
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 lutego 2019 r. 

Poz. 380 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika 
urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej 

oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego 

Na podstawie art. 5 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków po-

zostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji 

administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz. U. poz. 419) § 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 1. 1. Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze 

egzekucji administracyjnej obowiązku wynikającego z: 

1) decyzji lub postanowienia wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania po-

datkowego, o którym mowa w art. 119g § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.
3)

), 

2) decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego 

– ustala się ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby zobowiązanego w dniu wydania odpowiednio de-

cyzji lub postanowienia. 

2. Jeżeli w dniu wydania decyzji lub postanowienia, o których mowa w ust. 1, zobowiązany ma miejsce za-

mieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość miejscową naczelnika urzędu skar-

bowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku wynikającego odpo-

wiednio z decyzji lub postanowienia ustala się według adresu siedziby odpowiednio Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.”. 

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

Minister Finansów: T. Czerwińska 

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

Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 2192, 2193 i 2432. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 

1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60. 
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