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Zadania Krajowej Administracji Skarbowej, które  
mogą wykonywać wyłącznie funkcjonariusze Służby 
Celno-Skarbowej
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  Podstawa prawna odpowiedzi
Art. 113, art. 114, art. 115, art. 117, art. 118, Art. 119, art. 127a. ustawy z dnia 16 listopada 
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

  Streszczenie
Ze względu na charakter pytania odstąpiono od sporządzenia streszczenia.

  Odpowiedź
Szczególne zadania Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą wykonywać wyłącznie funkcjonariusze 
Służby Celno-Skarbowej, zostały określone w rozdziale 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej.
Do zadań tych należą:

1. uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
– informacji zawierających dane osobowe,
– informacji zawierających dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 oraz w art. 115 ust. 1 (dane niestanowiące 

treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi 
świadczonej drogą elektroniczną),

– informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych - podmiotów podlegających kon-
troli oraz podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa albo 
przestępstwa skarbowego lub posiadania mienia zagrożonego przepadkiem;

2. zapobiegawcze udostępnianie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych;

3. zapobiegawcze uzyskiwanie, udostępnianie i przetwarzanie bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą:
– danych z wykazu abonentów, użytkowników lub zakończeń sieci, prowadzonego przez przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne
– danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną
– w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną - numer zakończenia sieci oraz siedzibę lub 

miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkow-
nika,

– w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także nazwę miejscowości oraz ulicy, 
przy której znajduje się zakończenie sieci udostępnione użytkownikowi;

4. obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicz-
nych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom;

5. prowadzenie kontroli operacyjnej;

6. dokonywanie w sposób niejawny nabycia, zbycia, przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, 
ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są za-
bronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz składanie takich propozycji;

7. niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa 
oraz obrotu nimi, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego;

8. korzystanie z przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji 
dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpiecze-
nia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności z przetwarzanych 
przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy.


