Warszawa, 16 lipca 2019 r.

MfNISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

DDR-111.0214.3.2019
IK:994894
Pan Jacek Cieplak
Zastępca Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców

Szanowny Panie Rzeczniku,
w odpowiedzi na pisma z dnia 17 maja br. (RMSP-193/2019/WIP oraz RMSP-194/2019/WIP) uprzejmie
proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 1 Prawa przedsiębiorców (p.p.) objaśnienia prawne wydawane są przez
właściwych ministrów oraz organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do
opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych. Zagadnienia, o które pyta Pan
Rzecznik (zasady wszczynania i prowadzenia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, kwestie
dotyczące schematów podatkowych), związane są z wykładnią przepisów podatkowych. Obsza; ten,
zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, znajduje się natomiast poza zakresem właściwości
ministra właściwego do spraw gospodarki.
W konsekwencji niemożliwe jest wydanie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wiążących
objaśnień prawnych, zgodnie z art. 33 p.p., w określonej przez Pana tematyce.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że oba wspomniane wnioski zostały przekazane organowi właściwemu, tj.
Ministrowi Finansów, z prośbą o ich rozpatrzenie.

Z poważaniem,
z up. dr Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

- kopia pisma przekazującego wnioski do Ministra Finansów.
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MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

DDR-II1.0214.3.2019
IK: 994894
Pan Marian Banaś
Minister Finansów

Szanowny Pani Ministrze,
w załączeniu przekazuję pisma Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zawierające wnioski
o wydanie objaśnień prawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców, z prośbą o ich rozpatrzenie, zgodnie z właściwością.

Z poważaniem,
z up. dr Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
- pisma z dnia 17 maja br. (RMSP-193/2019/WIP oraz RMSP-194/2019/WIP).
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