NOWE PRZEPISY O WYSPECJALIZOWANYCH URZĘDACH SKARBOWYCH
DOPIERO OD 1 LIPCA 2016 R.
Zwracamy Państwa uwagę, iż 3 grudnia 2015 r. wpłynął do Sejmu, zgłoszony przez klub
parlamentarny PiS, poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej, który
zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie część zmian przewidzianych w Ustawie o administracji
podatkowej.
Na podstawie Ustawy o administracji podatkowej, którą uchwalono 10 lipca 2015 r. został stworzony
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, o którym informowaliśmy Państwa w newsletterze 71/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.
Niniejszy projekt rozporządzenia zakłada zmianę właściwości urzędów skarbowych dla części tzw.
dużych podatników, dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych.
Nowe regulacje miały pierwotnie wejść w życie już 1 stycznia 2016 r., ale – jak wynika z projektu
noweli zgłoszonego przez PiS – data ta zostanie przesunięta o pół roku. W efekcie nowe rozwiązania
będą funkcjonować od 1 lipca 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.
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