Białystok, 7 lutego 2017 r.
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Szanowna Pani, Szanowny Panie
1 marca 2017 r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy
dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.
Powyższa zmiana niesie ze sobą wiele nowości dla nas wszystkich - obywateli i urzędników z terenu
całego kraju. Likwidowane są Izby Celne i Urzędy Celne, powstaną nowe Urzędy Celno-Skarbowe,
pojawi się nowa procedura kontroli tj. kontrola celno-skarbowa. Nastąpi także zmiana organu m.in. w
zakresie akcyzy, podatku od gier czy wydawania niektórych pozwoleń. Ponadto, powstanie Krajowa
Informacja Skarbowa, która zarówno obywatelom, jak i urzędnikom wykonującym zadania związane z
rozliczaniem podatków, będzie służyła pomocą w tym zakresie. To tylko najistotniejsze zmiany.
Chcielibyśmy o nich poinformować jak największą liczbę osób.
W związku z tym, prowadzimy obecnie kampanię informacyjną, której celem jest przygotowanie do
zmian wszystkich zainteresowanych. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w tej
kwestii i zamieszczenie na stronie Państwa instytucji banera informującego o powstaniu KAS (który
załączamy do niniejszego listu) z odesłaniem do strony http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/kas/o-kas do 28 lutego i www.kas.gov.pl od 1 marca. Będę wdzięczny za mailową
informację o chęci przyłączenia się do akcji i zamieszczenia baneru na Państwa stronach.
Ponadto, będę również wdzięczny za bezpłatne zamieszczenie slajdu informującego o KAS na
monitorach i ekranach LEDowych używanych do informowania o istotnych zdarzeniach klientów
Państwa instytucji, jeśli takie monitory i ekrany Państwo posiadacie. Slajd informacyjny również
przesyłamy w załączeniu.
Zależałoby nam również na możliwości dostarczenia Państwu (po 20 lutym br.) plakatów
informujących o zmianach, do wyeksponowania ich w widocznych miejscach w Państwa instytucji.

Będę wdzięczny za mailowe wyrażenie zgody na dostarczenie plakatów z informacją, ile plakatów
możecie Państwo wyeksponować.
W razie jakichkolwiek pytań, dodatkowych informacji można uzyskać w Izbie Administracji Skarbowej
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