ISTOTNE ZMIANY W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW SKARBOWYCH
OD 1 STYCZNIA 2016 R.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieni się właściwość urzędów skarbowych dla części tzw. dużych
podatników.
Podstawowym celem zmian jest koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na obsłudze
podatników dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych.
Część dużych podatników będzie obsługiwana przez tzw. krajowy wyspecjalizowany urząd skarbowy
(KWUS), którego funkcje będzie pełnił Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Ponadto,
nadal będzie funkcjonować 19 pozostałych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu
wojewódzkim.
KWUS obejmie swą właściwością:
 podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkowe grupy,
 banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych,
 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
 jednostki działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o
funduszach inwestycyjnych oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 osoby fizyczne oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto o równowartości co
najmniej 50 mln euro (z wyłączeniem publicznych szkół wyższych, instytutów badawczych,
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych zakładów
budżetowych).
Pozostałe wyspecjalizowane urzędy skarbowe obejmą swą właściwością:
 banki spółdzielcze,
 spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe,
 oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
 osoby fizyczne oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto o równowartości co
najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro.
Istotne jest, że w stosunku do aktualnie obowiązujących rozwiązań wyspecjalizowane urzędy
skarbowe nie obejmą swym zakresem podmiotów z tzw. kapitałem zagranicznym oraz zarządzanych
bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydentów, o ile nie zostaną przekroczone w/w progi kwotowe.
Co do zasady zmiana właściwości ma nastąpić z urzędu, tym samym podatnicy nie będą zobowiązani
do składania zgłoszeń aktualizacyjnych NIP.
W/w zmiany przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 15 września 2015 r. w sprawie
określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego
innego niż właściwego miejscowo.
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Projekt w/w Rozporządzenia aktualnie jest na etapie opiniowania. Planowany termin jego wejścia w
życie to 1 stycznia 2016 r.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
Budynek Delta IV p.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
tel. (+48) 61 643 45 50
fax. (+48) 61 643 45 51
Biuro w Warszawie
Budynek ORCO Tower XXII p.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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