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Z ŻYCIA SZKOŁY

V Debata Podatkowa: 

Krajowa Administracja Skarbowa
Od 1 marca 2017 r. zreformowano administrację podatkową, 

Służbę Celną i kontrolę skarbową tworząc Krajową Admini-
strację Skarbową (KAS)1. 23 marca 2017 r. w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie odbyła się V Debata Podatkowa2 
poświęcona istocie oraz konsekwencjom tej reformy. 

Wykład inauguracyjny wygłosił Leszek Grzybowski – za-
stępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Minister-
stwie Finansów, który brał udział w pracach nad utworzeniem 
Krajowej Administracji Skarbowej. Podkreślił, że pełne wdro-
żenie reformy nastąpi w połowie 2017 r. Utworzenie KAS sta-
nowi reformę strukturalną całego zakresu jednostek organiza-
cyjnych związanych z poborem podatków i obejmuje wszystkie 
jednostki w ich pełnym wymiarze pionowym i poprzecznym 
(zarówno jednostki terenowe, jak i cały obszar problemowy 
wyznaczany przez departamenty MF). Wiąże się ona z rewolu-
cją w zakresie gospodarki kadrami w Ministerstwie Finansów 
(dokładniej: w KAS). Wskazał on, że podstawowa przesłanka 
reformy, jej istota polega na zmierzaniu w kierunku stworzenia 
koncepcji jednostki agencyjnej poboru podatków, która ma na 
celu rozdzielić legislację od wykonawstwa, co w opinii wielu 
osób odpowiedzialnych za kształt reformy powinno zoptymali-
zować możliwości sprawnego poboru należności podatkowych. 
Reforma ma na celu zintegrować trzy piony: pion administracji 
skarbowej (izby skarbowe, urzędy skarbowe), pion kontroli 
(urzędy kontroli skarbowej) oraz pion celny (służba celna). 
Zadania tych jednostek zostały skonsolidowane w ramach 
ustawy o KAS. Dyrektor L. Grzybowski wskazał również, 
że reforma obejmuje 65 000 zatrudnionych w administracji 
skarbowej, w tym 35 000 pracowników administracji, 5 000 
pracowników kontroli skarbowej oraz 15 000 pracowników 
służby celnej. W zakresie 15 izb administracji skarbowej i ok. 
400 urzędów skarbowych, które funkcjonowały dotychczas, 
zmiany nie będą wdrażane (pozostawiono im pewną autono-
mię, nie zmieniono też siatki terytorialnej). Zmiany dotyczą 
w szczególności 16 nowo powstałych urzędów celno-skarbo-
wych integrujących kompetencje kontroli skarbowej i służby 
celnej oraz uwzględniają fakt, że podatek akcyzowy będzie 
pobierany przez urzędy skarbowe.

Podkreślił, że działania kontrolne urzędów celno-skarbo-
wych zostały skonsolidowane ze ściganiem przestępczości 
w zakresie przeciwdziałania unikania opodatkowania i niepła-
cenia podatków, działaniami o charakterze policyjnym, wywia-
dem skarbowym. Oczekiwana jest redukcja kosztów poprzez 
konsolidację procesów (głównie pomocniczych), uzyskanie 
efektów synergii, konsolidacja narzędzi informatycznych 
i analitycznych, optymalizacja w zakresie merytorycznym. 
Informatyzacja ma być źródłem największych oszczędności 
oraz zwiększonej efektywności kontroli, co ma na celu wzmoc-
nienie poboru należności budżetowych. 

Z głosem ad vocem wystąpił dr hab. Grzegorz Gołębiowski, 
prof. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 
zaznaczając że skoncentruje się, z racji powierzonej roli, na 
punktach krytycznych. Ustawa o KAS powstała w drodze 
inicjatywy ustawodawczej poselskiej (a nie rządowej). To jej 
grzech pierworodny. Wnoszenie przez posłów do laski mar-
szałkowskiej projektów ustaw opracowanych przez poszcze-
gólne ministerstwa jest częstą praktyką ostatniej kadencji, 

pozwalającą ominąć wiele wymogów formalnych stawianych 
projektom rządowym – prowadzi to w istocie do spadku ja-
kości ustaw i jawności procesu legislacyjnego. Uprawiana 
gra nie ma wiele wspólnego z poważną refl eksją i dojrzałą 
zmianą obowiązującego stanu prawnego. Prof. G. Gołębiow-
ski zwrócił uwagę, że wypowiadane uwagi zebrał z różnych 
opracowań i wypunktował przyczyny leżące w słabości ustawy 
o KAS (w tym jej uzasadnienia) m.in. będące konsekwencją 
przyjętego przebiegu samego procesu legislacyjnego, tj. brak 
skrupulatnej analizy przyczyn oszustw fi skalnych oraz zmniej-
szającej się skuteczności poboru danin, brak analizy modelu 
fi nansowania administracji skarbowej, poziomu kosztów i ich 
rodzajów, określenie potrzeb inwestycyjnych (strategicznych) 
oraz w zakresie bieżących zadań, czy też brak analizy potrzeb 
kadrowych – szczególnie w sytuacji zapowiedzi zmniejszenia 
zatrudnienia o 10%.

Problem niepewności zatrudnienia w administracji skarbo-
wej może dotyczyć aż 65 000 ludzi. Dopóki ich kompetencje, 
cele i zadania nie będą jasno określone i nie będą czuli się 
częścią większej całości – reforma nie zakończy się powo-
dzeniem. W KAS mamy do czynienia zarówno z członkami 
korpusu służby cywilnej, urzędnikami, funkcjonariuszami cel-
nymi oraz pracownikami, wobec których mają zastosowanie 
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jedynie przepisy Kodeksu pracy. W konsekwencji występuje 
zróżnicowanie praw i obowiązków, zasad naboru, podnoszenia 
kwalifi kacji itp. 

Zakres przedmiotowy KAS nie różni się od zakresu po-
przednio funkcjonujących struktur skarbowych – przeniesio-
no jedynie zadania. Zmieniono nazwy instytucji i dokonano 
przesunięć pracowniczych i terytorialnych. Nie oczyszczono 
KAS z zadań niepodatkowych: gospodarowania środkami 
publicznymi, przekazywania środków własnych do budżetu 
UE, gospodarowania środkami pochodzącymi ze źródeł za-
granicznych itd. Łączenie pod jednym kierownictwem dwóch 
grup funkcji – polityki podatkowej i wykonywania prawa 
podatkowego realizowanych przez państwo może prowadzić 
do upolitycznienia wykonywania przez organy skarbowe tej 
drugiej. Należy oddzielić legislację od funkcji wykonawczych!

Aparat skarbowy powinien być kształtowany według kry-
terium realizowanych funkcji, a nie odwrotnie (poprzez do-
pasowywanie możliwych funkcji pod utworzoną jednostkę). 
Główny zarzut: Odmienne grupy funkcji zostały połączone: 
funkcja polityki podatkowej (tworzenie, planowanie, pro-
gnozowanie) jest połączona z funkcją wykonywania prawa 
podatkowego. Dualizm podatkowy: był i pozostał. Dualizm 
w zakresie organów uprawnionych do prowadzenia kontroli 
oraz procedur kontrolnych. Mamy kontrolę podatkową okre-
śloną przepisami Ordynacji Podatkowej (pracownicy urzędów 
skarbowych) oraz kontrolę celno-skarbową regulowaną prze-
pisami KAS (pracownicy urzędów celno-skarbowych). Do 
wykonywania obowiązków podatkowych będą uprawnieni 
naczelnicy urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych 
– każdy w pełnym zakresie.

W kwestii kosztów funkcjonowania administracji skarbo-
wej oraz jej efektywności prof. Gołębiowski zauważył, że nie 
podniesiono zagadnienia jakości polskiego prawa podatkowego 
i jego wpływu na te elementy. Nie wdrożono zresztą tej ustawy, 
jak i wielu innych z poszanowaniem zasad dobrego – dobrze 
stanowionego prawa. W świetle analiz z dostępnej literatury 
zakładane obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek or-
ganizacyjnych administracji skarbowej jest mało realne. Do-
browolność wypełniania obowiązków podatkowych bierze się 
przede wszystkim ze zrozumienia i akceptacji prawa podatko-
wego, a to jest efektem przejrzystości i spójności tego prawa, 
co ma swoje korzenie w sposobie jego stanowienia. Podobnie 
wysoki poziom obsługi klienta bierze się przede wszystkim 
ze zrozumienia i jednakowo interpretowanych przez organy 
podatkowe, sądy i podatników przepisów prawa podatkowego.

Wbrew zapowiedziom wicepremiera M. Morawieckiego 
pogorszył się klimat dla przedsiębiorczości i sytuacja szczegól-
nie małych i średnich przedsiębiorstw. W istocie zlikwidowano 
dwuinstancyjność przy odwołaniach, wprowadzono kontrole 
bez zapowiedzi, pogorszono relacje przedsiębiorca – państwo. 
Prof. Gołębiowski prognozuje, że tak niedopracowaną ustawę 
trzeba będzie nowelizować, co dodatkowo pogorszy postulo-
waną przez przedsiębiorców stabilność prawa.

Dyskusję panelową moderowali prof. dr hab. Janusz Osta-
szewski, dyrektor Instytutu Finansów SGH oraz dr hab. Marcin 
Jamroży, prof. SGH. Wprowadzając do dyskusji wskazali, że 
ustawa o KAS budzi przeciwstawne poglądy i ciekawe spo-
strzeżenia. Ma zarówno licznych zwolenników, jak i przeciwni-
ków. To, czy zmiany są dobre, dopiero pokaże przyszłość. Od 1 
marca 2017 r. mamy nową strukturę, która integruje administra-
cję podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną. Czy jednak 
mamy do czynienia z całościową strategią i zasadniczą zmianą 

struktury, skoro liczba izb administracji skarbowych i urzędów 
skarbowych pozostała niezmieniona? Niewątpliwym plusem 
jest nacisk na zwalczanie zorganizowanej przestępczości, a nie 
ukierunkowywanie kontroli celno-skarbowych na uczciwych 
podatników. Postawienie na integrację systemów informatycz-
nych to niewątpliwy walor reformy. KAS nie powinna być 
jednak kreatorem polityki podatkowej. Przyjazna administra-
cja podatkowa powinna zapewniać jednolite interpretowanie 
i objaśnianie przepisów prawa podatkowego.

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, były podsekretarz stanu 
w MF i były szef Służby Celnej zwrócił uwagę, że w uzasadnie-
niu ustawy o KAS nie znalazła się ocena skutków budżetowych 
regulacji. Ocenił, że rozwój KAS w pierwszej fazie oznacza 
spadek dochodów budżetowych. Problemem jest przerzucanie 
ludzi do jednostek organizacyjnych KAS, o których działaniu 
niewiele wiedzą, przez co nie wiedzą również, jak efektywnie 
działać i jakie wydawać decyzje. Zaletą KAS powinna być , 
lecz niestety na razie a zapewne dość długo i jej nie będzie, 
integracja systemów informatycznych wszystkich służb, po-
nieważ w czasach gospodarki elektronicznej trudno przecenić 
scalenia systemów informatycznych. Stwierdził, że potrzebna 
jest stabilność i przepisy wykonawcze do ustawy o KAS, a biz-
nes dostosuje się do przepisów prawnych. Faktycznie jakość 
stanowionego prawa, na przykładzie ustawy o KAS i ustawy 
ją wprowadzającej, jest bardzo niska.

Paweł Trojanek, przewodniczący Mazowieckiego Oddziału 
KIDP zauważył, że w świetle uzasadnienia do projektu ustawy 
o KAS działania administracji skarbowej – po reformie – ce-
chować mają „spójność”, „jednolitość” i „szybkość działania”. 
Zwrócił uwagę, że problemem będzie praktyczne wdrażanie 
takich założeń, przy jednoczesnym tak dynamicznym – jak 
obecnie – zwiększaniu krajowej i unijnej bazy prawnej. Jego 
zdaniem tzw. twarde procedury kontrolne – o ile trwać będą kil-
kanaście lub kilkadziesiąt miesięcy – jak było to przed reformą, 
radykalnie zmienią strukturę rynku, eliminując z niego polskie 
małe i średnie przedsiębiorstwa, które w przeciwieństwie do 
tzw. wielkiego biznesu, nie mają wystarczająco dużych re-
zerw i nie mogą funkcjonować bez środków obrotowych np. 
ze zwrotów VAT, zabezpieczanych natychmiast przez organy 
podatkowe na poczet przyszłych i niejednokrotnie niepewnych 
zobowiązań podatkowych. Jeśli nawet mali i średni podatni-
cy w ew. sporach z KAS wyposażoną we wszelkie możliwe 
uprawnienia dotrwają do końca takich postępowań (postępowa-
nia kontrolne, podatkowe, kontrola sądowo-administracyjna) 
zakładając, że podźwigną koszty wpisu sądowego i wreszcie 
wykażą przed NSA, że działania organów podatkowych nie 
miały podstaw, to i tak nie będzie ich już na rynku. W tym 
świetle zauważyć należy, że interesy KAS i KIDP winny być 
postrzegane jako niesprzeczne, nakładając na obie strony obo-
wiązek współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu środowiska 
podatkowego przyjaznego dla biznesu ze skutecznym elimi-
nowaniem pseudo-przedsiębiorców, których celem są jedynie 
wyłudzenia. 

Marcin Jamroży

1Zob. ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz.U. 2016, poz. 1947).

2Debaty Podatkowe to projekt cykliczny przeprowadzany w formie 
open. Program obejmuje wystąpienie problemowe (ok. 30 min.), głos ad 
vocem (ok. 15 min.), dyskusję panelową oraz komentarze z sali. Odnośnie 
do dotychczasowych Debat zob. streszczenia na: [http://kolegia.sgh.waw.
pl/pl/KZiF/struktura/IF/cykl_debat_podatkowych/Strony/default.aspx].




