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Kontrola podatników  
– nowe procedury
1.  Wprowadzenie – dwie odrębne procedury kontroli
Zmiany związane z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) niewątpliwie można 
określić jako rewolucyjne. Jesteśmy świadkami nie tylko ujednolicenia dotychczas istniejących struktur 
pod wspólną nazwą oraz zmian kompetencyjnych w zakresie już istniejących instytucji, ale również przy-
znania organom nowo utworzonej administracji daleko idących uprawnień w obszarze szeroko rozumia-
nej kontroli.

Pierwotnie ustawa o KAS została uchwalona przez Sejm 21 października 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
przewidywały wówczas wejście zmian w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Krótkie vacatio legis (liczone od dnia opubliko-
wania w Dzienniku Ustaw, a nie od dnia uchwalenia przez Sejm) nie tylko zaskakiwało podatników, ale przede wszyst-
kim budziło wątpliwości pod kątem zdolności administracji publicznej do sprawnego wprowadzenia tak daleko idących 
zmian. Dopiero w efekcie poprawek Senatu zdecydowano się odsunąć termin wejścia w życie o dodatkowe 3 miesiące. 
Duże tempo prac z pewnością przyczyniło się do błędów legislacyjnych, szeroko opisywanych w prasie codziennej (jedy-
nie tytułem przykładu – niejasna legitymacja urzędu nowotarskiego do pobierania należności importowych).

Kluczową instytucją wprowadzoną ustawą o KAS jest kontrola celno-skarbowa, która stanowi procedurę o tzw. 
twardym charakterze. Zgodnie z założeniami ustawodawcy procedura ta powinna być bowiem stosowana tylko 
w najpoważniejszych przypadkach. Do wszystkich pozostałych stanów faktycznych powinny znaleźć zastosowanie 
odpowiednie regulacje Ordynacji podatkowej, w tym dotyczące kontroli podatkowej. Problem jednak polega na 
tym, że fragment uzasadnienia projektu ustawy nie znajduje potwierdzenia w ostatecznym jej kształcie. W ustawie 
brakuje gwarancji stosowania omawianej procedury jedynie do najpoważniejszych przypadków i – zgodnie z lite-
ralną wykładnią przepisów – procedura o charakterze „twardym” może być stosowana również wobec podatników, 
których błędne rozliczenia wynikają często z niejasnych przepisów lub zmian linii orzeczniczej, czy nawet wobec 
zupełnie nienagannych podmiotów. Kontrola może przy tym paraliżować prace kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Obrazowym przykładem skutków nowej regulacji jest wyraźne wyłączenie stosowania ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej do kontroli celno-skarbowej. W praktyce oznacza to – jedynie tytułem przykładu – że wobec 
przedsiębiorcy można prowadzić kilka kontroli równocześnie, nie wystąpi obowiązek zawiadamiania o zamiarze 
wszczęcia kontroli celno-skarbowej, a także nie znajdą zastosowania limity czasu trwania kontroli (ustawa o KAS 
ustanawia termin trzymiesięczny, który może być jednak przedłużany).

Należy też podkreślić uporządkowanie w ustawie o KAS procedur o charakterze kontrolnym, które dotychczas 
były uregulowane w różnych ustawach. W dziale V ustawy o KAS obok kontroli celno-skarbowej ustanowiono in-
stytucję audytu (w poprzednim stanie prawnym obecną na gruncie ustawy o kontroli skarbowej) oraz instytucje 
czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia (poprzednio uregulowane w ustawie o Służbie Celnej). W tym 
kontekście warto podkreślić, że poza uporządkowaniem uprawnień organów wprowadzono znaczące zmiany na 
gruncie procedury audytu, których cel nie znalazł jednak odzwierciedlenia w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Ustawa o KAS przyznaje organom KAS szerokie uprawnienia do dokonywania czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych. Warto wskazać, że właściwe organy KAS posiadają kompetencję nie tylko do kontrolowania, ale także do 
prowokowania – w sprawach o określone w ustawie przestępstwa, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Ge-
neralnego, jeśli uprzednio uzyskano wiarygodne informacje o przestępstwie.

Ustawa o KAS może także stać się przyczynkiem do dyskusji w doktrynie na temat znaczenia zasady dwuinstan-
cyjności w szeroko rozumianym postępowaniu podatkowym. Instytucja odwołania do organu, który wydał zaskar-
żoną decyzję na gruncie ustawy o KAS, znajdzie zastosowanie m.in. w przypadku decyzji wydawanej na skutek po-
stępowania podatkowego, w które przerodziła się kontrola celno-skarbowa.

Warto też wskazać, że ustanowienie Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza zmiany również w zakresie 
instytucji o charakterze innym niż kontrolny – poczynając od uregulowania kwestii pragmatyk służbowych czy 
ustanowienia Dnia Krajowej Administracji Skarbowej (21 września), a kończąc na zmianie organów właściwych 
w sprawach interpretacji indywidualnych. Po długim okresie niepewności co do przekazania uprawnienia Dyrek-
torowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej ostatecznie właściwym organem w sprawie wydawania interpretacji 
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indywidualnych z zakresu wszystkich podatków stał się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej. 
Określone kompetencje w postępowaniu interpretacyjnym będzie wykonywał Szef Krajowej Administracji Skarbo-
wej, a problematykę interpretacji ogólnych (podobnie jak nową instytucję objaśnień podatkowych) pozostawiono 
w gestii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Niniejsza publikacja w sposób kompleksowy analizuje zmiany dokonywane ustawą o KAS. Należy jednak pod-
kreślić, że skutki wprowadzenia regulacji będzie można ocenić dopiero za kilka lat, gdy poznamy praktykę orga-
nów oraz stanowisko sądów administracyjnych we wskazanym zakresie. To, że formalnie kontrola celno-skarbowa 
może trwać całymi latami, nie oznacza przecież, że organy będą nadużywały wskazanej kompetencji, zupełnie po-
mijając wartości chronione na poziomie konstytucyjnym. Niewątpliwie reforma polskiego systemu podatkowego 
– zarówno materialnoprawnego, jak i proceduralnego – jest pożądana. Z kompleksowego ujęcia wprowadzanych 
zmian wyłania się jednak wniosek niepokojący, aczkolwiek jeszcze nieprzesądzający o kształcie przyszłej praktyki 
– organom KAS przyznano silny oręż do zwalczania najpoważniejszych przestępstw, który równie dobrze może być 
wykorzystywany wobec uczciwych podatników, paraliżując prace przedsiębiorstw na szeroką skalę. Czy tak się sta-
nie, przekonamy się już w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

prof. dr hab. adam mariański
doradca podatkowy, adwokat, partner zarządzający w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group, 

profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego

2. Procedura przewidziana w Ordynacji podatkowej
W założeniu procedura ta dotyczy zwykłych spraw podatkowych, natomiast sprawy szczególnie skompli-
kowane powinny należeć do kompetencji organów celno-skarbowych.

2.1. Organy podatkowe – właściwość
Organy podatkowe mają obowiązek ustalania i przestrzegania swojej właściwości. Wyróżniamy właściwość rze-

czową, miejscową i instancyjną. 

Schemat 1. Właściwość ustawowa organów podatkowych

Właściwość ustawowa  
organów podatkowych

Rzeczowa
Zdolność prawna organów po-
datkowych do prowadzenia 
określonej kategorii (rodzaju) 
spraw

Miejscowa
Zdolność prawna organów po-
datkowych do prowadzenia 
określonej kategorii spraw na 
określonym obszarze

Instancyjna
Określa, który organ rzeczowo 
właściwy w danej sprawie jest 
uprawniony do rozstrzygania 
w I instancji, a który w II in-
stancji (organ odwoławczy)

 
Właściwość rzeczową ustala się na podstawie rodzaju spraw, natomiast właściwość miejscową – na podstawie za-

kresu terytorialnego działania organów.  Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, właściwość miejscową ustala się 
na podstawie miejsca zamieszkania (adresu siedziby) podatnika.
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W wypadku nieprawidłowego wyboru organu podatkowego przez podatnika, płatnika, inkasenta organ ten obo-
wiązany jest do przekazania sprawy organowi podatkowemu, który według jego oceny jest organem właściwym.

Jednocześnie powinien on zawiadomić o przekazaniu sprawy podmiot, który nieprawidłowo skierował podanie. 
W tym wypadku podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu określonego przepisami 
prawa uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej, miejscowej (art. 15 ust. 1 Ordynacji po-
datkowej) oraz instancyjnej. W naszym systemie podatkowym mamy bowiem do czynienia z dwiema instancjami 
organów podatkowych (art. 127 Ordynacji podatkowej).

Tabela 1. Właściwość organów podatkowych od 1 marca 2017 r.

Organy pierwszej instancji 1)  naczelnik urzędu skarbowego
  Naczelnicy urzędów skarbowych posiadają kompetencje odrębnie funkcjonu-

jących do 28 lutego 2017 r. naczelników urzędów skarbowych i naczelników 
urzędów celnych, związane m.in. z ustalaniem, określaniem, poborem podat-
ków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należno-
ści na podstawie odrębnych przepisów), poborem należności celnych oraz in-
nych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów; wykonywaniem 
egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywaniem za-
bezpieczenia należności pieniężnych, wykonywaniem kontroli podatkowej 
oraz czynności sprawdzających;

2)  naczelnik urzędu celno-skarbowego 
  Zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, 

ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżeto-
wych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów), obejmowa-
nie towarów procedurami celnymi; prowadzenie w pierwszej instancji postę-
powań w sprawach celnych przewidzianych przepisami prawa celnego oraz 
w sprawach podatkowych związanych z przywozem lub wywozem towarów;

3)  wójt, burmistrz (prezydent miasta), 
  Wymierzanie oraz pobór podatku od nieruchomości, podatku od środków trans-

portowych, opłat targowych, opłat miejscowych, opłat uzdrowiskowych, opłat od 
posiadania psów, wydawanie decyzji ustalających w podatku rolnym i leśnym;

4)  dyrektor izby administracji skarbowej
  Nadzoruje wykonywanie zadań przez naczelników urzędów skarbowych i na-

czelnika urzędu celno-skarbowego.
Organy drugiej instancji 
(odwoławcze)

1) dyrektor izby administracji skarbowej – jako:
a)  organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowe-

go albo naczelnika urzędu celno-skarbowego,
b)  organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej in-

stancji;
2)  naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ odwoławczy w zakresie 

decyzji, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy o KAS;
3)  samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji 

wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest nowo utworzonym organem podatkowym jako: 
a)  organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub 

uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu, 
b)  organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt a, 
c)  organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych, 
d)  organ właściwy w sprawach dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakre-

sie zmiany, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnych oraz wydania, zmiany i uchyle-
nia postanowienia o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku ma 
zastosowanie interpretacja ogólna, 

e)  organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kre-
dytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej.
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Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 28 lutego 2017 r. organem właściwym w tym zakresie był  minister 
właściwy do spraw finansów publicznych.

W zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu 
celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej, jako organu podatkowego, przysługują także radcy 
skarbowemu wykonującemu czynności orzecznicze w tym organie.

Od 1 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów  jest organem właściwym w sprawach ogólnych interpretacji 
przepisów prawa podatkowego. Z kolei Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatkowym właści-
wym w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wyjątkowo Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia organów podatkowych:
1)  Szefowi Agencji Wywiadu,
2)  Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
3)  Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
4)  Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,
5)  Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego
– jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa.

Organami odwoławczymi są co do zasady organy wyższego stopnia, czyli przykładowo organem odwoławczym 
od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby administracji skarbowej. Od tej zasady przewidziane 
są liczne wyjątki, np. gdy w pierwszej instancji sprawę rozstrzyga Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrek-
tor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej lub samorządowe kolegium odwoławcze. 
W tej sytuacji odwołanie rozpatruje ten sam organ, który wydał decyzję, stosując przepisy o postępowaniu odwo-
ławczym.

2.1.1. Zmiana właściwości
Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmia-

nę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy 
pozostaje ten organ, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. 
Zgodnie z tą zasadą, jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana właściwości, organem właściwym 
za okres, w którym nastąpiła zmiana, jest organ podatkowy właściwy w pierwszym dniu tego okresu rozlicze-
niowego. Natomiast organem właściwym za okresy rozliczeniowe następujące po zmianie właściwości (np. 
kolejny rok podatkowy w przypadku podatku dochodowego albo kolejny miesiąc lub kwartał w przypadku 
VAT) będzie organ właściwy po zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę. Co do zasady zdarzeniem powo-
dującym zmianę właściwości miejscowej jest zmiana miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub zmiana adresu 
siedziby osoby prawnej. 

PrZyKłAd 1

15 lutego 2017 r. podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zmienił miejsce zamieszka-
nia z Warszawy na Łódź. Organem właściwym w sprawie VAT za luty 2017 r. pozostanie Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Mokotów, a od marca 2017 r  organem właściwym w zakresie VAT będzie Naczelnik 
Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew. Inaczej wygląda sytuacja w zakresie podatku dochodowego. Do końca 
2017 r. organem właściwym pozostanie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów. W tym przypad-
ku zmiana nastąpi od 1 stycznia 2018 r. 

 Natomiast jeżeli zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego nastąpi po za-
kończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego, organem podatkowym właściwym miejscowo 
w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń. 

PrZyKłAd 2

W opisanym powyżej przykładzie (1) z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana organu właściwego z Na-
czelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów na Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew. Od tego 
dnia organem właściwym za lata wcześniejsze staje się organ właściwy po 1 stycznia 2018 r., czyli Naczelnik 
Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew.
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W przypadku zmiany właściwości organu organem właściwym w zakresie rozliczeń za lata wcześniejsze staje się 
organ właściwy po zmianie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy organ, który był właściwy przed zmianą, wszczął wcze-
śniej kontrolę podatkową lub postępowanie. W takim przypadku organ podatkowy, który wszczął kontrolę lub po-
stępowanie, pozostaje właściwy w sprawie. Jeżeli zdarzenie powodujące zmianę właściwości organu podatkowego 
nastąpiło po zakończeniu kontroli podatkowej, organem właściwym miejscowo w sprawie, której ta kontrola doty-
czy, pozostaje organ właściwy w dniu wszczęcia kontroli podatkowej.

 

PrZyKłAd 3

W sytuacji opisanej powyżej (przykład 2) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów wszczął kon-
trolę w podatku od towarów i usług za maj 2014 r. Mimo że od 1 stycznia 2018 r. organem właściwym za 
wszystkie okresy jest Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, organem właściwym za okres, za który 
wszczęto kontrolę, pozostaje Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów.

Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej do określe-
nia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego pozostają właściwe we wszystkich sprawach związanych 
z zobowiązaniem podatkowym, które jest przedmiotem postępowania lub kontroli. Właściwość organów nie ulega 
zmianie nawet wtedy, gdy w trakcie postępowania lub kontroli nastąpi zdarzenie powodujące zmianę tej właści-
wości.

PrZyKłAd 4

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów wszczął wobec podatnika kontrolę w podatku od towa-
rów i usług za maj 2014 r. Następnego dnia po wszczęciu kontroli podatnik zmienił miejsce zamieszkania na 
Łódź, licząc na zmianę właściwości organu. Zmiana właściwości w tej sprawie nie nastąpiła, ponieważ wystą-
pienie zdarzenia powodującego zmianę właściwości w toku kontroli nie powoduje zmiany organu właściwe-
go za kontrolowany okres.

2.1.2. Wyznaczenie organu podatkowego
W celu usprawnienia i przyspieszenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w pierwszej instancji 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyznaczyć w drodze postanowienia odpowiednio naczelnika urzędu 
skarbowego lub dyrektora izby administracji skarbowej – jako właściwego do przeprowadzenia tych kontroli lub 
postępowań w sprawach dotyczących podatników pozostających w zakresie właściwości miejscowej różnych orga-
nów. Dotyczy to przypadków, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbo-
wego lub konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia (art. 18c Ordynacji podatkowej – w brzmieniu 
obowiązującym od 1 marca 2017 r.)

Podobnie dyrektor izby administracji skarbowej może wyznaczyć w drodze postanowienia innego naczelnika 
urzędu skarbowego. Wyznaczonym organem podatkowym może być wyłącznie organ właściwy przynajmniej dla 
jednego z podatników. Będzie on prowadził sprawy wszystkich uczestników transakcji. 

Przepisy te mają zastosowanie w złożonych sprawach, gdy występuje potrzeba skorzystania z wiedzy i doświad-
czenia pracowników konkretnego organu podatkowego, np. w obszarze zorganizowanej przestępczości czy prze-
stępstw karuzelowych.

PrZyKłAd 5

Urząd skarbowy w Szczecinie prowadzi sprawę podatnika, który zorganizował karuzelę podatkową. W toku 
kontroli ustalono, że naczelnicy kilku urzędów skarbowych w całym kraju prowadzą kontrole wobec części 
uczestników, a wobec części uczestników karuzeli nie wszczęto jeszcze kontroli. Szef Krajowej Administra-
cji Skarbowej wyznaczył Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako organ właściwy do prowadzenia 
wszystkich kontroli związanych z wykrytą karuzelą podatkową. 
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W przypadku wyznaczenia organu w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego wyznaczony or-
gan podatkowy przejmuje do dalszego prowadzenia kontrolę lub postępowanie. Czynności podjęte przez organ 
właściwy przed wyznaczeniem nowego organu pozostają w mocy.

Postanowienie wydane w sprawie wyznaczenia organu podatkowego musi określać podatnika, dla którego zo-
stał wyznaczony organ podatkowy, oraz zakres spraw objętych właściwością wyznaczonego organu podatkowego. 
Zostaje ono doręczone podatnikowi, dla którego został wyznaczony organ podatkowy, wyznaczonemu organowi 
podatkowemu oraz właściwemu uprzednio organowi podatkowemu.

2.1.3. Przekazanie sprawy organowi celno-skarbowemu
Organ podatkowy pierwszej instancji przekazuje w drodze postanowienia postępowanie podatkowe do dalsze-

go prowadzenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, po wyrażeniu uprzednio przez niego zgody. Przepis 
ten znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej in-
stytucji finansowej nie pozwalają na wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych sprawy. Czynności podjęte we 
wszczętym postępowaniu przez organ podatkowy pierwszej instancji pozostają w mocy.

PrZyKłAd 6

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Toruniu wystąpił do banku o udostępnienie informacji o obrotach na ra-
chunkach podatnika. Podatnik korzystał z rachunków osób trzecich, wobec czego informacje uzyskane z ban-
ku nie pozwoliły na wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych. Po wyrażeniu zgody przez naczelnika 
urzędu celno-skarbowego naczelnik urzędu skarbowego przekazał mu postępowanie podatkowe do dalszego 
prowadzenia.

Postanowienie o przekazaniu sprawy do dalszego prowadzenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego po-
winno zawierać w szczególności:
a)  wskazanie postępowania podatkowego, którego przekazanie dotyczy,
b)  uzasadnienie, że informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub instytucji finansowej nie pozwalają 

na wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych sprawy,
c)  wskazanie naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego na dzień wszczęcia przekazywanego postępowa-

nia podatkowego.
Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się stronie, właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

oraz dyrektorowi izby administracji skarbowej nadzorującemu naczelnika urzędu skarbowego.

2.1.4. Spory o właściwość
W sytuacji gdy dwa różne organy podatkowe uznały się za właściwe w danej sprawie lub nie ma organu, który 

uznał się za właściwy, mamy do czynienia ze sporem o właściwość. Spory o właściwość mogą dotyczyć właści-
wości miejscowej, rzeczowej oraz instancyjnej. W praktyce są to najczęściej spory dotyczące właściwości miej-
scowej.

PrZyKłAd 7

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Skarbowego oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer uznali 
się jednocześnie za właściwych w sprawie dotyczącej tego samego okresu i tego samego podatnika. Dyrektor 
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie musiał rozstrzygnąć spór i wskazać organ właściwy w tej sprawie.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2017 r. spory o właściwość rozstrzyga: 
a)  między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowej tego samego dy-

rektora izby administracji skarbowej – dyrektor tej izby administracji skarbowej,
b)  między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowych różnych dyrek-

torów izb administracji skarbowej – Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
c)  między naczelnikami urzędów celno-skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowej tego same-

go dyrektora izby administracji skarbowej – dyrektor tej izby administracji skarbowej,


