
 

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 września 2022 r. 

Poz. 1980 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 16 września 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania 

niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania 

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 813, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów  

Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia 

terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z późn. zm.3)) po § 5c dodaje się § 5d w brzmieniu: 

„§ 5d. 1. Wyznacza się naczelników urzędów skarbowych do udostępniania komornikom sądowym danych 

zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników na podstawie art. 15 ust. 2 

pkt 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 166, 1301 i 1933) na wniosek o udostępnienie komornikom sądowym tych danych złożony od dnia 

7 lipca 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień określony w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 

pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych 

spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). 

2. Naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1, na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: M. Rzeczkowska 

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

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730 i 1933. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1959, 2079 i 2444, z 2021 r. 

poz. 317, 1605 i 2115 oraz z 2022 r. poz. 987. 


