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Streszczenie: 

Krajowa Administracja Skarbowa to wytwór nowych władz mający na celu doprowadzenie 

gospodarki państwa do ulepszenia. To zadanie mają wykonywać dotychczasowi 

funkcjonariusze izb skarbowych, urzędów skarbowych oraz celnych. Mają oni za zadnie stać 

na straży prawa ,,fiskusa”. My podatnicy powinniśmy czuć się stale monitorowanymi. Kto 

wie kiedy to nas nawiedzi nowa ,,ulepszona” skarbówka? No właśnie tego nie wie nikt. 

Rozczarowujący jest fakt, iż dniem rozpoczęcia kontroli jest dzień wydania decyzji na nią 

pozwalającej. Artykuł powstał w oparciu o analizę aktów prawnych: Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – 

Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku – o Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

 

Abstract: 

The National revenue Administration is a product of new authorities aimed AT bringing the 

state economy to an improvement. This task are to be performed by the current officers of the 

Treasury and Tax Offices. They are supposed to be able to guard the “fiscal” law. We 

taxpayers should feel constantly monitored. Who knows when a new improved treasure will 

touch us? Well that does not know nobody. It is disappointing that the date of commencement 

of the inspection is the date of the decision permitting it. The article was based on the analysis 

of legal acts: Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Act of 29 August 1997 - 

Tax Code and Act of 16 November 2016 - National Tax Administration. 
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