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ZAKRES KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ 

 

Kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów: 

1) prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej; 

2) prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem 

towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami 

trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych 

ograniczeniami lub zakazami; 

3) regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w 

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

471), a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub 

zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem; 

4) prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla 

rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie 

zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej. 

 

Kontroli celno-skarbowej podlega również: 

1) rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego; 

2) przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur 

zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 

ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. poz. 

1611 oraz z 2004 r. poz. 386 i 890); 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtge2tqmruheytcltqmfyc4mzrga4taojsgy
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3) stosowanie receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowość deklaracji 

dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z 

refundacją wywozową; 

4) działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości 

deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów 

wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową; 

5) prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku 

wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 

nr 1306/2013 i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego 

rozporządzenia; 

6) ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.4)); 

7) transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

8) przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków 

ochrony roślin oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie 

należącym do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, określonym w rozporządzeniu ministra  właściwego do 

spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy o 

Krajowej Administracji Skarbowej (KAS); 

9) prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez 

osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 

10) przesyłka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

- Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250 i 1823); 

11) wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających 

ograniczeniom lub zakazom; 

12) spełnianie obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.5)), w zakresie paliw ciekłych; 

13) wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których 

kontrola przestrzegania należy do zadań KAS. 

 

Kontroli celno-skarbowej podlegają podmioty obowiązane do przestrzegania 

przepisów prawa w zakresie wymienionym powyżej, zwane kontrolowanymi (art. 57 

ustawy o KAS).  

 

MIEJSCE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH 

 

Czynności kontrolne mogą być wykonywane w urzędzie celno-skarbowym, w 

siedzibie kontrolowanego, w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgy2tmojuge2dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgmydknjwgi4dc
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltwmvzc4mjxgizdm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydsojuguytsltqmfyc4mzvg44dsnjzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydsojuguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambqg4yds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgiydknjsgm2teltqmfyc4mzvhazdoojzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgiydknjsgm2te
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltwmvzc4mjxgizdm
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podatkowych oraz w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez 

kontrolowanego działalnością, w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w 

których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych 

urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli. Czynności kontrolne mogą 

być również wykonywane w innych urzędach obsługujących organy KAS (art. 59 ust. 

1 ustawy o KAS). 

 

Czynności kontrolne w zakresie: 

 przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z 

przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii 

Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących 

towarów objętych ograniczeniami lub zakazami; 

 rodzaju paliwa w zbiorniku środka przewozowego; 

 wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów 

podlegających ograniczeniom lub zakazom, 

 przemieszczania i obrotu wyrobami akcyzowymi; 

mogą być wykonywane w każdym miejscu znajdującym się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub - jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe tak 

stanowią - poza nim. W tym zakresie funkcjonariusze mogą w szczególności 

podejmować czynności kontrolne wobec towaru znajdującego się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu ustalenia, czy towar został wprowadzony na obszar 

celny Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa (art. 59 ust. 2 ustawy o KAS). 

 

Kontrole celno-skarbowe w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony 

zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony 

roślin, środków ochrony roślin oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 

w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych wydanym na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy o KAS 

wykonywane są na przejściach granicznych oraz w oddziałach celnych urzędów 

celno-skarbowych (art. 59 ust. 3 ustawy o KAS). 

 

WSZCZĘCIE KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ 

 

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia 

do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. Datą 

wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. (art. 62 ust. 1-2 ustawy o KAS). 

 

W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności 

faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest 
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ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej (art. 62 ust. 3 

ustawy o KAS). 

 

W zakresie kontroli prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej, kontrolowanemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej uprawnienie do 

skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. Korekta deklaracji złożona 

po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie 

wywołuje skutków prawnych (art. 62 ust. 4 ustawy o KAS). 

 

Kontrole: 

1) na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i 

przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie 

przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określone w art. 

59 ustawy o KAS, w przypadku kontroli:  

a) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z 

przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii 

Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących 

towarów objętych ograniczeniami lub zakazami,  

b) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, 

przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich 

wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, 

magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie 

stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy,  

c) przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier 

hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, a także zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną 

koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,  

d) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku 

rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy 

naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 

wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2016 r. poz. 1581),  

e) rodzaju paliwa w zbiorniku środka przewozowego,  

f) wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów 

podlegających ograniczeniom lub zakazom,  

2) dokonywane poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży (sprzedaż obwoźna i 

obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923)), 

3) w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas 

rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania, 

4) w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, o którym 

mowa w art. 106 ustawy o KAS, 

5) w podmiotach innych niż określone w pkt 4, dotyczące zgłoszenia lub informacji 

przekazanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 lub art. 91 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtge2tqmruheytcltqmfyc4mzrga4taojsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3damjtgyyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4dgltqmfyc4mzvga3dgnrxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3damjtgu4tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltqmfyc4mzwha3tcmzqgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltqmfyc4mzwha3tcmjzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltqmfyc4mzwha3tcmrqgm
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ustawy o KAS oraz gdy obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie 

wynika z przepisów prawa, 

są wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowej oraz stałego 

upoważnienia do wykonywania kontroli (art. 62 ust. 5 ustawy o KAS). 

 

W ramach kontroli celno-skarbowej przysługuje uprawnienie do: 

1) żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów 

związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej oraz do sporządzania z nich 

odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania 

danych w formie elektronicznej; 

2) wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub 

innym pomieszczeniu kontrolowanego; 

3) dokonywania oględzin; 

4) legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osób, jeżeli jest to 

niezbędne na potrzeby kontroli; 

5) przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków; 

6) przeszukiwania lokali, w tym lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc 

oraz rzeczy, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych; 

7) zasięgania opinii biegłych; 

8) zabezpieczania zebranych dowodów; 

9) żądania przeprowadzenia spisu z natury; 

10) sporządzania szkiców, kopiowania, filmowania, fotografowania oraz dokonywania 

nagrań dźwiękowych; 

11) zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą celno-

skarbową; 

12) badania towarów, surowców, półproduktów i wyrobów, w tym pobrania próbek 

towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania; 

13) żądania powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której 

uzyskuje się dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do 

procesu produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku i półproduktach 

oraz uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokości strat 

produkcyjnych; 

14) przeprowadzania w uzasadnionych przypadkach, w drodze eksperymentu, 

doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na automacie lub gry na innym 

urządzeniu; 

15) żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających 

kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze 

stanem ewidencyjnym; 

16) uczestniczenia w podlegających kontroli celno-skarbowej czynnościach w 

zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w 

szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, 

przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w 

zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy; 

17) żądania złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej; 
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18) nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz 

środki przewozowe. 

 

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w ramach kontroli celno-

skarbowej są uprawnieni również do: 

1) przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z 

użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych; 

2) przeszukania osób; 

3) konwoju i strzeżenia towarów; 

4) kontroli przesyłek pocztowych; 

5) zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli 

ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

6) zatrzymywania i kontrolowania statków w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001 r. - Kodeks morski (Dz.U. z 2016 r. poz. 66) i ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458 oraz z 2015 r. poz. 

1690 i 1960); 

7) przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek 

paliwa ze zbiornika środka przewozowego. 

 

Z czynności kontrolnych mających istotne znaczenie dla sprawy, w szczególności z: 

1) oględzin, 

2) zabezpieczenia dowodów, 

3) przesłuchania kontrolowanego lub świadka, 

4) przeszukania osoby, 

5) przeszukania lokali, innych pomieszczeń, miejsc lub rzeczy, 

6) kontroli dokumentów i ewidencji, 

7) rewizji, 

8) pobierania próbek towarów i wyrobów oraz ich badania 

- sporządza się protokół (art. 81 ust. 1 ustawy o KAS). 

 

Protokół sporządza się tak, aby z jego treści wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich 

czynności kontrolnych dokonał, kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, co i w 

jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby 

(art. 81 ust. 2 ustawy o KAS). 

 

Protokół z czynności kontrolnych wykonywanych: 

1) na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i 

przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie 

przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określone w art. 

59 ustawy o KAS, w przypadku kontroli: 

a) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z 

przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmbvgqyti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobzgq3da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrrgqydg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrrgqydg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnzqhe2te
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Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących 

towarów objętych ograniczeniami lub zakazami,  

b) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, 

przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich 

wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, 

magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie 

stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy,  

c) przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier 

hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, a także zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną 

koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,  

d) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku 

rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy 

naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 

wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2016 r. poz. 1581),  

e) rodzaju paliwa w zbiorniku środka przewozowego,  

f) wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów 

podlegających ograniczeniom lub zakazom,  

2) poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży (sprzedaż obwoźna i obnośna na 

targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923)), 

3) w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas 

rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania, 

4) w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, o którym 

mowa w art. 106 ustawy o KAS, 

5) w podmiotach innych niż określone w pkt 4, dotyczące zgłoszenia lub informacji 

przekazanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 lub art. 91 

ustawy o KAS oraz gdy obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie 

wynika z przepisów prawa, 

6) na przejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych lub w 

innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez właściwy organ KAS przez 

umundurowanych funkcjonariuszy wyposażonych w znaki identyfikacji osobistej, 

jest sporządzany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub na żądanie 

kontrolowanego, chyba że czynność ta została udokumentowana w sposób 

określony w przepisach odrębnych (art. 81 ust. 7 ustawy o KAS). 

 

ZAKOŃCZENIE KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ 

 

Kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. Nie dotyczy to przypadku, 

gdy kontrola celno-skarbowa jest wykonywana na podstawie bezpośrednio 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3damjtgyyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4dgltqmfyc4mzvga3dgnrxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3damjtgu4tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltqmfyc4mzwha3tcmzqgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltqmfyc4mzwha3tcmjzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltqmfyc4mzwha3tcmrqgm
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stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej albo na podstawie ratyfikowanej 

umowy międzynarodowej (art. 63 ust. 1 i 3 ustawy o KAS). 

 

O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym 

terminie zawiadamia się pisemnie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia 

terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin jej 

zakończenia (art. 63 ust. 2 ustawy o KAS). 

 

Po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-

skarbowej prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego 

sporządza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-

skarbową (art. 82 ust. 1 ustawy o KAS). 

 

Wynik kontroli zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie organu; 

2) wskazanie kontrolowanego; 

3) datę wydania; 

4) zakres kontroli celno-skarbowej; 

5) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku; 

6) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji; 

7) podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego lub osoby zastępującej naczelnika 

urzędu celno-skarbowego. 

 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować 

w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację 

podatkową. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem 

postanowienia o przekształceniu zakończonej kontroli celno-skarbowej w 

postępowanie podatkowe, nie wywołuje skutków prawnych (art. 82 ust. 3 ustawy o 

KAS). 

Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli 

celno-skarbowej, jeżeli w wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości albo 

organ uwzględnił złożoną korektę, o której mowa powyżej (art. 82 ust. 4 ustawy o 

KAS). 

 

Nie sporządza się wyniku kontroli w kontroli celno-skarbowej przestrzegania 

przepisów prawa podatkowego (art. 82 ust. 5 ustawy o KAS): 

1) w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w 

szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, 

przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w 

zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy – jeżeli nie 

stwierdzono nieprawidłowości; 

2) w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia 

gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 
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2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin – jeżeli nie stwierdzono 

nieprawidłowości; 

3) związanych z ewidencjonowaniem obrotu za pomocą kas rejestrujących. 

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 

prawa podatkowego zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w 

postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo organ 

nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji. (art. 83 ust. 1 ustawy o KAS). 

 

Naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli celno-skarbowej, 

jest właściwy do przeprowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji. Od 

decyzji stronie przysługuje odwołanie, o którym mowa w art. 221 Ordynacji 

podatkowej, do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję (art. 83 

ust. 4 i 6 ustawy o KAS). 

 

Kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów prawa dewizowego w zakresie 

ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz 

warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków 

wykonywania działalności kantorowej kończy się wynikiem kontroli (art. 85 ustawy o 

KAS). 

 

Kontrola celno-skarbowa kończy się protokołem jeżeli prowadzona była w zakresie: 

1) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z 

przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii 

Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących 

towarów objętych ograniczeniami lub zakazami; 

2) przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier 

hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471), a także zgodność tej działalności ze 

zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym 

regulaminem; 

3) przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur 

zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 

ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. poz. 1611 

oraz z 2004 r. poz. 386 i 890); 

4) stosowania receptur, o których mowa w pkt 3, oraz prawidłowości deklaracji 

dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z 

refundacją wywozową; 

5) działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości 

deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów 

wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową; 

6) prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku 

wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjrgizti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytemzzhe2s44dboaxdcmbygi3dmojv
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytemzzhe2q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbtge3dq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgayteojsgm4q
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finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 

nr 1306/2013 i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego 

rozporządzenia; 

7) prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez 

osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy. 

 

Nie sporządza się protokołu jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości, a kontrola 

celno-skarbowa była dokonywana: 

1) na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i 

przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie 

przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określone w art. 

59 ustawy o KAS, w przypadku kontroli:  

a) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z 

przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii 

Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących 

towarów objętych ograniczeniami lub zakazami,  

b) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, 

przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich 

wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, 

magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie 

stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy,  

c) przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier 

hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, a także zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną 

koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,  

d) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku 

rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy 

naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 

wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2016 r. poz. 1581),  

e) rodzaju paliwa w zbiorniku środka przewozowego,  

f) wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów 

podlegających ograniczeniom lub zakazom,  

2) poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży (sprzedaż obwoźna i obnośna na 

targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923)), 

3) w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas 

rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania, 

4) w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, o którym mowa 

w art. 106 ustawy o KAS, 

5) w podmiotach innych niż określone w pkt 4, dotyczące zgłoszenia lub informacji 

przekazanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 lub art. 91 

ustawy o KAS oraz gdy obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie 

wynika z przepisów prawa, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgy2tmojuge2dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3damjtgyyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4dgltqmfyc4mzvga3dgnrxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3damjtgu4tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltqmfyc4mzwha3tcmzqgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltqmfyc4mzwha3tcmjzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzdqltqmfyc4mzwha3tcmrqgm
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6) na przejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych lub 

w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez właściwy organ KAS przez 

umundurowanych funkcjonariuszy wyposażonych w znaki identyfikacji osobistej. 

 

 

Stan prawny 16.02.2017 r. 
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