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Krajowa Administracja Skarbowa
KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową
wykonującą zadania z zakresu dochodów z tytułu podatków, należności
celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony
interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii
Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i
płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz
obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu
obowiązków celnych.
W skład KAS wchodzą między innymi izby administracji
skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe.
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Krajowa Administracja Skarbowa
Organy podatkowe w Polsce dzielą się zasadniczo na dwie grupy:
• terenowe organy administracji rządowej,
• organy jednostek samorządu terytorialnego.
W administracji rządowej można wyróżnić między innymi następujące
organy:

─ Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
─ dyrektorów izb administracji skarbowej,
─ naczelników urzędów skarbowych,

─ naczelników urzędów celno-skarbowych.
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Krajowa Administracja Skarbowa
KAS to organy i instytucje zajmujące się:
1.

rejestracją podatników,

2. wymiarem, kontrolą i poborem podatku,
3. egzekucją zobowiązań podatkowych,
4. prowadzeniem dochodzeń
wykroczenia skarbowe.
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Zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
organ pierwszej instancji w sprawach
stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia
postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub
stwierdzenia jej wygaśnięcia - z urzędu oraz
organ odwoławczy od decyzji wydanych w tych
sprawach, a także organ pierwszej instancji w
sprawach dotyczących postępowania w
przypadku unikania opodatkowania

organ właściwy w sprawach porozumień
dotyczących ustalenia cen transakcyjnych

Szef Krajowej
Administracji Skarbowej
jako organ podatkowy

organ właściwy w sprawach dotyczących
interpretacji przepisów prawa podatkowego, o
których mowa w art. 14b § 1, w zakresie
określonym w art. 14e § 1 oraz opinii
zabezpieczających
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organ właściwy w sprawach informacji
przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe o założonych i
zlikwidowanych rachunkach bankowych
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej

Zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowejporozumienia dot. ustalenia cen transakcyjnych
Ceny transferowe są to ceny stosowane przy przepływie towarów i usług w
ramach grupy finansowej.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek podmiotu krajowego uznaje
porównywalność istotnych warunków ustalonych pomiędzy tym
podmiotem krajowym a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z
warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty oraz potwierdza
prawidłowość wyboru metody ustalania cen transakcyjnych w uznanych
przez ten organ warunkach, w tym określa:
1)profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki,
obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane
aktywa;
2)algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej;
3)inne reguły stosowania metody ustalania cen transakcyjnych.
Szef KAS przeprowadza też kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie
stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej
między podmiotami powiązanymi.
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Zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowejinformacje przekazywane przez banki i SKOKi
Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane
do sporządzania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w
formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym - odpowiednio
od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca - informacji o
otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 7. dnia
następnego okresu sprawozdawczego. Obowiązek sporządzania i przekazywania
informacji nie dotyczy rachunków bankowych otwartych i zamkniętych w tym
samym okresie sprawozdawczym ani rachunków podmiotów kwalifikowanych.
Informacje, o których mowa powyżej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom
urzędów
celno-skarbowych,
dyrektorom
izb
administracji
skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych.
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Zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
– postępowanie w sprawcach unikania
opodatkowania
Szef KAS wszczyna postępowanie podatkowe lub, w drodze postanowienia, w
całości lub w części przejmuje do dalszego prowadzenia postępowanie
podatkowe lub kontrolę celno-skarbową, jeżeli w określonych sprawach
zachodzą przesłanki wskazujące na unikanie opodatkowania.

Unikanie opodatkowania - czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia
korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem
przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli
sposób działania był sztuczny.

Przepisy dotyczące unikania opodatkowania nie mają zastosowania do podmiotu,
który między innymi uzyskał opinię zabezpieczającą - w zakresie objętym opinią, do
dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej
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Zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
– wydawanie opinii zabezpieczających
Zainteresowany może
zabezpieczającej.
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Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien zawierać w szczególności
następujące dane:
1)

identyfikujące wnioskodawcę;

2)

wskazanie podmiotów dokonujących czynności;

3) wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących pomiędzy
podmiotami związków,
4)

wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;

5)

wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;

6) określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących
rezultatem czynności objętych wnioskiem;
7)
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przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Zadania Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej– interpretacje przepisów prawa
podatkowego
Szef KAS może z urzędu m.in.:

1) zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej
nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów,
Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej;
2) uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie
w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej
wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie
wydania interpretacji indywidualnej.
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Kompetencje organów KAS w zakresie
interpretacji przepisów prawa podatkowego

Interpretacje
ogólne

Interpretacje
indywidualne
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•Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego
stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, dokonując
w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu
orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być organ
administracji publicznej.

•Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek zainteresowanego, wydaje, w
jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego
(interpretację indywidualną).
•Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego
lub zdarzeń przyszłych.
•Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do
wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia
przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego
stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
•Szef KIS może zmieniać wydaną interpretację indywidualną oraz uchylić wydaną
interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji
indywidualnej (art. 14e § 1)

Skutki stosowania się do interpretacji przepisów
prawa podatkowego
Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem
jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu
prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację
indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku
nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić
temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w
rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie,
której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w
rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o
przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w
tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.
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Zadania Dyrektora Krajowej Informacji
Skarbowej– interpretacje przepisów prawa
podatkowego
Dyrektor KIS może z urzędu m.in.:
1) zmienić interpretację indywidualną w wyniku uwzględnienia skargi
do sądu administracyjnego na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi
2) stwierdzić wygaśniecie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona
niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie
prawnym;
3) uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie,
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Krajowa Administracja Skarbowa– izby
administracji skarbowej

Izby administracji skarbowej to organy wyższego stopnia,
obejmujące swoim zasięgiem całe województwa.
Na ich czele izby administracji skarbowej stoi dyrektor izby
administracji skarbowej.

PwC

Krajowa Administracja Skarbowa– izby
administracji skarbowej
Do zakres działania dyrektorów izb administracji skarbowej
należy m.in.:

1) nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i
naczelników urzędów celno-skarbowych, z wyłączeniem zastrzeżonego
dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nadzoru nad niektórymi
czynnościami,
2) rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w
pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub
naczelników urzędów celno-skarbowych,
3) rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w
odrębnych przepisach;
4) wykonywanie czynności audytowych;
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Krajowa Administracja Skarbowa– urzędy
skarbowe
Do zakresu działania naczelnika urzędu skarbowego należy m.in.:
• ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
• pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i
wywozem towarów;
•

wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;

• wykonywanie egzekucji administracyjnej należności
wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;

pieniężnych

oraz

• zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym
wykonywaniu obowiązków podatkowych;
•

prowadzenie ewidencji podatników i płatników;

•

wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających.
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Kontrola celnoskarbowa

Kontrola celno-skarbowa
Do zakresu kontroli celno- skarbowej należy przestrzeganie przepisów m.in.:
• prawa podatkowego
• 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;
• 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;
• 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
• o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
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Kontrola celno-skarbowa –
naczelnik urzędu kontroli celno- skarbowej
Do zadań naczelnika urzędu kontroli celno- skarbowej należy m.in.:
1)

wykonywanie kontroli celno-skarbowej;

2) ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
3) rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach w ramach przekształcenia w
postępowanie podatkowe;
4)

prowadzenie urzędowego sprawdzenia;

5) obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych
czynności przewidzianych przepisami prawa celnego;
6) wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z
przywozem i wywozem towarów;
7) prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawach celnych
przewidzianych przepisami prawa celnego oraz w sprawach podatkowych
związanych z przywozem lub wywozem towarów.
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Źródła
• ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Podatkowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.).
• ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.).
• Strona www Ministerstwa Finansów
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Dziękuję za uwagę!

