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1. Właściwość miejscowa – dostęp do akt i postępowanie sądowo-

administracyjne 

 

Istota problemu 

Ustawa o KAS przewiduje ogólną zasadę, zgodnie z którą każdy 

naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-

skarbową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od 

siedziby kontrolowanego. 

Rozwiązanie to ma służyć usprawnieniu oraz przyspieszeniu czynności 

kontrolnych, a także maksymalnemu wykorzystaniu potencjału organu. 

Omawianą regulację uzasadnia się również potrzebą eliminacji problemów 

związanych z ustalaniem organu właściwego do przeprowadzania kontroli oraz 

utrudnianiem prowadzenia kontroli poprzez zmianę siedziby, miejsca 

zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Przepisy prawa 

 

UKAS: 

Art. 61. [Zasięg terytorialny kontroli celno-skarbowej wykonywanej przez 

naczelnika] 

Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową 

na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

PPSA: 

Art. 13. [Domniemanie właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych] 

§  2.  Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, 

na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, 

którego działalność została zaskarżona. 
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2. Brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej, a 

korekta deklaracji – nie taki wilk straszny 

 

Istota problemu 

  

Zgodnie z art. 62 ustawy o KAS wszczęcie kontroli celno-skarbowej 

następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 

celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu, przy czym datą wszczęcia 

kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. 

Zrezygnowano przy tym z instytucji zawiadomienia kontrolowanego o 

zamiarze wszczęcia kontroli, która jest stosowana w przypadku kontroli 

podatkowej. 

Zawiadamiając o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej właściwy 

organ jednocześnie poucza o prawie złożenia korekty deklaracji do momentu 

wszczęcia kontroli podatkowej. Od zasady tej jednak także przewidziano 

wyjątki. 

Przepisy ustawy o KAS umożliwiają natomiast kontrolowanemu w 

zakresie objętym daną kontrolą celno-skarbową skorygowanie deklaracji w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do kontroli. 

 

Przepisy prawa 

 

UKAS: 

Art. 62. [Czynności kontrolne] 

1. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego 

kontrolującemu. 

2. Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia 

kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. 

3. W zakresie kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, 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. 
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3. Specjalne uprawnienia kontrolujących i funkcjonariuszy 

 

Istota problemu 

 

W toku kontroli celno-skarbowej szersze uprawnienia mają członkowie Służby 

Celno-Skarbowej - funkcjonariusze. Węższy zakres uprawnień, wciąż 

pozwalający na prowadzenie czynności kontrolnych, oraz, mimo wszystko, 

rozszerzony w stosunku do dotychczasowych uprawnień przysługujących w 

toku postępowania kontrolnego, mają pracownicy będący członkami korpusu 

służby cywilnej Krajowej Administracji Skarbowej. 

Tym samym funkcjonariusze w ramach kontroli celno-skarbowej są 

uprawnieni m.in. do przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków 

przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych, 

przeszukania osób czy kontroli przesyłek pocztowych. Daleko idąca ingerencja 

wskazanych środków w podstawowe prawa kontrolowanego sugeruje, że 

powinny one być stosowane w sytuacjach wyjątkowych, wymagających 

większej represji wobec badanego podmiotu. 

 

Przepisy prawa 

UKAS: 

 

Art. 64. [Uprawnienia funkcjonariuszy kontroli celno-skarbowej] 

1.  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 postaci elektronicznej oraz do 

żądania przekazania w postaci elektronicznej całości lub części ksiąg 

podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w przypadku 

prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych; 

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; 
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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; 

18) nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, 

naczynia oraz środki przewozowe. 



7 
 

2.  Funkcjonariusze 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 2018 r. poz. 2175) i ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 

r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125); 

7) przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie 

próbek paliwa ze zbiornika środka przewozowego. 
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4. Brak protokołu, zastrzeżeń, a praktyka 

 

Istota problemu 

 

Na gruncie kontroli celno-skarbowej odpowiednio obowiązuje domniemanie, 

zgodnie z którym księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób 

niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. 

Podobnie w toku omawianej procedury organ podatkowy nie uznaje za dowód 

ksiąg podatkowych, które są prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy. 

Abstrahując od przesłanek dla obalenia dowodowego charakteru ksiąg 

podatkowych, należy podkreślić, że w art. 94 ust. 1 UKAS wprost wyłączono 

stosowanie regulacji art. 193 § 6–8 Ordynacji podatkowej – która stanowi o 

instytucji protokołu badania ksiąg. 

Jak stanowi art. 94 ust. 1 UKAS, do kontroli celno-skarbowej w przeważającej 

części nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej regulujących instytucję 

protokołu kontroli (znajdującej zastosowanie w kontroli podatkowej). Zgodnie 

z art. 290 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej przebieg kontroli kontrolujący 

dokumentuje w protokole, który zawiera m.in. ocenę prawną sprawy będącej 

przedmiotem kontroli. 

 

Przepisy prawa 

UKAS 

Art. 81. [Protokół z czynności kontrolnych] 

1. 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 
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- sporządza się protokół. 

2.  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. 

3.  Protokół odczytuje się osobom obecnym, biorącym udział w czynności 

kontrolnej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę złożenia lub 

brak podpisu którejkolwiek osoby należy odnotować w protokole. 

4.  Protokół przesłuchania powinien być odczytany i przedłożony do podpisu 

osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania. 

5.  W protokole przesłuchania osoby, która złożyła zeznanie w języku obcym, 

należy podać, w tłumaczeniu na język polski, treść złożonego zeznania oraz 

imię, nazwisko i adres tłumacza. Tłumacz powinien podpisać protokół 

przesłuchania. 

6.  Protokół podpisuje kontrolujący, który przeprowadzał czynności kontrolne. 

7.  Protokół z czynności kontrolnych wykonywanych w miejscach, o których 

mowa w art. 62 ust. 5 i 13, jest sporządzany w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości lub na żądanie kontrolowanego, chyba że czynność ta 

została udokumentowana w sposób określony w przepisach odrębnych. 
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5. Wynik kontroli i korekta deklaracji – zatwierdzenie i zakaz odwracania 

ustaleń 

 

Istota problemu 

W kontroli celno-skarbowej termin jej zakończenia wyznacza doręczenie 

badanemu podmiotowi wyniku kontroli. 

Wraz z doręczeniem wyniku kontroli aktualizuje się prawo kontrolowanego do 

złożenia korekty deklaracji. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o KAS w terminie 

14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować w 

zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację 

podatkową. 

W kontroli celno-skarbowej korekta deklaracji przysługuje podmiotowi 

badanemu po uzyskaniu jedynie „informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach” bez możliwości skonfrontowania ich z jego 

stanowiskiem.  

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o KAS złożona przez kontrolowanego korekta 

podlega uwzględnieniu przez organ, o czym ten zawiadamia badany podmiot. 

Jeżeli natomiast organ nie uwzględni korekty złożonej w powyższym zakresie, 

powinien wydać postanowienie o przekształceniu kontroli w postępowanie 

podatkowe (art. 83 ust. 1 ustawy o KAS). Ustawa nie przewiduje w tym 

kontekście rozwiązania pośredniego, w którym pomimo uwzględnienia korekty 

(np. złożonej w odniesieniu jedynie do części ustaleń organu), kontrola celno-

skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe (np. jedynie w części). 

Wątpliwość może także budzić termin, w którym kontrola celno-skarbowa 

może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe. 

Obok powyższego, ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu kontroli 

celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim 

dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej.  

 

Przepisy prawa 

UKAS 

 

Art.  83.  [Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie 

podatkowe] 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w 

art. 54 ust. 1 pkt 1, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w 

postępowanie podatkowe, jeżeli: 
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1) kontrolowany nie złożył korekty deklaracji, o której mowa w art. 82 ust. 3, 

albo 

2) organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji, albo 

3) organ uwzględnił złożoną korektę deklaracji i istnieją przesłanki do 

ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług lub 

istnieją przesłanki do określenia kwoty podatku do zapłaty na podstawie art. 

108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 

1a. Do postępowania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 

81b § 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

1b. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa szczególnego do działania w 

sprawie kontroli celno-skarbowej uznaje się, że pełnomocnictwo szczególne 

obejmuje również upoważnienie do działania w sprawie postępowania 

podatkowego, o którym mowa w ust. 1, oraz w postępowaniu zainicjowanym 

na skutek wniesionego odwołania, jeżeli kontrolowany nie odwołał 

pełnomocnictwa szczególnego. 

1c. Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej 

nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta 

przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej. Organ zawiadamia 

pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności. 

1d. Przepisu ust. 1c nie stosuje się do ponownego skorygowania deklaracji, 

jeżeli po zakończeniu kontroli celno-skarbowej zawiadomieniem o 

uwzględnieniu korekty deklaracji: 

1) ponowne skorygowanie deklaracji wynika z orzeczenia wydanego po 

zakończeniu kontroli celno-skarbowej, które ma wpływ na ustalenia kontroli 

celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli; 

2) ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli były oparte 

na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał 

Konstytucyjny; 

3) 16  ponowne skorygowanie deklaracji ma na celu uniknięcie podwójnego 

opodatkowania tego samego dochodu lub majątku podatnika na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub terytorium innego państwa. 

2.  W przypadku gdy organ uwzględnił złożoną przez kontrolowanego korektę 

deklaracji, o której mowa w art. 82 ust. 3, kontrolowanemu doręcza się 

zawiadomienie o uwzględnieniu korekty deklaracji. Zawiadomienie o 
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uwzględnieniu korekty deklaracji przesyła się do właściwego dla 

kontrolowanego naczelnika urzędu skarbowego. 

3. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem doręczenia 

kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu, na które nie służy 

zażalenie. 

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiadomienia o 

uwzględnieniu korekty deklaracji dokonuje się w postanowieniu o 

przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe. 

4. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli celno-

skarbowej, jest właściwy do przeprowadzenia postępowania podatkowego i 

wydania decyzji. 

5. W przypadku gdy kontrolowana spółka cywilna, jawna, partnerska, 

komandytowa albo komandytowo-akcyjna została rozwiązana w trakcie 

kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego, o którym mowa w 

ust. 1, odpowiednio: 

1) kontrola celno-skarbowa jest prowadzona wobec byłych wspólników tej 

spółki; 

2) postępowanie podatkowe kończy się decyzją, o której mowa w art. 115 § 4 

Ordynacji podatkowej. 

5a. W przypadku utraty statusu podatnika przez podatkową grupę 

kapitałową w trakcie kontroli celno-skarbowej lub postępowania 

podatkowego, o którym mowa w ust. 1, kontrolę celno-skarbową oraz 

postępowanie podatkowe prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego, który 

wszczął kontrolę celno-skarbową. 

6. (uchylony). 

 

Orzeczenia 

 

I SA/RZ 410/19 - WYROK WSA W RZESZOWIE 

 

W niniejszej sprawie Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w 

dokumencie stanowiącym wynik kontroli nie nałożył na Skarżącą w sposób 

władczy żadnych obowiązków, jedynie opisał w nim dostrzeżone 

nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa 

podatkowego oraz zawarł pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji w 

terminie 14 dni od daty doręczenia wyniku kontroli, zgodnie z art. 82 ust. 3 
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ustawy o KAS. Ponieważ - jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o KAS - 

głównym celem wprowadzonej regulacji jest zwiększenie poziomu 

dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych, to zamieszczone w 

wyniku kontroli ustalenia powinny być jasne, konkretne i należycie 

uzasadnione, tak aby skłonić podatnika do dokonania korekty zgodnie z tymi 

ustaleniami, zatem wskazanie kwoty podatku, jaka powinna zostać wpłacona 

do urzędu skarbowego, ma ułatwić złożenie prawidłowej deklaracji, a nie 

stanowi władczego rozstrzygnięcia, czyli elementu decyzji podatkowej. 
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6. Przekształcenie w postępowanie podatkowe i niedewolutywność 

odwołania 

 

Istota problemu 

Zgodnie z art. 221a Ordynacji podatkowej od decyzji wydanej w postępowaniu 

podatkowym przeprowadzonym po zakończeniu kontroli celno-skarbowej 

dotyczącej przestrzegania przepisów prawa podatkowego stronie przysługuje 

odwołanie do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję. 

Należy zatem zauważyć, że w tym przypadku zrezygnowano z cechy 

dewolutywności środka zaskarżenia decyzji nieostatecznej. 

Trzy etapy prowadzone są przez ten sam organ – kontrola celno-skarbowa, 

postępowanie podatkowe i postępowanie odwoławcze. Rozwiązanie to nie 

koreluje z rozwiązaniami np. z zakresu KPA gdzie niedewolutywne środki 

odwoławcze są obecnie często fakultatywne. 

 

Przepisy prawa 

UKAS: 

Art. 83. [Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe] 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w 

art. 54 ust. 1 pkt 1, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w 

postępowanie podatkowe, jeżeli: 

1) kontrolowany nie złożył korekty deklaracji, o której mowa w art. 82 ust. 3, 

albo 

2) organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji, albo 

3) organ uwzględnił złożoną korektę deklaracji i istnieją przesłanki do 

ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług lub 

istnieją przesłanki do określenia kwoty podatku do zapłaty na podstawie art. 

108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 

1b. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa szczególnego do działania w 

sprawie kontroli celno-skarbowej uznaje się, że pełnomocnictwo szczególne 

obejmuje również upoważnienie do działania w sprawie postępowania 

podatkowego, o którym mowa w ust. 1, oraz w postępowaniu zainicjowanym 

na skutek wniesionego odwołania, jeżeli kontrolowany nie odwołał 

pełnomocnictwa szczególnego. 



15 
 

Ordynacja podatkowa: 

Art. 221a. [Odwołanie od decyzji wydanej po zakończeniu kontroli celno-

skarbowej] 

§  1.  W przypadku wydania w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu 

celno-skarbowego decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, odwołanie od tej 

decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o 

postępowaniu odwoławczym. 

§  2.  W przypadku wydania w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu 

celno-skarbowego decyzji innej niż decyzja, o której mowa w § 1, odwołanie 

od tej decyzji służy do dyrektora izby administracji skarbowej właściwego dla 

kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania podatkowego. 

§  3.  Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora izby administracji 

skarbowej zgodnie z § 2, odwołanie służy do dyrektora izby administracji 

skarbowej właściwego ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-

skarbowego, który wydał decyzję. 

 

Orzeczenia 

 

II SA/Bd 340/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy 

 

Odpowiednikiem postanowienia o wszczęciu postępowania 

podatkowego, o którym mowa w art. 165 § 2 op, jest zatem postanowienie o 

przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, a nie jak 

w przedmiotowej sprawie postanowienie o wszczęciu postępowania na 

podstawie nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli celno-skarbowej w 

zakresie objętych treścią przepisów art. 54 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o KAS (por. 

K. Różycki, Kontrola celno-skarbowa. Komentarz, wyd. II – LEX). Wobec tego, 

w uznaniu Sądu zgodzić należy się z organami orzekającymi w sprawie, że 

przepis art. 165b § 1 op i określony w nim termin wszczęcia postępowania, nie 

mogą znaleźć zastosowania w niniejszej sprawie (por. wyrok WSA w Poznaniu 

z dnia 8 listopada 2016 r. sygn. akt. I SA/Po 2082/15 – dostępny na stronie 

http:// orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query). 

 

I SA/BD 385/19 - WYROK WSA W BYDGOSZCZY 
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W ocenie Sądu prawidłowe jest stanowisko Skarżącego. Należy wskazać, 

że do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe 

doszło w grudniu 2018 r., kiedy przepis art. 83 ust. 1b u.KAS nie obowiązywał. 

Zatem po przekształceniu kontroli w postępowanie podatkowe 

pełnomocnictwo szczególne udzielone S. P. nie mogło być traktowane jako 

podstawa do skutecznego umocowania pełnomocnika w sprawie. Organ wziął 

to już zresztą pod uwagę doręczając w dniu [...] r. protokół badania ksiąg 

podatkowych z [...] r. Skarżącemu, a nie jego pełnomocnikowi. Skoro zakres 

udzielonego pełnomocnictwa był ograniczony tylko do kontroli celno-

skarbowej, wykluczało to w chwili jej przekształcenia w postępowanie 

podatkowe przyjęcie, że to pełnomocnictwo jest skuteczne w postępowaniu 

podatkowym. 

(...) 

W myśl art. 138e § 3 Ordynacji podatkowej pełnomocnictwo szczególne 

składa się do akt sprawy (ewentualnie okazuje organowi jego oryginał celem 

sporządzenia urzędowego odpisu i włączenia go do akt sprawy – art. 138e § 4 

Ordynacji podatkowej). W literaturze w odniesieniu do pojęcia "sprawy" na 

gruncie art. 138e Ordynacji podatkowej prezentowany jest pogląd zgodnie z 

którym "(...) "sprawa" rozumiana jako przedmiot postępowania może być 

rozpoznawana w różnych formach procesowych (czynności sprawdzające, 

kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe prowadzone oddzielnie przed 

organem pierwszej i drugiej instancji). (...) Na tle poprzednio obowiązującego 

stanu prawnego, w którym ustawodawca podatkowy nie określał rodzajów 

pełnomocnictwa, dominował pogląd, że dokument pełnomocnictwa powinien 

być dołączony do akt konkretnego, zindywidualizowanego postępowania. (...) 

Pogląd ten należy obecnie odnieść do pełnomocnictwa szczególnego w 

rozumieniu art. 138e o.p. Oddzielnymi sprawami w znaczeniu procesowym są 

czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, 

zwykłe postępowanie podatkowe, tryby nadzwyczajne postępowania 

podatkowego, egzekucja administracyjna" (por. Stachurski W. [w:] Etel L. (red.) 

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. I, WKP 2017). Powyższe stanowisko 

Sąd podziela. Nie można zgodzić się też ze stanowiskiem organu 

prezentowanym w odpowiedzi na skargę, że zakres sprawy w kontekście 

skuteczności pełnomocnictwa szczególnego na tle przedstawionego stanu 

faktycznego wyznacza określenie podatku oraz okresu, za który była 

prowadzona kontrola celno-skarbowa przekształcona w postępowanie 

podatkowe. W takiej sytuacji należałoby przyjąć, że nowelizacja ustawy o 

Krajowej Administracji Skarbowej polegająca na dodaniu ust. 1b w art. 83 

byłaby zbędna. Natomiast dokonanie tej zmiany było zamierzonym działaniem 

ustawodawcy, na co wskazuje treść uzasadnienia do projektu powołanej wyżej 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. Wskazano w nim, że zmiany w odniesieniu 

do art. 83 u.KAS "mają na celu doprecyzowanie i uzupełnienie norm 
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dotyczących zakończenia kontroli celno-skarbowej realizowanej w celu 

sprawdzenia przestrzegania przepisów prawa podatkowego, w których istnieje 

konieczność wydania decyzji" (por. Uzasadnienie do projektu ustawy, druk 

sejmowy nr 2905, VIII kad., s. 23). Zmianę tę należy traktować jako 

uzupełnienie dotychczasowej regulacji, mającą charakter merytoryczny, 

ponieważ w istocie rzeczy wprowadzone zostało nowe rozwiązanie w 

porównaniu do przewidzianego w art. 138e Ordynacji podatkowej. Ponadto 

wiąże się ona w istocie rzeczy z realizacją zasady zapewnienia stronie udziału 

w postępowaniu. 


