
 

Czym zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa (tzw. KAS)? 

 

Krajowa Administracja Skarbowa walczy z nieuczciwie działającymi podatnikami,  

a jednocześnie chroni podatników, którzy rzetelnie rozliczają podatki i wpłacają je do 

budżetu państwa.  

Krajowa Administracja Skarbowa jest podporządkowana ministrowi do spraw 

finansów publicznych, a jej szefem jest wiceminister finansów.  

Krajowa Administracja Skarbowa składa się z 16 izb administracji skarbowej, 400 

urzędów skarbowych, 16 urzędów celno-skarbowych (45 delegatur urzędów celno-

skarbowych wraz ze 143 oddziałami celnymi).  

Do zadań Urzędu Skarbowego należą m.in. obsługa podatników, prowadzenie 

kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do 

budżetu państwa pochodzących m.in. z podatków.  

Urząd Celno-Skarbowy prowadzi kontrolę celno-skarbową, ustala i określa podatki, 

opłaty i niepodatkowe należności budżetowych, obejmuje towary procedurami 

celnymi oraz prowadzi walkę z przestępczością ekonomiczną.  

Ciekawostką jest, że w urzędzie celno-skarbowym pracują funkcjonariusze celno-

skarbowi, noszący własne umundurowanie, ich znakiem rozpoznawczym są pojazdy 

z napisem Służba Celno-Skarbowa. Funkcjonariusze celno-skarbowi często 

prowadzą akcje wspólnie z Policją lub Strażą Graniczną, które w głównej mierze 

polegają na zatrzymaniu podejrzanych osób sprzedających towary nielegalnego 

pochodzenia. Często wspólne akcje pozwalają wykryć nielegalną działalność,  

np. nielegalne salony gier, itp. Wśród funkcjonariuszy służbę pełnią psy, zwykle rasy 

labrador, które wspierają funkcjonariuszy w ich codziennych obowiązkach,  

np. znajdują przy podejrzanych nielegalne narkotyki lub tytoń nieposiadający znaków 

akcyzy.  

Izba Administracji Skarbowej nadzoruje zadania wykonywane przez urzędy 

skarbowe i urząd celno-skarbowy. Do izby administracji skarbowej wpływają 

odwołania i zażalenia podatników w sprawach prowadzonych przez urzędy skarbowe 

i urząd celno-skarbowy.  

Dla potrzeb naszego konkursu można powiedzieć, że Krajowa Administracja 

Skarbowa pilnuje, żeby do budżetu państwa wpływały podatki, cła i inne 



należności budżetowe, dzięki którym możemy sfinansować podstawowe 

potrzeby państwa i mieszkających w nim obywateli.  



Państwo możemy porównać do drzewa, które aby rosło i rodziło owoce trzeba 

starannie pielęgnować. Korzenie muszą być solidne, silnie wrośnięte w ziemię, tak 

aby mogły pobierać pożywienie z żyznej gleby. Płynące z ziemi soki pozwolą 

zbudować solidny pień, konary, a w rezultacie wydać owoce. Życiodajnymi sokami 

„Państwa-drzewa” są podatki, czyli pewien rodzaj daniny płaconej przez obywateli na 

rzecz państwa. Podatki i inne obowiązkowe należności pozwalają państwu 

finansować dziedziny życia szczególnie ważne dla całego społeczeństwa.  

Podatki odprowadzane przez obywateli (podatników) są zróżnicowane. Podatki 

dochodowe – jak sama nazwa mówi – płacone są od dochodu, np. wynagrodzenia za 

pracę, od zysków przedsiębiorstw. Natomiast podatki pośrednie, takie jak podatek  

od towarów i usług (VAT) lub akcyza, płacone są od sprzedaży lub kupna towarów  

i usług (płacony podatek zawiera się w cenie zakupionego towaru). Oznacza to, że 

każda osoba (również uczeń) kupując w sklepie, np. zeszyt, długopis czy czekoladę, 

płaci podatek VAT, a dokumentem potwierdzającym zakup i zaewidencjonowanie 

przez sprzedawcę należnego podatku VAT jest otrzymany paragon. W związku z tym 

każdy klient (także uczeń) ma prawo żądać od sprzedawcy wydania takiego 

dokumentu (czyli paragonu). Ponadto – na życzenie klienta – sprzedawca 

zobowiązany jest wystawić rachunek lub fakturę.  

Niektóre z podatków są dochodami wyłącznie budżetu państwa, inne zaś budżetu 

gmin. Bez względu jednak na rodzaj, są one niezbędnym budulcem dla 

prawidłowego funkcjonowania państwa. Dzięki nim „państwo – drzewo” może 

owocować, czyli finansować dziedziny życia szczególnie ważne dla wszystkich jego 

obywateli.  

Państwo funkcjonuje w oparciu o szereg przepisów prawnych. Najważniejszym 

aktem prawnym obowiązującym w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Reguluje ona podstawowe dla państwa prawa oparte m.in. na poszanowaniu 

wolności i sprawiedliwości obywateli. To w Konstytucji zapisano fundamentalne 

wolności, prawa i obowiązki obywatela, które w odczuciu społecznym pojmowane są 

jako uprawnienia o zasadniczym znaczeniu. Aby państwo mogło zapewnić 

obywatelom prawa i wolności, potrzebuje wsparcia, jakim są podatki. Płacenie 

podatków jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego obywatela. To dzięki podatkom 

państwo może utrzymywać różne instytucje publiczne (czyli szkoły, urzędy, wojsko, 

policję, sądy, szpitale), finansować inwestycje (budowa dróg i autostrad, elektrownie, 

oczyszczalnie scieków), wspomagać programy i dziedzictwo kultury (zdrowie, 



kampanie społeczne, muzea, teatry). Podatki są ważnym czynnikiem pozwalającym 

państwu funkcjonować i jednocześnie zaspakajać potrzeby społeczeństwa.  

Podatki nie są przyjemnym obciążeniem. Ale co by się stało, gdyby zaprzestano 

płacenia podatków? Przez krótki okres czasu pewne dziedziny życia leżące do tej 

pory w gestii państwa mogłyby przejąć firmy prywatne, Ale co by się stało  

w momencie, gdyby firmy prywatne nie mogły lub nie chciały przejąć na siebie 

ciężaru utrzymania tych, którzy nie są w stanie zapłacić?  

Prywatne szkoły? Dzisiaj też je mamy, ale gdyby wszystkie szkoły były prywatne to 

czy wszystkie dzieci zdobyłyby wykształcenie? Czy byłby to luksus tylko dla 

wybranych?  



Prywatne gaszenie pożarów? Prywatne wodociągi, kanalizacje i wywóz śmieci? 

Miasta i wsie ogarnąłby chaos gdyby wszystkie usługi publiczne stały się za drogie 

albo przestałyby być świadczone. W przypadku zniesienia zasiłków socjalnych – 

zapewniających podstawową żywność, schronienie i opiekę zdrowotną tym, których 

na to nie stać – narastałyby niepokoje społeczne.  

A co z prywatną policją i wojskiem? Sytuacja stałaby się dramatyczna. 

Społeczeństwo popadłoby w stan anarchii. Prędzej czy później obywatele doszliby do 

przekonania, że łatwiej jest osiągnąć wspólne cele razem niż indywidualnie. Aby 

wspierać ten wysiłek zbiorowy wymagaliby, aby każdy wniósł pieniądze lub pracę, 

która posłużyłaby finansowaniu usług dostępnych każdemu – innymi słowy, 

przywrócono by jakąś formę opodatkowania.  

Podatki, cła i inne obowiązkowe należności są głównym źródłem finansowania 

podstawowych zadań realizowanych przez państwo na rzecz jego obywateli. 

Odprowadzanie podatków do budżetu państwa leży w interesie wszystkich obywateli, 

gdyż zapewnia bezpieczeństwo finansowe państwa i jego mieszkańców.  

(Źródło: akcja edukacyjna Skąd mamy na te wydatki? Wszyscy płacimy podatki, lata 

2005/2006):  

Plakat przedstawiający „drzewo podatkowe”. Korzenie drzewa symbolizują podatki, a 

korona drzewa przedstawia wydatki, które są opłacane z tych podatków. 


