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WYKAZ SKRÓTÓW

1. Źródła prawa

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 
z późn. zm.)

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.p.w. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270)

pr. adw. – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.)

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

r.p.o.o.p. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2002 r. w sprawie 
sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszaco-
wania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania 



24

Wykaz skrótów

osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych 
(Dz. U. Nr 160, poz. 1268)

r.ś.p.b. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 
środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów 
i pracowników kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 244, poz. 1624)

r.w.s.t. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie 
warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych 
czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, spo-
sobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynno-
ści oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania 
osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mecha-
nicznego (Dz. U. Nr 152, poz. 899)

u.d.i.p. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

u.f.p. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

u.j.p. – ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.)

u.k.r.s. – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)

u.k.s. – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.)

u.o.d.o. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

u.o.i.n. – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

u.o.p.d.g. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

u.p.e.a.  – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)

u.p.s.d. – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.)

u.p.t. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

u.r.p. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.)

u.s.c. – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, 
poz. 1505 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
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u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

u.s.p. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

ustawa o CBA – ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 621)

ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

u.s.w. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

u.u.i.s. – ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.)

z.u.k.s. – ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbo-
wej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858)

2. Nazwy instytucji

ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne
CBŚ – Centralne Biuro Śledcze
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej
GIKS – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
IC – izba celna
IS – izba skarbowa
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – sąd apelacyjny
SKO – samorządowe kolegium odwoławcze
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Stanu
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UKS – urząd kontroli skarbowej
US – urząd skarbowy
WSA – wojewódzki sąd administracyjny

3. Dzienniki urzędowe

Dz. U. – Dziennik Ustaw
Dz. Urz. MF  – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów
M.P. – Monitor Polski
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4. Czasopisma i zbiory orzecznictwa

Biul. Skarb. – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dostępna pod adre-

sem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl
FK – Finanse Komunalne
LEX – system informacji prawnej LEX
Lex Polonica – system informacji prawnej Lex Polonica
M. Pod. – Monitor Podatkowy
M. Praw. – Monitor Prawniczy
ONSA WSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich 

sądów administracyjnych
PiP – Państwo i Prawo
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
PP – Prawo i Podatki
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
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Zakres podmiotowy kontroli skarbowej

Rozdział 1

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI SKARBOWEJ

1. Kategorie podatników podlegających kontroli skarbowej

Organy kontroli skarbowej uprawnione są do wszczęcia postępowań kontrolnych 
głównie wobec wszystkich zobowiązanych do świadczeń pieniężnych na rzecz Skar-
bu Państwa lub państwowych funduszy celowych oraz płatników i inkasentów tych 
podatków i należności. Do najliczniejszej grupy zobowiązanych należą podatnicy, do 
których zgodnie z art. 7 o.p. można zaliczyć:

 a) osoby fizyczne;
 b) osoby prawne;
 c) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, podlegające na mocy 

ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu;
 d) inne podmioty ustanawiane przez ustawy podatkowe, o których mowa w art. 7 

§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Podatnicy to zdecydowanie najobszerniejsza grupa podmiotów będąca przedmio-
tem zainteresowania organów kontroli skarbowej. W jednym z wyroków WSA w War-
szawie (wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 września 2008 r., III SA/Wa 848/08, 
LEX nr 465705), sąd słusznie zauważa, iż o tym, czy dana osoba jest podatnikiem, 
decyduje prawo podatkowe materialne. Na podatniku ciąży nieskonkretyzowana po-
winność świadczenia pieniężnego w związku z istnieniem zdarzeń określonych w usta-
wach podatkowych. Bycie podatnikiem ma więc charakter obiektywny. To hipoteza 
normy prawnej kreuje obowiązek podatkowy.

Pierwszą kategorią podatników są osoby fizyczne, o których mowa w art. 8 usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 
a przez którą należy rozumieć osobę posiadającą zdolność prawną, którą każdy naby-
wa z chwilą urodzenia, natomiast traci ją z chwilą śmierci. Oznacza to, że podatnikiem 
może być każda osoba niezależnie od tego, czy jest pełnoletnia (art. 10 k.c.), czy też 
nie (art. 12 k.c.). W przypadku osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych stosuje 
się przepisy o przedstawicielstwie ustawowym lub urzędowym (kurator).

Zgodnie z art. 426 k.c. małoletni, który nie ukończył lat 13, nie ponosi odpo-
wiedzialności za wyrządzoną szkodę. W art. 427 k.c. ustawodawca wprowadził 
konstrukcję odpowiedzialności za cudze czyny, czyli odpowiedzialności za szko-
dę wyrządzoną przez inną osobę, opartą na winie osób zobowiązanych do nadzoru 
nad osobami powierzonymi ich pieczy. Oznacza to, że zobowiązany odpowiada za 
własne zachowanie i jednocześnie za zachowanie bezpośredniego sprawcy szkody. 
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Odpowiedzialność ta znajdzie zastosowanie wobec sprawcy, który nie ukończył 
lat 13, a także wobec sprawcy, który wprawdzie ukończył lat 13, ale któremu nie 
można przypisać winy w konkretnej sytuacji, natomiast nie znajdzie zastosowa-
nia, jeżeli szkodę wyrządził małoletni, który ukończył lat 13, ale któremu można 
przypisać winę.

Odpowiedzialność przewidziana przepisem art. 427 k.c. związana jest z istnieniem 
po stronie zobowiązanego do naprawienia szkody wyrządzonej przez dziecko obo-
wiązku sprawowania nadzoru nad tymże dzieckiem. Obowiązek nadzoru może przy 
tym wynikać z: ustawy, umowy, faktycznego sprawowania nadzoru, mimo braku ta-
kiego obowiązku, o ile nadzór sprawowany jest w sposób stały. Osobami faktycznie 
wykonującymi stały nadzór nad dzieckiem, które mogą zostać pociągnięte do odpo-
wiedzialności na podstawie przepisu art. 427 k.c., mogą być dla przykładu dziadkowie 
lub wuj albo ciotka. Dla ustalenia istnienia stałego nadzoru nad dzieckiem niezbędne 
jest dokonanie oceny konkretnej sytuacji.

Przepis art. 427 k.c. wprowadza konstrukcję domniemania winy w nadzorze osoby 
zobowiązanej do nadzoru, co ma zasadnicze znaczenie przy dochodzeniu odszkodo-
wania za szkodę wyrządzoną przez dziecko. Na osobie poszkodowanej ciąży bowiem 
w takiej sytuacji tylko obowiązek udowodnienia poniesienia konkretnej szkody i ist-
nienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zachowaniem dziecka (sprawcy) 
a powstaniem szkody, natomiast to na osobie zobowiązanej do sprawowania nadzo-
ru, o ile chce ona uwolnić się od odpowiedzialności, ciąży obowiązek wykazania, że 
uczyniła zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda powstałaby także przy staran-
nym wykonywaniu obowiązku nadzoru.

Drugą kategorią podatników są osoby prawne, do których zgodnie z art. 33 k.c. za-
licza się Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przy-
znają osobowość prawną. Zaliczymy do tej grupy m.in. spółki kapitałowe (spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna), spółdzielnie, przedsiębiorstwa 
państwowe, jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), wyż-
sze uczelnie, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, samodzielne publiczne zakła-
dy opieki zdrowotnej, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe 
instytucje kultury, kościelne osoby prawne. Wszystkie osoby prawne, na które prze-
pisy ustaw nakładają obowiązek wpisu do rejestru, są ujmowane w Krajowym Reje-
strze Sądowym (ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r., tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz. 1186 z późn. zm.).

Kolejną grupą podatników są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej (tzw. ułomne osoby prawne), takie jak: spółki osobowe (spółka jawna, 
partnerska, komandytowa, komandytowa-akcyjna), spółka cywilna, spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółka akcyjna w organizacji, wspól-
nota mieszkaniowa, stowarzyszenie zwykłe, europejskie zgrupowanie interesów 
gospodarczych.

Inne podmioty, do których odnosi się art. 7 § 2 o.p., to podatkowa grupa kapitało-
wa, holding, małżonkowie oraz inni podatnicy, którym status podatnika nadany jest 
w ustawach o podatku dochodowym, zryczałtowanym, podatku od towarów i usług, 
rolnym, leśnym, podatku od spadków i darowizn itp.
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2. Kontrola skarbowa następcy prawnego

Zobowiązanymi do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa są następcy 
prawni, czyli podmioty, które przejmują prawa i obowiązki od innego podmiotu. Na-
stępcami prawnymi są m.in.:

 a) osoby prawne powstałe w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spó-
łek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych bądź w przy-
padku łączenia się osoby prawnej poprzez przejęcie innej osoby prawnej lub 
osobowej spółki kapitałowej. Zgodnie z art. 93 o.p. powstały podmiot wstępu-
je we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obo-
wiązki każdej z łączących się osób lub spółek;

 b) osoby prawne powstałe w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub prze-
kształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, na podstawie art. 93a o.p.;

 c) osoby prawne powstałe w wyniku podziału innej osoby prawnej, na podsta-
wie art. 93c o.p.;

 d) podmioty powstałe w wyniku łączenia się lub przekształcenia samorządowych 
zakładów budżetowych, na podstawie art. 93b o.p.;

 e) spadkobiercy, zgodnie z art. 97 o.p.

3. Kontrola skarbowa osób trzecich

Kontrola skarbowa uprawniona jest do kontroli osób trzecich, do których należą 
podmioty, na które może zostać przerzucona odpowiedzialność za zobowiązania po-
datkowe podatnika, płatnika lub inkasenta. Do tej grupy potencjalnie kontrolowanych 
możemy zaliczyć:

 a) rozwiedzionego małżonka podatnika (art. 110 o.p.);
 b) członka rodziny podatnika (art. 111 o.p.);
 c) nabywcę przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, składników 

majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 112 o.p.);
 d) firmanta (art. 113 o.p.);
 e) właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika wieczystego (art. 114 o.p.);
 f) dzierżawcę i użytkownika nieruchomości (art. 114a o.p.);
 g) wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej oraz komplementariusza 

spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej (art. 115 o.p.);
 h) członka zarządu osoby prawnej (art. 116–116a o.p.);
 i) pełnomocnika oraz wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 

spółki akcyjnej (art. 116 § 3 o.p.);
 j) osobę prawną powstałą w wyniku podziału innej osoby prawnej (art. 117 o.p.).

4. Kontrola skarbowa płatników

Organy kontroli skarbowej uprawnione są do wszczęcia postępowania kontrolne-
go wobec płatników, którymi zgodnie z art. 8 o.p. mogą być osoby fizyczne, osoby 
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