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Rozpoczęcie biegu / dalszy bieg terminów procesowych 

w sprawach podatkowych 

 
24 maja 2020 r. rozpoczną bieg lub będą biegły dalej (w zależności od tego czy decyzję, wyrok 
wezwanie itp. doręczono przed czy po 14 marca 2020 r.) terminy procesowe w: 
 

 kontrolach podatkowych, 

 kontrolach celno-skarbowych, 
 postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej (np. o wydanie 

interpretacji indywidualnej), 
 postępowaniach sądowoadministracyjnych.  

 
16 maja weszła bowiem w życie tzw. Tarcza 3.0, na mocy której uchylone zostały dotychczasowe 

przepisy dotyczące zawieszenia lub nierozpoczęcia biegu terminów procesowych w tego typu 

sprawach.  
 
Zgodnie z ww. ustawą terminy w sprawach podatkowych biegną dalej lub rozpoczynają bieg po 
upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0 – czyli właśnie od 24 maja 2020 r. 
 
Jeżeli zatem otrzymaliście Państwo niekorzystną decyzję, interpretację indywidualną, albo też 

doręczono Państwu wezwanie do przedstawienia dokumentów – niezbędne będzie podjęcie 
działań pomimo pouczeń, które zostały zawarte w doręczonych pismach (informujących o 
zawieszeniu terminów do zakończenia stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego).   
 

 
***** 

 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, 

prosimy o kontakt z: 

Alicją Sarną   alicja.sarna@mddp.pl    tel. + 48 322 68 88  

lub Państwa doradcą ze strony MDDP. 

 

 
***** 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze                   

w zakresie podatków, doradztwa prawnego, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, 

doradztwa finansowo-księgowego, audytu oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.  
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Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych 

firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów 

są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów 

gospodarki.  

Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów 

w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie 

w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania 

głównie na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy. 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i 

Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za 
wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców 
prawnych lub podatkowych. 

 


