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Warszawa, dnia 24 lutego 2022 r. 

Pan 

 

Dotyczy: korespondencji1 z prośbą o zniesienie „podatku Belki" 

Szanowny Panie, 

z należytą uwagą zapoznałem się z przedstawionym przez Pana problemem. 

Z przykrością informuję, że Prezes Rady Ministrów i Kancelaria nie są właściwi 

do rozpatrzenia Pana sprawy. 

Zakres kompetencji w odniesieniu do poruszonego przez Pana problemu należy 

do Ministerstwa Finansów. Tam należy kierować wszystkie prośby, sugestie i uwagi 

dotyczące podatku od dochodów kapitałowych (tzw. ,,podatku Belki"). 

Poniżej zamieszczam dane kontaktowe do organu właściwego w Pana sprawie .. 

Ministerstwo Finansów 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa

email: kancelaria@mf.gov.pl 

tel.: 22 694 44 81 

Z poważaniem 

Łukasz Dąbrowski 

radca 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

1 z datą wpływu do KPRM 21 lutego br. 
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