
Pismo  10.01.2017r. konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 

grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. 

 
Pismo  11.01.2017r. konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

29.11.2016 r w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do 

prowadzenia niektórych spraw celnych. 

 

Pismo  12.01.2017r. konsultacje projektu rozporządzenia z dnia 8.12.2016 r w sprawie 

wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, 

Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych 

25 stycznia 2017roku -odpowiedź na nasze pismo 19 grudnia 2016 Dot. Złożenia kopii 

deklaracji VAT 7 w UC w przypadku rozliczenia  importu towarów w deklaracji podatkowej 

importera. 

 

Pismo  25.01.2017r. konsultacje   projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

22 grudnia 2016r.w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

 

Pismo 31.01.2017r. konsultacje   projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w 

sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, 

naczelników urzędów skarbowych, i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby 

dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 
 

Pismo 6.02.2017r. konsultacje   projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 

stycznia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych. 

 

Pismo 6.02.2017r. konsultacje  projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 

stycznia 2017r. w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego. 

 

Pismo 7.02.2017r.konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 

stycznia 2017r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług 

w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. 

  

Pismo 7.02.2017r. konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 

stycznia 2017r w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika 

urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji 

administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego. 

 

Pismo 9.02.2017r. konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 

lutego 2017r. w sprawie urzędowego sprawdzenia. 

 

Pismo 9.02.2017r. konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 

stycznia 2017r. w sprawie wykazu urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów 

celnych, w których są dokonywane czynności  przewidziane przepisami prawa celnego w 

zależności rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. 

 

Pismo 9.02.2017r. dot. konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

31 stycznia 2017r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych. 

 

Pismo 9.02.2017r. dot.  konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 

dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być 

dokonywany wywóz,przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym. 



Pismo 9.02.2017r. dot. konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

31 stycznia 2017r. w sprawie  wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy. 

 

Pismo 13.02.2017r. dot. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 

stycznia 2017r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania. 

 

Pismo 16.02.2017r. dot. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 

lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do 

wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia 

terytorialnego zasięgu ich działania. 

 

Pismo 17.02.2017r. dot.  projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 

stycznia 2017r. w sprawie deklaracji importowej  dla podatku od towarów i usług. 

 

Pismo 20.02.2017r.dot.projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 

2017r., w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek 

urzędu skarbowego. 

Pismo 21.02.2017r. dot. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z 

tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego 

dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych. 

 

Pismo 1.03.2017r. dot. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, a także osób 

obowiązanych do ich przechowywania. 

 
 06 marca 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów 

Konsultacje projektu ustawy Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie  Informacji dla Przedsiębiorcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

List otwarty z dnia 13 marca 2017r. wystosowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy z inicjatywy PISiL ,ZMPD i PIPP z prośbą o wykorzystanie dostępnych  

narzędzi prawnych i zwrócenie Ustawy o systemie monitorowania przewozów drogowych  do 

Sejmu w celu ponownego rozpatrzenia. 

 Zaproponowano spotkanie z urzędnikami Kancelarii Prezydenta w celu wyjaśnienia  

wątpliwości branży TSL oraz paliwowej.  29 marca 2017r. w Warszawie,  odbyło się 

spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Paliw Płynnych, Zrzeszenia Międzynarodowych 

Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki z dyrektorami 

Wydziału Prawnego i Dialogu Kancelarii Prezydenta, w sprawie apelu wymienionych 

organizacji o niedopuszczenie do wejścia w życie „Ustawy o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów”. Mimo apelu Prezydent podpisał ustawę. 

 

Pismo 23 marca 2017r. skierowane do  Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów PISiL 

wystąpiła o przekazanie pomorskiej Izbie Administracji Skarbowej  uprawnień w zakresie 

obsługi świadectw FLEGT. 



Pismem z dnia 13 czerwca 2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku poinformowała 

PISiL, że na mocy upoważnienia udzielonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  

z dniem 19.06.2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku rozpoczęła realizację zadań 

w zakresie świadectw  FLEGT.  

30.03.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Celnych  przy Polskiej Izbie Spedycji i 

Logistyki. Na spotkaniu omówiono: działalność komisji w roku 2016, w tym doświadczenia 

po wejściu w życie Unijnego Kodeksu Celnego, pierwsze doświadczenia z Krajową 

Administracją Skarbową oraz plany na 2017 rok. 

Pismo 4.04.2017r. do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Pana Mateusza 

Morawieckiego Interwencja w sprawie zgłoszonego projektu zaliczenia diet i innych należności 

z tytułu podróży służbowych wykonywanych przez kierowców zawodowych w transporcie 

międzynarodowym do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 

 
Pismo 04 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Finansów/Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa/ 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 
Interwencja w sprawie zgłoszonego projektu zaliczenia diet i innych należności z tytułu 

podróży służbowych wykonywanych przez kierowców zawodowych w transporcie 

międzynarodowym do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 
Odpowiedź od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Leszka Skiby w dniu 27 kwietnia 

2017 r oraz od  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana 

Marcina Zielenieckiego  z dnia 28 kwietnia 2017. 
 

  Pismo 5.04.2017r. dot.  projektu  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do 

wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia 

terytorialnego zasięgu ich działania . 
Pismo 28 kwietnia 2017 r. do departamentu Ceł MF 

sprawy celne, działanie PUESC i KAS i prośba o spotkanie. 

Pismo 28 kwietnia 2017 r. do departamentu Ceł MF 

problem nierównego traktowania podmiotów , które  zostały poddane ponownej  ocenie 

statusu AEO, gwarancje celne. 

 
Pismo 08 maja 2017r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

Uwagi do projektu ustawy o zmianie  ustawy  o czasie pracy kierowców . 

 
Pismo 12 maja 2017 r. do MF 

Petycja w sprawie rozpatrzenia możliwości zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w 

zakresie odliczania podatku naliczonego od importu usług  zawsze w momencie wykazania VAT  

należnego. Pismo rozpatrywane w trybie petycji.  

Odpowiedź z 22.08 2017r. nie uwzględniająca naszego postulatu ze względu na uszczelnianie systemu 

VAT. 

 

 

Pismo 31 maja 2017 r. uwagi PISiL  dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( podzielona płatność).  
 

Pismo 02 czerwca 2017r. do Podsekretarza Stanu Pana Piotra Walczaka Zastępcy Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej ,przekazanie uwag do projektu  ustawy z dn. 26 maja 2017 



r. nowelizującej ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz 

ustawę o drogach publicznych. 

5.06.2017r.  

Spotkanie w Izbie Celnej w Gdyni  zorganizowane przez  Polską Izbę Spedycji i Logistyki  i 

Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku „Przepisy i praktyka w systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów”.  

 

Pismo 5.06.2017r. Uwagi do projektu  ustawy z dn. 26 maja 2017 r. nowelizującej ustawę o 

systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz ustawę o drogach publicznych 

(lokalizatory). 

19.06.2017r. Spotkanie komisji Finansowej przy PISiL w sprawie certyfikatów rezydencji. 

  

Pismo 6 lipca 2017 r.  do Dyrektora Departamentu Strategii Transportu 

 i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Pana  Adriana Mazura 

dotyczące programu działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, 

konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich  z dnia  31.5.2017 r. COM(2017) 

283 final , zawartego w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europa w Ruchu. 

 

  18.07.2017r. Spotkanie Komisji Finansowej przy PISiL w sprawie przesłanek należytej 

staranności w VAT po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do 

odliczenia podatku naliczonego, podzielonej płatności  oraz projektowanych zmian w JPK. 

   

 

19.07.2017r. Spotkanie przedstawicieli PISiL  z reprezentantami Departamentu Ceł MF 

celem omówienia i wyjaśnienia problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców zrzeszonych 

w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki. 

 

Pismo 26.07.2017r. Ministerstwo Finansów Departament Podatków  Dochodowych konsultacje 

ustawy o zmianie ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych . 

Pismo z 26.07.2017r. do Ministerstwa Finansów  wraz z projektem zmiany ustawy o podatku 

od towarów i usług w zakresie  art. 33a tej ustawy przygotowanym przez Polską Izbę 

Spedycji i Logistyki.  

 

Pismo z 28.07.2017r. w sprawie konsultacji podatkowych prowadzonych przez MF w 

zakresie przesłanek należytej staranności, których spełnienie ma ograniczyć 

odpowiedzialność za odliczenie VAT od nieuczciwego kontrahenta. 

 

Pismo z 03.08.2017r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju i 

Finansów, uwagi do projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu 

towarów  koleją .  

15.08.2017r. konsultacje publiczne projektu ustawy Ministra Rozwoju i Finansów o zarządzie 

sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. 

23.08.2017r. konslutacje publiczne projektu rozporządzenia Rozwoju i Finansów w sprawie 

danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączonych 

dokumentów. 



Pismo z 13 września 2017 r. Ministerstwo Finansów Departament Ceł interwencja dotycząca 

funkcjonowania portalu PUESC w związku z  testami obciążeniowymi systemu AES. 

11-13 września 2017 r. stoisko własne   PISiL na Targach Baltexpo 2017. 

 

15.09.2017r. konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

warunków wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych 

przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów.  

 

 

Pismo z 18 września 2017r. roku Ministerstwo  Finansów Departament Ceł 

Naczelnik Wydziału Procedur Celnych Pani Dorota Błasiak-Barnuś dot. propozycji 

rozszerzenia ułatwień dla podmiotów AEO na inne obszary poza celne. 

 

21.09.2017r W związku z pytaniami dotyczącymi terminu wejścia w życie rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu przewozu 

ładunku, analiza przepisów i konsultacje  z Min. Infrastruktury i Budownictwa (komunikat 

PISiL z dnia 21 .09.2017 nr 126) Projekt rozporządzenia zamieszczony na stronie Rządowego 

Centrum Legislacji zostanie zmieniony i ponownie  poddany konsultacjom społecznym.  
 

26-29 września 2017 r. stoisko własne   PISiL na Targach Trako 2017 

 

 Pismo 03.10.2017r. do  Naczelnika Wydziału Integracji i Harmonizacji Danych Departamentu 

Ceł Ministerstwa Finansów dotyczące postulatów branży TSL  odnoszących się funkcjonalności 

SEAP/PUESC . 

Pismo 03.10.2017r. Dyrektora Departamentu Ceł Min. Finansów w sprawie braku informacji 

na temat niektórych  problemów zgłoszonych na spotkaniu w Ministerstwie w lipcu br.,  a 

także zgłoszenie zagadnień do wyjaśnienia, min. dotyczących nowych wytycznych odnośnie 

procedur uproszczonych, systemu CUDO, sprawność saldowania zabezpieczeń generalnych. 

05.10.2017 r. konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im 

oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa 

celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być 

obejmowane towary.  

6.10.2017r. pismo przedstawienie wątpliwości co do rozumienia przepisów ustawy o VAT w 

świetle  wyroku C-288/2016  do Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis 

Sp.z o.o. o przygotowanie opinii prawnej. 

23.10.2017r. Konsultacje publiczne - projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu 

Przyszłości 

24 .10. 2017r. roku  pismo do Ministerstwa Rozwoju i Finansów-konsultacje projektu ustawy o 

zmianie niektórych  ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie 

podatkowym i gospodarczym. 

27.10.2017r. Posiedzenie Komisji Finansowej przy PISiL w sprawie wyroku Trybunału 

Europejskiego  C-288/2016 dotyczącego możliwości stosowania stawki 0% przez 
podwykonawców usług transportowych i spedycyjnych w eksporcie i imporcie. TSUE  

stwierdził, co następuje:  

„Artykuł 146 ust. 1 lit. e) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że 

zwolnienie z podatku przewidziane w tym przepisie nie ma zastosowania do świadczenia 

usług, takiego jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, dotyczącego transakcji 



polegającej na przewozie towarów do państw trzecich, gdy usługi te nie są świadczone 

bezpośrednio na rzecz nadawcy lub odbiorcy tych towarów.” 
 Pismo 31 października 2017 r. do Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i 

Witalis Sp.z o.o.- odniesienie do przesłanej opinii, zawierające nasze uwagi z prośbą o jej 

uzupełnienie w budzących wątpliwości  kwestiach.  
07.11.2017r. Posiedzenie Komisji Finansowej z udziałem  przedstawicieli  firmy Langowski 

Shipping poświęcone omówieniu skutków wyroku TSUE C-288/2016  oraz zapoznanie się 

ze stanowiskiem Radcy Prawnego  Pani Beaty Janickiej oraz opinią Kancelarii Doradztwa 

Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis . 

 
Pismo 14 listopada 2017 r.  do Podsekretarza w Ministerstwie Rozwoju Stanu  Mariusza Haładyja w 

sprawie wykreślonej zmiany w projekcie ustawy Ministra Rozwoju i Finansów o zmianie 

niektórych  ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie 

podatkowym i gospodarczym. Zmiana dotyczyła zwolnienia w przypadku importu towarów o 

łącznej wartości nie przekraczającej 22 euro. 

14 listopada 2017 r.   spotkanie z przedstawicielem Kancelarii  J&P TAX w celu omówienia 

problemów branży TSL do zgłoszenia na spotkaniu w Ministerstwie Finansów na spotkaniu w 

Ministerstwie Finansów. 

17 listopada 2017r.konsultacje  przedstawionych  przez Komisję Europejską propozycji 

celów w zakresie średniej emisji z nowowprowadzanych na rynek europejski samochodów 

osobowych i dostawczych, 

20 listopada 2017r. zebranie informacji w związku   z trudnościami   z uzyskiwaniem przez 

kierowców ukraińskich  zaświadczeń A1 wynikających m.in. z problemu  ustalenia tzw. 

ośrodka interesów życiowych oraz kwestii legalnego zamieszkania, po  spotkaniu 

przedstawicieli centrali ZUS, jak i Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia 

Społecznego MRPiPS, o przyjętym przez ZUS stanowisku i dalszych działaniach w celu  

umożliwienia  polskim firmom zatrudniania obcokrajowców, którzy będą świadczyć pracę w 

dwóch lub więcej krajach UE. 

21 listopada 2017 r udział w  konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską 

odnośnie środowiska europejskiego single window oraz elektronicznych dokumentów w 

transporcie morskim. 

 

27 listopada 2017 r. spotkanie w  Pomorskim Urzędzie Celno -Skarbowym w Gdyni  na 

temat "Reguły oraz wymogi dokumentacyjne niezbędne do potwierdzenia pochodzenia 

towarów" 
Pismo 30 listopada 2017 r.  do  Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego  

Rutkowski i Witalis Sp.z o.o. z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii opodatkowania usług 

podwykonawców w świetle argumentów wynikających z wyroków  TSUE np. C-33/16 , C-59 

/16  , czy wyrok WSA w Gdańsku ISA/Gd 1221/17. Wyroki te zawierają liczne istotne 

argumenty, co do stosowania stawki 0% VAT przez podwykonawców , choć nie odnoszą się 

do art.146 ust. lit e, jak np. odniesienie do transportu międzynarodowego, czy wskazanie , że 

opodatkowanie podwykonawców spowoduje wzrost cen eksportowanych towarów. 

4 grudnia 2017r.-Analiza interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej nr 0115-KDIT1-3.4012.110.2017.2.APR z 22 maja br. oraz wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, 14 listopada br., o sygn. I SA/Gd 

1261/17, dotyczących stawki opodatkowania właściwej dla usług repozycjonowania 

kontenerów związanej  z transportem towarów na trasie Chiny- Polska i lub Polska-Chiny w 

celu zajęcia stanowiska przez Radę PISiL w tej sprawie. 

Pismo 8 grudnia 2017r.  do ZMPD w sprawie opodatkowania stawką preferencyjną 0% VAT 

usług podwykonawców w transporcie 



08.12.2017 r .Spotkanie z Inspekcją Sanitarną i Urzędem Celno-Skarbowym w Gdańsku -, 

Gdańsk 

Spotkanie  przeznaczone jest dla spedytorów zajmujących się odprawami produktów 

pochodzenia niezwierzęcego w Gdańsku, bezpośrednio odpowiedzialnych za 

przygotowywanie wspólnotowych dokumentów wejścia (CED). 

 

Pismo 12 grudnia 2017 r. do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dot. projektu 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.11.2017 r zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, 

Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych 

 

Pismo 12 grudnia 2017r. do Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące  konsultacji 

dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy 

o transporcie drogowym  

 

Pismo 13 grudnia 2017r. do Posłanki do Parlamentu Europejskiego Pani Elżbiety 

Łukacijewskiej z prośbą o wparcie w wyjaśnieniu problemu stosowania stawki preferencyjnej 

0% VAT do usług podwykonawców w transporcie i spedycji 

 

Pismo 13 grudnia 2017r. do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pana Tadeusza 

Kościńskiego  dotyczące konsultacji  ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 

rozwojem płatności elektronicznych 

13 grudnia 2017r. interwencja telefoniczna w sprawie zamieszczenia na stronach MF 

roboczego polskiego tłumaczenia dokumentu TAXUD(A2)/LG/dt z dnia 19 czerwca 2017 r.  

Przedstawicielstwo celne w kontekście uproszczeń i określonych procedur specjalnych, o co 

występowaliśmy wcześniej pisemnie. Tłumaczenie zamieszczono.  
Spotkanie 15 grudnia 2017r. w Warszawie  z przedstawicielami Ministerstwa Finansów 

( m.in. Zastępcą Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Bartłomiejem 

Kołodziejem) dotyczące podatkowych aspektów  działalności polskich firm branży TSL  

Art. 33a i procedura 4200 , obowiązki dokumentacyjne przedstawiciela podatkowego w WDT 

, opodatkowanie przesyłek kurierskich 


