
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. 

Poz. 2157 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 11 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych 

Na  podstawie art. 17 § 2, art. 18 § 2, art. 22 § 6, art. 48 § 3, art. 67e i art. 75 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych 
(Dz. U. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  uchyla się § 3; 

2)  w § 4 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym skła-
da się sprawozdanie finansowe, jest:”; 

3)  po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„§ 9a. 1. W sprawach opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy podatnicy nieposiadają-
cy siedziby działalności gospodarczej  na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca prowadzenia 
działalności. 

2. Właściwość miejscową organów podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 33, art. 34, art. 37 
ust. 1 i 3 oraz w art. 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.4)), ustala się na podstawie przepisów prawa celnego.”; 

4)  § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowe-
go, właściwym organem podatkowym jest odpowiednio Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-
-Śródmieście lub Prezydent miasta stołecznego Warszawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli w sprawach podatku od towarów i usług nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskaza-
ny w przepisach prawa podatkowego, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowe-
go Warszawa-Śródmieście.”; 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923 

i 1932. 
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 266, poz. 2235, z 2007 r. Nr 249, poz. 1860 oraz 

z 2009 r. Nr 195, poz. 1508. 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. 

poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223  i 1649. 
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5)  § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług za 
dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce zamieszkania 
lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatko-
wy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług w ostatnim dniu tego okresu. 

2. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby lub miejsca 
zamieszkania w odpowiednim rejestrze, przepis ust. 1 stosuje się, gdy nowy adres został ujawniony w tym rejestrze 
do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy.”; 

6)  po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: 

„§ 13a. 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku akcyzowego za dany 
okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce wykonywania czyn-
ności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotych-
czasowy – jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku akcyzowego w ostatnim dniu te-
go okresu. 

2. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby lub miejsca 
zamieszkania w odpowiednim rejestrze, przepis ust. 1 stosuje się, gdy nowy adres został ujawniony w tym rejestrze 
do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Minister Finansów: P. Szałamacha 




