbowych i pracowników pełni cych słu b albo
zatrudnionych w wojewódzkim inspektoracie skarbowym, chyba e ustawa stanowi
inaczej.
3. Dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego mo e realizowa zadania, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, przy pomocy wyodr bnionej komórki organizacyjnej
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego, o której mowa w art. 122 ust. 1.
Art. 21. Dyrektor izby administracji skarbowej oraz dyrektor wojewódzkiego
inspektoratu skarbowego jest kierownikiem jednostki w rozumieniu odr bnych
przepisów.
Art. 22. 1. Zast pców dyrektora izby administracji skarbowej oraz zast pców
dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego powołuje minister wła ciwy
do spraw finansów publicznych na wniosek odpowiednio dyrektora izby administracji
skarbowej albo dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego spo ród
urz dników skarbowych wchodz cych w skład skarbowego zasobu kadrowego. Do
zast pców dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego przepis art. 15 ust. 3
zdanie drugie stosuje si odpowiednio.
2. Zast pców dyrektorów wyodr bnionych komórek organizacyjnych powołuje
minister wła ciwy do spraw finansów publicznych na wniosek dyrektora tej komórki.
3. Do czasu powołania na stanowisko, o którym mowa w ust. 1, minister wła ciwy do
spraw finansów publicznych wyznacza osob pełni c obowi zki zast pcy dyrektora.
Pełnienie obowi zków mo e by powierzone na czas nie dłu szy ni 6 miesi cy, z
mo liwo ci jednokrotnego przedłu enia tego okresu o nie wi cej ni 3 miesi ce.
4. Powołanie nast puje z dniem wskazanym w akcie powołania.
Art. 23. 1. Zast pców dyrektora izby administracji skarbowej oraz zast pców
dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego odwołuje minister wła ciwy do
spraw finansów publicznych. Przepis art. 18 ust. 2 - 4 stosuje si odpowiednio.
2. Do zast pców dyrektorów wyodr bnionych komórek organizacyjnych przepis ust.
1 zdanie pierwsze i art. 18 ust. 2 stosuje si odpowiednio.
Art. 24. Naczelników urz dów administracji skarbowej powołuje i odwołuje minister
wła ciwy do spraw finansów publicznych. Przepisy art. 15 ust. 3 – 5, art. 16, 17, 18
ust. 2 – 4, art. 19 ust. 2 i art. 21 stosuje si odpowiednio.
Art. 25. Do zakresu działania naczelnika urz du administracji skarbowej nale y:
1) wymiar i pobór podatków, nale no ci celnych oraz innych nale no ci, na
podstawie odr bnych przepisów;
2) nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz wykonywanie innych
czynno ci przewidzianych przepisami prawa celnego;
3) rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych;
4) wykonywanie kontroli podatkowej, czynno ci sprawdzaj cych oraz

7

Projekt z dnia 10 sierpnia 2007 r.

sprawowanie dozoru celnego i kontroli celnej oraz kontroli zgłosze celnych
po zwolnieniu towarów;
5) wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego;
6) rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przest pstw
skarbowych i wykrocze
skarbowych oraz przest pstw i wykrocze
zwi zanych z przywozem i wywozem towarów, a w szczególno ci
dotycz cych ochrony granicy zewn trznej Wspólnoty, w zakresie okre lonym
w odr bnych przepisach;
7) prowadzenie post powa przygotowawczych w sprawach o wykroczenia
i przest pstwa skarbowe;
8) wykonywanie orzecze , w zakresie okre lonym w przepisach Kodeksu
karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego;
9) wykonywanie egzekucji administracyjnej;
10) podział i przekazywanie, na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach,
dochodów bud etowych mi dzy bud etem pa stwa i bud etami jednostek
samorz du terytorialnego;
11) wykonywanie innych zada okre lonych w odr bnych przepisach.
Art. 26. 1. Zast pców naczelnika urz du administracji skarbowej powołuje dyrektor
izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urz du administracji skarbowej,
spo ród urz dników skarbowych wchodz cych w skład skarbowego zasobu
kadrowego. Przepis art. 15 ust. 4 i 5 stosuje si odpowiednio.
2. Zast pców naczelnika urz dów administracji skarbowej odwołuje dyrektor izby
administracji skarbowej. Przepis art. 18 ust. 2 - 4 stosuje si odpowiednio.
Art. 27. Powołania na stanowiska, o których mowa w art. 15 ust. 1, art. 22 ust. 1,
art. 24, art. 26 ust. 1, w przypadku osób nieb d cych pracownikami jednostki
organizacyjnej KAS, w której zostały powołane na stanowisko, jest równoznaczne z
przeniesieniem, o którym mowa w art. 174 ust. 1, z wyj tkiem ograniczenia okresu
tego przeniesienia.
Art. 28. 1. Wykonywanie obowi zków słu bowych przez dyrektora izby administracji
skarbowej, jego zast pc , dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego i jego
zast pc , dyrektora wyodr bnionej komórki organizacyjnej i jego zast pc ,
naczelnika urz du administracji skarbowej i jego zast pc , podlega okresowej
ocenie.
2. Oceny okresowej dokonuj :
1) minister wła ciwy do spraw finansów publicznych - w odniesieniu do dyrektora
izby administracji skarbowej, dyrektora wyodr bnionej komórki organizacyjnej
oraz dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego;
2) dyrektor izby administracji skarbowej - w odniesieniu do swoich zast pców
oraz naczelników urz dów administracji skarbowej;
3) dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego - w odniesieniu do swoich
zast pców;
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4) dyrektor wyodr bnionej komórki organizacyjnej - w odniesieniu do swoich
zast pców;
5) naczelnik urz du administracji skarbowej - w odniesieniu do swoich
zast pców.
3. Ocena okresowa sporz dzana jest nie rzadziej ni raz na dwana cie miesi cy.
4. Ocena okresowa sporz dzana jest na pi mie.
5. Ocena okresowa dotyczy wykonywania obowi zków wynikaj cych z zajmowanego
stanowiska.
6. Od oceny okresowej słu y, w ci gu 7 dni od dnia dor czenia oceny, sprzeciw do
oceniaj cego.
7. Sprzeciw rozpatruje si w terminie 7 dni od dnia wniesienia. W przypadku
uwzgl dnienia sprzeciwu ocen okresow zmienia si albo sporz dza si po raz
drugi.
8. W przypadku uwzgl dnienia sprzeciwu, przepis ust. 6 i 7 stosuje si odpowiednio.
9. Minister wła ciwy do spraw finansów okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób
i kryteria przeprowadzania ocen okresowych, kieruj c si potrzeb zapewnienia
prawidłowego wykonywania obowi zków na zajmowanym stanowisku.
DZIAŁ III
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 29. Jednostkami organizacyjnymi KAS s :
1) urz dy administracji skarbowej;
2) izby administracji skarbowej;
3) wojewódzkie inspektoraty skarbowe;
4) Krajowa Szkoła Skarbowo ci;
5) Centrum Informatyki;
6) Krajowa Informacja Skarbowa.
Art. 30. Jednostki organizacyjne KAS podlegaj
finansów publicznych.
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Rozdział 2
Urz dy i izby administracji skarbowej oraz wojewódzkie inspektoraty skarbowe
Art. 31. Urz d administracji skarbowej jest jednostk organizacyjn KAS, przy
pomocy której naczelnik urz du administracji skarbowej wykonuje swoje zadania.
Art. 32. Izba administracji skarbowej jest jednostk organizacyjn KAS, przy pomocy,
której dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania.
Art. 33. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze
rozporz dzenia, tworzy i likwiduje izby administracji skarbowej oraz urz dy
administracji skarbowej, a tak e okre la ich siedziby i wła ciwo miejscow oraz
rzeczow , maj c na uwadze prawidłow realizacj zada KAS oraz sprawn obsług
przedsi biorców.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarz dzenia, nadaje
statuty izbom i urz dom administracji skarbowej, w których okre la ich struktur
wewn trzn , szczegółowe zadania oraz zakres i tryb ich działania.
Art. 34. Wojewódzki inspektorat skarbowy jest jednostk organizacyjn KAS, przy
pomocy, której dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego wykonuje swoje
zadania.
Art. 35. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze
rozporz dzenia, tworzy i likwiduje wojewódzkie inspektoraty skarbowe, a tak e
okre la ich siedziby i wła ciwo
miejscow oraz rzeczow , maj c na uwadze
prawidłow realizacj zada KAS.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarz dzenia, nadaje
statuty wojewódzkim inspektoratom skarbowym, w których okre la ich struktur
wewn trzn , szczegółowe zadania oraz zakres i tryb ich działania.
Rozdział 3
Krajowa Szkoła Skarbowo ci
Art. 36. 1. Tworzy si Krajow Szkoł Skarbowo ci z siedzib w Warszawie, zwan
dalej „Szkoł ”.
2. Zadaniem Szkoły jest szkolenie i doskonalenie zawodowe urz dników skarbowych
jednostek organizacyjnych KAS oraz wyodr bnionych komórek organizacyjnych,
w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiej tno ci zawodowych.
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2, realizowane jest w szczególno ci poprzez:
1) prowadzenie szkole i egzaminów w słu bie przygotowawczej;
2) prowadzenie post powa kwalifikacyjnych do skarbowego zasobu kadrowego;
3) organizacje egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora
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skarbowego;
4) opracowywanie programów i organizowanie centralnych szkole i innych
cyklicznych form doskonalenia zawodowego;
5) koordynowanie działalno ci szkoleniowej w KAS;
6) przygotowywanie i organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów;
7) prowadzenie działalno ci analitycznej, prognostycznej i badawczej dotycz cej
zjawisk wyst puj cych w obszarze wła ciwo ci KAS;
8) prowadzenie działalno ci wydawniczej zwi zanej z publikacj materiałów
szkoleniowych;
9) wykonywanie innych zada wskazanych przez ministra wła ciwego do spraw
finansów publicznych zwi zanych z doskonaleniem kadr.
4. Szkoła mo e prowadzi współprac mi dzynarodow oraz współdziała ze
szkołami, instytutami i placówkami naukowo-badawczymi w zakresie działalno ci
szkoleniowej.
Art. 37. 1. Szkoła jest pa stwow jednostk bud etow .
2. W skład Szkoły wchodz filie, jako zamiejscowe jednostki organizacyjne.
Art. 38. Organami Szkoły s :
1) Rada Programowa;
2) dyrektor.
Art. 39. 1. Rad Programow , zwan dalej "Rad ", powołuje minister wła ciwy do
spraw finansów publicznych.
2. Rada liczy 7 osób wskazanych przez ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych spo ród osób wyró niaj cych si
wiedz
lub do wiadczeniem
zawodowym w zakresie problematyki skarbowo ci oraz nienagann postaw
etyczn .
3. Członkowie Rady wybieraj spo ród siebie przewodnicz cego, który kieruje jej
pracami i zast pc przewodnicz cego.
4. Kadencja Rady trwa 5 lat.
5. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych odwołuje członka Rady, je eli:
1) nie realizuje zada zwi zanych z zakresem swoich obowi zków w Radzie;
2) stał si trwale niezdolny do pełnienia obowi zków na skutek choroby;
3) zrzekł si członkostwa w Radzie;
4) został prawomocnie skazany za popełnienie umy lnego przest pstwa lub
umy lnego przest pstwa skarbowego.
6. W razie odwołania członka Rady, kadencja jego nast pcy trwa do ko ca kadencji
Rady.
7. Członek Rady mo e by powołany jednorazowo na jeszcze jedn kadencj .
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Art. 40. 1. Do zada Rady nale y:
1) ustalanie ogólnych kierunków działalno ci Szkoły;
2) opracowywanie rocznych harmonogramów działalno ci;
3) ustalanie rocznych planów wydawniczych Szkoły;
4) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Szkoły;
5) zgłaszanie lub opiniowanie kandydatów na wykładowców;
6) ustalanie zasad rekrutacji na szkolenia.
2. Rada jest uprawniona do wyra ania opinii we wszystkich sprawach dotycz cych
działalno ci Szkoły.
3. Członkowie Rady w zwi zku z pełnieniem obowi zków w Radzie otrzymuj :
1) diety;
2) zwrot kosztów podró y i noclegów według zasad obowi zuj cych
pracowników pa stwowych jednostek sfery bud etowej z tytułu podró y
słu bowych na obszarze kraju.
4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, wysoko diet, o których mowa w ust. 3 pkt 1, bior c pod uwag
zakres obowi zków członków Rady.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wymagaj zatwierdzenia w zakresie
zgodno ci z planem finansowym przez ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych.
Art. 41. 1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkoł przy pomocy zast pców i reprezentuje j
na zewn trz.
2. Dyrektora Szkoły powołuje minister wła ciwy do spraw finansów publicznych
spo ród urz dników skarbowych wchodz cych w skład skarbowego zasobu
kadrowego. Przepisy art. 15 ust. 4 i 5, art. 18 ust. 1 – 4, art. 21 stosuje si
odpowiednio.
3. Dyrektor Szkoły, w zakresie wykonywania obowi zków słu bowych, podlega
ocenie okresowej, której dokonuje minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
Przepisy art. 28 ust. 3 - 8 stosuje si odpowiednio.
4. Do zada dyrektora Szkoły nale y:
1) realizowanie rocznych harmonogramów działalno ci szkoleniowej Szkoły;
2) ustalanie w regulaminie organizacyjnym Szkoły szczegółowej struktury
organizacyjnej;
3) ustalanie zakresu zada zast pców dyrektora Szkoły;
4) sprawowanie bezpo redniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi
Szkoły;
5) sporz dzanie i przedstawianie ministrowi wła ciwemu do spraw finansów
publicznych corocznych sprawozda z działalno ci Szkoły;
6) realizowanie innych zada wyznaczonych przez ministra wła ciwego do spraw
finansów publicznych, zwi zanych z działalno ci szkoleniow Szkoły.
5. Dyrektor Szkoły wykonuje czynno ci przewidziane dla kierownika jednostki
organizacyjnej okre lone w ustawie w stosunku do urz dników skarbowych
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i pracowników, pełni cych słu b
stanowi inaczej.

albo zatrudnionych w Szkole, chyba

e ustawa

Art. 42. 1. Dyrektor kieruje Szkoł przy pomocy zast pców, których powołuje na
wniosek dyrektora minister wła ciwy do spraw finansów publicznych. Przepis art. 18
ust. 1 – 4 stosuje si odpowiednio.
2. Zast pcy dyrektora Szkoły, w zakresie wykonywania obowi zków słu bowych,
podlegaj ocenie okresowej, której dokonuje dyrektor Szkoły. Przepisy art. 28 ust. 3 8 stosuje si odpowiednio.
3. W przypadku utworzenia filii Szkoły, fili kieruje jeden z zast pców dyrektora
Szkoły.
Art. 43. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych w drodze zarz dzenia,
nadaje statut Szkole okre laj cy jej ustrój, organizacj , siedziby filii oraz sposób i tryb
realizowania działalno ci, maj c na wzgl dzie stworzenie optymalnych warunków
organizacyjnych do prawidłowej realizacji zada w Szkole.
Rozdział 4
Centrum Informatyki
Art. 44. 1. Tworzy si Centrum Informatyki z siedzib w Warszawie, zwane dalej
„Centrum”.
2. Zadaniem Centrum jest budowa, utrzymanie oraz realizacja zmian w systemach
informatycznych jednostek organizacyjnych KAS oraz urz du obsługuj cego ministra
wła ciwego do spraw finansów publicznych z uwzgl dnieniem ustawy z dnia
16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505,
z pó n. zm.2)).
3. Zadania, o których mowa w ust. 2, s realizowane w szczególno ci przez:
1) prowadzenie spraw zwi zanych z informatyzacj ;
2) zapewnienie
obsługi
informatycznej
funkcjonuj cych
rozwi za
informatycznych;
3) realizacja projektów informatycznych;
4) opracowanie strategii informatyzacji i monitorowanie jej realizacji;
5) współprac z jednostkami organizacyjnymi i urz dem, o których mowa w ust.
2, oraz innymi organizacjami w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania
rodków pomocowych przeznaczonych na finansowanie zada realizowanych
przez Centrum;
6) realizacj zada z zakresu standaryzacji, konsolidacji, centralizacji systemów
informatycznych;
7) przeprowadzanie szkole z zakresu informatyki;
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8) zapewnienie obsługi informatycznej, a w szczególno ci obsługi informatycznej
u ytkowników systemów informatycznych resortu finansów;
9) zapewnienie zasobów informatycznych;
10) zarz dzanie zasobami informatyki;
11) współprac
z innymi jednostkami w zakresie zapewnienia spójno ci
rozwi za informatycznych.
4. Centrum mo e prowadzi współprac mi dzynarodow oraz współdziała ze
instytutami w zakresie budowy i utrzymania systemów informatycznych.
Art. 45. 1. Centrum jest pa stwow jednostk bud etow .
2. W skład Centrum wchodz centra kompetencyjne, jako zamiejscowe jednostki
organizacyjne Centrum.
Art. 46. Organami Centrum s :
1) Komitet Steruj cy Informatyzacj Resortu (KSIR);
2) dyrektor.
Art. 47. 1. Członków KSIR powołuje minister wła ciwy do spraw finansów
publicznych.
2. W skład KSIR wchodzi 5 członków wskazanych przez ministra wła ciwego do
spraw finansów publicznych spo ród osób wyró niaj cych si
wiedz
lub
do wiadczeniem zawodowym w zakresie problematyki dotycz cej informatyzacji
administracji publicznej.
3. Członkowie KSIR wybieraj spo ród siebie przewodnicz cego, który kieruje jego
pracami i jednego zast pc przewodnicz cego.
4. Kadencja KSIR trwa 5 lat.
5. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych odwołuje członka KSIR, je eli:
1) nie realizuje zada zwi zanych z zakresem swoich obowi zków w KSIR;
2) stał si trwale niezdolny do pełnienia obowi zków na skutek choroby;
3) zrzekł si członkostwa w KSIR;
4) został prawomocnie skazany za popełnienie umy lnego przest pstwa lub
umy lnego przest pstwa skarbowego.
6. W razie odwołania członka KSIR, kadencja jego nast pcy trwa do ko ca kadencji
KSIR.
7. Członek KSIR mo e by powołany jednorazowo na jeszcze jedn kadencj .
Art. 48. 1. Do zada KSIR nale y:
1) ustalanie ogólnych kierunków działalno ci Centrum;
2) opracowywanie rocznych harmonogramów działalno ci Centrum;
3) akceptowanie planów wydatków na informatyzacj ;
4) zatwierdzanie wniosków dotycz cych uruchomienia projektów
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informatycznych;
5) akceptacja rocznych sprawozda z pracy Centrum;
6) zatwierdzanie, modyfikacja oraz kontrola planów bud etowych Centrum.
2. KSIR jest uprawniony do wyra ania opinii we wszystkich sprawach dotycz cych
działalno ci Centrum.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wymagaj zatwierdzenia w zakresie
zgodno ci z planem finansowym, przez ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych.
Art. 49. 1. Dyrektor Centrum kieruje Centrum przy pomocy zast pców i reprezentuje
je na zewn trz.
2. Dyrektora Centrum powołuje minister wła ciwy do spraw finansów publicznych
spo ród urz dników skarbowych wchodz cych w skład skarbowego zasobu
kadrowego. Przepisy art. 15 ust. 4 i 5, art. 18 ust. 1 – 4, art. 21 stosuje si
odpowiednio.
3. Dyrektor Centrum, w zakresie wykonywania obowi zków słu bowych, podlega
ocenie okresowej, której dokonuje minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
Przepisy art. 28 ust. 3 - 8 stosuje si odpowiednio.
4. Do zada dyrektora Centrum nale y w szczególno ci:
1) realizowanie rocznych harmonogramów działalno ci Centrum;
2) ustalanie, w regulaminie organizacyjnym Centrum, szczegółowej struktury
organizacyjnej;
3) ustalanie zakresu zada zast pców dyrektora Centrum;
4) sprawowanie bezpo redniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi
Centrum;
5) sporz dzanie i przedstawianie ministrowi wła ciwemu do spraw finansów
publicznych corocznych sprawozda z działalno ci Centrum;
6) realizowanie innych zada wyznaczonych przez ministra wła ciwego do spraw
finansów publicznych, zwi zanych z działalno ci informatyczn Centrum.
5. Dyrektor Centrum wykonuje czynno ci przewidziane dla kierownika jednostki
organizacyjnej okre lone w ustawie w stosunku do urz dników skarbowych
i pracowników pełni cych słu b albo zatrudnionych w Centrum, chyba e ustawa
stanowi inaczej.
Art. 50. 1. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy zast pców, których powołuje, na
jego wniosek minister wła ciwy do spraw finansów publicznych. Przepis art. 18 ust. 1
– 4 stosuje si odpowiednio.
2. Zast pcy dyrektora, w zakresie wykonywania obowi zków słu bowych, podlegaj
ocenie okresowej, której dokonuje dyrektor. Przepisy art. 28 ust. 3 - 8 stosuje si
odpowiednio.
3. W przypadku utworzenia centrum kompetencyjnego Centrum, centrum
kompetencyjnym kieruje jeden z zast pców dyrektora Centrum.
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Art. 51. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarz dzenia,
nadaje statut Centrum Informatyki okre laj cy jego ustrój, organizacj , siedziby
centrów kompetencyjnych oraz sposób i tryb realizowania działalno ci, maj c na
wzgl dzie stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych do prawidłowej
realizacji zada Centrum.
Rozdział 5
Krajowa Informacja Skarbowa
Art. 52. 1. Tworzy si Krajow Informacj Skarbow z siedzib w Warszawie.
2. Zadaniem Krajowej Informacji Skarbowej jest budowa, utrzymanie i rozwój
centralnego systemu informacyjnego w zakresie prawa podatkowego i celnego.
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2, jest realizowane w szczególno ci przez:
1) udzielanie informacji telefonicznych w zakresie podstawowych zagadnie
prawa podatkowego i celnego;
2) wykonywanie czynno ci wynikaj cych z okre lonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa uprawnie przysługuj cych ministrowi
wła ciwemu do spraw finansów publicznych w zakresie wydawania
indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
3) opracowywanie i propagowanie informacji w zakresie prawa podatkowego i
celnego przy wykorzystaniu dost pnych kanałów informacyjnych;
4) prowadzenie działalno ci edukacyjnej;
5) współpraca i wykorzystywanie do wiadcze administracji skarbowych krajów
członkowskich Wspólnoty krajów nieb d cych członkami Wspólnoty oraz
organizacji mi dzynarodowych.
Art. 53. 1. Krajowa Informacja Skarbowa jest pa stwow jednostk bud etow .
2. W skład Krajowej Informacji Skarbowej wchodz biura, jako zamiejscowe jednostki
organizacyjne Krajowej Informacji Skarbowej. Biurem kieruje jeden z zast pców
dyrektora.
Art. 54. 1. Krajow Informacj Skarbow kieruje Dyrektor przy pomocy zast pców.
2. Dyrektor reprezentuje Krajow Informacj Skarbow na zewn trz.
3. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej powołuje minister wła ciwy do spraw
finansów publicznych spo ród urz dników skarbowych wchodz cych w skład
skarbowego zasobu kadrowego. Przepisy art. 15 ust. 4 i 5, art. 18 ust. 1 – 4, art. 21
stosuje si odpowiednio.
4. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w zakresie wykonywania obowi zków
słu bowych, podlega ocenie okresowej, której dokonuje minister wła ciwy do spraw
finansów publicznych. Przepisy art. 28 ust. 3 - 8 stosuje si odpowiednio.
5. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wykonuje czynno ci przewidziane dla
kierownika jednostki organizacyjnej okre lone w ustawie w stosunku do urz dników
skarbowych i pracowników pełni cych słu b albo zatrudnionych w Krajowej
Informacji Skarbowej, chyba e ustawa stanowi inaczej.
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Art. 55. 1. Zast pców dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej powołuje, na wniosek
dyrektora, minister wła ciwy do spraw finansów publicznych. Przepis art. 18 ust. 1 –
4 stosuje si odpowiednio.
2. Zast pcy dyrektora, w zakresie wykonywania obowi zków słu bowych, podlegaj
ocenie okresowej, której dokonuje dyrektor. Przepisy art. 28 ust. 3 - 8 stosuje si
odpowiednio.
Art. 56. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarz dzenia,
nadaje statut Krajowej Informacji Skarbowej okre laj cy jej ustrój, organizacj ,
siedziby biur oraz sposób i tryb realizowania działalno ci informacyjnej, maj c na
wzgl dzie stworzenie optymalnych warunków do sprawnego udzielania jednolitej
informacji w zakresie prawa podatkowego i celnego.

DZIAŁ IV
KONTROLA WYKONYWANA PRZEZ KRAJOW

ADMINISTRACJ SKARBOW

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 57. 1. W zakresie zada ustawowych organy KAS wykonuj kontrol na
zasadach okre lonych w niniejszym dziale, z zastrze eniem ust. 2 i 3.
2. Kontrola podatkowa jest prowadzona na zasadach okre lonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
3. Do kontroli zgłosze celnych po zwolnieniu towarów przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa stosuje si odpowiednio. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowo ci dotycz cych zgłoszenia celnego, wła ciwy organ KAS
wszczyna post powanie celne w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie z dnia
19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz.622 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z
r. Nr……., poz.…..).
Art. 58. 1. Kontrole przeprowadza si zgodnie z okresowymi planami kontroli,
sporz dzonymi przez wła ciwe jednostki organizacyjne KAS i zatwierdzonymi przez
wła ciwe organy KAS.
2. Kontrole mog by równie prowadzone poza planem kontroli, w oparciu
o uzyskane informacje lub materiały albo przeprowadzone analizy.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do kontroli prowadzonych przez Inspekcj
Skarbow oraz wskazanych w rozdziale 2 i 3.
Art. 59. Urz dnicy skarbowi pełni cy słu b
w wyodr bnionych komórkach
organizacyjnych, z upowa nienia ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych mog prowadzi czynno ci kontrolne na obszarze całego kraju.
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Art. 60. 1. Urz dnicy skarbowi, zwani dalej „kontroluj cymi”, wykonuj czynno ci
kontrolne, na podstawie upowa nienia wydanego przez wła ciwy organ KAS, po
okazaniu legitymacji słu bowej i znaku identyfikacyjnego.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, czynno ci słu bowe wymagaj ce posługiwania si legitymacjami
słu bowymi, znakami identyfikacyjnymi, wzory legitymacji słu bowych i znaków
identyfikacyjnych, organy wła ciwe do ich wydawania, sposób ich wydawania,
wymiany, składania do depozytu i zwrotu, uwzgl dniaj c w szczególno ci potrzeb
identyfikacji urz dnika skarbowego, wykonuj cego czynno ci słu bowe oraz
zapewnienia wła ciwej ich ochrony.
Art. 61. W czynno ciach kontrolnych mog uczestniczy osoby uprawnione na
podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolit Polsk umów mi dzynarodowych, w
tym tak e przedstawiciele organów Wspólnoty.
Art. 62. 1. Nie podlega kontroli celowo
i sposób wykorzystywania rodków
bud etowych oraz mienia pa stwowego na cele specjalne w jednostkach
organizacyjnych podległych, podporz dkowanych lub nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej, w Policji, Stra y Granicznej, Biurze Ochrony Rz du oraz w
jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji
Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
2. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, cele, o których mowa w ust. 1,
oraz organy, zasady i tryb przeprowadzania kontroli wykorzystania rodków
bud etowych i mienia pa stwowego na te cele.
Art. 63. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia
współpracy oraz podniesienia efektywno ci kontroli, mo e zawiera z władzami
innych pa stw porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie wymiany
informacji, koordynacji czasu wszczynania oraz zakresu przeprowadzanych kontroli.
2. Porozumienia, o których mowa w ust. 1, mog przewidywa uczestnictwo
przedstawicieli innych pa stw w toku czynno ci kontrolnych, na zasadach
okre lonych w tych porozumieniach.
Art.64.1. Na pisemne
danie organów KAS, wydane w zwi zku z tocz cym si
post powaniem o przest pstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe przeciwko
osobie fizycznej b d cej stron umowy z bankiem lub o przest pstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe popełnione w zakresie działalno ci osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej niemaj cej osobowo ci prawnej, która to osoba lub
jednostka jest stron umowy z bankiem, banki s obowi zane do sporz dzania
i przekazywania w szczególno ci informacji o:
1) posiadanych rachunkach bankowych lub rachunkach oszcz dno ciowych, liczbie
tych rachunków, w szczególno ci obrotach i stanach tych rachunków, z
podaniem wpływów i obci e rachunków oraz odpowiednio ich nadawców i
odbiorców;
2) posiadanych rachunkach pieni nych lub rachunkach papierów warto ciowych,
liczbie tych rachunków, a tak e obrotach i stanach na tych rachunkach;
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3) zawartych umowach kredytowych lub umowach po yczki, z podaniem wysoko ci
zobowi za z tych kredytów lub po yczek, a tak e umowach depozytowych;
4) nabytych za po rednictwem banków akcjach spółek Skarbu Pa stwa
lub obligacjach Skarbu Pa stwa, a tak e obrotach tymi papierami
warto ciowymi;
5) obrotach wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi
papierami warto ciowymi.
2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 stosuje si równie do innych ni banki podmiotów
prowadz cych
przedsi biorstwa
maklerskie
oraz
spółdzielczych
kas
oszcz dno ciowo-kredytowych.
3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, na pisemne
danie organów KAS, s
obowi zane do sporz dzania i przekazywania informacji o dacie nabycia, ilo ci i
warto ci jednostek uczestnictwa oraz o ilo ci i warto ci umorzonych jednostek
uczestnictwa; przepis ust. 1, w cz ci dotycz cej przesłanek wyst pienia z
daniem, stosuje si odpowiednio.
4. Zakłady ubezpiecze , osoby i podmioty, za pomoc których zakłady ubezpiecze
wykonuj czynno ci ubezpieczeniowe, powszechne towarzystwa emerytalne, na
pisemne
danie organu KAS, s obowi zane do sporz dzenia i przekazania
informacji o stronie umowy ubezpieczeniowej lub o osobie b d cej członkiem
otwartego funduszu emerytalnego; przepis ust. 1, w cz ci dotycz cej przesłanek
wyst pienia z daniem, stosuje si odpowiednio.
5. W daniu, o którym mowa w ust. 1 - 4, organ KAS okre la zakres informacji oraz
termin ich przekazania; danie oznacza si klauzul "Tajemnica skarbowa", a jego
przekazanie nast puje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawieraj cych
informacje niejawne stanowi ce tajemnic słu bow w rozumieniu przepisów o
ochronie informacji niejawnych.
Art. 65. 1. Z daniem sporz dzenia i przekazania informacji w zakresie, o którym
mowa w art. 64 ust. 1 - 4, wła ciwy organ KAS mo e wyst pi równie w zwi zku z
prowadzon kontrol , po uprzednim wezwaniu kontrolowanego do udzielenia
informacji z tego zakresu albo do upowa nienia instytucji finansowych do
przekazania tych informacji, je eli kontrolowany uprzednio:
1) nie wyrazi zgody na udzielenie tych informacji albo
2) nie upowa ni organu KAS do wyst pienia do instytucji finansowych
wymienionych w art. 64 ust. 1 - 4 o przekazanie tych informacji, albo
3) w terminie wyznaczonym przez organ KAS nie udzieli informacji lub
upowa nienia, o których mowa w pkt 1 lub 2, albo
4) udzielił informacji, które wymagaj uzupełnienia lub porównania z informacjami
pochodz cymi z instytucji finansowej.
2. danie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie przesłanek uzasadniaj cych konieczno uzyskania tych informacji;
2) dowody potwierdzaj ce, e:
a) kontrolowany odmówił udzielenia informacji;
b) kontrolowany nie wyraził zgody na udzielenie kontroluj cemu upowa nienia do
za dania tych informacji;
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c) w terminie okre lonym przez kontroluj cego kontrolowany nie udzielił
informacji albo upowa nienia.
3. Instytucje finansowe wymienione w art. 64 ust. 1 - 4 odmawiaj udzielenia
informacji, je eli danie organu KAS nie spełnia wymogów formalnych, o których
mowa w ust. 2.
4. Wyst puj c z daniem, o którym mowa w ust. 1, organ KAS powinien zwraca
szczególn
uwag
na zasad
wzajemnego zaufania pomi dzy instytucjami
finansowymi a ich klientami; przepis art. 64 ust. 5 stosuje si odpowiednio.
5. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych sporz dza półroczne
sprawozdania zawieraj ce informacje o liczbie wszcz tych w danym półroczu
post powa w sprawach o przest pstwa i wykroczenia oraz przest pstwa skarbowe i
wykroczenia skarbowe, a tak e kontroli, w porównaniu z liczb spraw, w których
wyst piono o przekazanie informacji w trybie okre lonym w art. 64.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5, s corocznie przedkładane Sejmowi, ł cznie
ze sprawozdaniem z wykonania bud etu pa stwa.
Art. 66. 1. W toku post powania w sprawach o przest pstwa i wykroczenia oraz o
przest pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe b d w toku kontroli prowadzonej
przez organ KAS dost p do informacji uzyskanych w trybie okre lonym w art. 64
przysługuje wył cznie urz dnikowi skarbowemu prowadz cemu post powanie lub
czynno ci kontrolne, jego przeło onemu oraz wła ciwym organom KAS.
2. Informacje uzyskane w trybie okre lonym w art. 64 nale y przechowywa w
pomieszczeniu zabezpieczonym zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych, w zakresie przewidzianym dla ochrony informacji oznaczonych klauzul
„zastrze one”.
3. Po zako czeniu post powania w sprawach o przest pstwa i wykroczenia oraz
przest pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe lub kontrolnego informacje uzyskane
w trybie okre lonym w art. 64 s wył czane z akt sprawy i przechowywane w szafach
stalowych; organ KAS dokonuje w aktach sprawy adnotacji o wył czeniu informacji.
Art. 67. 1. W przypadku zło enia wniosku o wydanie decyzji, której przedmiotem jest
udzielenie pozwolenia wynikaj cego z przepisów prawa celnego i podatkowego, w
szczególno ci pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej lub
procedury uproszczonej, na prowadzenie składu podatkowego, wykonywanie
czynno ci w charakterze przedstawiciela podatkowego, b d udzielenie innego
ułatwienia lub uprawnienia wynikaj cego z przepisów prawa celnego, wła ciwy organ
KAS mo e, przed wydaniem decyzji, przeprowadzi u składaj cego wniosek kontrol
w celu ustalenia, czy zostały spełnione warunki do udzielenia pozwolenia.
2. Wła ciwy organ KAS w przypadku zło enia wniosku o udzielenie ułatwie
płatniczych, innych ni odroczenie płatno ci, mo e przeprowadzi u wnioskodawcy
kontrol w celu ustalenia, czy zostały spełnione warunki do udzielenia ułatwienia oraz
czy sytuacja gospodarcza lub społeczna uzasadnia odst pienie od wymogu zło enia
zabezpieczenia lub naliczenia odsetek od kredytu, na zasadach okre lonych w
art. 229 rozporz dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 pa dziernika 1992 r.
ustanawiaj cego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992,
str. 1, z pó n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 307).
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3. Wła ciwy organ KAS w przypadku zło enia wniosku o odst pienie od wymogu
zło enia zabezpieczenia, w zwi zku z wstrzymaniem wykonania decyzji okre laj cej
kwot nale no ci wynikaj c z długu celnego lub o zawieszenie obowi zku
uiszczenia tych nale no ci, mo e przeprowadzi u wnioskodawcy kontrol w celu
ustalenia sytuacji gospodarczej lub społecznej wnioskodawcy.
4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania i sposób zako czenia
kontroli, o której mowa w ust.1 - 3, maj c na uwadze konieczno sprawnego jej
przeprowadzenia.
Art. 68. 1. W celu realizacji zadania okre lonego w art. 6 ust 1 pkt 8, wła ciwy organ
KAS jest uprawniony do:
dania od organów administracji publicznej oraz pa stwowych jednostek
organizacyjnych i osób prawnych niezb dnych informacji;
zlecania wykonania okre lonych czynno ci organom administracji publicznej oraz
pa stwowym jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym uprawnionym do
kontroli dokumentów, które maj znaczenie dla realizacji rozporz dzenia
nr 4045/89.
2. Pisemne wyst pienie o dostarczenie informacji lub wykonanie okre lonych
czynno ci powinno w szczególno ci zawiera oznaczenie tre ci dania lub zlecenia
oraz termin dostarczenia informacji lub wykonania okre lonej czynno ci.
W przypadku podmiotów innych ni
przeprowadzaj ce kontrole zgodnie
z rozporz dzeniem nr 4045/89, wyst pienie powinno zawiera ponadto wskazanie
okoliczno ci b d cych podstaw wyst pienia.
Art. 69. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje si odpowiednio
przepisy działu IV i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Rozdział 2
Szczególny nadzór podatkowy
Art. 70. 1. Szczególny nadzór podatkowy w zakresie i trybie okre lonym
w niniejszym rozdziale wykonuj organy KAS.
2. Szczególnemu nadzorowi podatkowemu podlega:
1) produkcja, przemieszczanie i obrót, w tym eksport i import, niektórymi
wyrobami akcyzowymi;
2) urz dzanie gier w kasynach gry, na automatach o niskich wygranych, tam
gdzie one si znajduj ;
3) wytwarzanie oraz obrót biokomponentami, okre lonymi w odr bnych
przepisach.
3. Szczególny nadzór podatkowy polega na kontroli:
1) czynno ci zwi zanych z produkcj , przemieszczaniem i obrotem wyrobami, o
których mowa w ust. 2 pkt 1, w szczególno ci wytwarzania, uszlachetniania,
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2)

3)

4)
5)

przerabiania, zu ywania, ska ania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania,
wydawania, przewozu i niszczenia oraz stosowania i oznaczania tych
wyrobów znakami akcyzy, zgodnie z odr bnymi przepisami;
ilo ci i jako ci wyrobów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, przebiegu
procesów technologicznych i ruchu towarowego dotycz cego tych wyrobów
oraz ich wydajno ci, ubytków i zu ycia;
otwarcia i zamkni cia stołów gry w kasynach gry, obliczania rezultatów gier na
stołach i na automatach, a tak e przychodów i stosowania maksymalnej
stawki i warto ci maksymalnej wygranej w grach na automatach o niskich
wygranych oraz zasadno ci i prawidłowo ci wystawianych imiennych
za wiadcze o uzyskanej wygranej;
prawidłowo ci i terminowo ci wpłat podatku akcyzowego od wyrobów,
o których mowa w ust. 2 pkt 1;
dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 - 4.

Art. 71. 1. Czynno ci kontrolne, o których mowa w art. 70 ust. 3, wykonuj urz dnicy
skarbowi, na podstawie upowa nienia wydanego przez wła ciwy organ KAS.
2. Szczególny nadzór podatkowy mo e by wykonywany jako nadzór stały.
3. Sprawowanie stałego nadzoru polega na wykonywaniu czynno ci kontrolnych,
o których mowa w art. 70 ust. 3, przez urz dników skarbowych komórki
organizacyjnej utworzonej w tym celu przez wła ciwy organ KAS na terenie podmiotu
podlegaj cego szczególnemu nadzorowi podatkowemu zwan dalej "komórk
stałego nadzoru".
Art. 72. 1. Urz dnicy skarbowi w ramach kontroli, o których mowa w art. 70 ust. 3
s uprawnieni do:
1)
dania powtórzenia, je eli to mo liwe, ka dej czynno ci, w wyniku której
uzyskuje si dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do
procesu produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku
i półproduktach oraz uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysoko ci
strat produkcyjnych;
2) pobierania próbek surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w celu ich
zbadania, zabezpieczania zebranych dowodów, zbierania innych
niezb dnych materiałów w zakresie obj tym szczególnym nadzorem
podatkowym oraz zasi gania opinii biegłych;
3) nakładania zabezpiecze
urz dowych na urz dzenia, pomieszczenia
i naczynia słu ce do działalno ci obj tej szczególnym nadzorem
podatkowym w celu uniemo liwienia dost pu do ich wn trz bez uszkodzenia
zabezpieczenia urz dowego, a tak e na dokumentacj
prowadzon
w zakresie, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1-4, w celu jej urz dowego
uwierzytelnienia;
4) uczestniczenia w dokonywanych przez podmiot podlegaj cy szczególnemu
nadzorowi podatkowemu czynno ciach, o których mowa w art. 70 ust. 3 pkt
1-3;
5)
dania zamkni cia dokumentacji, o której mowa w art. 70 ust. 3 pkt 5, w celu
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umo liwienia porównania rzeczywistego stanu ze stanem ewidencyjnym;
6) przeprowadzania kontroli obrachunkowych;
7) uczestniczenia w czynno ciach niszczenia wyrobów obj tych szczególnym
nadzorem podatkowym.
2. W zakresie, o którym mowa w art. 70 ust. 2, uprawnienia, o których mowa w ust. 1,
przysługuj urz dnikom skarbowym tak e w stosunku do podmiotów wykonuj cych
działalno bez zachowania warunków oraz form okre lonych przepisami prawa.
Art. 73. 1. Podmioty
podlegaj ce
szczególnemu
nadzorowi
podatkowemu
s obowi zane zapewni warunki i rodki do sprawnego przeprowadzania kontroli,
w tym:
1) przesła wła ciwemu organowi KAS, co najmniej na 14 dni przed
rozpocz ciem działalno ci w zakresie, o którym mowa w art. 70 ust. 2,
zgłoszenie oraz dokumentacj dotycz c tej działalno ci, a w przypadku
wznowienia działalno ci, po przerwie trwaj cej dłu ej ni 3 miesi ce zgłoszenie dotycz ce wznowienia tej działalno ci;
2) zapewni warunki do przeprowadzenia urz dowego sprawdzenia podmiotu, w
tym w miar
mo liwo ci samodzielne pomieszczenie i miejsce do
przechowywania dokumentów;
3) przygotowa i oznaczy urz dzenia, pomieszczenia i naczynia słu ce
do działalno ci obj tej szczególnym nadzorem podatkowym;
4) przechowywa w oddzielnych naczyniach i pomieszczeniach wyroby obj te
szczególnym nadzorem podatkowym;
5) dostosowa urz dzenia, pomieszczenia i naczynia, o których mowa w pkt 3,
do nakładania zabezpiecze urz dowych, a ponadto dostarczy potrzebn
ilo
plomb, laku lub masy plastycznej do piecz ci oraz inne materiały do
nało enia zabezpiecze urz dowych;
6) posiada legalizowane przyrz dy pomiarowe, odczynniki i sprz t techniczny,
niezb dne do kontroli ilo ci i jako ci surowców, półproduktów i wyrobów
gotowych;
7) zgłasza wła ciwemu organowi KAS albo komórce stałego nadzoru informacje
o terminach czynno ci, o których mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1-3;
8) prowadzi dokumentacj , o której mowa w art. 70 ust. 3 pkt 5, zwi zan
z prowadzeniem działalno ci obj tej szczególnym nadzorem podatkowym;
9) dokona zamkni cia dokumentacji, o której mowa w art. 70 ust. 3 pkt 5,
na danie urz dnika skarbowego, w celu umo liwienia porównania
rzeczywistego stanu ze stanem ewidencyjnym;
10) zgłasza w terminie 2 dni wła ciwemu organowi KAS albo komórce stałego
nadzoru przypadki zniszczenia lub kradzie y wyrobów obj tych szczególnym
nadzorem podatkowym b d znaków akcyzy;
11) zgłasza wła ciwemu organowi KAS zamiar zniszczenia wyrobów obj tych
szczególnym nadzorem podatkowym, nieprzydatnych do spo ycia, dalszego
przerobu lub zu ycia na co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem ich
zniszczenia;
12) zgłasza bezzwłocznie wła ciwemu organowi KAS albo komórce stałego
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nadzoru przypadki zdarze zwi zanych z działaniem lub stanem urz dze ,
pomieszcze
i naczy , o których mowa w pkt 3, wskazuj cych
na niebezpiecze stwo strat lub zniszczenia wyrobów akcyzowych obj tych
szczególnym nadzorem podatkowym.
2. Za stan pomieszcze , urz dze i naczy słu cych do wykonywania działalno ci
w zakresie, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz za stan nało onych na nie
zabezpiecze urz dowych odpowiedzialny jest podmiot podlegaj cy szczególnemu
nadzorowi podatkowemu.
3. Koszty zwi zane z realizacj obowi zków okre lonych w ust. 1 obci aj podmioty
podlegaj ce szczególnemu nadzorowi podatkowemu.
4. Urz dnik skarbowy wykonuj cy czynno ci kontrolne w zakresie szczególnego
nadzoru podatkowego jest uprawniony do wst pu oraz poruszania si po terenie
podmiotu podlegaj cego szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie
upowa nienia, o którym mowa w art. 71 ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki,
oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewn trznym tego
podmiotu. Urz dnik skarbowy podlega przepisom o bezpiecze stwie i higienie pracy
obowi zuj cym w tym podmiocie.
Art. 74. 1. Podmioty podejmuj ce działalno
w zakresie, o którym mowa
w art. 70 ust. 2, podlegaj przed rozpocz ciem jej prowadzenia urz dowemu
sprawdzeniu przez naczelnika urz du administracji skarbowej.
2. Urz dowemu sprawdzeniu podlegaj równie podmioty prowadz ce działalno
w zakresie, o którym mowa w art. 70 ust. 2, po przerwie w tej działalno ci trwaj cej
dłu ej ni 3 miesi ce, a tak e na danie wła ciwego organu KAS.
3. Urz dowe sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, polega na przeprowadzeniu
czynno ci sprawdzaj cych w celu ustalenia, czy zostały zapewnione warunki i rodki
do sprawnego przeprowadzania czynno ci kontrolnych, o których mowa
w art. 70 ust. 3.
Art. 75. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia:
1) wyroby akcyzowe, które w zwi zku z wykonywaniem działalno ci w zakresie,
o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1, s obj te szczególnym nadzorem
podatkowym;
2) zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
w stosunku do poszczególnych wyrobów podlegaj cych temu nadzorowi;
3) zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego przy
oznaczaniu wyrobów znakami akcyzy;
4) sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, w zakresie
okre lonym w art. 70 ust. 2 pkt 2 i 3;
5) rodzaje prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 70 ust. 3 pkt 5, jej
wzory, a tak e szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia;
6) wzór upowa nienia, o którym mowa w art. 71 ust. 1;
7) zakres i sposób sprawowania stałego nadzoru, a tak e sposób
przeprowadzania kontroli dora nych i okresowych;
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8) szczegółowe zasady i tryb pobierania próbek, o których mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 2;
9) szczegółowy zakres i tryb nakładania zabezpiecze urz dowych, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, oraz rodzaje lub formy tych zabezpiecze ;
10) tryb dokonywania i zakres zgłosze , o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1, 7,
10 - 12;
11) szczegółowy zakres przygotowywania oraz oznaczania pomieszcze ,
urz dze i naczy , o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3;
12) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia urz dowego sprawdzenia, o
którym mowa w art. 74;
13) tryb niszczenia wyrobów obj tych szczególnym nadzorem podatkowym
w przypadku stwierdzenia ich nieprzydatno ci do spo ycia, dalszego przerobu
lub zu ycia;
14) szczegółowe zasady i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i
przewo enia wyrobów obj tych szczególnym nadzorem podatkowym.
2. Wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, minister wła ciwy do spraw
finansów publicznych uwzgl dnia w szczególno ci:
1) wyroby akcyzowe o szczególnym znaczeniu dla bud etu pa stwa oraz wyroby
podlegaj ce obowi zkowi oznaczania znakami akcyzy;
2) zró nicowanie form i sposobów wykonywania szczególnego nadzoru
podatkowego oraz zakresu wymaga , które powinny zosta spełnione przez
podmioty podlegaj ce temu nadzorowi - w zale no ci od rodzaju podmiotu,
rodzaju wykonywanej działalno ci oraz grupy wyrobów obj tych tym
nadzorem;
3) zapewnienie skuteczno ci i sprawno ci wykonywania szczególnego nadzoru
podatkowego.
Rozdział 3
Czynno ci dozoru celnego i kontroli celnej
Art. 76. 1. Wobec towarów podlegaj cych dozorowi celnemu organ KAS mo e
wykonywa wszelkie czynno ci kontroli celnej, które uzna za wła ciwe zgodnie z
przepisami prawa celnego, w ka dym miejscu znajduj cym si na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub - je eli umowy mi dzynarodowe tak stanowi - poza
nim.
2. Organ KAS mo e w ka dym czasie podejmowa czynno ci z zakresu kontroli
celnej wobec towaru znajduj cego si na terytorium kraju w celu ustalenia, czy towar
został wprowadzony na obszar celny Wspólnoty zgodnie z przepisami prawa.
Art. 77. 1. W celu ustalenia zgodno ci z przepisami prawa, wprowadzenia towaru
na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanie z tego obszaru organ KAS mo e
w szczególno ci:
1) kontrolowa dokumenty i dane handlowe, w tym tak e sporz dzone
z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ustala to samo osób;
przesłuchiwa wiadków;
dokonywa ogl dzin towarów;
bada towary i pobiera ich próbki;
przeprowadza rewizj celn , w tym z u yciem urz dze technicznych;
zatrzymywa i kontrolowa rodki transportu;
po zatrzymaniu rodka transportu kontrolowa dokumenty i dane dotycz ce
rodka transportu oraz dokumenty dotycz ce przewo onych towarów;
9) sprawdza zamkni cia celne, je eli z dokumentów wynika, e zostały one
nało one;
10) dokonywa przeszukania osób , pomieszcze , baga u i rodków transportu,
równie przy u yciu psów słu bowych.
2. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowo ci lub na
danie
kontrolowanego, z czynno ci kontroli celnej sporz dza si protokół.
3. Urz dnik skarbowy obowi zany jest zapozna osob obecn przy czynno ciach
kontrolnych z tre ci protokołu.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 podpisuje kontroluj cy i osoba obecna przy
czynno ciach kontroli celnej. Je eli osoba obecna przy czynno ciach kontroli celnej
odmówi podpisania protokołu, urz dnik skarbowy jest obowi zany umie ci
w protokole odpowiedni adnotacj .
5. Osoba obecna przy czynno ciach kontroli celnej mo e, w terminie 7 dni od dnia
zapoznania jej z tre ci protokołu, zgłosi do wła ciwego organu KAS, pisemne
zastrze enia do jego tre ci.
Art. 78. Urz dnicy skarbowi wykonuj cy czynno ci kontroli celnej mog stosowa
rodki przymusu bezpo redniego zgodnie z przepisami art. 128, art. 129 ust.1 i art.
130.
Art. 79. 1. Organ KAS mo e podejmowa czynno ci pozwalaj ce na ustalenie
lub zapewnienie to samo ci towaru, je eli jest to niezb dne do przestrzegania
warunków procedury celnej, do której towar został zgłoszony. W szczególno ci mo e
nakłada zamkni cia celne,
da od zgłaszaj cego opisów, rysunków, zdj
fotograficznych lub dokonania innych niezb dnych czynno ci.
2. Zamkni cia celne mog zosta usuni te lub zniszczone tylko przez organ KAS
lub za jego zgod .
Art. 80. Z zastrze eniem przepisów odr bnych, rewizji celnej nie podlegaj :
1) na zasadzie wzajemno ci:
a) towary przeznaczone dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urz dów
konsularnych oraz misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej, a tak e
organizacji
mi dzynarodowych
maj cych
siedziby
lub
placówki
w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) towary przeznaczone dla osób korzystaj cych z przywilejów i immunitetów
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dyplomatycznych,
c) opatrzone piecz ci
przesyłki urz dowe przesyłane do obcych
przedstawicielstw dyplomatycznych, urz dów konsularnych i misji specjalnych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz opatrzone piecz ci przesyłki przez nie
wysyłane;
2) opatrzone piecz ci przesyłki urz dowe przesyłane mi dzy Ministerstwem Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, a polskimi przedstawicielstwami
dyplomatycznymi, urz dami konsularnymi i misjami specjalnymi za granic .
Art. 81. 1. Je eli nie mo na w inny sposób stwierdzi , czy osoba przewozi towary
nieprzedstawione lub niezgłoszone do procedury celnej, urz dnik skarbowy mo e
przeszuka t osob .
2. Przeszukanie nie powinno narusza godno ci osobistej osoby przeszukiwanej
oraz powinno by przeprowadzone przez osob tej samej płci, w warunkach
wykluczaj cych obecno osób postronnych.
3. W wypadku uzasadnionego podejrzenia, e osoba ukrywa towary w swoim
organizmie, mo na skierowa t osob na specjalistyczne badania lekarskie.
4. Z przeprowadzonego przeszukania osoby sporz dza si protokół, a w przypadku
wykonywania bada , o których mowa w ust. 3, na wniosek osoby, która została
poddana tym badaniom, organ KAS wydaje za wiadczenie o terminie i miejscu ich
przeprowadzenia.
Art. 82. 1. Osoba posiadaj ca towary jest obowi zana na swój koszt do
wykonywania czynno ci umo liwiaj cych przeprowadzenia kontroli celnej, a w
szczególno ci do rozładowania, okazania oraz załadowania towaru po zako czeniu
czynno ci kontroli celnej.
2. Ka da osoba b d ca w posiadaniu towaru, rodka transportu lub osoba
odpowiedzialna za wykonanie obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa celnego
jest obowi zana do niezwłocznego zawiadomienia organu KAS o stwierdzeniu
naruszenia, usuni cia lub zniszczenia zamkni celnych bez zgody organu KAS.
Art. 83. Ka da osoba po rednio lub bezpo rednio uczestnicz ca w czynno ciach
zwi zanych z wymian towarow jest obowi zana do dostarczenia organowi
celnemu, na jego
danie, w ustalonych terminach, dokumentów i informacji
maj cych znaczenie dla kontroli celnej, w jakiejkolwiek formie, jak równie do
udzielenia niezb dnej pomocy.
Art. 84. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia:
1) warunki, sposób i tryb wykonywania czynno ci dozoru celnego,
ze szczególnym
uwzgl dnieniem
rodzajów
procedur
celnych
oraz kontrolowanych towarów;
2) sposób sporz dzania protokołu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, i jego wzór;
3) rodzaje dokumentów maj cych znaczenie dla dozoru celnego, a tak e osoby
obowi zane do ich przechowywania;
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4) warunki u ycia urz dze technicznych i psów słu bowych podczas kontroli
celnej, sposób przeprowadzania przeszukania osoby, a tak e sposób
i warunki przeprowadzania rewizji celnej baga u podró nego,
- maj c na uwadze, w szczególno ci, zapewnienie jednolito ci procedur
kontrolnych oraz konieczno
skutecznego wykrywania nieprawidłowo ci
w stosowaniu przepisów prawa celnego w tym tak e uwzgl dniaj c konieczno
stosowania skutecznych metod technicznych w tym zakresie.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e okre li , w drodze
rozporz dzenia, szczegółowy sposób prowadzenia kontroli baga u przewo onego
drog morsk lub powietrzn , z uwzgl dnieniem rodzaju baga u kontrolowanego
oraz wskazania miejsc wła ciwych do prowadzenia kontroli.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze zarz dzenia:
1) przypadki, sposób i tryb prowadzenia przez organy KAS ewidencji towarów,
którym nadano przeznaczenie celne;
2) wzory rejestrów, ksi g, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzory
formularzy u ywanych w toku sprawowania dozoru celnego;
3) wzory piecz ci, zamkni celnych, stempli i innych znaków stosowanych przy
wykonywaniu dozoru celnego;
4) zasady szkolenia przewodników psów słu bowych, które s wykorzystywania
do realizacji zada KAS oraz zasady nabywania, szkolenia, wykorzystania,
piel gnacji, opieki i ywienia tych psów.
Art. 85. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z
Ministrem Obrony Narodowej i ministrem wła ciwym do spraw wewn trznych okre li
w drodze rozporz dzenia, sposób i warunki wykonywania dozoru celnego oraz
nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okr tów wojennych i
wojskowych statków powietrznych oraz wyposa enia i sprz tu jednostek
wojskowych, a tak e wyposa enia i sprz tu jednostek organizacyjnych resortu spraw
wewn trznych i administracji, maj c na uwadze uproszczenie czynno ci kontrolnych
podejmowanych wobec tego rodzaju towarów oraz zapewnienie skutecznego dozoru
celnego.
Art. 86. 1. W przypadku podejmowania czynno ci kontroli przesyłek pocztowych,
organ KAS mo e w szczególno ci kontrolowa dokumenty pocztowe, w tym wykazy
i deklaracje, oraz sprawdza liczb przywo onych lub wywo onych paczek z liczb
wskazan w wykazie zdawczym.
2. Rewizj celn przesyłek pocztowych i pobieranie próbek towarów w nich
przesyłanych przeprowadza si w obecno ci zgłaszaj cego lub pracownika urz du
pocztowego.
Art. 87. W przypadku towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub
wyprowadzanych z tego obszaru przez podró nych organ KAS, mo e
w szczególno ci:
1) ustala to samo
osoby, w tym kontrolowa dokumenty uprawniaj ce
do przekraczania granicy pa stwowej;

28

Projekt z dnia 10 sierpnia 2007 r.

2) przeprowadza
rewizj
celn
baga u,
technicznych oraz psów słu bowych;
3) przeszukiwa osoby.

w

tym

z

u yciem

urz dze

Art. 88. 1. Organ KAS mo e zarz dzi , w drodze decyzji, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej konwój celny, je eli:
1) niemo liwe jest nało enie zamkni
celnych, a zachowanie to samo ci
towaru jest niezb dne do przestrzegania warunków procedury celnej
lub istnieje uzasadnione podejrzenie, e towar mo e zosta usuni ty spod
dozoru celnego;
2) istnieje uzasadnione podejrzenie, e towary nie zostan dostarczone
do organu KAS albo miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ KAS;
3) kwota długu celnego mog cego powsta w zwi zku z przewozem towarów
w ramach procedury tranzytu jest wy sza ni kwota zabezpieczenia;
4) w ramach procedury tranzytu przewo one s towary, których transport jest
zwi zany ze zwi kszonym ryzykiem.
2. Organ KAS mo e zobowi za podmiot odpowiedzialny za wykonywanie czynno ci
zwi zanych z nadaniem towarowi przeznaczenia celnego, aby okre lone czynno ci
w ramach konwoju celnego wykonywały wyspecjalizowane jednostki działaj ce
w zakresie ochrony osób lub mienia.
3. Koszty konwoju celnego ponosi podmiot odpowiedzialny za wykonywanie
obowi zków przewidzianych przepisami prawa celnego.
Art. 89. 1. Organ KAS, mo e zarz dzi w drodze decyzji, strze enie towarów przez
urz dników skarbowych, je eli:
1) towar wprowadzony na obszar celny Wspólnoty na skutek nieprzewidzianych
okoliczno ci lub działania siły wy szej nie zostanie dostarczony do organu
KAS albo miejsca przez niego wyznaczonego lub uznanego przez ten organ;
2) towar wprowadzony na obszar celny Wspólnoty wymaga przeładunku;
3) towar czasowo składowany nie mo e zosta przekazany do depozytu lub do
magazynu czasowego składowania.
2. W wypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, organ KAS zamiast konwoju
celnego mo e zarz dzi strze enie towaru.
3. Przepis art. 88 ust. 3 stosuje si odpowiednio.
Art. 90. 1. W celu ustalenia, czy towary zostały wprowadzone na obszar celny
Wspólnoty lub wyprowadzone z tego obszaru zgodnie z przepisami prawa celnego,
urz dnik skarbowy mo e zatrzymywa statki w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrze nia
2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z pó n. zm.4)) i ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o egludze ródl dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857) oraz
podejmowa inne czynno ci.
2. Zatrzymywanie statków przemieszczaj cych si
po morskich wodach
wewn trznych, morzu terytorialnym lub wodach ródl dowych odbywa si przy
udziale innych słu b lub instytucji, a w szczególno ci:
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1) Policji;
2) Stra y Granicznej.
3. Dowódcy jednostek pływaj cych KAS na morskich wodach wewn trznych, morzu
terytorialnym i ródl dowych drogach wodnych maj prawo:
1) wezwa statek do zmniejszenia pr dko ci przepływu, zatrzymania si
do kontroli oraz zastosowania si do wskazanego kursu przepływu;
2) zatrzyma statek, sprawdzi dokumenty dotycz ce statku i ładunku,
wylegitymowa załog statku oraz znajduj cych si na nim pasa erów,
zbada ładunek i przeszuka pomieszczenia statku, a tak e zatrzyma osob
podejrzan o popełnienie przest pstwa;
3) zmusi statek do zawini cia do wskazanego portu, je eli kapitan nie stosuje
si do wydanych polece .
4. Dowódcy jednostek pływaj cych KAS maj prawo do podejmowania działa , o
których mowa w ust. 3, w szczególno ci gdy statek:
1) przyjmuje na pokład lub wysadza osoby wbrew obowi zuj cym przepisom;
2) dokonuje załadunku lub wyładunku towarów poza miejscami do tego
wyznaczonymi;
3) opuszcza port bez kontroli celnej;
4) zachodzi obawa, i nawi zuje ł czno z wybrze em w celach przest pczych;
5) zakotwicza poza miejscem do tego przeznaczonym.
5. W celu zatrzymania statku dowódca jednostki pływaj cej KAS, z odległo ci
umo liwiaj cej odebranie sygnału, przekazuje wizualny i d wi kowy sygnał
polecaj cy zatrzymanie si statku.
6. Jednostki pływaj ce KAS w celu zatrzymywania statków stosuj sygnały
mi dzynarodowego kodu sygnałowego z jednoczesnym wystrzeleniem, dla
zwrócenia uwagi załogi statku, dwóch nabojów sygnałowych koloru niebieskiego
i zapaleniem w nocy dwóch niebieskich wiateł rozpoznawczych na maszcie.
7. Jednostki pływaj ce KAS podnosz jako bander flag pa stwow z godłem
Rzeczypospolitej Polskiej, okre lon w odr bnych przepisach.
8. W czasie wykonywania zada okre lonych w ustawie jednostki pływaj ce KAS w
celu identyfikacji podnosz , obok bandery, flag KAS.
9. Je eli jednostka pływaj ca znajduj ca si na morskich wodach wewn trznych lub
na morzu terytorialnym mimo wezwania do zatrzymania w celu przeprowadzenia
czynno ci kontroli celnej, nie zatrzyma si , dowódca jednostki pływaj cej KAS wzywa
uzbrojon jednostk pływaj c Stra y Granicznej, która podejmuje działania zgodnie
z art. 25 ustawy z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 170 poz. 1218 oraz z
2007r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558). Te same zasady stosuje si w przypadku
konieczno ci podj cia po cigu, w szczególno ci na pełnym morzu.
10. W przypadku ostrzelania jednostki pływaj cej KAS dowódca tej jednostki
post puje zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 9, po uprzednim podj ciu działa ,
maj cych na celu opuszczenie zagro onego obszaru.
11. W przypadku bezpo redniego zagro enia przej ciem jednostki pływaj cej KAS
przez załog innego statku przepisy art. 128 stosuje si odpowiednio. W sytuacjach
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okre lonych w art. 130 ust. 1 pkt 1-3 urz dnicy skarbowi mog u y broni bez
ostrze enia.
12. Je eli przed podj ciem czynno ci kontrolnych okre lonych w ust. 9 organ KAS
uzyska wiarygodne informacje, wskazuj ce na mo liwo
wyst pienia zagro e
okre lonych w ust. 10 lub 11, dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego
wła ciwego miejscowo dla tych czynno ci kontrolnych mo e wyst pi z wnioskiem o
przydzielenie jednostce pływaj cej KAS asysty uzbrojonej jednostki pływaj cej Stra y
Granicznej.
13. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw wewn trznych, okre li w drodze rozporz dzenia, szczegółowe
zasady współdziałania KAS i Stra y Granicznej w zakresie zada wykonywanych
na podstawie ust. 9 i 10 oraz ust. 12 bior c pod uwag konieczno zapewnienia
bezpiecze stwa i zdrowia urz dników skarbowych i funkcjonariuszy Stra y
Granicznej, przestrzegania przepisów prawa oraz sprawnego wykonywania zada
KAS.
14. Przepisów ust.9 - 13 nie stosuje si do jednostek pływaj cych okre lonych
w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pó n. zm.5)).
15. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, wzór, okoliczno ci oraz warunki podnoszenia flagi KAS,
uwzgl dniaj c sposób umieszczania bandery, flagi oraz znaków na jednostkach
pływaj cych, a tak e sposób oznakowania jednostek pływaj cych, umo liwiaj cy ich
szybk identyfikacj .

Dział V
Inspekcja Skarbowa
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 91. 1. W celu zapewnienia bezpiecze stwa finansowego Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Unii Europejskiej, w ramach KAS tworzy si Inspekcj Skarbow .
2. Do zada Inspekcji Skarbowej nale y:
1) kontrola otrzymania, wykorzystania i gospodarowania rodkami publicznymi;
2) audyt gospodarowania rodkami pochodz cymi z bud etu Unii Europejskiej
oraz innych ródeł zagranicznych niepodlegaj cymi zwrotowi i raportowanie
o nieprawidłowo ciach do Komisji Europejskiej ;
3) kontrola otrzymania, wykorzystania i gospodarowania mieniem pa stwowym
oraz mieniem z udziałem Skarbu Pa stwa, a tak e wykorzystania mienia
otrzymanego od Skarbu Pa stwa w celu realizacji zada publicznych oraz
prywatyzacji mienia Skarbu Pa stwa ;
4) kontrola rzetelno ci wypełniania zobowi za wynikaj cych z udzielonych
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przez Skarb Pa stwa por cze i gwarancji oraz zgodno ci wykorzystania
rodków, których spłat por czył lub gwarantował Skarb Pa stwa, z ich
przeznaczeniem;
5) kontrola udzielania, otrzymania i korzystania z pomocy publicznej;
6) przeciwdziałanie praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu na zasadach
okre lonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych
z nielegalnych lub nieujawnionych
ródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu ;
7) analiza ryzyka w obszarze przepływów finansowych osób zajmuj cych
eksponowane stanowiska polityczne, o których mowa w ustawie
wymienionej w pkt 6;
8) koordynacja kontroli finansowej i audytu wewn trznego w jednostkach sektora
finansów publicznych na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó n. zm.3));
9) wykonywanie wywiadu skarbowego;
10) rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przest pstw
skarbowych i wykrocze
skarbowych oraz przest pstw i wykrocze
zwi zanych z przywozem i wywozem towarów, a w szczególno ci
dotycz cych ochrony granicy zewn trznej Wspólnoty, w zakresie
okre lonym w odr bnych przepisach;
11) zapobieganie i ujawnianie przest pstw, o których mowa w art. 228 - 231
Kodeksu karnego, popełnianych przez osoby pełni ce słu b
albo
zatrudnione:
a) w urz dzie obsługuj cym ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych,
b) w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez
ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych;
12)kontrola o wiadcze o stanie maj tkowym osób pełni cych słu b albo
zatrudnionych, równie po ustaniu stosunku słu by albo zatrudnienia:
a) w urz dzie obsługuj cym ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych,
b) w jednostkach organizacyjnych podległych b d nadzorowanych przez
ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych;
13)prowadzenie działalno ci analitycznej, prognostycznej i badawczej dotycz cej
zjawisk wyst puj cych w obszarze wła ciwo ci KAS;
14) kontrola działalno ci jednostek organizacyjnych KAS oraz urz du
obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych;
15) wykonywanie, na podstawie danych analityczno-informacyjnych, a w
szczególno ci informacji lub materiałów pochodz cych z prowadzonej analizy
ryzyka lub uzyskanych w wyniku prowadzenia czynno ci wywiadu skarbowego
oraz pochodz cych od organów administracji rz dowej, kontroli podatkowej,
kontroli celnej, w zwi zku z realizacj zada , o których mowa w pkt 10,
kontroli zgłosze celnych po zwolnieniu towarów;
16) wykonywanie zada wynikaj cych z odr bnych przepisów.
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3. Zadania Inspekcji Skarbowej wykonuj :
1) minister wła ciwy do spraw finansów publicznych;
2) dyrektorzy wyodr bnionych komórek organizacyjnych, w tym dyrektor
wyodr bnionej komórki do spraw przeciwdziałania praniu pieni dzy oraz
finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „jednostk analityki finansowej;
3) dyrektorzy wojewódzkich inspektoratów skarbowych.
Art. 92. 1. Dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego mo e dokonywa
nabycia ruchomo ci, praw maj tkowych i usług (transakcja celowa) w celu ujawniania
przest pstw skarbowych i wykrocze skarbowych, a tak e w celu ustalenia ich
sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów tych przest pstw i wykrocze .
2. Dyrektorzy wojewódzkich inspektoratów skarbowych, uwzgl dniaj c specyfik
przeprowadzanej transakcji celowej, mog wykonywa równie czynno ci potrzebne
dla jej przygotowania i skutecznego przeprowadzenia.
3. Dyrektorzy wojewódzkich inspektoratów skarbowych dokonuj transakcji celowych
na obszarze ich terytorialnego zasi gu działania, z zastrze eniem Przepis art. 93 ust.
2 stosuje si odpowiednio.
4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych do przeprowadzenia transakcji
celowej:
1) upowa nia
urz dników
skarbowych
zatrudnionych
w
komórkach
organizacyjnych, o których mowa w art. 91 ust. 3 pkt 2;
2) mo e upowa ni urz dników skarbowych zatrudnionych w wojewódzkim
inspektoracie skarbowym.
5. Dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego do przeprowadzenia transakcji
celowej upowa nia urz dników skarbowych zatrudnionych w kierowanym
wojewódzkim inspektoracie skarbowym.
6. Dyrektorzy wojewódzkiego inspektoratu skarbowego przekazuj wła ciwemu
miejscowo prokuratorowi okr gowemu kwartalne informuje o przeprowadzonych
transakcjach celowych.
7. Po zako czeniu transakcji celowej urz dnik skarbowy:
1) okazuje osobie uczestnicz cej w przeprowadzanej transakcji celowej, zwana
dalej „stron transakcji celowej” legitymacj słu bow i znak identyfikacyjny,
chyba e nieokazanie legitymacji słu bowej i znaku identyfikacyjnego jest
niezb dne dla zapewnienia skutecznego jej przeprowadzenia;
2) sporz dza, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji celowej,
protokół z przeprowadzonych czynno ci, który dor cza si stronie transakcji
celowej;
3) przekazuje
protokół
z
przeprowadzonych
czynno ci
dyrektorowi
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego, który wydał upowa nienie do
przeprowadzenia transakcji celowej.
8. Strona transakcji celowej, która nie zgadza si z ustaleniami protokołu, mo e w
terminie 7 dni od dnia jego dor czenia przedstawi zastrze enia lub wyja nienia
ministrowi wła ciwemu do spraw finansów publicznych lub dyrektorowi
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego, który wydał upowa nienie do
przeprowadzenia transakcji celowej.
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9. Dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego jest obowi zany rozpatrzy
zastrze enia, o których mowa w ust. 8, i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania
zawiadomi stron transakcji celowej o sposobie ich załatwienia.
10. Zgromadzone podczas przeprowadzania transakcji celowej materiały
niezawieraj ce dowodów potwierdzaj cych zaistnienie przypadków, o których
mowa w ust. 1 podlegaj niezwłocznie protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu.
Zniszczenie materiałów przeprowadza wła ciwy dyrektor inspekcji skarbowej.
11. Po przeprowadzeniu transakcji celowej mo na dokona zwrotu zakupu
przeprowadzonego w ramach transakcji celowej. Dokonanie zwrotu nast puje bez
zb dnej zwłoki pod warunkiem, e:
1) zwrotu dokonano równocze nie z okazaniem legitymacji słu bowej i znaku
identyfikacyjnego oraz;
2) ruchomo ci znajduj si w stanie nie pogorszonym i nie ulegaj łatwo
zepsuciu oraz;
3) zwrot nie wi e si z poniesieniem kosztów przez osob , w stosunku do
której przeprowadzano transakcj celow . Nie stanowi kosztów, kwoty
b d ce równowarto ci ceny zwróconych ruchomo ci.
12. Kwoty nale ne, ministrowi wła ciwemu do spraw finansów publicznych lub
dyrektorowi wojewódzkiego inspektoratu skarbowego z tytułu dokonanego zwrotu,
o którym mowa w ust. 11 stanowi niepodatkow nale no bud etu pa stwa, a w
przypadku, gdy zwrotu zakupu nie mo na dokona , nabyte ruchomo ci mog
zosta
sprzedane w trybie przepisów o post powaniu egzekucyjnym w
administracji. Wszelkie prawa nabyte w wyniku przeprowadzenia transakcji celowej
przechodz na rzecz Skarbu Pa stwa.
13. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, okre li w drodze
rozporz dzenia:
1) sposób dokumentowania i finansowania transakcji celowej;
2) wzory upowa nie do przeprowadzenia transakcji celowej;
14. Przy wydawaniu rozporz dzenia, o którym mowa w ust. 13, minister wła ciwy
do spraw finansów publicznych uwzgl dni konieczno
zapewnienia w
szczególno ci:
1) skuteczno i specyfik wykonywania transakcji celowych;
2) uwarunkowania obrotu gospodarczego;
3) charakter i rodzaj dokonywanych transakcji celowych.

Rozdział 2
Post powanie skarbowe
Art. 93. 1. W zakresie zada , o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 15, z wył czeniem
kontroli celnej, dyrektorzy wojewódzkich inspektoratów skarbowych prowadz
post powania skarbowe.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e zleci dyrektorowi
wojewódzkiego
inspektoratu
skarbowego
przeprowadzenie
post powania
skarbowego lub okre lonej czynno ci tego post powania, tak e poza obszarem
terytorialnego zasi gu działania tego dyrektora.
3. Czynno ci w post powaniu skarbowym przeprowadzaj urz dnicy skarbowi po
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okazaniu legitymacji słu bowych i znaków identyfikacyjnych.
4. Wszcz cie post powania skarbowego nast puje wył cznie z urz du w formie
postanowienia.
5. Dat wszcz cia post powania skarbowego jest dzie dor czenia kontrolowanemu
postanowienia o wszcz ciu post powania skarbowego.
6. Dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego mo e w ramach prowadzonego
post powania skarbowego przeprowadzi kontrol podatkow .
Art. 94. 1. Dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego ko czy post powanie
wynikiem kontroli.
2. Wynik kontroli powinien zawiera :
1) oznaczenie organu KAS;
2) oznaczenie kontrolowanego;
3) dat wydania;
4) zakres kontroli;
5) powołanie podstawy prawnej;
6) ustalenia i wnioski;
7) podpis osoby upowa nionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
słu bowego.
3. Przed wydaniem wyniku kontroli dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego
wyznacza stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia si w sprawie zebranego
materiału dowodowego.
Art. 95. 1. Na wynik kontroli słu y kontrolowanemu za alenie.
2. Za alenie wnosi si w terminie 14 dni od dnia dor czenia wyniku kontroli.
3. Po rozpatrzeniu za alenia, dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania za alenia, uznaje wynik kontroli, o którym mowa
w ust. 1, za ostateczny lub wydaje ostateczny wynik kontroli.
4. W przypadku niezło enia za alenia, wynik kontroli staje si ostateczny z upływem
terminu wymienionego w ust. 2.
Art. 96. 1. Wynik kontroli dor cza si kontrolowanemu, a w przypadku, o którym
mowa w art. 95. ust. 3 i 4, tak e wła ciwemu dla kontrolowanego:
1) dyrektorowi izby administracji skarbowej, wraz z aktami sprawy, celem
przeprowadzenia post powania podatkowego lub celnego;
2) organowi podatkowemu lub celnemu reprezentuj cemu Skarb Pa stwa.
2. W przypadku, gdy w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowo ci, wynik ten
przekazuje si tylko organowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
Art. 97. Dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego mo e wyst pi do organu
podatkowego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 2, z daniem udzielenia informacji
o wykonaniu obowi zków wierzyciela lub na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz.
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1954, z pó n. zm.1), zło y skarg na przewlekło post powania egzekucyjnego lub
za alenie na postanowienie wydawane przez organ egzekucyjny, o ile takie
uprawnienie przysługuje wierzycielowi, nie b d cemu jednocze nie organem
egzekucyjnym.
Art. 98. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do post powania
skarbowego stosuje si odpowiednio przepisy art. 64 i art. 65 oraz ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wył czeniem art. 288.
Rozdział 3
Kontrola uproszczona
Art. 99. 1. Na zasadach okre lonych w niniejszym rozdziale wykonywane s
zadania, o których mowa w art. 91 pkt 1 - 5, 12 i 14, zwane dalej „czynno ciami
kontrolnymi”.
2. Czynno ci kontrolne w ramach przeciwdziałania praniu pieni dzy oraz
finansowaniu terroryzmu realizowane s na podstawie odr bnych przepisów.
Art. 100. Upowa nienie do wykonywania czynno ci kontrolnych powinno zawiera :
1) imi i nazwisko kontroluj cego;
2) okre lenie kontrolowanego;
3) zakres kontroli;
4) przewidywany czas trwania kontroli;
5) podstaw prawn podj cia kontroli.
Art. 101. 1. Czynno ci kontrolne przeprowadza si w siedzibie kontrolowanego lub
innym miejscu przechowywania dokumentacji, w czasie pracy kontrolowanego. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach czynno ci kontrolne mog
by
przeprowadzane poza godzinami pracy kontrolowanego.
2. Czynno ci kontrolne mog by równie wykonywane w urz dach obsługuj cych
organy KAS.
Art. 102. W celu realizacji kontroli osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej maj obowi zek udzielania
organom KAS, na pisemne
danie, informacji oraz przekazywania im wszelkich
dokumentów i materiałów, tak e w formie elektronicznej niezb dnych do
przygotowania i przeprowadzenia kontroli.
Art. 103. 1. Na
danie kontroluj cego kontrolowany jest zobowi zany do
przedkładania wszelkich dokumentów i materiałów niezb dnych do przeprowadzenia
kontroli, z wył czeniem dokumentów i materiałów zawieraj cych informacje obj te
tajemnic pa stwow .
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381.
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2. Kontrolowany zapewnia kontroluj cemu warunki do sprawnego przeprowadzenia
kontroli, w szczególno ci niezwłoczne przedstawianie do kontroli
danych
dokumentów i materiałów.
3. Kontroluj cy maj prawo do:
1) wst pu do obiektów i pomieszcze kontrolowanego w jego obecno ci,
2) wgl du do dokumentów i innych materiałów dowodowych, obj tych
zakresem kontroli oraz uzyskiwania ich potwierdzonych kopii,
3)
dania od kontrolowanego i jego pracowników ustnych i pisemnych
wyja nie , w zakresie prowadzonej kontroli,
4) przeprowadzania ogl dzin obiektów, składników maj tkowych i przebiegu
okre lonych czynno ci,
5)
dania dodatkowych pisemnych wyja nie od kontrolowanej instytucji
obowi zanej w przedmiocie kontroli po zako czeniu czynno ci kontrolnych,
6) wzywania i przesłuchiwania wiadków,
7) korzystania z pomocy biegłych.
4. Kontroluj cy wyznacza termin wykonania czynno ci okre lonym w ust. 3 pkt 2-5,
Art. 104. Kontroluj cy jest upowa niony do swobodnego poruszania si po terenie
kontrolowanego bez obowi zku uzyskania przepustki oraz nie podlega kontroli
osobistej.
Art. 105. 1. Kontrolowany lub upowa niona przez niego osoba, w wyznaczonym
przez kontroluj cego terminie, sporz dza niezb dne dla kontroli odpisy, kopie lub
wyci gi z dokumentów i potwierdza ich zgodno .
2. Na
danie kontroluj cego kontrolowany lub upowa niona przez niego osoba
potwierdza prawidłowo zestawie i oblicze sporz dzonych przez kontroluj cego w
oparciu o dokumentacj lub wyja nienia kontrolowanego.
Art. 106. 1. Zebrane dowody kontroluj cy gromadzi w aktach kontroli.
2. Akta kontroli sporz dza si w jednym egzemplarzu.
3. Dowodami s w szczególno ci: dokumenty, rzeczy, wyniki ogl dzin, zeznania
wiadków, opinie biegłych oraz wyja nienia i o wiadczenia.
Art. 107. 1. Ka dy mo e zło y kontroluj cemu ustne lub pisemne o wiadczenie
dotycz ce przedmiotu kontroli.
2. Kontroluj cy nie mo e odmówi przyj cia o wiadczenia, je eli ma ono zwi zek
z przedmiotem kontroli.
Art. 108. 1. Kontroluj cy mo e pisemnie wzywa ka d osob do osobistego
stawienia si w celu jej przesłuchania w charakterze wiadka, w zakresie
przeprowadzanej kontroli, w siedzibie kontrolowanego lub w urz dzie obsługuj cym
organ KAS.
2. Je eli osoba wezwana nie mo e stawi si z powodu choroby lub innej niedaj cej
si pokona przeszkody kontroluj cy mo e dokona przesłuchania w miejscu pobytu
tej osoby.
3. W wezwaniu nale y wskaza :
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1) nazw i adres jednostki organizacyjnej kontroluj cego,
2) imi , nazwisko i adres osoby wzywanej,
3) podstaw prawn , charakter i cel wezwania,
4) dat , godzin i miejsce stawienia si ,
5) skutki prawne niezastosowania si do wezwania,
6) imi , nazwisko i stanowisko słu bowe kontroluj cego.
4 . W sprawach niecierpi cych zwłoki kontroluj cy mo e dokona wezwania w inny
sposób. Po stawieniu si osoby kontroluj cy wr cza wezwanie, o którym mowa
w ust. 3.
Art. 109. Nie wolno przesłuchiwa jako wiadków:
1) obro cy co do faktów, o których dowiedział si udzielaj c porady prawnej lub
prowadz c spraw ,
2) duchownego co do faktów, o których dowiedział si przy spowiedzi.
Art. 110. 1. Prawo odmowy zezna w charakterze wiadka przysługuje ka dej
osobie, je eli zło enie zezna mogłoby j lub jego mał onka, albo osob pozostaj c
z ni faktycznie we wspólnym po yciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
albo osób zwi zanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli narazi na
odpowiedzialno karn lub maj tkow .
2. Prawo odmowy zezna trwa mimo ustania mał e stwa lub przysposobienia.
Art. 111. Przed rozpocz ciem przesłuchania kontroluj cy obowi zany jest uprzedzi
wiadka o gro cej mu odpowiedzialno ci karnej za zło enie fałszywego zeznania
oraz prawie odmowy zezna i odpowiedzi na pytania.
Art. 112. 1. Z zezna
wiadka niezwłocznie sporz dza si protokół, który przed
podpisaniem daje si wiadkowi do odczytania lub na jego danie odczytuje si mu
czyni c o tym wzmiank .
2. Protokół oraz ka d jego stron podpisuj kontroluj cy i wiadek. Skre lenia,
poprawki i uzupełnienia wymagaj omówienia na ko cu protokołu i podpisania przez
osoby podpisuj ce protokół.
3. Odmow lub niemo no
podpisania protokołu przez wiadka omawia si na
ko cu protokołu.
Art. 113. 1. Ogl dziny przeprowadza si , w wyznaczonym przez kontroluj cego
terminie, w obecno ci kontrolowanego.
2. Z przebiegu i wyniku ogl dzin kontroluj cy sporz dza protokół, który podpisuje
kontroluj cy i kontrolowany.
3. Przebieg i wyniki ogl dzin mog by ponadto utrwalone za pomoc aparatury
i rodków technicznych słu cych do utrwalania obrazu lub d wi ku; utrwalony obraz
lub d wi k stanowi zał cznik do protokołu.
Art. 114. 1. . Organ KAS lub upowa niona przez niego osoba, przedstawia
kontrolowanemu wynik kontroli.
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2. Wynik kontroli zawiera istotne ustalenia stanu faktycznego, w tym stwierdzone
nieprawidłowo ci i w miar mo liwo ci wskazanie osób za nie odpowiedzialnych oraz
oceny i wnioski pokontrolne.
3. Przed przedstawieniem wyniku kontroli organ KAS mo e zwróci si do
kontrolowanego o zło enie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyja nie na
pi mie.
Art. 115. 1. Kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrze e co do
ustale zawartych w protokole pokontrolnym.
2. Zastrze enia zgłasza si na pi mie, za po rednictwem wła ciwego organu KAS,
do ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od dnia
otrzymania protokołu pokontrolnego.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych na uzasadniony wniosek
kontrolowanego mo e przedłu y termin wskazany w ust.2.
4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e zleci dodatkowe
czynno ci kontrolne w celu rozstrzygni cia zgłoszonych zastrze e . Przepisy art. 100
– 113 stosuje si odpowiednio.
5. Po rozpatrzeniu zastrze e minister wła ciwy do spraw finansów publicznych
przekazuje na pi mie swoje stanowisko zgłaszaj cemu zastrze enia.
6. Kontrolowany przesyła do organu KAS, w terminie okre lonym w wyniku kontroli,
informacj o sposobie wykonania wniosków i zalece pokontrolnych lub przyczynach
ich niewykonania, ze wskazaniem przewidywanego terminu zastosowania si do
nich.
7. W przypadku, gdy zostały przedstawione zastrze enia w ust. 2, termin, o którym
mowa w ust. 6, liczy si od dnia otrzymania stanowiska ministra wła ciwego do
spraw finansów publicznych.
Art. 116 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych lub dyrektor
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego mo e zwróci si do sprawuj cego nadzór
nad kontrolowanym lub do wła ciwego organu pa stwowego albo organu
samorz dowego
z
not
sygnalizacyjn
informuj c
o
dostrze onych
nieprawidłowo ciach.
2. Jednostka, do której nota sygnalizacyjna została skierowana, jest obowi zana, w
terminie 30 dni od dnia dor czenia tej noty, zawiadomi ministra wła ciwego do
spraw finansów publicznych lub dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego o
sposobie wykorzystania zawartych w niej informacji lub o przyczynach jej
niewykorzystania.
3. Je eli w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowo ci w ustalaniu lub w poborze
zobowi za podatkowych przez organy gminy, minister wła ciwy do spraw finansów
publicznych lub dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego zawiadamia o tym
wła ciw izb obrachunkow .
Art. 117. Informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli uproszczonej s
obj te tajemnic .
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e wyrazi zgod na
ujawnienie przez dyrektorów wojewódzkich inspektoratów skarbowych oraz
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dyrektorów wyodr bnionych komórek organizacyjnych, wykonuj cych zadania
z zakresu inspekcji skarbowej, okre lonych informacji stanowi cych tajemnic
okre lon w ust. 1, z wył czeniem informacji stanowi cych tajemnic inn ni
okre lona w ust. 1 i obj tych ochron na podstawie odr bnych ustaw, wskazuj c
jednocze nie sposób udost pnienia i wykorzystania ujawnianych informacji.
3. Wyra enie zgody, o której mowa w ust. 2, mo e nast pi wył cznie ze wzgl du na
wa ny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osi gni cia celów kontroli lub
je eli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego
informowania o działaniach kontroli i jawno ci ycia publicznego.
4. Wyra enie zgody, o której mowa w ust. 3, nast puje w formie pisemnej, na
uzasadniony wniosek dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego lub
dyrektora wyodr bnionej komórki organizacyjnej, wykonuj cej zadania z zakresu
inspekcji skarbowej.
Art. 118. 1. Informacje zawarte w aktach kontroli, w tym okre lone w art. 64, minister
wła ciwy do spraw finansów publicznych lub dyrektor wojewódzkiego inspektoratu
skarbowego udost pni wył cznie:
1) organowi informacji finansowej - zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z
nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz o przeciwdziałaniu finasnowaniu
terroryzmu;
2) innym organom KAS - w zwi zku z wszcz tym, na podstawie uprzednio
wydanego postanowienia, post powaniem podatkowym lub celnym albo w
zwi zku z wszcz tym post powaniem skarbowym lub post powaniem w
sprawach o przest pstwa i wykroczenia oraz o przest pstwa skarbowe i
wykroczenia skarbowe;
3) s dowi administracyjnemu - w razie zło enia przez stron skargi;
4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w zwi zku z jego udziałem w
post powaniu przed s dem administracyjnym;
5) Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek wła ciwego prokuratora:
a) w przypadkach okre lonych w dziale IV Kodeksu post powania
administracyjnego,
b) w zwi zku z udziałem prokuratora w post powaniu przed s dem
administracyjnym;
6) słu bom ochrony pa stwa i ich upowa nionym pisemnie funkcjonariuszom lub
ołnierzom w zakresie niezb dnym do przeprowadzenia post powania
sprawdzaj cego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. Dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego udost pnia akta, o których
mowa w ust.1, ministrowi wła ciwemu do spraw finansów publicznych - w toku
post powania podatkowego lub post powania w sprawach o przest pstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe.
3. W przypadkach okre lonych w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje si odpowiednio
przepisy art. 66 ust. 1.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, akta spraw s oznaczane oraz
przekazywane w sposób przewidziany w art. 64 ust. 5.
5. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych lub dyrektor wojewódzkiego
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inspektoratu skarbowego udost pnia Najwy szej Izbie Kontroli, w zwi zku z
tocz cym si post powaniem kontrolnym, akta, o których mowa w ust. 1, po
wył czeniu z nich informacji wymienionych w art. 64, chyba e informacje takie
zostały uprzednio udzielone Najwy szej Izbie Kontroli na podstawie odr bnych
przepisów.
Art.119. 1. Informacje wynikaj ce z akt kontroli, z wył czeniem informacji
okre lonych w art. 64, minister wła ciwy do spraw finansów publicznych lub dyrektor
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego udost pniaj :
1) innym organom administracji rz dowej i samorz dowej – w zakresie
wykonywanych przez nie zada ustawowych;
2) Najwy szej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach okre lonych w
przepisach o Najwy szej Izbie Kontroli;
3) s dowi albo prokuratorowi - w zwi zku z tocz cym si post powaniem;
4) biegłym powołanym w toku post powania kontrolnego - w zakresie
okre lonym przez kontroluj cych;
5) Komisji Europejskiej w zakresie kontroli:
a) rodków pochodz cych z Unii Europejskiej,
b) innych rodków przeznaczonych na programy współfinansowane z Unii
Europejskiej;
c) prawidłowo ci przekazywania rodków własnych do bud etu Unii
Europejskiej;
6) na zasadach wzajemno ci organom innych pa stw w zakresie realizacji
wspólnych programów finansowanych ze rodków Unii Europejskiej - w
sposób okre lony w art. 65 ust. 5.
7) innym organom - w przypadkach i na zasadach okre lonych w odr bnych
ustawach;
8) Przewodnicz cemu Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie niezb dnym do
przeprowadzenia post powania wyja niaj cego na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1537, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
Art. 120. Kontrolowanemu przysługuje, na pisemny wniosek, prawo wgl du do akt
kontroli na ka dym etapie kontroli oraz po jej zako czeniu, z zachowaniem przepisów
o tajemnicy ustawowo chronionej.
Art. 121. 1. Z bud etu organu KAS prowadz cego kontrol
pokrywane s
udokumentowane koszty zwi zane z korzystaniem przez kontroluj cego z urz dze
technicznych i rodków transportu kontrolowanego.
2. Kontrolowany składa wniosek o pokrycie nale no ci, o których mowa w ust. 1,
w terminie 7 dni od zako czenia czynno ci przez kontroluj cych, pod rygorem utraty
roszczenia.
3. W przypadku, gdy kontrolowanym jest organ lub jednostka organizacyjna
administracji publicznej zwrot kosztów nie przysługuje.
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Rozdział 4
Uprawnienia w zakresie wydawania polece okre lonego zachowania si oraz
zasady u ycia rodków przymusu bezpo redniego i broni palnej
Art. 122. 1. W zakresie realizacji zada , o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 10 - 11,
15 urz dnikom skarbowym pełni cym słu b
w wyodr bnionej komórce
organizacyjnej oraz w wyodr bnionych komórkach organizacyjnych wojewódzkich
inspektoratów skarbowych, przysługuj szczególne uprawnienia, o których mowa w
art. 123 ust. 1, oraz prawo u ycia rodków przymusu bezpo redniego i broni palnej,
zwanych dalej „szczególnymi uprawnieniami”, na zasadach okre lonych w niniejszym
rozdziale.
2. Wyodr bniona komórka organizacyjna:
1) koordynuje realizacj szczególnych uprawnie oraz nadzoruje ich realizacj przez
wyodr bnione komórki organizacyjne wojewódzkich inspektoratów skarbowych;
2) koordynuje realizacj zada , o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 10 – 11 i 15, przy
realizacji których mo na wykorzysta szczególne uprawnienia oraz nadzoruje
realizacj tych zada przez wyodr bnione komórki organizacyjne wojewódzkich
inspektoratów skarbowych.
Art. 123. 1. Urz dnicy skarbowi maj prawo do:
1) wydawania osobom polece
okre lonego zachowania si , w granicach
niezb dnych do wykonania czynno ci, o których mowa w pkt 2 – 6;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich to samo ci;
3) przeszukiwania osób oraz przeszukiwania pomieszcze w trybie i w przypadkach
okre lonych w przepisach Kodeksu post powania karnego;
4) dokonywania kontroli osobistej, przegl dania zawarto ci baga y oraz sprawdzania
ładunku w rodkach transportu l dowego, powietrznego i wodnego, w przypadku
istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przest pstwa lub przest pstwa
skarbowego;
5) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach okre lonych w przepisach kodeksu
post powania karnego i kodeksu karnego skarbowego;
6) zatrzymywania pojazdów i innych
rodków przewozowych w celu
przeprowadzenia kontroli przewo onych towarów lub dokumentów, a tak e
badania towarów i pobierania ich próbek, oraz dokonywania kontroli rodzaju
paliwa poprzez pobranie próbek paliwa ze zbiornika rodka transportu;
7) zwracania si o niezb dn pomoc do innych jednostek organizacyjnych,
przedsi biorców i organizacji społecznych, jak równie zwracania si w nagłych
wypadkach do ka dej osoby o udzielenie dora nej pomocy, w ramach
obowi zuj cych przepisów prawa.
2. Osoba posiadaj ca towary jest zobowi zana, na własny koszt, do wykonywania
czynno ci umo liwiaj cych przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 6,
a w szczególno ci do rozładowania, okazania oraz załadowania towaru
po zako czeniu czynno ci.
3. Osobie, wymienionej w ust. 2, przysługuje za alenie do ministra wła ciwego do
spraw finansów publicznych na zasadno lub sposób dokonania czynno ci, o której
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mowa w ust. 2.
Art. 124. 1. W toku wykonywania czynno ci słu bowych urz dnicy skarbowi
s zobowi zani do poszanowania godno ci człowieka oraz respektowania innych
praw i wolno ci obywatelskich.
2. Urz dnicy skarbowi s zobowi zani do wykonywania czynno ci słu bowych
w sposób mo liwie najmniej naruszaj cy dobra osobiste i maj tkowe osób
i podmiotów, których te czynno ci dotycz .
Art. 125. 1. Na sposób prowadzenia czynno ci, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt
3 - 6 przysługuje za alenie do wła ciwego miejscowo prokuratora rejonowego.
2. Z czynno ci wymienionych w art. 123 ust. 1 pkt 3 - 5 sporz dza si protokół,
a z czynno ci wymienionej w art. 123 ust. 1 pkt 2 i 6 notatk słu bow .
3. W przypadku stwierdzenia, w toku prowadzenia czynno ci, o których mowa w art.
123 ust. 1 pkt 2 i 6, nieprawidłowo ci lub na
danie strony, z czynno ci tych,
sporz dza si protokół.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 i 3, podpisuje urz dnik skarbowy wykonuj cy
czynno ci i osoba obecna przy tych czynno ciach. Je eli osoba obecna odmówi
podpisania protokołu, urz dnik skarbowy jest obowi zany umie ci w protokole
odpowiedni adnotacj .
5. Osoba obecna przy czynno ciach mo e, w terminie 7 dni od dnia zapoznania jej z
tre ci protokołu, zgłosi do wła ciwego organu KAS, pisemne zastrze enia do jego
tre ci.
6. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb
przeprowadzenia czynno ci, o których mowa w art.123 ust.1 pkt 2-6 a tak e sposób i
tryb współpracy urz dników skarbowych z Policj , w tym zakresie uwzgl dniaj c
w szczególno ci zapewnienie ich sprawno ci i skuteczno ci oraz zasady
zatrzymywania pojazdów obowi zuj ce w Policji.
Art. 126. 1. W celu wykonania zada , o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 10 - 11 i 15
urz dnik skarbowy mo e zatrzymywa rodki transportu l dowego oraz podejmowa
inne czynno ci kontroli.
2. Zatrzymanie
rodków transportu mo e by
dokonane tylko przez
umundurowanych urz dników skarbowych znajduj cych si
w pobli u
oznakowanego pojazdu słu bowego albo w przypadku, gdy ten jest w ruchu,
w oznakowanym poje dzie.
3. Zatrzymywanie rodków transportu innych ni rodki transportu przemieszczaj ce
si po drodze publicznej lub drodze wewn trznej, odbywa si przy udziale innych
słu b lub instytucji, a w szczególno ci:
1) Policji;
2) Stra y Granicznej;
3) słu b lotniczych;
4) stra y ochrony kolei.
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4. Po zatrzymaniu rodka transportu urz dnik skarbowy mo e, w szczególno ci:
1) kontrolowa dokumenty i dane dotycz ce rodka transportu oraz osoby
kieruj cej rodkiem transportu jak i innych osób korzystaj cych ze rodka
transportu, z wył czeniem dokumentów uprawniaj cych do kierowania
rodkiem transportu, z zastrze eniem ust. 5;
2) kontrolowa dokumenty dotycz ce przewo onych towarów;
3) sprawdza zamkni cia urz dowe, je eli z dokumentów wynika, e zostały one
nało one;
4) przeprowadza rewizj celn
rodków transportu i towarów oraz baga u
przewo onego przez kieruj cego rodkiem transportu i pasa erów.
5. Urz dnik skarbowy mo e kontrolowa dokumenty uprawniaj ce do kierowania
rodkiem transportu, je eli osoba kontrolowana nie posiada innych dokumentów
pozwalaj cych ustali jej to samo albo wyst puje uzasadniona w tpliwo co do
ich autentyczno ci.
6. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, wzór i sposób oznakowania pojazdów słu bowych organów KAS,
uwzgl dniaj c w szczególno ci konieczno zapewnienia ich szybkiej identyfikacji.
Art. 127. 1. Urz dnicy skarbowi mog stosowa
rodki przymusu bezpo redniego
zwane dalej " rodkami przymusu” wobec osób niepodporz dkowuj cych si ich
poleceniom wydanym w celu realizacji zada ustawowych. Przepisu nie stosuje si w
przypadkach, o których mowa w art. 80.
2. rodki przymusu mog by u yte wył cznie w zakresie niezb dnym do osi gni cia
podporz dkowania si poleceniom, o których mowa w ust. 1, lub do skutecznego
odparcia bezpo redniego i bezprawnego zamachu na urz dnika skarbowego.
3. Dopuszczalne jest stosowanie tylko takich rodków przymusu, które odpowiadaj
potrzebom wynikaj cym z istniej cej sytuacji, i pod warunkiem, e w inny sposób nie
mo na skutecznie wykona czynno ci słu bowych, a ich u ycie powodowa b dzie
mo liwie najmniejsz dolegliwo dla osób, wobec których s one stosowane.
Art. 128. 1. Urz dnicy skarbowi s uprawnieni do stosowania nast puj cych rodków
przymusu:
1) u ycia siły fizycznej;
2) u ycia indywidualnych technicznych i chemicznych rodków lub urz dze
przeznaczonych do obezwładniania i konwojowania osób albo do
zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych i innych
rodków przewozowych.
2. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, rodzaje oraz warunki i sposoby
u ycia rodków przymusu bezpo redniego, a tak e sposób wyposa ania urz dników
skarbowych w rodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwzgl dniaj c zapewnienie
mo liwie najmniejszej dolegliwo ci dla osób, wobec których s one stosowane.
Art. 129. 1. rodki przymusu powinny by stosowane przez urz dników skarbowych
w taki sposób, aby osi gniecie podporz dkowania si poleceniom wydanym na
podstawie prawa albo skuteczne odparcie bezpo redniego i bezprawnego zamachu
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na urz dnika skarbowego lub mienie powodowało mo liwie najmniejsz dolegliwo .
2. Mo na stosowa jednocze nie wi cej ni jeden rodek przymusu.
3. Odst puje si od stosowania rodków przymusu, gdy osoba, wobec której
zastosowano te rodki, podporz dkowała si wydanym poleceniom.
4. Wobec kobiet o widocznej ci y, osób o widocznym kalectwie lub w podeszłym
wieku oraz osób, których wygl d wskazuje na wiek poni ej 13 lat, mo na stosowa
sił fizyczn wył cznie w postaci chwytów obezwładniaj cych.
5. Nie stosuje si kajdanek wobec osób, których wygl d wskazuje na wiek poni ej
17 lat.
6. Nie wolno stosowa pałki wobec osób stawiaj cych bierny opór, chyba
e zastosowanie siły fizycznej okazało si bezskuteczne.
Art. 130. 1. Je eli rodki przymusu, wymienione w art. 128 ust. 1, okazały si
niewystarczaj ce lub ich u ycie ze wzgl du na zaistniałe okoliczno ci nie jest
mo liwe, urz dnik skarbowy ma prawo u ycia broni palnej wył cznie:
1) w celu odparcia bezpo redniego i bezprawnego zamachu na ycie, zdrowie lub
wolno własn lub innej osoby albo w celu przeciwdziałania czynno ciom
zmierzaj cym w oczywisty sposób bezpo rednio do takiego zamachu;
2) przeciwko osobie niepodporz dkowuj cej si wezwaniu do natychmiastowego
porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narz dzia, którego u ycie
zagrozi mo e yciu, zdrowiu lub wolno ci urz dnika skarbowego albo innej
osoby;
3) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie i przemoc odebra bro paln
urz dnika skarbowego lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni
palnej;
4) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzaj cego jednocze nie
bezpo rednie zagro enie dla ycia, zdrowia lub wolno ci człowieka;
5) w celu odparcia niebezpiecznego, bezpo redniego i gwałtownego zamachu na
obiekty KAS;
6) w bezpo rednim po cigu za osob , wobec której u ycie broni było
dopuszczalne w przypadkach okre lonych w pkt 1 - 3.
2. U ycie broni palnej powinno nast pi w sposób wyrz dzaj cy mo liwie
najmniejsz szkod osobie, przeciwko której u yto broni i nie mo e zmierza
do pozbawienia tej osoby ycia ani nara a osób postronnych na niebezpiecze stwo
utraty ycia lub zdrowia.
3. W bro paln mo e by wyposa ony wył cznie urz dnik skarbowy przeszkolony
w zakresie zwi zanym z jej u ywaniem.
4. Urz dnik skarbowy, który podj ł decyzj o u yciu broni palnej, powinien
post powa ze szczególn rozwag , traktuj c bro jako ostateczny rodek działania.
5. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe warunki
i sposób post powania przy u yciu broni palnej, bior c pod uwag u ycie jej jako
rodka ostatecznego.
Art. 131. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu
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z ministrem wła ciwym do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
kryteria, tryb przydziału broni słu bowej i normy uzbrojenia oraz zasady jej
magazynowania, przechowywania i zapewniania wła ciwego stanu technicznego.
Rozdział 5
Wywiad skarbowy
Art. 132. 1. W celu wykonania zada , o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt, 10 - 12, 15
urz dnicy skarbowi s
uprawnieni do przeprowadzania czynno ci wywiadu
skarbowego.
2. Przeprowadzanie czynno ci wywiadu skarbowego z zachowaniem ogranicze
wynikaj cych z art. 133 – 142 polega na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i
wykorzystywaniu informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach maj tkowych
podmiotów podlegaj cych kontroli.
3. Czynno ci wywiadu skarbowego przeprowadza wyodr bniona komórka
organizacyjna oraz wyodr bnione komórki organizacyjne w wojewódzkich
inspektoratach skarbowych, zwane dalej „wywiadem skarbowym”.
4. Czynno ci wywiadu skarbowego przeprowadzaj wyznaczeni do ich wykonywania
urz dnicy skarbowi, zatrudnieni w wywiadzie skarbowym zwani dalej „urz dnikami
wywiadu skarbowego”.
5. Czynno ci wywiadu skarbowego mog by prowadzone w formie czynno ci
operacyjno-rozpoznawczych, w tym umo liwiaj cych uzyskiwanie informacji oraz
utrwalanie ladów i dowodów w sposób niejawny.
Art. 133. 1. W ramach czynno ci operacyjno-rozpoznawczych urz dnicy wywiadu
skarbowego maj prawo do obserwowania i rejestrowania przy u yciu rodków
technicznych obrazu zdarze w miejscach publicznych oraz d wi ku towarzysz cego
tym zdarzeniom - wył cznie w toku czynno ci podejmowanych w celu ustalenia
sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przest pstw skarbowych lub
przest pstw, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 10 -12.
2. Czynno ci, o których mowa w ust. 1, powinny by wykonywane w sposób mo liwie
najmniej naruszaj cy dobra osoby, wobec której zostały podj te.
3. Na sposób prowadzenia czynno ci, o których mowa w ust. 1, osobie, wobec której
były one stosowane, przysługuje, w ci gu 7 dni od dnia powzi cia wiadomo ci o ich
stosowaniu, za alenie do Prokuratora Generalnego.
Art. 134. 1. Dane identyfikuj ce: abonenta, zako czenia sieci lub urz dzenia
telekomunikacyjne, mi dzy którymi wykonano poł czenie, oraz dane dotycz ce
uzyskania lub próby uzyskania poł czenia mi dzy okre lonymi urz dzeniami
telekomunikacyjnymi lub zako czeniami sieci, a tak e okoliczno ci i rodzaj
wykonywanego poł czenia, w szczególno ci dane transmisyjne i dane o lokalizacji,
posiadane przez przedsi biorców telekomunikacyjnych, s przez nich udost pniane
wywiadowi skarbowemu oraz przetwarzane przez wywiad skarbowy - wył cznie w
celu ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przest pstw
skarbowych lub przest pstw, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 10-12, 15.
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2. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, nast puje na pisemny wniosek:
1) ministra wła ciwego do spraw publicznych;
2) urz dnika wywiadu skarbowego posiadaj cego pisemne upowa nienie ministra
wła ciwego do spraw publicznych do wyst powania w jego imieniu o ujawnienie
danych, o których mowa w ust. 1.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych nakazuje niezwłoczne,
komisyjne i protokolarne zniszczenie danych uzyskanych od przedsi biorcy
telekomunikacyjnego, w przypadku gdy uzna wyst pienie z wnioskiem, o którym
mowa w ust. 2, za nieuzasadnione.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przedsi biorca telekomunikacyjny
przekazuje niezwłocznie informacj
o wyst pieniu z wnioskiem ministrowi
wła ciwemu do spraw finansów publicznych. Minister wła ciwy do spraw finansów
publicznych mo e za da od urz dnika, który wyst pił z wnioskiem, informacji o
przyczynach uzasadniaj cych wyst pienie z wnioskiem, a tak e o sposobie
wykorzystania danych uzyskanych od przedsi biorcy telekomunikacyjnego.
5. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, mo e nast pi za pomoc sieci
telekomunikacyjnej w sposób zabezpieczaj cy je przed dost pem osób
nieuprawnionych.
6. Udost pnianie wywiadowi skarbowemu danych, o których mowa w ust. 1,
nast puje na koszt przedsi biorcy telekomunikacyjnego.
Art. 135. 1. W ramach czynno ci operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych
przez wywiad skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i
utrwalenia dowodów przest pstw:
1) skarbowych, je eli warto
przedmiotu czynu lub uszczuplenie nale no ci
publicznoprawnej przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego
pi dziesi ciokrotn
wysoko
minimalnego wynagrodzenia za prac
okre lonego na podstawie odr bnych przepisów,
2) przeciwko obrotowi gospodarczemu, powoduj cych szkod maj tkow , je eli
wysoko
szkody przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego
pi dziesi ciokrotn
wysoko
minimalnego wynagrodzenia za prac
okre lonego na podstawie odr bnych przepisów,
3) przeciwko mieniu, je eli warto mienia przekracza w dacie popełnienia czynu
zabronionego pi dziesi ciokrotn wysoko
minimalnego wynagrodzenia za
prac okre lonego na podstawie odr bnych przepisów,
4) przyjmowania lub wr czania korzy ci maj tkowej w zwi zku z pełnion funkcj
publiczn lub funkcj zwi zan ze szczególn odpowiedzialno ci ,
5) ciganych na mocy umów i porozumie mi dzynarodowych
- je eli inne
rodki okazały si
bezskuteczne albo zachodzi wysokie
prawdopodobie stwo, e b d nieskuteczne lub nieprzydatne, S d Okr gowy w
Warszawie, zwany dalej "S dem", na pisemny wniosek ministra wła ciwego do
spraw publicznych, zło ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego,
mo e, w drodze postanowienia, zarz dzi kontrol operacyjn .
2. W przypadkach niecierpi cych zwłoki, gdy zachodzi obawa utraty informacji lub
zatarcia dowodów przest pstwa, minister wła ciwy do spraw finansów publicznych
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mo e zarz dzi , po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrol
operacyjn , jednocze nie zwracaj c si do S du z wnioskiem o wydanie
postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez S d zgody w terminie 5 dni
od dnia zarz dzenia kontroli operacyjnej, minister wła ciwy do spraw finansów
publicznych wstrzymuje kontrol
operacyjn
oraz nakazuje niezwłoczne
protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku jej
stosowania.
3. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu tre ci korespondencji;
2) kontrolowaniu zawarto ci przesyłek;
3) stosowaniu rodków technicznych umo liwiaj cych uzyskiwanie w sposób
niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególno ci obrazu,
tre ci rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych przy pomocy
sieci telekomunikacyjnych.
4. Wniosek ministra wła ciwego do spraw publicznych, o którym mowa w ust. 1,
powinien zawiera w szczególno ci:
1) numer sprawy i jej kryptonim, je eli został jej nadany;
2) opis przest pstwa z podaniem, w miar mo liwo ci, jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczno ci uzasadniaj ce potrzeb zastosowania kontroli operacyjnej, w tym
stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczno ci lub nieprzydatno ci
innych rodków;
4) dane osoby lub inne dane, pozwalaj ce na jednoznaczne okre lenie podmiotu
lub przedmiotu, wobec którego stosowana b dzie kontrola operacyjna, ze
wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania;
5) cel, czas i zakres kontroli operacyjnej.
5. Kontrol operacyjn zarz dza si na okres nie dłu szy ni 3 miesi ce. S d mo e,
na pisemny wniosek ministra wła ciwego do spraw publicznych, zło ony po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, wyda postanowienie o
jednorazowym przedłu eniu kontroli operacyjnej, na okres nie dłu szy ni kolejne 3
miesi ce, je eli nie ustały przyczyny zarz dzenia tej kontroli, z zastrze eniem ust. 6.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli
operacyjnej pojawi si nowe okoliczno ci istotne dla wykrycia przest pstwa lub
przest pstwa skarbowego albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów takich
przest pstw, S d, na pisemny wniosek ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych, zło ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, mo e
wyda postanowienie o prowadzeniu kontroli operacyjnej przez czas oznaczony
równie po upływie okresów, o których mowa w ust. 5.
7. Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 5 i 6, stosuje si odpowiednio ust. 4. S d
mo e zapozna si z materiałami operacyjnymi uzasadniaj cymi wniosek o
zastosowanie kontroli operacyjnej przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w
ust. 2, 5 lub 6.
8. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2, 5 i 6, S d rozpoznaje na posiedzeniu,
jednoosobowo, przy czym czynno ci S du zwi zane z rozpoznawaniem tych
wniosków s wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania,
przechowywania i udost pniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim
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zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu
post powania karnego. W posiedzeniu S du mo e wzi udział wył cznie Prokurator
Generalny lub upowa niony przez niego prokurator oraz przedstawiciel ministra
wła ciwego do spraw finansów publicznych.
9. Przedsi biorcy telekomunikacyjni oraz operatorzy pocztowi s obowi zani do
zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych
umo liwiaj cych prowadzenie przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej.
10. Kontrola operacyjna powinna by zako czona niezwłocznie po ustaniu przyczyn
jej zarz dzenia, najpó niej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.
11. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych informuje Prokuratora
Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zako czeniu, a na jego danie
równie o przebiegu tej kontroli, przedstawiaj c zebrane w jej toku materiały.
12. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udost pnia
si materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. Przepis nie
narusza uprawnie wynikaj cych z art. 321 Kodeksu post powania karnego.
13. Na postanowienia S du, o których mowa w ust. 1, 2, 5 i 6, przysługuje za alenie
ministrowi wła ciwemu do spraw finansów publicznych. Do za alenia stosuje si
odpowiednio przepisy Kodeksu post powania karnego.
14. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwo ci oraz ministrem wła ciwym do spraw ł czno ci okre la, w drodze
rozporz dzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i
przekazywania wniosków i postanowie , a tak e przechowywania, przekazywania
oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej
kontroli oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzgl dniaj c potrzeb
zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynno ci i uzyskanych
materiałów.
Art. 136. 1. W ramach czynno ci operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez
wywiad skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia
dowodów przest pstw, o których mowa w art. 135 ust. 1, minister wła ciwy do spraw
finansów publicznych mo e zarz dzi
niejawne nadzorowanie wytwarzania,
przemieszczania i przechowywania przedmiotów przest pstwa oraz obrotu nimi,
je eli nie stworzy to zagro enia dla ycia lub zdrowia ludzkiego oraz je eli inne rodki
okazały si bezskuteczne lub zachodzi wysokie prawdopodobie stwo, e b d
nieskuteczne lub nieprzydatne.
2. O zarz dzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister wła ciwy do spraw finansów
publicznych zawiadamia niezwłocznie Prokuratora Generalnego, który mo e nakaza
zaniechanie tych czynno ci w ka dym czasie.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych na bie co informuje
Prokuratora Generalnego o wynikach przeprowadzonych czynno ci.
4. Stosownie do zarz dzenia, o którym mowa w ust. 1, organy i instytucje publiczne
oraz przedsi biorcy s obowi zani dopu ci do dalszego przewozu przesyłki
zawieraj ce przedmioty przest pstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usuni ciu
albo zast pieniu w cało ci lub w cz ci.
5. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób przeprowadzania i
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dokumentowania czynno ci, o których mowa w ust. 1, oraz wzory stosowanych
druków i rejestrów, uwzgl dniaj c potrzeb zapewnienia niejawnego charakteru
podejmowanych czynno ci i uzyskanych materiałów.
Art. 137. 1. W sprawach o przest pstwa, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4,
czynno ci operacyjno – rozpoznawcze zmierzaj ce do sprawdzenia uzyskanych
wcze niej wiarygodnych informacji o przest pstwie oraz wykrycia sprawców i
uzyskania dowodów mog polega na przyj ciu lub wr czeniu korzy ci maj tkowej.
2. Czynno ci operacyjno – rozpoznawcze, o których mowa w ust. 1, mog polega
na tak e na zło eniu propozycji przyj cia lub wr czenia korzy ci maj tkowej.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e zarz dzi , na czas
okre lony, czynno ci, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego, którego na bie co informuje o przebiegu tych czynno ci i
ich wyniku. Prokurator Generalny mo e zarz dzi zaniechanie czynno ci w ka dym
czasie.
4. Czynno ci, o których mowa w ust. 1, zarz dza si na okres nie dłu szy ni 3
miesi ce. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e, po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, jednorazowo przedłu y stosowanie
czynno ci, na okres nie dłu szy ni kolejne 3 miesi ce, je eli nie ustały przyczyny ich
zarz dzenia.
5. W uzasadnionych wypadkach, gdy podczas stosowania czynno ci, o których
mowa w ust. 1, pojawi si nowe okoliczno ci istotne dla sprawdzenia uzyskanych
wcze niej, wiarygodnych informacji o przest pstwie oraz ustalenia sprawców i
uzyskania dowodów przest pstwa, minister wła ciwy do spraw finansów publicznych,
po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, mo e zarz dzi
kontynuowanie czynno ci przez czas oznaczony, równie po upływie okresów, o
których mowa w ust.4.
6. Przy wykonywaniu czynno ci, o których mowa w ust. 1, mo e by stosowana
kontrola operacyjna na zasadach okre lonych w art. 135.
7. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwo ci, okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób przeprowadzania i
dokumentowania czynno ci, o których mowa w ust. 1, a tak e przekazywania,
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych
czynno ci oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzgl dniaj c potrzeb
zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynno ci i uzyskanych
materiałów.
Art. 138. 1. Materiały uzyskane w czasie prowadzenia czynno ci wywiadu
skarbowego, w tym materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej
lub niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i
obrotu przedmiotami przest pstwa, niejawnego przyj cia lub wr czenia korzy ci
maj tkowej, które:
1) zawieraj informacje maj ce znaczenie dla post powania kontrolnego lub
post powania w sprawach o przest pstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe,
przekazywane
s
wła ciwemu
miejscowo
dyrektorowi
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego, w razie potrzeby z wnioskiem o

50

Projekt z dnia 10 sierpnia 2007 r.

wszcz cie post powania kontrolnego lub post powania w sprawie o
przest pstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
2) zawieraj dowody pozwalaj ce na wszcz cie albo maj ce znaczenie dla
post powania w sprawach o przest pstwa i wykroczenia, minister wła ciwy do
spraw finansów publicznych przekazuje wła ciwemu prokuratorowi, w razie
potrzeby z wnioskiem o wszcz cie post powania w sprawach o przest pstwo
lub wykroczenie.
2. W post powaniu przed S dem, w odniesieniu do materiałów zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej lub niejawnego nadzorowania wytwarzania,
przemieszczania i przechowywania przedmiotów przest pstwa oraz obrotu nimi,
niejawnego przyj cia lub wr czenia korzy ci maj tkowej, stosuje si odpowiednio
art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu post powania karnego.
3. Materiały uzyskane w wyniku czynno ci podj tych na podstawie art. 133 ust. 1,
art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1 i 2 lub art. 136 ust. 1 oraz art. 137 ust. 1 i 2,
niezawieraj ce informacji lub dowodów pozwalaj cych na wszcz cie albo niemaj ce
znaczenia dla post powania kontrolnego, post powania w sprawach o przest pstwa
skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo post powania w sprawach o przest pstwa
i wykroczenia podlegaj niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.
4. Zniszczenie, o którym mowa w ust. 3, zarz dza:
1) dyrektor wyodr bnionej komórki organizacyjnej wywiadu skarbowego
w odniesieniu do materiałów uzyskanych w wyniku czynno ci podj tych na
podstawie art. 133 ust. 1 i art. 134 ust. 1;
2) minister wła ciwy do spraw finansów publicznych - w odniesieniu do
materiałów uzyskanych w wyniku czynno ci podj tych na podstawie art. 135
ust. 1 i 2 i art. 136 ust. 1 oraz art. 137 ust. 1 i 2.
Art. 139. 1.Informacje uzyskane w czasie prowadzenia czynno ci operacyjnorozpoznawczych lub czynno ci podejmowanych na podstawie art. 135 ust. 1 mog
by wykorzystywane przez organy KAS dla celów kontroli lub post powania w
sprawach o przest pstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, z zastrze eniem art. 144, wywiad skarbowy
udost pnia:
1) s dowi lub prokuratorowi - w zwi zku z tocz cym si post powaniem;
2) organom, słu bom i instytucjom pa stwowym uprawnionym do wykonywania
czynno ci operacyjno-rozpoznawczych;
3) innym organom - w przypadkach i na zasadach okre lonych w odr bnych
ustawach.
3. W zakresie i na zasadach wynikaj cych z umów lub porozumie
mi dzynarodowych, których stron jest Rzeczpospolita Polska, informacje okre lone
w ust. 1 mog by przekazywane organom lub instytucjom pa stw obcych.
Art. 140. 1. Wywiad skarbowy współdziała z organami, słu bami i instytucjami
pa stwowymi uprawnionymi do wykonywania czynno ci operacyjno-rozpoznawczych
oraz, w przypadkach i na zasadach okre lonych w odr bnych ustawach, z innymi
organami.
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2. Wywiad skarbowy mo e korzysta z danych o osobie, w tym równie w formie
zapisu elektronicznego, uzyskanych przez uprawnione organy, słu by i instytucje
pa stwowe w wyniku wykonywania czynno ci operacyjno-rozpoznawczych, w tym
kontroli operacyjnej, oraz przetwarza je w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotycz .
3. Administrator danych, o których mowa w ust. 2 jest obowi zany udost pni dane
na podstawie imiennego upowa nienia ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych lub dyrektora wyodr bnionej komórki organizacyjnej wywiadu
skarbowego. Informacja o udost pnieniu tych danych podlega ochronie na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych.
4. Prezes Rady Ministrów okre la, w drodze rozporz dzenia, wzór upowa nienia, o
którym mowa w ust. 3, uwzgl dniaj c niezb dne dane urz dnika wywiadu
skarbowego oraz oznaczenie administratora danych, o którym mowa w ust. 3.
5. Prezes Rady Ministrów okre la, w drodze rozporz dzenia, zakres, warunki i tryb
przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku
prowadzenia przez uprawnione organy, słu by i instytucje pa stwowe czynno ci
operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, uwzgl dniaj c zakres zada
Inspekcji Skarbowej i sposób przeprowadzania wywiadu skarbowego.
Art. 141. Wywiad skarbowy mo e, w zakresie koniecznym do wykonywania
ustawowych zada , korzysta z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym
Centrum Informacji Kryminalnych.
Art. 142. 1. Wywiad skarbowy w zakresie koniecznym do wykonywania ustawowych
zada mo e uzyskiwa , gromadzi i przetwarza informacje, w tym równie dane
osobowe, ze zbiorów danych prowadzonych na podstawie odr bnych przepisów
przez organy władzy publicznej, a w szczególno ci z Krajowego Rejestru Karnego
oraz Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno ci. Administratorzy
danych gromadzonych w tych zbiorach s obowi zani do nieodpłatnego ich
udost pniania.
2. Organy władzy publicznej prowadz ce zbiory danych, o których mowa w ust. 1,
mog , w drodze decyzji, wyrazi zgod na udost pnianie za pomoc urz dze
telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w tych zbiorach okre lonej komórce
wywiadu skarbowego, bez konieczno ci składania wymaganych odr bnymi
przepisami wniosków lub zapyta , je eli komórka wywiadu skarbowego posiada:
1) urz dzenia umo liwiaj ce odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu
oraz jakie dane uzyskał;
2) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemo liwiaj ce wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania.
3. Wywiad skarbowy w zakresie koniecznym (niezb dnym) do wykonywania
ustawowych zada mo e uzyskiwa , gromadzi i przetwarza informacje, w tym
równie dane osobowe, ze zbiorów danych prowadzonych przez przedsi biorców.
Administrator danych jest obowi zany udost pni nieodpłatnie dane osobowe na
podstawie:
1) imiennego upowa nienia organu KAS, okazanego przez urz dnika wywiadu
skarbowego wraz z legitymacj słu bow ;
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2) pisemnego wniosku organu KAS o udost pnienie tych danych.
Informacja o udost pnieniu tych danych podlega ochronie zgodnie z przepisami o
ochronie informacji niejawnych.
Art. 143. 1. Urz dnik wywiadu skarbowego przy wykonywaniu czynno ci operacyjnorozpoznawczych mo e korzysta z pomocy osób nieb d cych urz dnikami
skarbowymi. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzielaj cej pomocy
urz dnikowi wywiadu skarbowego, w zakresie czynno ci operacyjnorozpoznawczych.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych jest obowi zany ujawni dane o
osobie, o której mowa w ust. 1, na wniosek Pierwszego Prezesa S du Najwy szego
w przypadku wszcz cia post powania w sprawie o przest pstwo przeciwko pokojowi,
ludzko ci oraz przest pstwo wojenne, o zbrodni przeciwko yciu lub o wyst pek
przeciwko yciu lub zdrowiu, gdy jego nast pstwem była mier człowieka, a tak e w
przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez t osob przest pstwa
ciganego z oskar enia publicznego w zwi zku z uczestnictwem w czynno ciach
operacyjno-rozpoznawczych.
3. Osobom udzielaj cym pomocy urz dnikom wywiadu skarbowego w wykonywaniu
czynno ci operacyjno-rozpoznawczych mo e by przyznane wynagrodzenie. Je eli
w czasie udzielania pomocy lub w zwi zku z jej udzieleniem osoby udzielaj ce
pomocy utraciły ycie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu, osobom tym lub członkom
ich rodzin przysługuje odszkodowanie.
Art. 144. 1. Udost pnianie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania
czynno ci operacyjno-rozpoznawczych oraz na podstawie art. 134 ust. 1 i art. 140
ust. 2, jest dozwolone wył cznie na
danie s du lub prokuratora, a tak e Szefa
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, a wykorzystanie tych informacji mo e
nast pi tylko w celu wszcz cia lub prowadzenia post powania w sprawach o
przest pstwa i wykroczenia.
2. Zakaz okre lony w ust. 1 nie ma zastosowania, je eli ustawa nakłada obowi zek
udzielenia takich informacji okre lonemu organowi albo obowi zek taki wynika z
umów lub porozumie mi dzynarodowych, a tak e w przypadkach, gdy zatajenie
takiej informacji prowadziłoby do zagro enia ycia lub zdrowia innych osób.
Art. 145. 1. Koszty podejmowanych przez wywiad skarbowy czynno ci operacyjnorozpoznawczych, w zakresie których, ze wzgl du na ochron okre lon w art. 146
ust. 1, nie mog by stosowane przepisy o zamówieniach publicznych, finansach
publicznych i rachunkowo ci, a tak e odszkodowania oraz wynagrodzenia, o których
mowa w art. 143 ust. 3, s pokrywane z tworzonego na ten cel funduszu
operacyjnego, którym dysponuje minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
rodki na ten fundusz s corocznie zapewniane w bud ecie ministra wła ciwego do
spraw finansów publicznych.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre la, w drodze
rozporz dzenia, sposób i tryb ustalania wysoko ci i przyznawania odszkodowania, o
którym mowa w art. 143 ust. 3, w sposób uwzgl dniaj cy zakres udzielonej pomocy
oraz rodzaj i zakres poniesionej szkody.
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3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre la, w drodze zarz dzenia,
sposób dysponowania funduszem operacyjnym, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl dniaj c przepisy o ochronie informacji niejawnych. Zarz dzenie nie podlega
ogłoszeniu.
Art. 146. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych zapewnia ochron form
i metod wykonywania czynno ci operacyjno-rozpoznawczych, własnych obiektów i
danych identyfikuj cych urz dników wywiadu skarbowego. Udzielenie informacji
dotycz cych czynno ci operacyjno-rozpoznawczych mo e nast pi wył cznie na
danie s du lub prokuratora, skierowane z powodu uzasadnionego podejrzenia
popełnienia, w zwi zku z prowadzonymi czynno ciami operacyjno-rozpoznawczymi,
przest pstwa ciganego z oskar enia publicznego, z zastrze eniem zachowania
zasad okre lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie
informacji stanowi cych tajemnic skarbow .
2. Przy wykonywaniu czynno ci operacyjno-rozpoznawczych urz dnicy wywiadu
skarbowego mog posługiwa si dokumentami, które uniemo liwiaj ustalenie
danych ich identyfikuj cych oraz rodków, którymi posługuj si przy wykonywaniu
zada słu bowych.
3. Organy administracji publicznej s
obowi zane do udzielania wywiadowi
skarbowemu w granicach swojej wła ciwo ci niezb dnej pomocy w zakresie
wydawania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4 Urz dnikom wywiadu skarbowego przysługuje prawo do stosowania rodków
przymusu bezpo redniego oraz posiadania i u ycia broni palnej zgodnie z
przepisami art. 127, art. 128 ust.1, art. 129, art. 130 ust.1 – 4.
5. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw wewn trznych okre la, w drodze rozporz dzenia, rodzaje, tryb
wydawania i sposób posługiwania si i przechowywania dokumentów, o których
mowa w ust. 2, uwzgl dniaj c cel wydania, zapewnienie ich ochrony oraz wyj tkowe
przesłanki ich u ycia.

Rozdział 6
Audyt gospodarowania rodkami pochodz cymi z bud etu Unii Europejskiej
oraz innych ródeł zagranicznych niepodlegaj cymi zwrotowi

Art. 147. Celem audytu gospodarowania rodkami pochodz cymi z bud etu Unii
Europejskiej oraz innych ródeł zagranicznych niepodlegaj cymi zwrotowi, zwanego
dalej „audytem”, jest w szczególno ci sprawdzenie:
1) skuteczno ci funkcjonowania systemów zarz dzania i kontroli,
2) prawidłowo ci rachunków,
3) prawidłowo ci i zgodno ci z prawem wydatków
- programów i funduszy współfinansowanych z tych rodków;
4) wywi zywania si z warunków finansowania pomocy z tych rodków.
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Art. 148. Audyt przeprowadzany jest w:
1) instytucjach zarz dzaj cych, certyfikuj cych, po rednicz cych, wdra aj cych,
instytucji płatniczej oraz agencjach płatniczych, o których mowa w odr bnych
przepisach,
2) podmiotach i jednostkach organizacyjnych wydatkuj cych, przekazuj cych
i otrzymuj cych rodki, o których mowa w art. 147 ,
3) podmiotach i jednostkach zobowi zanych do wywi zywania si z warunków, o
których mowa w art. 147 pkt 4
- zwanych dalej „audytowanymi”.
Art. 149. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e upowa ni
dyrektora wojewódzkiego inspektoratu skarbowego do przeprowadzania w jego
imieniu audytu, okre laj c jego wła ciwo miejscow i rzeczow .
Art. 150. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e przekaza
ustalenia, wnioski i zalecenia zawarte w protokołach pokontrolnych podmiotom, o
których mowa w art. 148, Komisji Europejskiej, a tak e wła ciwemu organowi lub
dysponentowi cz ci bud etowej.
Art. 151. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych,
przeprowadzanie audytu, w szczególno ci poprzez:
1) ustalanie planów i metodyki wykonywania audytu;
2) weryfikacj i ocen prawidłowo ci wykonywania audytu.

koordynuje

Rozdział 7
Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych
pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Art. 152. 1. Zadania zwi zane z przeciwdziałaniem praniu pieni dzy i finansowaniem
terroryzmu, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z
nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu oraz analiz ryzyka w obszarze przepływów finansowych osób
zajmuj cych eksponowane stanowiska polityczne realizuje jednostka analityki
finansowej.
Art. 153. 1. Analiz ryzyka w obszarze przepływów finansowych osób zajmuj cych
eksponowane stanowiska polityczne, posiadaj cych obywatelstwo polskie jednostka
analityki finansowej prowadzi z wykorzystaniem listy takich osób udost pnianej, w
trybie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592) oraz przekazanych przez
jednostki i komórki organizacyjne KAS realizuj ce zadania Inspekcji Skarbowej
istotnych informacji, uzyskanych w trakcie realizacji zada , dotycz cych osób
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zajmuj cych eksponowane stanowiska polityczne.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, udost pniana jest przez jednostk analityki
finansowej innym jednostkom i komórkom organizacyjnym KAS realizuj cym zadania
Inspekcji Skarbowej oraz instytucjom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci
maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
3. W przypadku konieczno ci uzyskania na potrzeby analizy, o której mowa w ust. 1
dodatkowych informacji, minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e
zleci przeprowadzenie kontroli jednostkom i komórkom organizacyjnym KAS
realizuj cym zadania Inspekcji Skarbowej. Wyniki kontroli przekazywane s
niezwłocznie do jednostki analityki finansowej.
5. Je eli wyniki analizy, o której mowa w ust. 1, wskazuj na podejrzenie działa
korupcyjnych, organ informacji finansowej przekazuje tak informacj wraz ze
zgromadzonymi materiałami do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Art. 154. Kontrol przestrzegania przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu
pieni dzy i finansowania terroryzmu realizuje równie dyrektor wojewódzkiego
inspektoratu skarbowego, po uzgodnieniu z dyrektorem jednostki analityki
finansowej. Informacje, o ustaleniach kontroli dyrektor wojewódzkiego inspektoratu
skarbowego przekazuje niezwłocznie dyrektorowi jednostki analityki finansowej.
DZIAŁ VI
SŁU BA W KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
Rozdział 1
Nawi zanie, zmiana i ustanie stosunku słu bowego w Krajowej Administracji
Skarbowej
Art. 155. W KAS pełni słu b urz dnicy skarbowi.
Art. 156. 1. W KAS mo e pełni słu b osoba:
1) posiadaj ca obywatelstwo polskie;
2) posiadaj ca pełn zdolno do czynno ci prawnych oraz korzystaj ca z pełni
praw publicznych;
3) wykazuj ca si nieskaziteln postaw moraln i obywatelsk ;
4) nie karana za przest pstwo popełnione umy lnie cigane z oskar enia
publicznego lub umy lne przest pstwo skarbowe;
5) posiadaj ca wy sze wykształcenie lub rednie o wymaganych, na danym
stanowisku, kwalifikacjach zawodowych;
6) która nie pełniła słu by zawodowej, nie pracowała i nie była
współpracownikiem organów bezpiecze stwa pa stwa, wymienionych w art. 2
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ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944 – 1990 (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,
poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85 poz. 571) oraz tre ci tych dokumentów, ani
te
nie była s dzi , który orzekaj c uchybił godno ci urz du,
sprzeniewierzaj c si niezawisło ci s dziowskiej.
2. Słu b w KAS na stanowiskach pracy w komórkach, o których mowa w art. 122
ust. 1 i art. 132 ust. 3, mo e pełni osoba, która dodatkowo posiada zdolno
fizyczn i psychiczn do słu by w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej
dyscyplinie słu bowej, której gotowa jest si podporz dkowa .
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, okre li, w drodze
rozporz dzenia, tryb naboru do komórek, o których mowa w art. 122 ust. 1 i art. 132
ust. 3, etapy post powania kwalifikacyjnego, ich przebieg w sposób uwzgl dniaj cy
szczególny charakter zada wykonywanych przez te komórki oraz umo liwiaj cy
sprawdzenie posiadania przez kandydatów predyspozycji do wykonywania zada
słu bowych przy uwzgl dnieniu mo liwo ci zwolnienia z post powania
kwalifikacyjnego lub niektórych etapów z uwagi na poprzednie zatrudnienie.
Art. 157. 1. Ka dy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach
słu bowych w KAS, z zastrze eniem ust. 2.
2. Informacje o wolnych stanowiskach pracy w jednostce analityki finansowej oraz w
komórkach, o których mowa w art. 122 ust. 1 i art. 132 ust. 3, kandydatach
zgłaszaj cych si na te stanowiska oraz o zatrudnieniu w wyniku naboru nie
podlegaj upowszechnianiu i udost pnianiu.
3. Post powanie rekrutacyjne na wolne stanowiska słu bowe, zwane dalej
„post powaniem rekrutacyjnym”, jest otwarte i konkurencyjne i ma na celu
sprawdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i umiej tno ci zgodnie z informacj
o wolnych stanowiskach słu bowych.
4. Post powanie rekrutacyjne prowadzi:
1) minister wła ciwy do spraw finansów publicznych - do wyodr bnionych
komórek organizacyjnych oraz komórek, o których mowa w art. 122 ust. 1 i
art. 132 ust. 3;
2) dyrektor izby administracji skarbowej - do izby i urz dów administracji
skarbowej;
3) dyrektor wojewódzkiego inspektoratu skarbowego – do wojewódzkich
inspektoratów skarbowych;
4) kierownik jednostki organizacyjnej - do Krajowej Szkoły Skarbowo ci,
Centrum Informatyki, Krajowej Informacji Skarbowej.
5. Ogłoszenie o post powaniu rekrutacyjnym zamieszcza si w Biuletynie Informacji
Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110), oraz w miejscu
powszechnie dost pnym w jednostce organizacyjnej KAS, która prowadzi
post powanie rekrutacyjne.
6. Ogłoszenie o post powaniu rekrutacyjnym powinno zawiera :
1) nazw i adres jednostki organizacyjnej;
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2) okre lenie stanowiska słu bowego;
3) wymagania zwi zane ze stanowiskiem słu bowym;
4) zakres zada wykonywanych na stanowisku słu bowym;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów.
7. Termin do składania dokumentów, okre lony w ogłoszeniu o post powaniu
rekrutacyjnym, nie mo e by krótszy ni 10 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Po upływie terminu do składania dokumentów okre lonego w ogłoszeniu o
post powaniu rekrutacyjnym niezwłocznie upowszechnia si list kandydatów, którzy
spełniaj wymagania formalne okre lone w ogłoszeniu, przez umieszczenie jej w
miejscu powszechnie dost pnym w jednostce organizacyjnej, w której jest
prowadzone post powanie rekrutacyjne, a tak e przez opublikowanie w Biuletynie
Informacji Publicznej.
9. Lista, o której mowa w ust. 8, zawiera imi i nazwisko kandydata oraz jego miejsce
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Art. 158. 1. Z przeprowadzonego post powania rekrutacyjnego sporz dza si
protokół.
2. Protokół zawiera w szczególno ci:
1) okre lenie stanowiska słu bowego, na które było prowadzone post powanie
rekrutacyjne, liczb kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie wi cej ni
5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez
nich wymaga okre lonych w ogłoszeniu o post powaniu rekrutacyjnym;
2) informacj
o zastosowanych metodach i technikach post powania
rekrutacyjnego;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.
Art. 159. 1. Informacj o wyniku post powania rekrutacyjnego upowszechnia si w
terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zako czenia
post powania rekrutacyjnego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do
zatrudnienia adnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazw i adres jednostki organizacyjnej;
2) okre lenie stanowiska słu bowego;
3) imi i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie
dokonanego
wyboru
kandydata
albo
uzasadnienie
niezatrudnienia adnego kandydata.
3. Informacj o wyniku post powania rekrutacyjnego upowszechnia si w Biuletynie
Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dost pnym w jednostce
organizacyjnej, w której było prowadzone post powanie rekrutacyjne.
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Art. 160. 1. W stosunku do kandydata ubiegaj cego si o przyj cie do słu by w KAS
na stanowisko wymagaj ce szczególnych umiej tno ci lub predyspozycji, a w
szczególno ci do słu by w komórkach, o których mowa art. 122 ust. 1 i art. 132 ust.
3, post powanie rekrutacyjne mo e by rozszerzone o czynno ci maj ce na celu
sprawdzenie przydatno ci kandydata do słu by na takim stanowisku w komórkach o
szczególnej dyscyplinie słu bowej, której gotów jest si podporz dkowa , w tym:
1) post powanie sprawdzaj ce, okre lone w przepisach o ochronie informacji
niejawnych;
2) przeprowadzenie badania:
a)
zdolno ci fizycznej i psychicznej do słu by w KAS,
b)
zdolno ci psychologicznej do słu by w KAS,
c)
psychofizjologicznego – za jego zgod .
2. Zdolno fizyczn i psychiczn , o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustalaj komisje
lekarskie podległe ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych w trybie i na
zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
3. W przypadku post powania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust.1, nie stosuje
si przepisów art. 157 ust. 5 - 8 i art. 159.
4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, stanowiska wymagaj ce rozszerzenia post powania rekrutacyjnego,
o którym mowa w ust. 1, a tak e tryb jego przeprowadzania, uwzgl dniaj c potrzeby
realizacji zada KAS.
Art. 161. Stosunek słu bowy urz dnika skarbowego powstaje w drodze mianowania.
Art. 162. 1. Osob przyj t do słu by mianuje si na urz dnika skarbowego
w słu bie przygotowawczej.
2. Słu ba przygotowawcza trwa dwana cie miesi cy, z zastrze eniem ust. 3 i 4.
3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi kwalifikacjami i umiej tno ciami
urz dnika skarbowego, minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e
skróci okres słu by przygotowawczej albo zwolni urz dnika skarbowego
z odbywania tej słu by.
4. W razie przerwy w słu bie urz dnika, trwaj cej dłu ej ni trzy miesi ce, minister
wła ciwy do spraw finansów publicznych na wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej lub dyrektora wyodr bnionych komórki organizacyjnej, mo e
przedłu y okres słu by przygotowawczej o okres tej przerwy.
Art. 163. W trakcie słu by przygotowawczej urz dnik skarbowy jest obowi zany:
1) uko czy przeszkolenie w Krajowej Szkole Skarbowo ci;
2) odby przeszkolenie praktyczne w jednostkach organizacyjnych KAS;
3) zda egzamin, obejmuj cy sprawdzenie nabytej wiedzy i umiej tno ci,
o których mowa w pkt 1 i 2.
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Art. 164. 1. Słu ba przygotowawcza ko czy si wydaniem, w formie decyzji, opinii
kwalifikacyjnej.
2. Pozytywna opinia kwalifikacyjna stanowi podstaw do mianowania urz dnika
skarbowego do słu by stałej.
3. Na pozytywn opini kwalifikacyjn składaj si :
1) informacja o uko czeniu szkole , o których mowa w art. 163 pkt 1 i 2;
2) informacja o pozytywnym wyniku egzaminu;
3) pozytywna ocena bezpo redniego przeło onego.
Art. 165. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, szczegółowe warunki i tryb odbywania słu by przygotowawczej,
zakres tematyczny egzaminu oraz sposób i zasady sporz dzania opinii
kwalifikacyjnej, bior c pod uwag
konieczno
sprawdzenia w słu bie
przygotowawczej wiedzy, umiej tno ci wymaganych od urz dnika skarbowego oraz
uwzgl dniaj c specyfik zada realizowanych przez komórki organizacyjne, o
których mowa w art. 122 ust. 1 i art. 132 ust. 3.
Art. 166. 1. Urz dnikowi skarbowemu mianowanemu do słu by stałej nadaje si
najni szy stopie słu bowy urz dnika skarbowego.
2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi kwalifikacjami i umiej tno ciami
urz dnika skarbowego, minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e
nada wy szy stopie słu bowy.
Art. 167. 1. Przed podj ciem słu by stałej urz dnik skarbowy składa lubowanie
według nast puj cej roty:
"Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lubuj : słu y wiernie Pa stwu Polskiemu,
przestrzega
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie
wykonywa obowi zki urz dnika skarbowego Krajowej Administracji Skarbowej
zgodnie z najlepsz wiedz i wol , a tak e strzec honoru i godno ci słu by oraz
dobrego imienia Krajowej Administracji Skarbowej oraz przestrzega zasad etyki
zawodowej.".
2. Do tre ci lubowania, o którym mowa w ust. 1, mo na doda słowa „Tak mi
dopomó Bóg.".
3. Zło enie lubowania urz dnik skarbowy potwierdza podpisem.
4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze zarz dzenia,
ceremoniał Krajowej Administracji Skarbowej.
Art. 168.1. Aktu mianowania urz dnika skarbowego do słu by stałej dokonuje
minister wła ciwy do spraw finansów publicznych lub upowa niona przez niego
organ.
2. Akt mianowania zawiera:
1) imi i nazwisko;
2) dat mianowania.
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3. Akt mianowania sporz dza si na pi mie.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której urz dnik b dzie pełnił słu b stał , w
terminie nie dłu szym ni siedem dni od daty mianowania, okre li stopie słu bowy,
stanowisko, wynagrodzenie urz dnika skarbowego oraz zakres jego obowi zków
słu bowych.
Art. 169. 1. Ustanawia si 16 stopni słu bowych urz dnika skarbowego.
2. Najni szym stopniem słu bowym urz dnika skarbowego jest XVI stopie .
3. Nadanie urz dnikowi skarbowemu kolejnych stopni słu bowych, nast puje nie
cz ciej ni co 2 lata i jest uzale nione od zajmowanego stanowiska, oceny
słu bowej i posiadanych kwalifikacji zawodowych. Wniosek o nadanie kolejnego
stopnia sporz dza bezpo redni przeło ony.
4. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub dyrektora wyodr bnionej
komórki organizacyjnej, umotywowany szczególnymi kwalifikacjami lub osi gni ciami
w słu bie, minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e wyrazi zgod na
wcze niejsze przyznanie wy szego stopnia słu bowego.
5. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, stanowiska słu bowe, wymagania w zakresie wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiada urz dnicy skarbowi na
poszczególnych stanowiskach słu bowych, z uwzgl dnieniem szczegółowego
modelu kompetencyjnego, a tak e szczegółowy tryb nadawania stopni urz dnikom
skarbowym.
Art. 170. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w zakresie swojej wła ciwo ci, jest
uprawniony do okre lania warunków pełnienia słu by, przenoszenia, delegowania,
zawieszania uchylania zawieszenia w czynno ciach słu bowych, rozwi zania
stosunku słu bowego oraz stwierdzania wyga ni cia stosunku słu bowego.
2. Do wykonywania czynno ci, o których mowa w ust. 1 w odniesieniu do dyrektora,
zast pcy dyrektora oraz pracowników wyodr bnionej komórki organizacyjnej,
uprawniony jest minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
3. Przeniesienia pomi dzy ró nymi jednostkami organizacyjnymi KAS dokonuje
wspólny dla tych jednostek organ nadrz dny, a gdy nie ma wspólnego organu
nadrz dnego - minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 - 3, wydaje si decyzje.
5. Od decyzji wydanej przez organy, o których mowa w ust. 1 - 3, urz dnikowi
skarbowemu przysługuje odwołanie do ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych, a gdy decyzj wydał minister wła ciwy do spraw finansów publicznych,
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
Art. 171. 1. Czas pełnienia słu by urz dnika skarbowego jest okre lony wymiarem
jego obowi zków, z uwzgl dnieniem prawa do wypoczynku.
2. Czas słu by urz dników skarbowych, wynosi przeci tnie 40 godzin tygodniowo w
przyj tym okresie rozliczeniowym nie dłu szym ni 4 miesi ce.
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3. W przypadkach uzasadnionych rodzajem słu by lub jej organizacj , a zwłaszcza
konieczno ci funkcjonowania słu by w systemie zmianowym, kierownik jednostki
organizacyjnej mo e wprowadzi rozkład czasu słu by, w którym dopuszczalne jest
w szczególno ci wydłu enie czasu słu by do 12 godzin na dob .
4. Urz dnikowi skarbowemu przysługuje w ka dej dobie prawo do co najmniej 11
godzin nieprzerwanego odpoczynku.
5. Urz dnikowi skarbowemu przysługuje w ka dym tygodniu prawo do co najmniej 24
godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmuj cego co najmniej 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
6. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, rozkład czasu słu by, w szczególno ci bior c pod uwag
zagwarantowanie prawa do wypoczynku.
Art. 172. 1. Urz dnik skarbowy podlega ocenie słu bowej przez bezpo redniego
przeło onego przynajmniej raz na dwa lata, jednak nie cz ciej ni raz na rok.
2. Ocena słu bowa dotyczy wykonywania obowi zków wynikaj cych z zajmowanego
stanowiska.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, wzór formularza oceny słu bowej, kryteria brane pod uwag przy
dokonywaniu oceny, tryb zapoznawania urz dnika skarbowego z ocen słu bow ,
uwzgl dniaj c potrzeb doskonalenia jako ci pełnienia słu by.
Art. 173. 1. Urz dnik skarbowy mo e, w terminie 7 dni od dnia dor czenia oceny
słu bowej, wnie
sprzeciw do kierownika jednostki organizacyjnej lub dyrektora
wyodr bnionej komórki organizacyjnej, w której pełni słu b .
2. Sprzeciw rozpatruje si w terminie 7 dni od dnia wniesienia.
3. W razie uwzgl dnienia sprzeciwu ocen słu bow zmienia si , albo sporz dza si
po raz drugi. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio.
4. W razie nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie albo jego nieuwzgl dnienia oceniany
mo e, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, albo od
dnia dor czenia decyzji o nieuwzgl dnieniu sprzeciwu, odwoła si do s du pracy.
Art. 174. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, je eli przemawia za
tym szczególny interes słu by, mo e przenie , na okres nie dłu szy ni dwa lata,
urz dnika skarbowego do innego urz du w tej samej lub innej miejscowo ci.
Przenosz c urz dnika do innej miejscowo ci minister wła ciwy do spraw finansów
publicznych zapewnia mu odpowiednie warunki mieszkaniowe, z uwzgl dnieniem
jego sytuacji rodzinnej, zwrot kosztów przeniesienia, zwrot opłat za udost pnione
czasowo mieszkanie oraz jednorazowe wiadczenie w wysoko ci trzymiesi cznego
wynagrodzenie. Do kosztów przeniesienia zalicza si tak e koszty przejazdu
urz dnika skarbowego i członków jego rodziny oraz przewozu mienia.
2. Je eli jest to uzasadnione potrzebami słu by, kierownik jednostki organizacyjnej
mo e w ka dym czasie przenie
urz dnika skarbowego do słu by na innym
stanowisku w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, uwzgl dniaj c jego
przygotowanie zawodowe.
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3. Urz dnik skarbowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, zachowuje prawo do
dotychczasowego wynagrodzenia, je eli jest ono wy sze od przysługuj cego na
nowym stanowisku słu bowym, przez okres trzech miesi cy nast puj cych po
miesi cu, w którym został przeniesiony na nowe stanowisko słu bowe.
4. Przeniesienie urz dnika skarbowego do innej jednostki organizacyjnej KAS w tej
samej lub innej miejscowo ci, na jego wniosek, mo e nast pi w ka dym czasie.
5. W sprawach, o których mowa w ust. 1-4, przepisy art. 170 ust. 3 - 5 stosuje si
odpowiednio.
6. Urz dnikowi skarbowemu delegowanemu słu bowo poza jednostk organizacyjn
KAS, w której pełni słu b , przysługuj nale no ci na zasadach okre lonych
w przepisach w sprawie wysoko ci oraz warunków ustalania nale no ci
przysługuj cych pracownikowi zatrudnionemu w pa stwowej lub samorz dowej
jednostce sfery bud etowej z tytułu podró y słu bowej, wydanych na podstawie
Kodeksu pracy.
7. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, szczegółowe warunki przyznawania wiadcze , o których mowa
w ust. 1, przysługuj cych urz dnikowi skarbowemu przeniesionemu do słu by w
innej miejscowo ci, bior c pod uwag
rekompensat
kosztów zwi zanych
z przeniesieniem do innej miejscowo ci. Rozporz dzenie powinno wskazywa
sposób dokumentowania poniesionych kosztów przeniesienia.
Art. 175. 1. Na stanowisko urz dnika skarbowego mo e zosta przeniesiony członek
korpusu słu by cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o słu bie
cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218 poz. 1592, Nr 249 poz. 1832 oraz z
2007 r. Nr 123, poz. 847) w drodze porozumienia pracodawców.
2. Dotychczasowy stosunek pracy członka korpusu słu by cywilnej, przekształca si
w stosunek słu bowy na podstawie aktu mianowania do słu by przygotowawczej lub
stałej odpowiednio do rodzaju dotychczasowego stosunku pracy.
3. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje si art. 162 ust. 3.
Art. 176. 1. Urz dnika skarbowego mo na przenie na ni sze stanowisko słu bowe
w przypadku:
1) niewywi zywania si z obowi zków słu bowych na zajmowanym stanowisku
słu bowym, stwierdzonego w okresie słu by stałej w dwóch kolejnych
ocenach słu bowych, miedzy którymi upłyn ło co najmniej 3 miesi ce;
2) likwidacji zajmowanego stanowiska słu bowego, gdy nie ma mo liwo ci
przeniesienia go na równorz dne stanowisko słu bowe.
2. Urz dnika skarbowego mo na przenie na ni sze stanowisko słu bowe równie
na jego pisemn pro b .
3. Urz dnika skarbowego przenosi si na ni sze stanowisko słu bowe tak e w razie
wymierzenia kary dyscyplinarnej przeniesienia na ni sze stanowisko słu bowe.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, kierownik jednostki organizacyjnej
ustala nowe warunki słu by.
Art. 177. 1. Stosunek słu bowy urz dnika skarbowego zawiesza si
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wszcz cia przeciwko niemu post powania karnego w sprawie o przest pstwo
umy lne cigane z oskar enia publicznego lub umy lne przest pstwo skarbowe - na
czas nie dłu szy ni 3 miesi ce.
2. Stosunek słu bowy urz dnika skarbowego mo e ulec zawieszeniu w razie
wszcz cia przeciwko niemu post powania karnego w sprawie o przest pstwo
nieumy lne cigane z oskar enia publicznego, nieumy lne przest pstwo skarbowe,
post powania w sprawie o wykroczenie oraz post powania dyscyplinarnego, je li jest
to celowe z uwagi na dobro post powania lub dobro słu by w KAS - na czas nie
dłu szy ni 3 miesi ce.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia mo na przedłu y
na dalszy czas oznaczony, nie dłu szy ni do dnia uprawomocnienia si orzeczenia
wydanego w post powaniu karnym lub post powaniu w sprawie o wykroczenie,
a w pozostałych przypadkach na czas nie dłu szy ni 12 miesi cy.
4. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, polega na odsuni ciu urz dnika
skarbowego od wykonywania dotychczasowych obowi zków. W okresie zawieszenia
mo na powierzy urz dnikowi skarbowemu wykonywanie okre lonych czynno ci
administracyjnych, technicznych lub obsługowych.
5. O zawieszeniu stosunku słu bowego orzeka, w drodze decyzji, kierownik jednostki
organizacyjnej, w której pełni słu b urz dnik skarbowy.
6. Okres zawieszenia stosunku słu bowego wlicza si do okresu słu by, od którego
zale
uprawnienia urz dnika skarbowego. W wypadku, o którym mowa w ust. 1,
okres zawieszenia jest wliczany tylko wówczas, gdy w post powaniu karnym lub
karnym skarbowym urz dnik skarbowy został uniewinniony albo post powanie
zostało umorzone. Nie dotyczy to warunkowego umorzenia post powania karnego
lub karnego skarbowego.
7. Urz dnik skarbowy, którego stosunek słu bowy został zawieszony jest
obowi zany niezwłocznie zda legitymacj słu bow oraz przedmioty, sprz t
i urz dzenia zwi zane z wykonywanymi przez niego zadaniami, a w szczególno ci
akta i inne dokumenty prowadzonych przez niego spraw.
Art. 178. 1. Urz dnik skarbowy w okresie zawieszenia stosunku słu bowego
otrzymuje od dnia zawieszenia połow wynagrodzenia, przysługuj cego mu w dniu
zawieszenia.
2. W razie uchylenia zawieszenia stosunku słu bowego przed terminem okre lonym
w art. 177 ust. 1 - 3, urz dnik skarbowy otrzymuje pozostał cz
wynagrodzenia
wraz z nale nymi odsetkami.
Art. 179. 1. Urz dnik skarbowy mo e by skierowany przez kierownika jednostki
organizacyjnej, z urz du lub na własn pro b , do Zakładu Ubezpiecze
Społecznych w celu okre lenia jego stanu zdrowia oraz ustalenia zdolno ci fizycznej i
psychicznej do słu by, jak równie zwi zku poszczególnych schorze ze słu b
przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpiecze Społecznych.
2. Urz dnik skarbowy pełni cy słu b w jednostce analizy finansowej oraz
komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 122 ust. 1 i art. 132 ust. 3, mo e
by równie poddany badaniom, o których mowa w art. 160 ust. 1 pkt 2 lit c), za jego
zgod . O skierowaniu urz dnika skarbowego na badania, decyduje minister wła ciwy
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do spraw finansów publicznych.
3. Urz dnik skarbowy mo e by
skierowany przez kierownika jednostki
organizacyjnej, na własn pro b na badania, o których mowa w art. 160 ust. 1 pkt 2
lit c).
Art. 180. Stosunek słu bowy urz dnika skarbowego wygasa w przypadku:
1) orzeczenia trwałej niezdolno ci do słu by na zajmowanym stanowisku,
stwierdzonej przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpiecze Społecznych,
je eli nie ma mo liwo ci pełnienia słu by przez urz dnika skarbowego na
stanowisku odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji, albo je li
urz dnik skarbowy odmawia przej cia na takie stanowisko;
2) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej wydalenia
ze słu by;
3) odmowy zło enia lubowania;
4) zrzeczenia si obywatelstwa polskiego;
5) prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych;
6) skazania prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo umy lne cigane
z oskar enia publicznego;
7) nieobecno ci urz dnika skarbowego w słu bie przez okres powy ej 3
miesi cy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba e wcze niej
nast piło rozwi zanie stosunku słu bowego;
8) nieuzyskana pozytywnej oceny kwalifikacyjnej w słu bie przygotowawczej;
9) mierci urz dnika skarbowego.
Art. 181. Stosunek słu bowy urz dnika skarbowego mo e zosta rozwi zany
w przypadku:
1) niewywi zywania si z obowi zków słu bowych w okresie odbywania słu by,
stwierdzonego w dwóch kolejnych ocenach słu bowych, mi dzy którymi
upłyn ło co najmniej 3 miesi ce;
2) tymczasowego aresztowania;
3) skazania prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo inne ni okre lone
w art. 180 pkt 6;
4) nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, okre lonego w przepisach
odr bnych;
5) likwidacji jednostki organizacyjnej KAS albo wyodr bnionej komórki
organizacyjnej, lub ich reorganizacji poł czonej ze zmniejszeniem obsady
etatowej, je eli przeniesienie urz dnika skarbowego do innej jednostki
organizacyjnej KAS albo wyodr bnionej komórki organizacyjnej, lub na ni sze
stanowisko słu bowe nie jest mo liwe;
6) odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art.
174 i 176;
7) niezło enia w terminie o wiadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalno ci gospodarczej
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przez osoby pełni ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584);
8) odmowy poddania si badaniu, o których mowa w art. 179 ust. 1.
Art. 182. 1. W razie prawomocnego orzeczenia o umorzeniu post powania karnego,
wydania prawomocnego wyroku uniewinniaj cego albo w razie uchylenia kary
dyscyplinarnej przeniesienia na ni sze stanowisko słu bowe lub kary wydalenia
ze słu by, urz dnik skarbowy przywracany jest na poprzednio zajmowane
stanowisko, a je eli nie jest to mo liwe to na stanowisko równorz dne z poprzednio
zajmowanym, albo inne zgodne z jego kwalifikacjami. 2. Przepisu ust.1 nie stosuje
si w przypadku warunkowego umorzenia post powania karnego.
3. Przywrócenie do słu by, o którym mowa w ust. 1, nast puje na wniosek urz dnika
skarbowego dor czony kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której był
zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia si orzeczenia.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien by rozpatrzony niezwłocznie, nie
pó niej ni w terminie 14 dni od dnia jego dor czenia.
Rozdział 2
Prawa i obowi zki urz dników skarbowych
Art. 183. 1. Urz dnik skarbowy jest obowi zany w szczególno ci:
1) dochowa obowi zków wynikaj cych z roty zło onego lubowania;
2) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywa powierzone zadania;
3) dochowywa tajemnicy ustawowo chronionej;
4) racjonalnie gospodarowa rodkami publicznymi;
5) podnosi kwalifikacje zawodowe;
6) godnie zachowywa si w słu bie oraz poza ni ;
7) przestrzega zasad etyki zawodowej urz dnika KAS.
2. Urz dnik skarbowy jest obowi zany zachowa w tajemnicy informacje, które
uzyskał w zwi zku z wykonywaniem obowi zków słu bowych. Obowi zek
zachowania tajemnicy trwa równie po ustaniu słu by.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze zarz dzenia,
Kodeks Etyki Urz dnika Krajowej Administracji Skarbowej.
Art. 184. 1. Urz dnik skarbowy jest obowi zany wypełnia polecenia słu bowe
przeło onych.
2. Je eli polecenie słu bowe, w przekonaniu urz dnika skarbowego, jest niezgodne
z prawem lub zawiera znamiona pomyłki, urz dnik skarbowy powinien przedstawi
swoje zastrze enia przeło onemu na pi mie. W razie pisemnego potwierdzenia
polecenia urz dnik skarbowy powinien je wykona .
3. Urz dnik skarbowy nie wykonuje polecenia, je li jego wykonanie prowadziłoby
do popełnienia przest pstwa lub wykroczenia.
4. O odmowie wykonania polecenia, o którym mowa w ust. 3, urz dnik skarbowy jest
obowi zany zawiadomi ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych
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z pomini ciem drogi słu bowej.
Art. 185. 1. Urz dnikowi skarbowemu, nie wolno podejmowa dodatkowego zaj cia
zarobkowego.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej mo e wyrazi zgod urz dnikowi skarbowemu
na wykonywanie dodatkowego zaj cia zarobkowego, je eli nie koliduje
to z wykonywanymi przez niego obowi zkami słu bowymi oraz nie podwa a zaufania
do KAS.
3. Urz dnik skarbowy obowi zany jest do zło enia o wiadczenia o swoim stanie
maj tkowym w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalno ci gospodarczej przez osoby pełni ce funkcje
publiczne.
Art. 186. 1. Urz dnik skarbowy nie mo e publicznie manifestowa pogl dów
politycznych, by członkiem partii politycznej ani uczestniczy w działalno ci tej partii
lub na jej rzecz.
2. Urz dnikowi skarbowemu, ubiegaj cemu si o mandat radnego, posła, senatora
udziela si urlopu bezpłatnego na czas trwania kampanii wyborczej.
3. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio do kandydowania i pełnienia funkcji organu
samorz du terytorialnego.
Art. 187. 1. Urz dnicy skarbowi, z wyj tkiem kierowników jednostek organizacyjnych,
maj prawo zrzeszania si w zwi zkach zawodowych. Przepisy ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o zwi zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854,
z pó n. zm.6)) stosuje si odpowiednio.
2. Urz dnicy skarbowi nie maj prawa do strajku oraz do podejmowania działa
zakłócaj cych funkcjonowanie KAS.
Art. 188. 1. W jednostce organizacyjnej KAS nie mo e powsta stosunek podległo ci
słu bowej mi dzy mał onkami oraz osobami pozostaj cymi ze sob w stosunku
pokrewie stwa do drugiego stopnia wł cznie lub powinowactwa pierwszego stopnia
oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do urz dników skarbowych pełni cych
słu b w wyodr bnionych komórkach organizacyjnych.
Art. 189. Urz dnik skarbowy, w zwi zku z wykonywaniem obowi zków słu bowych,
korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy
publicznych.
Art. 190. 1. Urz dnikowi skarbowemu przysługuje zwrot kosztów poniesionych na
ochron
prawn , je eli post powanie karne wszcz te przeciwko niemu
o przest pstwo popełnione w zwi zku z wykonywaniem czynno ci słu bowych
zostanie zako czone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu post powania wobec
braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przest pstwa
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albo wyrokiem uniewinniaj cym.
2. Koszty w wysoko ci odpowiadaj cej okre lonemu w odr bnych przepisach
wynagrodzeniu jednego obro cy zwraca si ze rodków KAS.
Art. 191. 1. Urz dnik skarbowy pełni cy słu b w komórce, o której mowa w art. 122
ust. 1 lub realizuj cy zadania, o których mowa w rozdziale 3 działu IV, otrzymuje
nieodpłatnie umundurowanie niezb dne do wykonywania czynno ci słu bowych.
2. Przepis ust.1 stosuje si odpowiednio do dyrektorów i zast pców dyrektorów izb
administracji skarbowej oraz naczelników i zast pców naczelników zast pców
urz dów administracji skarbowej.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia:
1) szczegółowe zasady przydziału, okresy zu ycia, wzory, kolory i normy
umundurowania urz dników skarbowych, a tak e wzory stopni słu bowych;
2) szczegółowe zasady i sposób noszenia umundurowania;
3) wysoko
i warunki przyznawania równowa nika pieni nego w zamian
za umundurowanie oraz za okresowe czyszczenie munduru.
- bior c pod uwag ilo
i rodzaje składników umundurowania oraz okres
u ywalno ci tych składników.
Art. 192. 1. Urz dnik skarbowy pełni cy słu b w komórce, o której mowa w art. 122
ust. 1, otrzymuje nieodpłatnie uzbrojenie, rodki i wyposa enie.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw wewn trznych, okre li, w drodze rozporz dzenia, normy
wyposa enia i uzbrojenia, szczegółowe zasady dost pu do uzbrojenia, jego
przyznawania i u ytkowania.
3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych mo e okre li , w drodze
rozporz dzenia, przypadki otrzymywania i wysoko
równowa nika pieni nego w
zamian za niektóre przedmioty wyposa enia, uwzgl dniaj c okresy u ywalno ci tych
przedmiotów, terminy ich wydawania lub wypłacania równowa nika pieni nego,
bior c pod uwag ilo i rodzaje składników umundurowania oraz okres u ywalno ci
tych składników.
Art. 193. 1. Urz dnik skarbowy pełni cy słu b w komórkach, o których mowa w art.
122 ust. 1, art. 132 ust. 3 po 15 latach pełnienia słu by w tych komórkach, nabywa
prawo do emerytury.
2. Zasady przyznawania wiadcze okre lonych w ust. 1 normuj przepisy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa
Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej,
Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by Wi ziennej oraz ich
rodzin.
Art. 194. 1. Po 15 latach słu by urz dnik skarbowy nabywa prawo do dodatkowego
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urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1 dnia za ka dy nast pny uko czony rok
słu by, jednak nie wi cej ni 10 dni.
2. Urz dnikowi skarbowemu w słu bie stałej, na pisemny wniosek uzasadniony
wa nymi wzgl dami, mo na udzieli urlopu bezpłatnego.
3. Urz dnik skarbowy, po 5 latach słu by, mo e otrzyma płatny urlop zdrowotny,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Urlopu zdrowotnego udziela minister
wła ciwy do spraw finansów publicznych na podstawie skierowania na leczenie
sanatoryjne, profilaktyczne lub uzdrowiskowe, na okres ustalony w tym skierowaniu,
nieprzekraczaj cy jednak 30 kolejnych dni w ka dym roku kalendarzowym.
4. Do sta u słu by, o którym mowa w ust. 1 i 3, zalicza si urz dnikowi skarbowemu,
dotychczasowy sta pracy lub słu by w urz dzie obsługuj cym ministra wła ciwego
do spraw finansów publicznych, a tak e w innych jednostkach organizacyjnych, które
były lub s podległe temu ministrowi lub były lub s przez niego nadzorowane.
5. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, warunki i tryb udzielania urz dnikowi skarbowemu urlopów,
o których mowa ust. 1 i 3, uwzgl dniaj c potrzeb zapewnienia ci gło ci i płynno ci
działania KAS.
Art. 195. 1. Urz dnikowi skarbowemu, który przejawia inicjatyw i osi ga znacz ce
wyniki w pracy, mog by udzielane wyró nienia:
1) pisemna pochwała;
2) krótkoterminowy,
dodatkowy
urlop
wypoczynkowy
w
wymiarze
nieprzekraczaj cym 7 dni roboczych w ci gu roku;
3) nagroda pieni na lub rzeczowa;
4) mianowanie na wy szy stopie słu bowy;
5) nadanie odznaki „Zasłu ony dla Krajowej Administracji Skarbowej”;
6) przedstawienie do orderu lub odznaczenia pa stwowego.
2. Wyró nie , o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 - 6, udziela minister wła ciwy do
spraw finansów publicznych na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub
kierownika wyodr bnionej komórki organizacyjnej.
Art. 196. 1. Wynagrodzenie urz dnika skarbowego składa si z wynagrodzenia
zasadniczego, ustalanych z zastosowaniem mno ników kwoty bazowej, której
wysoko
według odr bnych zasad okre la ustawa bud etowa i dodatków do
wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie zasadnicze powinno uwzgl dnia do wiadczenie i umiej tno ci
zawodowe, zajmowane stanowisko oraz charakter wykonywanej słu by.
3. Wynagrodzenie zasadnicze urz dnika skarbowego XVI stopnia nie mo e by
ni sze ni trzykrotno kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.
4. Urz dnicy skarbowi otrzymuj
nast puj ce dodatki do wynagrodzenia
zasadniczego:
1) dodatek za stopie słu bowy;
2) dodatek za wieloletni słu b .
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5. Dodatek o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przysługuje po 5 latach słu by i wynosi 5 %
wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za ka dy dalszy rok słu by
a do osi gni cia 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
6. Urz dnik skarbowy mo e otrzymywa dodatek zadaniowy w zale no ci od
wykonywanych zada , w tym za wykonywanie zada na stanowisku inspektora
skarbowego.
7. Urz dnikowi skarbowemu przysługuj nagrody jubileuszowe w wysoko ci liczonej
od miesi cznego wynagrodzenia:
1) po 20 latach pracy - 75 %;
2) po 25 latach pracy - 100 %;
3) po 30 latach pracy - 150 %;
4) po 35 latach pracy - 200 %;
5) po 40 latach pracy - 300 %;
6) po 45 latach pracy - 400 %.
8. Do okresów uprawniaj cych do dodatku za wieloletni słu b i nagrody
jubileuszowej, wlicza si wszystkie poprzednie zako czone okresy słu by lub
zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, je eli z mocy odr bnych przepisów
podlegaj one wliczeniu do okresu pracy, od którego zale
uprawnienia
pracownicze.
9. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, mno niki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla
poszczególnych stanowisk słu bowych, wysoko
oraz warunki przyznawania i
wypłacania dodatków, o których mowa w ust. 4 i 6, a tak e sposób obliczania i
wypłacania nagrody jubileuszowej, w szczególno ci bior c pod uwag
udokumentowanie okresów pełnienia słu by lub zatrudnienia uprawniaj ce do
dodatku i nagrody jubileuszowej oraz bior c pod uwag rodzaj stopnia słu bowego i
rodzaj wykonywanych zada .
Art. 197. 1. Urz dnikom skarbowym przysługuje dodatkowe roczne wynagrodzenie,
na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
2. Urz dnikom skarbowym za szczególne osi gni cia w słu bie, mo na przyzna
nagrody ze specjalnie utworzonego funduszu nagród.
3. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 2, wynosi nie mniej ni 3 % planowanych
wynagrodze
osobowych i pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki
organizacyjnej.
Art. 198. 1. rodki finansowe w wysoko ci 30 % dochodów uzyskanych przez Skarb
Pa stwa tytułem przepadku rzeczy lub korzy ci maj tkowych pochodz cych
z ujawnionych przez KAS przest pstw przeznacza si na fundusz motywacyjny na
nagrody dla urz dników skarbowych, którzy przyczynili si bezpo rednio do ich
ujawnienia.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze zarz dzenia,
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1,
uwzgl dniaj c relacj indywidualnych nagród do uzyskanych dochodów, nakład
pracy, okoliczno ci dokonania czynno ci przez poszczególnych urz dników
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skarbowych.
Art. 199. 1. Urz dnikowi skarbowemu, którego stosunek słu bowy ustał w zwi zku
z przej ciem na rent z tytułu niezdolno ci do pracy lub emerytur , przysługuje
jednorazowa odprawa w wysoko ci trzymiesi cznego wynagrodzenia, a je eli
urz dnik skarbowy pozostawał w stosunku słu by w KAS co najmniej 20 lat
jednorazowa
odprawa
przysługuje
w
wysoko ci
sze ciomiesi cznego
wynagrodzenia.
2. Do okresu słu by, o którym mowa w ust. 1, wlicza si wszystkie poprzednie
zako czone okresy słu by lub zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, je eli z
mocy odr bnych przepisów podlegaj one wliczeniu do okresu pracy, od którego
zale uprawnienia pracownicze.
Art. 200. 1. Urz dnikom skarbowym przysługuj
wiadczenia emerytalne i rentowe
na zasadach okre lonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpiecze Społecznych.
2. W razie rozwi zania z urz dnikiem skarbowym stosunku słu by z powodu
likwidacji urz du, urz dnikowi temu przysługuje emerytura, je eli m czyzna
uko czył 60 lat, a kobieta - 55 lat oraz je eli ma wymagany okres słu by lub
zatrudnienia.
3. Przepis ust. 2 stosuje si do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.
Art. 201. 1. W sprawach ze stosunku słu bowego urz dników skarbowych,
nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu
Pracy.
2. Do decyzji, o których mowa w rozdziale 1 i 2 niniejszego działu stosuje si
przepisy Kodeksu post powania administracyjnego.
Rozdział 3
Inspektorzy skarbowi
Art. 202. 1. Urz dnik skarbowy pełni cy słu b w wojewódzkich inspektoratach
skarbowych oraz wyodr bnionych komórkach organizacyjnych realizuj cych zadania
Inspekcji Skarbowej mo e zosta powołany przez ministra wła ciwego do spraw
finansów publicznych na stanowisko inspektora skarbowego.
2. Na stanowisko inspektora skarbowego mo e by powołany urz dnik skarbowy,
który zło ył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na inspektora
skarbowego.
3. Do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora skarbowego mo e
przyst pi urz dnik skarbowy, który posiada co najmniej 3-letni sta pracy w
jednostkach organizacyjnych KAS lub wyodr bnionych komórkach organizacyjnych.
4. Jednocze nie z pierwszym powołaniem na stanowisko inspektora skarbowego
urz dnikowi skarbowemu nadaje si kolejny stopie słu bowy.
5. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze zarz dzenia,
szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko
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inspektora skarbowego uwzgl dniaj c potrzeb
zapewnienia obiektywno ci
egzaminu, sprawno ci jego przeprowadzania, rzetelnej oceny wiedzy kandydatów, a
w szczególno ci:
1) skład komisji egzaminacyjnej oraz regulamin jej działania;
2) zakres tematyczny egzaminu;
3) zasady przeprowadzania egzaminu;
4) wzór wiadectwa o zdaniu egzaminu.
Art. 203. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych odwołuje inspektora ze
stanowiska:
1) w razie w wyga ni cia albo rozwi zania stosunku słu bowego urz dnika
skarbowego;
2) w razie podj cia słu by poza wojewódzkim inspektoratem skarbowym albo
wyodr bnion
komórk
organizacyjn
realizuj c
zadania Inspekcji
Skarbowej;
3) na wniosek inspektora skarbowego.
Rozdział 4
Skarbowy Zasób Kadrowy
Art. 204. Tworzy si skarbowy zasób kadrowy.
Art. 205. Do skarbowego zasobu kadrowego nale
urz dnicy skarbowi jednostek
organizacyjnych KAS oraz wyodr bnionych komórek organizacyjnych, którzy
spełniaj ł cznie nast puj ce kryteria:
1) posiadaj obywatelstwo polskie;
2) nie byli karani za umy lne przest pstwo lub umy lne przest pstwo skarbowe;
3) posiadaj nast puj ce wykształcenie:
a) uko czyli studia wy sze i uzyskali tytuł magistra w Rzeczypospolitej
Polskiej lub za granic
i uznane według odr bnych przepisów
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorz dne w zakresie prawa, ekonomii,
administracji, zarz dzania, lub
b) uko czyli inne, ni okre lone w lit. a, studia wy sze i uzyskali tytuł
magistra w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granic i uznane według
odr bnych przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej za równorz dne,
uzupełnione studiami podyplomowymi lub studiami trzeciego stopnia w
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.7)), uko czonymi w Rzeczypospolitej
Polskiej lub za granic w zakresie prawa, ekonomii, zarz dzania lub
administracji, lub
c) s absolwentami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
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4) posiadaj co najmniej pi cioletni sta pracy, w tym co najmniej trzyletnie
do wiadczenie na stanowisku zwi zanym z problematyk , o której mowa w
art. 6;
5) uko czyli z wynikiem pozytywnym post powanie kwalifikacyjne do
skarbowego zasobu kadrowego.
Art. 206. Do skarbowego zasobu kadrowego nale
tak e osoby, które tworz
pa stwowy zasób kadrowy, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o
pa stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pa stwowych (Dz. U. Nr
170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 59, poz. 331, Nr
99, poz. 660 i Nr 123, poz. 847), je eli spełniaj kryteria wskazane w art. 205 pkt 3 i
4.
Art. 207. 1. Krajowa Szkoła Skarbowo ci prowadzi co najmniej raz w roku
post powanie kwalifikacyjne do skarbowego zasobu kadrowego.
2. W celu przeprowadzenia post powania kwalifikacyjnego do skarbowego zasobu
kadrowego minister wła ciwy do spraw finansów publicznych powołuje komisj .
Art. 208. 1. Osoba przyst puj ca do post powania kwalifikacyjnego do skarbowego
zasobu kadrowego wnosi opłat w wysoko ci nie wi kszej ni 50% minimalnego
wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za prac .
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód bud etu pa stwa.
Art. 209. Potwierdzeniem uko czenia z wynikiem pozytywnym post powania
kwalifikacyjnego do skarbowego zasobu kadrowego, o którym mowa w art. 205 pkt 5,
jest za wiadczenie.
Art. 210. 1. Ewidencj
osób nale cych do skarbowego zasobu kadrowego,
z wył czeniem osób, o których mowa w art. 206, prowadzi minister wła ciwy do
spraw finansów publicznych.
2. Ewidencja obejmuje w szczególno ci imi i nazwisko osoby oraz informacje,
o których mowa w art. 205 pkt 1 - 4.
Art. 211. Dane obj te ewidencj , o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o pa stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pa stwowych,
podlegaj udost pnieniu ministrowi wła ciwemu do spraw finansów publicznych, na
jego wniosek.
Art. 212. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, uwzgl dniaj c potrzeb
zapewnienia obiektywno ci post powania kwalifikacyjnego do skarbowego zasobu
kadrowego, sprawno ci jego przeprowadzania, rzetelnej oceny wiedzy kandydatów i
ich predyspozycji kierowniczych, a tak e koszt tego post powania, okre li, w drodze
rozporz dzenia:
1) skład komisji, o której mowa w art.207 ust. 2, oraz regulamin jej działania;
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2) organizacj i sposób przeprowadzania post powania, o którym mowa w
art. 205 pkt 5, oraz sposób ustalania ocen, w tym najni sz ocen
pozytywn warunkuj c uko czenie post powania z wynikiem pozytywnym;
3) zakres tematyczny post powania, o którym mowa w art. 205 pkt 5;
4) zakres tematyczny post powania, o którym mowa w art. 205 pkt 5 dla
inspektorów skarbowych uwzgl dniaj cy zakres tematyczny egzaminu na
inspektora skarbowego;
5) wysoko opłaty, o której mowa w art. 208, oraz sposób jej wnoszenia;
6) wzór za wiadczenia, o którym mowa w art. 209.
DZIAŁ VII
PRACA W KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
Art. 213. 1. W
KAS,
na
stanowiskach
administracyjnych,
technicznych
i gospodarczych mog by zatrudniani pracownicy. Nawi zanie stosunku pracy
odbywa si na zasadach okre lonych w Kodeksie pracy.
2. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1, maj c na uwadze
charakter wykonywanych zada .
3. Przepisy art. 156 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz art. 186 - 188 stosuje si odpowiednio.

DZIAŁ VIII
ODPOWIEDZIALNO
DYSCYPLINARNA
Art. 214. Urz dnicy skarbowi, niezale nie od odpowiedzialno ci karnej, ponosz
odpowiedzialno dyscyplinarn za naruszenie obowi zków słu bowych.
Art. 215. 1. Post powanie dyscyplinarne mo e by wszcz te niezale nie od innych
rodzajów odpowiedzialno ci za ten sam czyn.
2. Post powanie dyscyplinarne nie mo e by wszcz te po upływie sze ciu miesi cy
od dnia uzyskania wiadomo ci przez kierownika jednostki organizacyjnej
o popełnieniu czynu uzasadniaj cego odpowiedzialno dyscyplinarn ani po upływie
roku od dnia popełnienia takiego czynu.
3. Je eli z powodu nieobecno ci urz dnik skarbowy nie ma mo liwo ci zło enia
wyja nienia, bieg sze ciomiesi czny terminu nie rozpoczyna si , a rozpocz ty ulega
zawieszeniu do dnia stawienia si urz dnika skarbowego do słu by.
4. W przypadku gdy popełniony czyn zawiera znamiona przest pstwa, przedawnienie
dyscyplinarne nie nast puje wcze niej ni przedawnienie przewidziane w przepisach
Kodeksu karnego lub Kodeksu karnego skarbowego.
5. Kara dyscyplinarna nie mo e zosta wymierzona po upływie dwóch lat od dnia
wszcz cia post powania dyscyplinarnego.
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Art. 216. 1. Urz dnikowi skarbowemu, w zale no ci od stopnia naruszenia
obowi zków słu bowych, mog by wymierzane kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z ostrze eniem;
4) przeniesienie na ni sze stanowisko słu bowe;
5) obni enie stopnia słu bowego;
6) obni enie wynagrodzenia zasadniczego o nie wi cej ni 25 %, na okres
nie dłu szy ni 6 miesi cy;
7) wydalenie ze słu by.
2. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej w ust. 1 pkt 7 powoduje zakaz
ubiegania si o przyj cie do słu by w KAS przez okres pi ciu lat.
Art. 217. Sprawy dyscyplinarne urz dników skarbowych rozpoznaj :
1) w I instancji – komisja dyscyplinarna Krajowej Administracji Skarbowej, zwana
dalej „komisj dyscyplinarn ”;
2) w II instancji - odwoławcza komisja dyscyplinarna Krajowej Administracji
Skarbowej, zwana dalej „odwoławcz komisj dyscyplinarn ”.
Art. 218. 1. Komisja dyscyplinarna działa przy kierowniku jednostki organizacyjnej
oraz przy ministrze wła ciwym do spraw finansów publicznych.
2. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi 10 urz dników skarbowych, w tym co
najmniej 6 posiadaj cych wykształcenie prawnicze. Urz dnicy pełni swe funkcje do
czasu powołanie ich nast pców.
3. Kadencja komisji dyscyplinarnej trwa 3 lata.
4. Komisja dyscyplinarna, na okres kadencji, powołuje ze swego grona
przewodnicz cego i dwóch zast pców.
5. Tryb pracy komisji dyscyplinarnej okre la regulamin uchwalony przez komisje
dyscyplinarn i zatwierdzony przez odwoławcz komisj dyscyplinarn .
Art. 219. 1. Odwoławcza komisja dyscyplinarna działa przy ministrze wła ciwym do
spraw finansów publicznych.
2. Odwoławcza komisja dyscyplinarna rozpatruje odwołania od orzecze komisji
dyscyplinarnych.
3. W skład odwoławczej komisji dyscyplinarnej wchodzi 15 urz dników skarbowych,
w tym co najmniej 8 posiadaj cych wykształcenie prawnicze. Urz dnicy pełni swe
funkcje do czasu powołanie ich nast pców.
4. Kadencja odwoławczej komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata.
5. Odwoławcza komisja dyscyplinarna, na okres kadencji, powołuje ze swego grona
przewodnicz cego i dwóch zast pców.
6. Tryb pracy odwoławczej komisji dyscyplinarnej okre la regulamin uchwalony przez
komisje.
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Art. 220. 1. Członków komisji dyscyplinarnych, w tym przewodnicz cego i zast pców
przewodnicz cego, powołuje odpowiednio kierownik jednostki organizacyjnej albo
minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
2. Członkiem komisji dyscyplinarnej mo e by urz dnik skarbowy, posiadaj cy co
najmniej pi cioletni sta słu by lub pracy, daj cy r kojmi nale ytego pełnienia tej
funkcji.
3. Członkowie komisji dyscyplinarnych s w zakresie orzekania niezawi li i podlegaj
tylko ustawom. Nie s tak e zwi zani rozstrzygni ciami innych organów stosuj cych
prawo, z wyj tkiem prawomocnego wyroku s du.
4. Członkowie komisji, na czas wykonywania zada w komisjach, s zwolnieni z
wykonywania obowi zków słu bowych i zachowuj prawo do wynagrodzenia.
Art. 221. 1. Komisje dyscyplinarne orzekaj w składzie:
1) w I instancji – trzech członków w tym przewodnicz cy składu posiadaj cy
wykształcenie prawnicze;
2) w II instancji – pi ciu członków, z których co najmniej dwóch powinno
posiada wykształcenie prawnicze.
2. Przewodnicz cy komisji dyscyplinarnej wyznacza skład orzekaj cy i termin
rozprawy.
Art. 222. 1. Rzeczników dyscyplinarnych, spo ród urz dników skarbowych powołuje
na okres kadencji komisji dyscyplinarnej, kierownik jednostki organizacyjnej lub
minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna post powanie wyja niaj ce na polecenie
kierownika jednostki organizacyjnej lub ministra wła ciwego do spraw finansów
publicznych. O wszcz ciu tego post powania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia
urz dnika skarbowego, którego ono dotyczy.
3. Decyzj o przekazaniu komisji dyscyplinarnej wniosku o wszcz cie post powania
dyscyplinarnego lub o umorzeniu post powania wyja niaj cego, podejmuje kierownik
jednostki organizacyjnej lub minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, na
podstawie wniosku rzecznika dyscyplinarnego.
4. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, kierownik jednostki organizacyjnej
lub minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, mo e wymierzy kar
dyscyplinarn okre lon w art. 216 w ust. 1 pkt 1 - 3 urz dnikowi skarbowemu, za
jego zgod , bez skierowania sprawy do komisji dyscyplinarnej.
Art. 223. 1. W odniesieniu do dyrektora izby administracji skarbowej, dyrektora
wojewódzkiego inspektoratu skarbowego, naczelnika urz du administracji skarbowej,
dyrektora Szkoły, dyrektora Centrum, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz
ich zast pców wła ciwym do wydania polecenia wszcz cia post powania jest organ
powołuj cy.
2. Prowadzenie post powanie i orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1,
nale y odpowiednio do rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej
działaj cych przy tym organie.
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Art. 224. Do zada rzecznika dyscyplinarnego nale y w szczególno ci:
1) prowadzenie post powania wyja niaj cego;
2) składanie wniosków o wszcz cie post powania dyscyplinarnego;
3) składanie wniosków o umorzenie post powania wyja niaj cego;
4) udział w rozprawach przed komisjami dyscyplinarnymi w charakterze
strony;
5) wnoszenie odwoła od orzecze komisji dyscyplinarnej;
6) udział w post powaniu odwoławczym.
Art. 225. 1. Komisja dyscyplinarna wszczyna post powanie dyscyplinarne z dniem
zgłoszenia wniosku o wszcz cie post powania.
2. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obro cy,
z zastrze eniem przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.
3. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o orzeczenie kary wydalenia ze
słu by, a obwiniony nie ma obro cy z wyboru, przewodnicz cy składu orzekaj cego
wyznacza obro c z urz du.
4. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku
której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obro cy, je eli
został ustanowiony, a tak e po rozpatrzeniu innych dowodów maj cych znaczenie w
sprawie.
5. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obro cy na rozprawie
nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
6. Rozprawa jest jawna dla urz dników skarbowych. W uzasadnionych przypadkach
skład orzekaj cy mo e wył czy jawno rozprawy, jednak e ogłoszenie orzeczenia
jest jawne.
7. Orzeczenie powinno by
ogłoszone bezpo rednio po naradzie składu
orzekaj cego.
8. W wyj tkowych przypadkach mo na odroczy ogłoszenie orzeczenia na czas nie
dłu szy ni 3 dni. O terminie ogłoszenia orzeczenia przewodnicz cy składu
orzekaj cego zawiadamia strony bezpo rednio po zako czeniu narady składu
orzekaj cego.
9. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodnicz cy składu orzekaj cego podaje ustnie
zasadnicze motywy rozstrzygni cia.
10. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dor cza si stronom z urz du, nie pó niej
ni w ci gu 7 dni od dnia jego ogłoszenia.
Art. 226. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej strony maj prawo wniesienia
odwołania. W odwołaniu mo na zaskar y cało orzeczenia lub jego cz
.
2. Odwołanie wnosi si do odwoławczej komisji dyscyplinarnej za po rednictwem
komisji dyscyplinarnej, która wydała zaskar one orzeczenie, w terminie 14 dni od
dnia dor czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonania orzeczenia.
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Art. 227. 1. W post powaniu przed odwoławcz komisj dyscyplinarn stosuje si
odpowiednio przepisy o post powaniu przed komisj dyscyplinarn .
2. Od orzecze odwoławczej komisji dyscyplinarnej stronom słu y odwołanie
do wła ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania obwinionego s du apelacyjnego
– s du pracy i ubezpiecze społecznych.
3. Do rozpoznania odwołania stosuje si przepisy Kodeksu post powania cywilnego
o apelacji. Od orzeczenia s du apelacyjnego skarga kasacyjna nie przysługuje.
Art. 228. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej doł cza si
do akt osobowych urz dnika skarbowego.
2. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu podlega niezwłocznemu wykonaniu.
3. Kar dyscyplinarn , z wyj tkiem kary wydalenia ze słu by, uwa a si za niebył i
wzmiank o niej wykre la si z akt komisji dyscyplinarnej i akt osobowych urz dnika
skarbowego po upływie dwóch lat od uprawomocnienia si orzeczenia. Komisja
dyscyplinarna, bior c pod uwag osi gni cia w pracy i zachowanie si urz dnika
skarbowego, mo e na jego wniosek lub jego przeło onego uzna kar za niebył i
zarz dzi jej wykre lenie w terminie wcze niejszym.
4. Po upływie pi ciu lat od uprawomocnienia si orzeczenia komisji dyscyplinarnej
ukarany mo e wyst pi o uznanie za niebył kar wydalenia ze słu by.
Art. 229. W post powaniu przed komisj dyscyplinarn i odwoławcz komisj
dyscyplinarn , w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post powania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pó n. zm.8)) dotycz ce post powania
uproszczonego. Nie stosuje si w szczególno ci przepisów o oskar ycielu
prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o post powaniu
przygotowawczym oraz rodkach przymusu, z wyj tkiem przepisów o karze
pieni nej.
Art. 230. 1. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, kieruj c si potrzeb
rzetelnego
i
sprawnego
prowadzenia
post powania
wyja niaj cego
i dyscyplinarnego, okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób prowadzenia tych
post powa , w tym:
1) warunki powoływania i odwoływania członka komisji dyscyplinarnej,
odwoławczej komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego;
2) zakres czynno ci rzecznika dyscyplinarnego, słu cych wyja nieniu sprawy;
3) organizacj i funkcjonowanie komisji dyscyplinarnych, odwoławczej komisji
dyscyplinarnej oraz tryb prowadzenia post powania dyscyplinarnego, w tym
tryb pracy komisji dyscyplinarnych i odwoławczej komisji dyscyplinarnej;
4) wynagrodzenie członków komisji dyscyplinarnych i odwoławczej komisji
dyscyplinarnej, przyjmuj c minimalne wynagrodzenie przewidziane w
przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za prac za podstaw ustalania
wysoko ci wynagrodzenia przewodnicz cego, zast pców przewodnicz cego i
pozostałych członków tych komisji.
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5) warunki i sposób ustalania nale no ci przysługuj cych wiadkom, obro com i
biegłym.
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DZIAŁ IX
PRZEPISY KO COWE
Art. 231. Ustawa wchodzi w ycie w terminie i na zasadach okre lonych w ustawie
z dnia
Przepisy wprowadzaj ce ustaw o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr ....., poz. ).

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005
Nr 85, poz.727, Nr 86 poz.732, Nr 143,poz.1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz.470, Nr
104, poz.708, Nr 143, poz.1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz.1635 oraz z 2007 r.
Nr 120, poz. 818.
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r.
Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.
3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.
1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr
88, poz. 587.

4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 365, z
2003 r. Nr 229 poz. 2277, z 2004 r. Nr 93 poz. 895 i Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr
155 poz. 1298.

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r.
Nr 170, poz.1652, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 93, poz.895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005
r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz.1600 i Nr 249, poz.1834 oraz z 2007 r. Nr
21, poz. 125.
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r.
Nr 100, poz.1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz.
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2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590, Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 227, poz. 1658 oraz z
2007 r. Nr 80, poz. 542 i Nr 120, poz. 818.
8)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001
r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17,
poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69,
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10,
poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143,
poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15,
poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009
i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116,
Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664 i 112, poz. 766.
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