
                  

 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 października 2021 r. 

Poz. 940 

 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
1)

 

z dnia 13 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy 

do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów 

i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów  

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,  

oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
2)

 

Na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598) 

ogłasza się, co następuje: 

§ 1. Lista krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podat-

kowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi załącznik do obwieszczenia. 

§ 2. Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych został przyjęty przez Radę Unii Euro-

pejskiej w dniu 5 października 2021 r. i jest dostępny pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/ 

?uri=CELEX:52021XG1012(07)&from=PL. 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński 

  

                                                           
1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719). 
2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 

2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów 

podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku 

dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. poz. 225). 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. (poz. 940) 

LISTA KRAJÓW I TERYTORIÓW WSKAZANYCH W UNIJNYM WYKAZIE JURYSDYKCJI NIECHĘTNYCH 

WSPÓŁPRACY DO CELÓW PODATKOWYCH PRZYJMOWANYM PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ,  

KTÓRE NIE ZOSTAŁY UJĘTE W WYKAZIE KRAJÓW I TERYTORIÓW STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ 

KONKURENCJĘ PODATKOWĄ WYDAWANYM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM 

OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 

1. Republika Fidżi 

2. Guam 

3. Republika Palau 

4. Republika Trynidadu i Tobago 

5. Samoa Amerykańskie 




