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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków 
o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi 

wnioskami

Na podstawie art. 14a § 10 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  organy upoważnione do wydawania, jako organ 
pierwszej instancji, postanowień o pozostawieniu 
bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpreta-
cji ogólnych, oraz ich właściwość rzeczową i miej-
scową;

2)  organy upoważnione do występowania z  pisem-
nym żądaniem do organów podatkowych oraz or-
ganów kontroli skarbowej o przekazanie akt doty-
czących wskazanych we wniosku o wydanie inter-
pretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz inter-
pretacji indywidualnych.

§ 2. Upoważnia się, jako organ pierwszej instancji, 
do wydawania postanowień o pozostawieniu bez roz-
patrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych:

1)  Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy — w za-
kresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

2)  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach — w za-
kresie podatku dochodowego od osób prawnych 
oraz podatku akcyzowego,

3)  Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu — w zakre-
sie podatku od towarów i usług,

4)  Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie — w  za-
kresie podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatku od spadków i  darowizn oraz przepisów 
ustawy — Ordynacja podatkowa,

5)  Dyrektora Izby Skarbowej w  Łodzi — w  zakresie 
niewymienionym w pkt 1—4

— bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
wnioskodawcy.

§ 3. Upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych w: 
Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi 
do występowania z pisemnym żądaniem do organów 
podatkowych oraz organów kontroli skarbowej o prze-
kazanie akt dotyczących wskazanych we wniosku 
o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień 
oraz interpretacji indywidualnych.

§  4. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 
2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 
i  Nr  143, poz.  1199, z  2006  r. Nr  66, poz.  470, Nr  104, 
poz.  708, Nr  143, poz.  1031, Nr  217, poz.  1590 i  Nr  225, 
poz.  1635, z  2007  r. Nr  112, poz.  769, Nr  120, poz.  818, 
Nr  192, poz.  1378 i  Nr  225, poz.  1671, z  2008  r. Nr  118, 
poz.  745, Nr  141, poz.  888, Nr  180, poz.  1109 i  Nr  209, 
poz.  1316, 1318 i  1320, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, Nr  44, 
poz.  362, Nr  57, poz.  466, Nr  131, poz.  1075, Nr  157, 
poz.  1241, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  213, 
poz.  1652 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, 
Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, 
poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, 
Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, 
poz.  1016, Nr  186, poz.  1100, Nr  199, poz.  1175, Nr  232, 
poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707.




