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Szanowny Panie Ministrze!
W związku z planowanym na 1 lutego 2018 roku posiedzeniem Podzespołu
problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Krajowej Administracji Skarbowej,
uprzejmie przypominam i informuję, że na następnym posiedzeniu Podzespołu
omawiane będą między innymi następujące zagadnienia:
1. Reforma/reorganizacja egzekucji administracyjnej.
2. Realizacja rekomendacji Zespołu ds. odwołań pracowników i
funkcjonariuszy od propozycji pracy/służby w KAS przez Dyrektorów Izb
Administracji Skarbowej.
3. Realizacja postanowień ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT).
4. Mediacja w toku postępowania podatkowego, w tym celno-skarbowego.
5. Omówienie praktyki urzędów skarbowych w zakresie zbierania dowodów w
ramach czynności sprawdzających określonych w dziale V Ordynacji
podatkowej.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o:
ad. 1
 zaproszenie na następne posiedzenie Podzespołu Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Poznaniu w celu przedstawienia informacji dotyczących
złożonych przez wymienionych Dyrektorów do Ministerstwa Finansów

wniosków o przeprowadzenie pilotażowych programów łączenia organów
egzekucyjnych w administracji skarbowej, a także dotychczasowych oraz
planowanych działań realizowanych w tym zakresie;
 przesłanie wytycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów
dotyczących zadań i prac zespołów pilotażowych zajmujących się
zagadnieniem łączenia i reformy organów egzekucyjnych;
 przesłanie korespondencji prowadzonej w latach 2017 i 2018 przez
Ministerstwo Finansów z organami prowadzącymi pilotażowe programy
łączenia i reformy egzekucji administracyjnej (w tym także wytyczne
Ministerstwa Finansów przekazywane do tych organów oraz sprawozdania z
realizacji tych wytycznych);
 przesłanie korespondencji prowadzonej w latach 2017 i 2018 przez
Ministerstwo Finansów z Ministerstwem Sprawiedliwości, Zakładem
Ubezpieczeń
Społecznych,
Ministerstwem
Sprawiedliwości
oraz
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekazania
czynności egzekucyjnych z tych organów do wyłącznej właściwości
organów podległych Ministrowi Finansów.

ad. 2
 przesłanie w terminie do 19 stycznia 2018 roku informacji o sposobie
realizacji przez DIAS rekomendacji Zespołu ds. odwołań pracowników i
funkcjonariuszy od propozycji pracy/służby w KAS – zgodnie z deklaracją
przedstawicieli Ministerstwa Finansów informacje powinny być przekazane
przez DIAS do 15 stycznia 2018 roku;
 przygotowanie informacji, jakie działania monitorujące wykonywanie
rekomendacji ww. Zespołu podejmowało Ministerstwo Finansów.

ad. 3
 zaproszenie na następne posiedzenie Podzespołu Naczelnika Podkarpackiego
Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w celu przedstawienia informacji
dotyczących realizacji postanowień ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego przewozu towarów;
 przygotowanie na następne posiedzenie Podzespołu informacji o
dotychczasowych efektach działań w zakresie funkcjonowania systemu
monitorowania drogowego przewozu towarów.
ad. 4
 zaproszenie na następne posiedzenie Podzespołu przedstawicieli
Ministerstwa Finansów zajmujących się pracami legislacyjnymi,
wdrażaniem, stosowaniem oraz oceną funkcjonowania mediacji w toku
postępowania podatkowego, w tym celno-skarbowego, a także
dostosowaniem procedury kontroli celno-skarbowej i podatkowej oraz
postępowań podatkowych w taki sposób, aby strony czynności miały

możliwość realnego/efektywnego prowadzenia czynności mediacyjnych już
na etapie kontroli czy postępowania w pierwszej instancji, dających szansę
na szybkie i wzajemnie korzystne zakończenie czynności zapewniających
pewność rozstrzygnięcia i egzekwowania wierzytelności publiczno-prawnej.
ad. 5
 przygotowanie i przedstawienie informacji dotyczącej praktycznych
zagadnień w zakresie zbierania dowodów w ramach czynności
sprawdzających określonych w dziale V Ordynacji podatkowej.
Niezależnie od powyższego uprzejmie proszę o:
1) każdorazowe przesyłanie materiałów związanych z tematyką
planowanych posiedzeń Podzespołu w czasie umożliwiającym
zapoznanie się tymi materiałami przez Członków Podzespołu przed
terminami posiedzeń;
2) pilne wywiązanie się z deklaracji przekazania przez Ministerstwo
Finansów Członkom Podzespołu materiałów związanych z tematyką
omawianą na dotychczasowych posiedzeniach Podzespołu, a w
szczególności:
 tabel, zestawień, wytycznych, itp. dotyczących podziału środków
na regulacje płacowe w KAS od 1 września 2017 roku
(z podziałem na poszczególne Izby Administracji Skarbowej,
Krajową Informację Skarbową, Krajową Szkołę Skarbowości i
Ministerstwo Finansów),
 zasad podziału środków na regulacje płacowe po 1 września 2017
roku dla informatyków w służbach podległych Ministrowi
Finansów;
 zasad podziału środków na nagrody dla Izb Administracji
Skarbowej, Krajową Informację Skarbową, Krajową Szkołę
Skarbowości i Ministerstwo Finansów;
 prezentacji (materiałów) o planowanych kierunkach rozwoju
Krajowej Administracji Skarbowej.
Informacje i materiały proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej Biura RDS (m.wisniewska@cpsdialog.gov.pl) z każdorazową
adnotacją, że materiały te są przeznaczone dla członków Podzespołu
problemowego RDS ds. KAS.

Z wyrazami szacunku
(-)
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