
"Krajowa Administracja Skarbowa
- zmiany w administracji skarbowej w ujęciu praktycznym"

W imieniu PwC zapraszamy na bezpłatne śniadanie biznesowe, w trakcie którego eksperci PwC -
Mariusz Marecki, Tomasz Misiak i Jacek Drzazga omówią zmiany w administracji podatkowej 
wynikające z utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. 

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej 
(„KAS”). Nowe regulacje w istotny sposób zmieniły dotychczasowy kształt administracji podatkowej. 
Zmianie uległa struktura organów podatkowych i ich kompetencje. Szczególnie istotne, wręcz rewolucyjne 
zmiany, dotknęły zasad prowadzenia kontroli skarbowej, którą zastąpił nowy rodzaj postępowania, a także 
zasad korekt deklaracji w trakcie kontroli i postępowania odwoławczego.

Wskutek zmian wprowadzonych ustawą o KAS dotychczasowa administracja podatkowa, skarbowa 
i celna zostały skonsolidowane w jeden aparat –KAS. Zdaniem Ministerstwa Finansów KAS wpłynie na 
zwiększenie efektywności walki z szarą strefą oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Dla podatników 
KAS oznacza przede wszystkim duże zmiany w ich  relacjach z organami podatkowymi. Nie zawsze zmiany 
na lepsze.

Podczas spotkania eksperci PwC: 
• przedstawią od strony praktycznej sposób funkcjonowania nowych organów podatkowych, 

ich kompetencje oraz zakres działań, w tym w zakresie interpretacji podatkowych
• omówią nowe zasady prowadzenia postępowań przez organy podatkowe
• odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób nowe regulacje wpłyną na dotychczas prowadzone postępowania                

i ich dalszy przebieg.

Spotkanie odbędzie się 24 marca 2017 r. w Holiday Inn Kraków City Center przy ul. Wielopole 4. 
Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 10:30, część merytoryczna potrwa od godziny 11:00 do 13:30. 

Zaproszenie skierowane jest w szczególności do członków zarządu, dyrektorów finansowych 
i pracowników działów księgowych.

W celu zgłoszenia udziału prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 20 marca 2017 r. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Nadesłanie zgłoszenia nie jest 
równoznaczne z jego przyjęciem, zapraszamy do przybycia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

Prosimy o zgłoszenie maksymalnie 2 osób z jednej spółki. Spotkanie będzie prowadzone w języku 
polskim. PwC zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu spotkania.

http://www.pwc.pl/pl/forms/event/krajowa-administracja-skarbowa-krakow.html

