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Kontrola celno-skarbowa 



Podstawy prawne kontroli celno-skarbowej 

Kontrola celno-skarbowa została wprowadzona 1 marca 

2017 r.  na podstawie ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej, zastępując kontrolę skarbową prowadzoną 

przez urzędy kontroli skarbowej i kontrolę celną 

prowadzoną przez Służbę Celną. 

 

Wprowadzone przepisy zmieniły w znacznym stopniu 

procedurę kontroli w stosunku do obowiązujących 

uprzednio ustaw o kontroli skarbowej oraz o Służbie 

Celnej. 
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Dualizm kontroli w KAS 
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KONTROLA 

PODATKOWA 
CELNO-SKARBOWA 



Dualizm kontroli w KAS 

Kontrola podatkowa - prowadzona przez naczelników 

urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach 

 

Kontrola celno-skarbowa - prowadzona przez 

naczelników urzędów celno-skarbowych to to procedura 

o charakterze tzw. twardej kontroli (wykrywanie i 

zwalczanie nieprawidłowości o szerokiej skali) 
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Właściwość miejscowa organów KAS 
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Naczelnik Urzędu Skarbowego  

– ograniczenie terytorialne  

 

 

 

 

 

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego  

– cały kraj 

 

 



Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej 

Kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów: 

• prawa podatkowego, 

• prawa celnego,  

• gier hazardowych,  

• prawa dewizowego. 

 

raz rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego;  

przesyłki pocztowe; wywóz i przywóz na terytorium Polski 

towarów podlegających ograniczeniom i zakazom; ruch 

drogowy/ transport drogowy na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach 
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Poszczególne etapy kontroli celno-skarbowej 
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Kontrola celno-skarbowa 

14 dni 

PRAWO DO 

DOKONANIA 

KOREKTY  

3 miesiące – może ulec przedłużeniu  

14 dni 

PRAWO DO 

DOKONANIA 

KOREKTY  

Postępowanie podatkowe 

Doręczenie 

upoważnienia do 

przeprowadzenia 

kontroli 

Doręczenie 

wyniku kontroli 

KOREKTA 

BRAK KOREKTY/ 

nieuwzględnienie 

w korekcie ustaleń  

Zawiadomienie  

o uwzględnieniu 

korekty 

Postanowienie 

o przekształceniu w 

postępowanie podatkowe 

Decyzja  

naczelnika urzędu 

celno-skarbowego 



Uprawnienia organu w toku kontroli celno-skarbowej 

• żądanie udostępnienia dokumentów 

• przebywanie w pomieszczeniu kontrolowanego 

• oględziny, w tym przedmiotów będących w posiadaniu 

osób trzecich 

• legitymowanie osób 

• przesłuchanie, w tym na odległość 

• przeszukanie 

• powołanie biegłego 

• zabezpieczanie dowodów 

• żądanie przeprowadzenia spisu z natury 

• szkicowanie, nagrywanie 

• żądanie wyjaśnień 

• zbieranie innych materiałów i dowodów 
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Obowiązki kontrolowanego  

w toku kontroli celno-skarbowej 

• umożliwiać wgląd w dokumenty i ewidencje  

• przedstawiać na żądanie urzędowe tłumaczenie na 

język polski dokumentów w języku obcym 

• przeprowadzać na żądanie spis z natury  

• udostępniać w niezbędnym zakresie środki łączności, a 

także inne urządzenia techniczne, 

• umożliwiać, nieodpłatnie, sporządzanie kopii i szkiców, 

filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań 

• zapewniać warunki do wykonywania czynności 

• udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli 

celno-skarbowej 
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Uprawnienia kontrolowanego  

w kontroli celno-skarbowej 

• prawo do złożenia korekty deklaracji (dwukrotne) 

• prawo do czynnego udziału na każdym etapie kontroli 

• prawo do składania zeznań i wyjaśnień 

• na dalszym etapie prawo do odwołania i kontroli 

rozstrzygnięcia przez sądy administracyjne  
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Dziękuję za uwagę 
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