Proponujemy zmiany w projekcie ustawy o Służbie Celnej (druk 1492)
Art.2 ust.1
dodać pkt 1a w brzmieniu:
1a) wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego,
Zmienić brzmienie pkt 7 podpunkt a na:
7) wykonywanie kontroli:
a) określonych w art.30 ust. 2,3,
b) określonych w art. 53
c) wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego,
podatku od gier, dopłat i opłat, o których mowa w pkt 2 lit. d, oraz opłaty paliwowej,
Zmienić brzmienie ust. 4 na:
Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, są wykonywane na zasadach
określonych w rozdziale 3, natomiast kontrole określone w ust. 1 pkt 7 lit. b i c są
wykonywane na zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), zwanej dalej
„Ordynacją podatkową”.
w art.20 ust.1 pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu:
5a) wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego o którym mowa w art.53
art.23 ust.2 w brzmieniu:
2. Zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 4 – 6 i 10, wykonują wyłącznie
funkcjonariusze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
art. 30 ust.2:
wykreślić pkt 2 i 3
art. 30 ust.3:
wykreślić pkt 1
art. 30:
wykreślić ust. 5 i 6
art. 32 ust.1:
wykreślić pkt 2, 10 ,11, 12
art. 32:
wykreślić ust. 2.
art. 33 ust. 1:
wykreślić pkt 11.

wykreślić art. 34
art. 35
po słowach “pkt. 4 i 9” wykreślić słowa “oraz w art. 34 obciążają podmioty
podlegające kontroli”.
art. 36 ust. 2:
zmienić brzmienie pkt 3 na: „wykonywane w ramach szczególnego nadzoru
podatkowego”.
wykreślić pkt 4
zmienić brzmienie treści po „-„ na: „są wykonywane na podstawie okazywanych
przez funkcjonariusza lub pracownika szczególnego nadzoru podatkowego legitymacji
służbowej oraz imiennego upoważnienia do wykonywania kontroli.”
art. 36 ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzory upoważnień do wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1
i 2, pkt 1 i 2 oraz art. 54 ust. 1, uwzględniając miejsca wykonywania czynności
kontrolnych i ich charakter oraz wymogi dotyczące treści upoważnień wynikające
z przepisów odrębnych.”
wykreślić art. 50 i 51
Propozycja rozdziału 3a w brzmieniu:
Rozdział 3
Szczególny nadzór podatkowy
Art. 53 1. Szczególny nadzór podatkowy w zakresie i trybie określonych w
niniejszym rozdziale wykonują naczelnicy urzędów celnych właściwi w zakresie
podatku akcyzowego w obrocie krajowym oraz podatku od gier.
2. szczególnemu nadzorowi z zastrzeżeniem ust. 4 podlega:
1) produkcja, przemieszczanie, zużycie i obrót, w tym eksport i import, wyrobami
akcyzowymi;
2) urządzanie i prowadzenie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
3. Szczególny nadzór podatkowy polega na kontroli:
1) czynności związanych z produkcją, przemieszczaniem i zużyciem, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania,
skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia
oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.
2) ilości i jakości wyrobów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 przebiegu procesów
technologicznych i ruchu towarowego dotyczącego tych wyrobów oraz ich wydajności,
ubytków i zużycia.

3) otwarcia i zamknięcia stołów gry w kasynach gry, obliczania rezultatów gier na
stołach i na automatach, a także przychodów i stosowania maksymalnej stawki i
wartości maksymalnej wygranej w grach na automatach o niskich wygranych oraz
zasadności i prawidłowości wystawianych imiennych zaświadczeń o uzyskanej
wygranej oraz zgodność tej działalności z udzielonym zezwoleniem oraz
zatwierdzonym regulaminem.
4) prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od wyrobów, o których
mowa w ust. 2 pkt 1.
5) dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4.
4. Nie podlegają kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wyroby akcyzowe przeznaczone na cele specjalne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn.
zm.22)), w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, oraz w jednostkach
organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura
Ochrony Rządu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
5. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 podlegają kontroli do czasu uiszczenia
od wyrobów akcyzowych należnego podatku akcyzowego. Ograniczenia określonego w
zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku czynności dotyczących wyrobów
korzystających ze zwolnienia albo wyrobów opodatkowanych ze względu na
przeznaczenie stawką podatku akcyzowego niższą od stawki maksymalnej dla danej
grupy wyrobów oraz czynności dokonywanych przez podmioty dokonujące obrotu
wyrobami akcyzowymi.
Art. 54 1. Czynności kontrolne, o których mowa w art. 53 wykonują pracownicy lub
funkcjonariusze zatrudnieni w urzędach celnych oraz w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, zwani dalej "pracownikami szczególnego
nadzoru podatkowego", na podstawie upoważnienia wydanego przez właściwego
naczelnika urzędu celnego lub Szefa Służby Celnej.
2. Szczególny nadzór podatkowy może być wykonywany jako nadzór stały.
3. Sprawowanie stałego nadzoru polega na wykonywaniu czynności kontrolnych, o
których mowa w art. 53 przez komórkę organizacyjną utworzoną w tym celu przez
właściwego naczelnika urzędu celnego na terenie podmiotu podlegającego
szczególnemu nadzorowi podatkowemu, zwaną dalej "komórką stałego nadzoru".
Art. 55 1. Pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego są uprawnieni do:
1) żądania powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której
uzyskuje się dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu
produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku i półproduktach oraz
uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokości strat produkcyjnych;
2) pobierania próbek surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w celu ich
zbadania, zabezpieczania zebranych dowodów, zbierania innych niezbędnych
materiałów w zakresie objętym szczególnym nadzorem podatkowym oraz zasięgania
opinii biegłych;
3) nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia i naczynia
służące do działalności objętej szczególnym nadzorem podatkowym w celu

uniemożliwienia dostępu do ich wnętrz bez uszkodzenia zamknięcia urzędowego, a
także na dokumentację prowadzoną w zakresie, o którym mowa w art. 53, w celu jej
urzędowego uwierzytelnienia;
4) uczestniczenia w dokonywanych przez podmiot podlegający szczególnemu
nadzorowi podatkowemu czynnościach, o których mowa w art. 53 ust.2 pkt.1;
5) żądania zamknięcia dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa w
art. 53 ust.3, pkt 1-4 w celu umożliwienia porównania rzeczywistego stanu ze stanem
ewidencyjnym;
6) przeprowadzania kontroli obrachunkowych;
7) uczestniczenia w czynnościach niszczenia wyrobów objętych szczególnym
nadzorem podatkowym;
8) przeprowadzania w uzasadnionych przypadkach, w drodze eksperymentu,
doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na automacie, gry na automacie o
niskich wygranych lub gry na innym urządzeniu
2. uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują pracownikom szczególnego
nadzoru podatkowego także w stosunku do podmiotów wykonujących działalność w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust.3 bez zachowania warunków oraz form
określonych przepisami prawa.
3. Pracownik szczególnego nadzoru podatkowego dokonujący czynności
kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego jest uprawniony do wstępu
oraz poruszania się po terenie podmiotu podlegającego szczególnemu nadzorowi
podatkowemu na podstawie upoważnienia pracownika szczególnego nadzoru
podatkowego, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, oraz nie podlega rewizji osobistej
przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tego podmiotu; podlega natomiast
przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w tym podmiocie.
Art. 56 1. Podmioty podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu
wykonujące czynności wymienione w art. 53 ust. 2, pkt 1 są zobowiązane zapewnić
warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym:
a) przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 14 dni przed
rozpoczęciem działalności w tym zakresie, zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej
działalności, a w przypadku wznowienia działalności, po przerwie trwającej dłużej niż 3
miesiące – zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności,
b) przygotować i oznaczyć urządzenia, pomieszczenia i naczynia służące do tej
działalności,
c) przechowywać w oddzielnych naczyniach
podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu,

i

pomieszczeniach

wyroby

d) dostosować urządzenia, pomieszczenia i naczynia, o których mowa w lit. b, do
nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto dostarczyć potrzebną ilość materiałów do
ich nałożenia,
e) zapewnić odczynniki i sprzęt techniczny oraz – w przypadkach przewidzianych
przez przepisy odrębne – legalizowane przyrządy pomiarowe, niezbędne do kontroli
ilości i jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,

f) informować właściwego naczelnika urzędu celnego o terminach czynności
podlegających kontroli,
g) przeprowadzać czynności podlegające kontroli w obecności funkcjonariusza,
h) prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli,
i) dokonać, na żądanie funkcjonariusza, zamknięcia prowadzonej w tym zakresie
dokumentacji w celu umożliwienia porównania rzeczywistego stanu ze stanem
ewidencyjnym,
j) zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki
zniszczenia lub kradzieży wyrobów objętych kontrolą, a także zniszczenia znaków
akcyzy,
k) zgłaszać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiar zniszczenia wyrobów
podlegających kontroli, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, na
co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem ich zniszczenia,
l) zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki
zdarzeń związanych z działaniem lub stanem urządzeń, pomieszczeń i naczyń,
o których mowa w lit. c, wskazujących na niebezpieczeństwo strat lub zniszczenia
wyrobów akcyzowych objętych kontrolą;
2. podmioty urządzające i prowadzące gry lub zakłady wzajemne, na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, są obowiązane zapewnić warunki i
środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym:
a) przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed rozpoczęciem
działalności w tym zakresie, zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej działalności, a
w przypadku wznowienia działalności po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące –
zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności,
b) przygotować i oznaczyć urządzenia służące do tej działalności,
c) dostosować urządzenia do nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto
dostarczyć potrzebne materiały do nałożenia zamknięć urzędowych,
d) przeprowadzać czynności podlegające kontroli również w obecności pracownika
szczególnego nadzoru podatkowego,
e) prowadzić dokumentację związaną z prowadzeniem działalności podlegającej
kontroli,
f) informować właściwego
podlegających kontroli,

naczelnika

urzędu

celnego

o

czynnościach

g) zgłaszać, nie później niż w terminie 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia,
właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki zniszczenia lub kradzieży
urządzeń do gier,
h) zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki
zdarzeń związanych z działaniem lub stanem urządzeń do gier objętych kontrolą
mogących mieć wpływ na urządzanie gier,

i) zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 58 ust. 1
pkt 8.
3. Podmioty podlegające kontroli są odpowiedzialne za stan pomieszczeń,
urządzeń i naczyń służących do wykonywania działalności w zakresie określonym w
ust. 1 oraz za stan nałożonych na nie zamknięć urzędowych.
Art. 57 Koszty związane z realizacją obowiązków określonych art. 56 obciążają
podmioty podlegające kontroli.
Art. 58 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, o której
mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1
2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających
kontroli, o których mowa w art. 56 ust. 1 lit. f;
3) rodzaje prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 56 ust. lit. h, jej wzory,
a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia;
4) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą, o których mowa w art.
56 ust. 1 lit. k;
5) szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i
przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
finansów publicznych uwzględni w szczególności:
1) wyroby akcyzowe o szczególnym znaczeniu dla budżetu państwa oraz wyroby
podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy;
2) zróżnicowanie form i sposobów wykonywania kontroli oraz zakresu wymagań,
które powinny zostać spełnione przez podmioty podlegające kontroli – w zależności od
rodzaju podmiotu, rodzaju wykonywanej działalności oraz grupy wyrobów objętych tymi
kontrolami;
3) zapewnienie skuteczności i sprawności sprawowania szczególnego nadzoru
podatkowego.
Art. 59 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób i tryb kontroli urządzania i prowadzenia gier i zakładów
wzajemnych, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2;
2) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli określonej w pkt 1 oraz
rodzaje prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 56 ust. 1 lit. e, jej wzory,
a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia;
3) tryb przekazywania i zakres zgłoszeń i informacji, o których mowa w art. 56 ust.
2 lit. a i f.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
finansów publicznych uwzględnia w szczególności:
1) zróżnicowanie form i sposobów wykonywania kontroli oraz zakresu wymagań,
które powinny zostać spełnione przez podmioty podlegające kontroli – w zależności od
rodzaju podmiotu i rodzaju wykonywanej działalności;
2) zapewnienie skuteczności i sprawności sprawowania szczególnego nadzoru
podatkowego.
Art. 60 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wykonywania
szczególnego nadzoru podatkowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 32, 33, 35,
40,42,,43,64, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach - przepisy art. 281-292
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz przepisy art.84a pkt
1ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
art. 231:
wykreślić pkt 2

zmienić numery art.:
od 35 do 49 na 34 do 48;
od 52 do 55 na 49 do 52;
od 56 do 239 na 61 do 244

art.159 ust.3 i 4 w brzmieniu:
3. W stosunku do pracowników o których mowa w art.53 niniejszej ustawy,
wykonujących czynności kontrolne poza siedzibą urzędu, przysługują należności
na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości
należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej, wydanych na
podstawie Kodeksu pracy.
4. W przypadku używania przez pracowników samochodów prywatnych dla celów
służbowych stosuje się przepisy ust.3, przy zastosowaniu maksymalnych stawek za
1 km przebiegu pojazdu określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i
polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju (
Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).
Art.220 ust. 2 i 5 w brzmieniu:
2. Członek korpusu służby cywilnej, któremu przedstawiono propozycję, o której
mowa w ust. 1, składa w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, oświadczenie o
przyjęciu lub o odmowie przyjęcia propozycji.
5. Stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej, który złożył oświadczenie o
odmowie przyjęcia propozycji, nie ulega zmianie.
Art.231 – skreśla się pkt 2

