Rewolucyjne zmiany w organach podatkowych
- Reforma KAS od 1 marca 2017 r.

Nowa kontrola celno-skarbowa

Zakres

Podstawowym zadaniem organów administracji celno-skarbowej będzie wykrywanie i zwalczanie na wielką
skalę, w sytuacjach, gdy rozmiary, złożoność i stopień oddziaływania występujących uchybień w sposób istotny
wpływają na system bezpieczeństwa finansowego państwa. Działalność tych organów ma być nakierowana na
sprawną realizację działań o wysokim stopniu złożoności.

Zakres

Przestrzeganie przepisów prawa
podatkowego

Przestrzeganie przepisów prawa
celnego

Kontrola celnoskarbowa
Przestrzeganie przepisów
regulujących gry hazardowe

Przestrzeganie przepisów prawa
dewizowego

BRAK OGRANICZEŃ STOSOWANIA SPECJALNEJ
PROCEDURY KONTROLI!!!

Zakres

Dodatkowe
kontrole

rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego;
ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym
transport drogowy
przesyłka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub
zakazom;
spełnianie obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne w zakresie paliw ciekłych
•
•
•

posiadanie koncesji
wpis do rejestru podmiotów
przywożących
zgłoszenie do URE infrastruktury paliw
ciekłych

Brak rozdziału kompetencji

Kontrola celno- skarbowa:

Kontrola podatkowa:

• Kontrola przestrzegania przepisów

• Sprawdzenie, czy kontrolowani

prawa podatkowego

wywiązują się z obowiązków
wynikających z przepisów prawa
podatkowego

Brak właściwości miejscowej

Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Naczelnik Mazowieckiego
Urzędu Celno-Skarbowego

Podatnik z/s we Wrocławiu

Kontrola podatkowa

Brak zawiadomienia o kontroli

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z
urzędu, na podstawie upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
udzielonego kontrolującemu.
W przypadku podejrzenia, że nie są
przestrzegane przepisy oraz okoliczności
faktyczne uzasadniają niezwłoczne
przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest
ona wszczynana na podstawie okazywanej
legitymacji służbowej.

Kontrola celon-skarbowa

Kontrolę wszczyna się nie
wcześniej niż po upływie 7 dni i nie
później niż przed upływem 30 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia
o zamiarze wszczęcia kontroli.

Kontrola podatkowa

Brak ograniczeń wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ograniczenia czasu trwania
kontroli (18 dni roboczych w roku
w przypadku małych
przedsiębiorców)

Kontrola celon-skarbowa

Nie można równocześnie
podejmować i prowadzić więcej niż
jednej kontroli działalności
przedsiębiorcy.

Do kontroli celnoskarbowej nie stosuje się
przepisów rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej

Kontrola podatkowa

Uprawnienie do korekty

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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Uprawnienie do skorygowania
deklaracji ulega zawieszeniu na
czas trwania postępowania
podatkowego lub kontroli
podatkowej - w zakresie objętym
tym postępowaniem lub kontrolą
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Miejsce kontroli

Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie
kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania
dokumentacji oraz w miejscach związanych z
prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach
jej prowadzenia, a w przypadku skrócenia w toku
kontroli czasu prowadzenia działalności - czynności
kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin
dziennie.
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W przypadku gdy księgi podatkowe są prowadzone
lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego,
kontrolowany na żądanie kontrolującego
obowiązany jest zapewnić dostęp do ksiąg w swojej
siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub
przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie
może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie
przez kontrolowanego bieżącej działalności.

Czynności kontrolne mogą być wykonywane
w urzędzie celno-skarbowym, w siedzibie
kontrolowanego, w miejscu prowadzenia lub
przechowywania ksiąg 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.

Przesłuchanie

 Przesłuchanie kontrolowanego lub świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
 W czynności, o której mowa w ust. 1, bierze udział osoba zatrudniona lub
funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej KAS właściwej dla
miejscowości, w której kontrolowany lub świadek przebywa.
 Przesłuchanie utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
 Z przesłuchania sporządza się protokół, którego treść ograniczona jest do zapisu
najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących w nim udział. Zapis obrazu i dźwięku
stanowią załącznik do protokołu.
 Kontrolowany ma prawo otrzymać, na swój koszt, jedną kopię zapisu dźwięku lub
obrazu.

Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej

 Brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
 Brak imiennego upoważnienia i wyjątkowego wszczęcia „na legitymację”
 Inne terminy zakończenia kontroli
 Inne regulacja miejsca i czasu prowadzenia kontroli
 Inne uprawnienia i obowiązki
 Brak protokołu i zastrzeżeń
 Przepisy o postępowaniu podatkowym stosują się do postępowania przekształconego poza regulacją wszczęcia
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Brak możliwości ustosunkowania się do wyników kontroli

Doręczenie wyniku kontroli
kończy kontrolę celno-skarbową.
W terminie 14 dni od dnia
doręczenia wyniku kontroli
kontrolowany może skorygować w
zakresie objętym kontrolą celnoskarbową uprzednio złożoną
deklarację podatkową.
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Kontrolowany, który nie zgadza się
z ustaleniami protokołu, może w
terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia przedstawić
zastrzeżenia lub wyjaśnienia,
wskazując równocześnie stosowne
wnioski dowodowe.
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Brak wszczęcia postępowania

Postępowanie podatkowe
wszczyna się na żądanie strony lub
z urzędu.

Przekształcenie następuje z dniem
doręczenia kontrolowanemu postanowienia
o przekształceniu
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Wszczęcie postępowania z urzędu
następuje w formie postanowienia

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w zakończona kontrola celno-skarbowa
przekształca się w postępowanie podatkowe,
jeżeli kontrolowany nie złożył korekty
deklaracji, albo organ nie uwzględnił złożonej
korekty deklaracji
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Brak rzeczywistego odwołania

Od decyzji organu podatkowego
wydanej w pierwszej instancji
służy stronie odwołanie tylko do
jednej instancji.

Od decyzji stronie przysługuje
odwołanie do naczelnika urzędu
celno-skarbowego, który wydał
decyzję.

W przypadku wydania w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego
decyzji w innym trybie odwołanie od tej decyzji służy do dyrektora izby administracji
skarbowej właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania
podatkowego
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Właściwy do rozpatrzenia
odwołania jest organ podatkowy
wyższego stopnia.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego,
który sporządził wynik kontroli
celno-skarbowej, jest właściwy do
przeprowadzenia postępowania
podatkowego i wydania decyzji.

CELNE
ROZWIĄZANIA
PODATKOWE

