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ZwiązekZawodowy
Szczególnego |{adzo ru Podatkowego
i Akcyry

adres dla doręczeńz
lzba Celna w Białej Podlaskiej
ul. Celników Polski ch 21
21-500 Biała Podlaska

W odpowiedzinapisrno zdnł.tż3lufćgo 2CI76t':; zaŃ.ZK-3f2/2aI6 wsprawiewTryzeńa

przedstawicie\i Związ,ku Zawodowego Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy do

udziału w pracach zespołów wykonawcrych nad projektem ustawy o Krajowej Administracji

Skarbowej, uprzejmie informuję co następuje.

Minister Finansów zarządzeniem Nr I z dnia 4 stycznia 2016 r. powołał Zespół do

opracowania projektu regulacji prawnych dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej oraz

wdrozenia projektu ,,Krajowa Administracja Skarbowa". Głównym zadaniem ww. Zespołu było

inicjowanie i koordynacj a dzińń Ministra Finansów i służb mu podległych, ukierunkowanych

na utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej wykonującej zńania obecnie dziŃającychizb

i urzędów skarbowych, izb i urzędów celnych oruz urzędów kontroli skarbowej. Stąd też rolą

ZespoŁll było prowadzenie skoordynowanych działń mających na celu wypracowanie

i wdrożenie kompleksowych tozwiązah w zakresie prawnym, orgarizacyjnym, kadrowym,

budżetowym, wsparcia informatycznego, majątkowym, utworzenia Krajowej Szkoły

Skarbowości i funkcj onowania Kraj owej Informacj i Skarbowej.

W zvmązku z povlyższym Przewodniczący Rady ww. Zespołu powołał zespoły

wykonawczę do opracowania pov,ryższych zagadnień, tj. m.in. Zespół ds. Legislacji, Zespół ds.

Struktury KAS, Zespół ds. Kadr iZespół ds. Krajowej Szkoły Skarbowości.
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W ęfekcie prac Zespołu ds. Legislacji oraz Zespołu ds. procedur kontrolnych został

opracowany projekt z dnia 4 marca 2016 t. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz

przygotowano materiał bazowy dotyczący projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę

o Krajowej Administracji Skarbowej.

Jednak w zwiryku ze zmianą organizacyjną Ministerstwa Finansów wynikającą

z zarządzenia Nr 17 Ministra Finansów z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu

organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 2I), Minister Finansów

zaruądzeniem Nr 2I z dńa 17 marca 2016 t. uchylił znządzenie w sprawie powołania Zespołu

do opracowania projektu regulacji prawnych dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej

or az w dr ożenia proj ektu,,Kraj owa Administracj a Skarbowa".

Powyzsze wynikło z faktu, że został utworzony Departament Rcformy Administracji

Skarbowej, który przejął zadartie związane z dalszym kontynuowaniem prac legislacyjnych nad

projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektem ustawy - Przepisy

wprowadzaj ące ustawę o Kraj owej Administracj i Skarbowej.
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