DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r.
Poz. 1948

USTAWA
z dnia 16 listopada 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawĊ o Krajowej Administracji Skarbowej
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzi w Īycie
z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
1)

art. 13 i art. 15, które wchodzą w Īycie z dniem ogłoszenia;

2)

art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w Īycie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Art. 2. Przepisy art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 18, art. 39, art. 145 ust. 2, art. 147 ust. 5 i art. 149 ust. 1, 4 i 5 ustawy,
o której mowa w art. 1, w zakresie dotyczącym Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej stosuje siĊ od dnia
1 stycznia 2018 r.
Rozdział 2
Zmiany w przepisach
Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postĊpowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823
i 1860) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

art. 1891 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1891. Uprawnienie, o którym mowa w art. 189, przysługuje równieĪ, w toku prowadzonego postĊpowania,
organowi podatkowemu, jeĪeli ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest niezbĊdne dla
oceny skutków podatkowych.”;

2)

w art. 476:
a)

w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)

ĞwiadczeĔ odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze
słuĪbą wojskową albo słuĪbą w Policji, StraĪy Granicznej, SłuĪbie Celno-Skarbowej, PaĔstwowej StraĪy
PoĪarnej, Biurze Ochrony Rządu, SłuĪbie WiĊziennej, Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, Agencji
Wywiadu, SłuĪbie Kontrwywiadu Wojskowego, SłuĪbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym.”,

b) w § 5 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) Ğwiadczenie odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby pozostające w związku ze słuĪbą
wojskową albo słuĪbą w Policji, StraĪy Granicznej, SłuĪbie Celno-Skarbowej, PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej,
Biurze Ochrony Rządu, SłuĪbie WiĊziennej, Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, Agencji Wywiadu,
SłuĪbie Kontrwywiadu Wojskowego, SłuĪbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.”;
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słubami zatrudnienia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Pełnomocnikiem Rzdu do Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji pastwowej, w szczególnoci
z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej, a take
z Policj, Stra Graniczn, Zakładem Ubezpiecze Społecznych i organami samorzdu terytorialnego.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pastwowa Inspekcja Pracy ma prawo – w uzasadnionych przypadkach – wystpowa do organów administracji publicznej, w tym naczelników urzdów skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej,
a take Zakładu Ubezpiecze Społecznych oraz innych właciwych podmiotów z wnioskiem o udzielenie informacji niezbdnych do udzielenia porad, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 14a.”;
2)

w art. 37 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

naczelnika urzdu celno-skarbowego – o naruszeniu przepisów prawa podatkowego;”.

Art. 109. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o midzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1048) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zadania oraz właciwo Krajowej Administracji Skarbowej, organów Stray Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz wojewódzkich inspektorów ochrony rodowiska w zakresie nadzoru nad midzynarodowym
obrotem odpadami, w szczególnoci dotyczce egzekwowania przepisów, o których mowa w art. 50 ust. 3
i 4 rozporzdzenia nr 1013/2006, okrelaj przepisy odrbne.”;

2)

tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: „Właciwe przejcia graniczne”;

3)

w art. 30:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Midzynarodowe przemieszczanie odpadów, z wyłczeniem przemieszczania odpadów wewntrz Unii
Europejskiej, jest realizowane przez wyznaczone przejcia graniczne.”,

b) uchyla si ust. 3.
Art. 110. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym
Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1607) wprowadza si
nastpujce zmiany:
1)

w art. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) porednim dostpie – rozumie si przez to dokonywanie wpisów oraz wgld do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w sytuacjach wskazanych w ustawie za porednictwem centralnego organu technicznego KSI albo organu wskazanego w art. 7 ust. 2;”;

2)

w art. 3 w ust. 1:
a)

w pkt 6 lit. a i b otrzymuj brzmienie:
„a) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest ciganie przestpstw oraz zapobieganie zagroeniom bezpieczestwa publicznego, przysługuje Policji, Słubie Celno-Skarbowej, Stray Granicznej,
Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, andarmerii Wojskowej lub Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
b)

przeprowadzania kontroli, której celem jest ciganie przestpstw oraz zapobieganie zagroeniom bezpieczestwa publicznego, przysługuje Policji, Słubie Celno-Skarbowej, Stray Granicznej, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, andarmerii Wojskowej lub Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)

3)

przedmiotów podlegajcych zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód
w postpowaniu karnym lub postpowaniu karnym skarbowym przysługuje ministrowi właciwemu do
spraw wewntrznych, ministrowi właciwemu do spraw zagranicznych, Policji, Stray Granicznej, Agencji
Bezpieczestwa Wewntrznego, andarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Słubie
Celno-Skarbowej, wojewodom, Szefowi Urzdu do Spraw Cudzoziemców, dyrektorowi urzdu morskiego,
sdowi lub prokuraturze.”;

uchyla si art. 3a;
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w art. 4 w ust. 1:
a)

pkt 1–6 otrzymuj brzmienie:
„1)

osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich na wniosek Pastwa Członkowskiego lub pastwa obcego przysługuje Stray Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego,
andarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Słubie Celno-Skarbowej, sdowi lub
prokuraturze;

2)

osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ciganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje Stray Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, andarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Słubie Celno-Skarbowej,
sdowi lub prokuraturze;

3)

wiadków wezwanych do stawienia si przed sdem lub prokuratorem w zwizku z postpowaniem karnym
lub postpowaniem karnym skarbowym lub podejrzanych wezwanych do stawienia si przed prokuratorem
w zwizku z postpowaniem karnym lub postpowaniem karnym skarbowym, którzy s poszukiwani, lub
oskaronych wezwanych do stawienia si przed sdem w zwizku z postpowaniem karnym lub postpowaniem karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialnoci za czyny, za które s poszukiwani, lub
skazanych, wobec których powinien zosta wykonany wyrok w sprawie karnej lub w sprawie
o przestpstwo skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia si w celu odbycia kary pozbawienia
wolnoci – dla ustalenia miejsca ich pobytu przysługuje Stray Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, andarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Słubie Celno-Skarbowej, sdowi lub prokuraturze;

4)

cudzoziemców, których dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy
wjazdu, przysługuje ministrowi właciwemu do spraw zagranicznych, Stray Granicznej, Policji, Agencji
Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, andarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Słubie Kontrwywiadu Wojskowego, Słubie Wywiadu Wojskowego, Słubie Celno-Skarbowej, Szefowi Urzdu do Spraw Cudzoziemców, wojewodzie, konsulowi, sdowi lub prokuraturze;

5)

osób zaginionych albo osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez
nie zagroeniom powinny by oddane do właciwej placówki opiekuczej lub leczniczej, przysługuje Stray Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, andarmerii Wojskowej, Centralnemu
Biuru Antykorupcyjnemu, Słubie Celno-Skarbowej, sdowi lub prokuraturze;

6)

osób lub pojazdów silnikowych o pojemnoci silnika przekraczajcej 50 cm3, statków wodnych, statków
powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu przeprowadzania niejawnego nadzorowania lub kontroli przysługuje Stray Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu,
andarmerii Wojskowej, Słubie Kontrwywiadu Wojskowego, Słubie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Słubie Celno-Skarbowej, sdowi lub prokuraturze;”,

b) w pkt 7 cz wspólna otrzymuje brzmienie:
„– przysługuje Stray Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, andarmerii Wojskowej,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Słubie Celno-Skarbowej, sdowi lub prokuraturze;”;
5)

uchyla si art. 4a;

6)

w art. 6 pkt 4–6 otrzymuj brzmienie:
„4)

sprawdzania na przejciach granicznych tosamoci posiadacza wizy, autentycznoci wizy lub spełniania warunków wjazdu na terytorium Pastw Członkowskich zgodnie z art. 5 rozporzdzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiajcego wspólnotowy kodeks zasad regulujcych
przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1) przysługuje Stray Granicznej i Słubie Celno-Skarbowej;

5)

sprawdzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tosamoci posiadacza wizy, autentycznoci wizy lub
spełniania warunków wjazdu lub pobytu na terytorium Pastw Członkowskich przysługuje komendantowi wojewódzkiemu Policji, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Policji, komendantowi oddziału Stray Granicznej lub komendantowi placówki Stray Granicznej, Słubie Celno-Skarbowej, wojewodzie lub Szefowi
Urzdu do Spraw Cudzoziemców;

6)

zidentyfikowania osoby, która nie spełnia lub przestała spełnia warunki wjazdu lub pobytu na terytorium Pastw Członkowskich, przysługuje Stray Granicznej, Policji, Słubie Celno-Skarbowej, wojewodzie lub Szefowi
Urzdu do Spraw Cudzoziemców;”;
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w art. 7:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Uprawnienie do poredniego dostpu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wgldu do danych
VIS przysługuje sdowi, prokuraturze, Policji, Stray Granicznej, Słubie Celno-Skarbowej, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Ochrony Rzdu,
Słubie Kontrwywiadu Wojskowego, andarmerii Wojskowej lub Słubie Wywiadu Wojskowego, jeeli:”,

b) w ust. 2:
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

Słuby Celno-Skarbowej – Szef Krajowej Administracji Skarbowej;”,

– uchyla si pkt 7.
Art. 111. W ustawie z dnia 4 wrzenia 2008 r. o ochronie eglugi i portów morskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 49)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzemiennie:
„1)

2)

jednostek pływajcych Marynarki Wojennej, Stray Granicznej, Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej;”;

w art. 4:
a)

w pkt 8 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) współdziałania z PFSO, CSO, Stra Graniczn, Policj, Pastwow Stra Poarn oraz Słub Celno-Skarbow w celu realizacji, w sposób okrelony w ustawie, ochrony eglugi i portów,”,

b) w pkt 10 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) współdziałania z PFSO, CSO, Stra Graniczn, Policj, Pastwow Stra Poarn oraz Słub Celno-Skarbow w celu realizacji, w sposób okrelony w ustawie, ochrony na obszarze portu oraz zapewnienia
im warunków do wykonywania obowizków słubowych;”,
c)

w pkt 11 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) współdziałania z organami administracji morskiej, Stra Graniczn, Policj, Pastwow Stra Poarn
oraz Słub Celno-Skarbow w celu realizacji ochrony na obszarze obiektu portowego, w sposób okrelony
w ustawie i w planie ochrony obiektu portowego,”,

d) w pkt 12 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) współdziałania z organami administracji morskiej, Stra Graniczn, Policj, Pastwow Stra Poarn
oraz Słub Celno-Skarbow w celu realizacji ochrony na statku, w sposób okrelony w ustawie i w planie
ochrony statku, oraz zapewnienie im warunków do wykonywania obowizków słubowych,”;
3)

w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania zwizane z kontrol, o której mowa w ust. 1, wykonuje zarzdzajcy portem lub obiektem portowym zgodnie z planem ochrony portu lub obiektu portowego, we współdziałaniu odpowiednio ze Słub Celno-Skarbow lub Stra Graniczn, w zakresie okrelonym w tych planach.”;

4)

w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedmioty lub substancje, o których mowa w ust. 1, mog by transportowane na statek przez uprawnionych ołnierzy oraz funkcjonariuszy Słuby Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Stray Granicznej, stray
poarnej, Biura Ochrony Rzdu oraz Słuby Celno-Skarbowej, podczas wykonywania czynnoci słubowych.”.

Art. 112. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o słubie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605 i 1807) w art. 2
w ust. 1 po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu:
„3a) Krajowej Informacji Skarbowej,”.
Art. 113. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1970) w art. 8
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właciwy do spraw rybołówstwa zasiga w sprawie złoonego wniosku o umieszczenie w wykazie
oznacze opinii jednostek naukowych działajcych w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa ródldowego,
Głównego Inspektora Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
i Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”.

