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Szanowni Państwo,  

 

z dniem 1 marca 2017 r. została powołana Krajowa Administracja Skarbowa, która 

zastąpiła dotychczasowe struktury administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli 

skarbowej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 z późń. zm.) 

wprowadza się m. in. następujące zmiany: 

 z dniem 2.12.2016 r. izba skarbowa kontynuowała dotychczasową działalność i stała się 

izbą administracji skarbowej, 

 z dniem 1.03.2017 r. izbę administracji skarbowej połączono z izbą celną i urzędem 

kontroli skarbowej w województwie, 

 z dniem 1.03.2017 r. powołano Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, 

 z dniem 1.03.2017 r. zniesiono organy celne – Dyrektora Izby Celnej, Naczelników 

Urzędów Celnych oraz organ kontroli skarbowej – Dyrektora Urzędu Kontroli 

Skarbowej, 

 zniesiono się urzędy celne, 

 stworzono urzędy celno-skarbowe wraz z delegaturami i podległymi oddziałami celnymi, 

 powołano się Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. 

 

Zmiany spowodowały konieczność uszczegółowienia kwestii dotyczących Elektronicznych 

Skrzynek Podawczych (ESP) działających na platformie e-PUAP i obejmujących również 

likwidowane podmioty, w celu zapewnienia sprawnej kontynuacji komunikacji elektronicznej za 
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pomocą ESP. 

Poniższy schemat ilustruje zasady działania ESP po 1 marca 2017 r. w nowotworzonych 

jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej: 

 

 

 

 

 

Po 1 marca 2017 r., tak jak do tej pory, do obsługi korespondencji elektronicznej 

Dyrektor Izby Administracji w Krakowie wykorzystywać będzie dotychczasowy adres 

elektronicznej skrzynki podawczej Izby Skarbowej w Krakowie (tj. 9ew9t75coj). Adresy ESP na 

platformie e-PUAP urzędów skarbowych woj. małopolskiego również pozostają bez zmian. 

Dotychczasowe skrzynki podawcze Izby Celnej w Krakowie i Urzędów Celnych woj. 

małopolskiego dalej będą wykorzystywane, a w listach adresowych pozwalających wybrać ESP 

podmiotów publicznych dostępnych na e-PUAP będą możliwe do wybrania już tylko adresy do 

Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i delegatur UCS. Nowoutworzony Małopolski Urząd 

Celno-Skarbowy otrzymuje dotychczasowy adres elektronicznej skrzynki podawczej Izby Celnej 
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w Krakowie (tj. /80kjvy6b8l), Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego 

w Krakowie posługiwać się będzie dotychczasowym adresem elektronicznej skrzynki podawczej 

Urzędu Celnego w Krakowie (tj. /351000),  natomiast Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-

Skarbowego w Nowym Sączu otrzymuje adres Urzędu Celnego w Nowym Sączu (tj. /353000). 

W dniu 1 marca 2017 r. skrzynka ESP Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie została 

zawieszona (/0k7qv85tpd). Taka procedura będzie oznacza, że konto UKS w Krakowie dalej 

będzie funkcjonować, ale przestało być już widoczne w liście wyboru podmiotów publicznych 

na platformie e-PUAP oraz nie będzie możliwe doręczenie korespondencji na skrzynkę przez 

podmioty inne niż publiczne. Podmioty publiczne będą mogły nadal przekazywać 

korespondencję na adres skrzynki podawczej UKS w Krakowie, a potwierdzenia przedłożenia 

(UPP) będą w takim przypadku dalej wystawiane. W dniu 01.04.2017r. administratorzy kont 

UKS usuną konta z ePUAP. 

Wobec powyższych zmian w zakresie obsługi elektronicznych skrzynek podawczych na 

platformie e-PUAP jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w woj. małopolskim zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższych informacji członkom Państwa Izby, gdyż 

sprawność korespondencji leży we wspólnym interesie podatników oraz ich pełnomocników, jak 

i Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a 

 

Sprawę prowadzi: 

Samodzielny Referat Komunikacji 

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie 

tel. 12 293 83 08 lub 12 293 83 48 

e-mail: komunikacja@mp.mofnet.gov.pl  

 

 

Na oryginale pieczątka i podpis: 

DYREKTOR 

Izby Administracji Skarbowej  

w Krakowie 

/-/ 

Tadeusz Gibas 
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