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Pierwsza strona 

Druga strona 

Opis techniczny stałego upoważnienia do wykonywania kontroli: 

1) upoważnienie wykonane dwustronnie; 

2) upoważnienie wydrukowane  na  papierze  z  mikrodrukiem „Krajowa  Administracja  Skarbowa”, pokryte tłem giloszowym 

w kolorze jasnozielonym;

3) barwa tekstu upoważnienia jest czarna;

4) wymiary – 80 mm x 105 mm;

5) zalaminowane w folię zabezpieczającą po dokonaniu wpisów w upoważnieniu.

STAŁE UPOWAŻNIENIE 
do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy 

z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

A.  DANE KONTROLUJĄCEGO Numer upoważnienia 

1. Nazwisko 2. Imię

3. Stanowisko służbowe 4. Nr legitymacji służbowej

B.  
Podstawa prawna: art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o KAS”.  

C. Data i miejsce wystawienia upoważnienia:  
Oznaczenie organu Data i podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem 

stanowiska służbowego 

D. 

MIEJSCA WYKONYWANIA KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając X) 

1. Drogi publiczne lub drogi wewnętrzne, porty  morskie  i przystanie, morskie wody wewnętrzne, morze
 terytorialne, strefa przyległa lub wody śródlądowe oraz miejsca inne niż określone w art. 59 ustawy o KAS. 

2. Miejsca  przewozu  towarów, o którym mowa  w  art. 2  pkt  9 ustawy  z  dnia  9  marca  2017  r.  o  systemie
 monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz.  
1857, z późn. zm.). 

3. Miejsca poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu 
art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, z późn.  
zm.). 

4. Miejsca  prowadzenia działalności przez podmiot obowiązany  do  ewidencjonowania  obrotu  za  pomocą kas 
rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania. 

5. Miejsca prowadzenia działalności przez podmiot, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie.
6. Miejsca prowadzenia działalności przez podmiot, w którym nie przeprowadzono urzędowego sprawdzenia,

obowiązany do przekazania zgłoszenia lub informacji o czynnościach podlegających kontroli celno-skarbowej zgodnie  
z  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  90  lub  art.  91  ustawy  o  KAS  oraz  gdy  obowiązek  ich  przeprowadzenia  
w określonym czasie wynika z przepisów prawa.  

7. Miejsca, w których mogą się znajdować wyroby  akcyzowe  objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy
w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych. 

8. Miejsca, w których mogą się znajdować wyroby energetyczne objęte obowiązkiem znakowania  i  barwienia
wyrobów energetycznych, o którym mowa w  art.  90  ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku  akcyzowym  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.). 

9. Miejsca prowadzenia działalności w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych lub obrotu tymi
automatami oraz miejsca, w których mogą znajdować  się automaty do gier hazardowych. 

10. Miejsca, w których mogą się znajdować paliwa silnikowe.
11. Miejsca, w których mogą znajdować się towary podlegające ograniczeniom lub zakazom obrotu i używania

określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu  
oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.). 

12. Miejsca, gdzie są prowadzone magazyny, do których wprowadzane są towary w procedurze magazynu typu
call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). 




