
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. 

Poz. 2201 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie 
opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA 

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodo-

wych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. poz. 1712) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) organy upoważnione do wykonywania w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych czynności 

związanych z: 

a) udostępnianiem informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Pol-

skiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiąz-

ków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 

2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647), zwanej dalej „Umową FATCA”, 

b) wyjaśnianiem uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Umowy 

FATCA; 

2) zakres upoważnienia; 

3) terytorialny zasięg działania upoważnionych organów. 

§ 2. 1. Upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, 

Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej 

Górze do udostępniania informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy FATCA. 

2. Upoważnienie obejmuje udostępnianie przez dyrektora izby skarbowej informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 

lit. b Umowy FATCA: 

1) naczelnikom urzędów skarbowych mającym siedziby i terytorialny zasięg działania na obszarze objętym terytorial-

nym zasięgiem działania dyrektora odpowiedniej izby skarbowej; 

2) organom kontroli skarbowej mającym siedziby na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania dyrektora 

odpowiedniej izby skarbowej. 

§ 3. 1. Upoważnia się Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu do wykonywania czynności związanych 

z wyjaśnianiem uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Umowy FATCA. 

2.  Terytorialny zasięg działania Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, obejmu-

je całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: P. Szałamacha 

                                                           
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). 




