
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) 

Współpraca administracyjna 

Wykaz właściwych organów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 
(współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej) 

(wersja przekształcona) 

(We wspomnianym wykazie wymienione są organy, w których imieniu należy stosować – czy to bezpośrednio, czy też 
w drodze delegacji – rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej) 

(2011/C 131/03) 

Właściwy organ państwa członkowskiego do celów art. 3 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 to: 

— w Austrii: 

Der Bundesminister für Finanzen oder sein Beauftragter bzw. seine Beauftragte, 

— w Belgii: 

Le Président du Comité de direction du service public fédéral finances, 

De voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, 

— w Bułgarii: 

изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, 

— na Cyprze: 

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 

— w Republice Czeskiej: 

Generální finanční ředitelství, 

— w Danii: 

Skatteministeren, 

— w Estonii: 

Maksu- ja Tolliamet, 

— we Francji: 

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, 

— w Finlandii: 

Verohallinto ja Tullihallitus, 

— w Niemczech: 

Bundesministerium der Finanzen, 

— w Grecji: 

Yπουργείο Oικονομίας, 

— na Węgrzech: 

Nemzeti Adó -és Vámhivatal Központi Kapcsolattartó Iroda,
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— w Irlandii: 

The Office of the Revenue Commissioners, 

— we Włoszech: 

il Direttore generale delle Finanze, 

— na Łotwie: 

Valsts ieņēmumu dienests, 

— na Litwie: 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 

— w Luksemburgu: 

L'Administration de l'enregistrement et des Domaines, 

— na Malcie: 

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment, 

— w Polsce: 

Departament Administracji Podatkowej, Wydział Informacji Podatkowych, 

— w Portugalii: 

O Ministro das Finanças, 

— w Rumunii: 

Agenția Națională de Administrare Fiscală, 

— na Słowacji: 

Ministerstvo financií, 

— w Słowenii: 

Ministrstvo za finance, 

— w Hiszpanii: 

El Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, 

— w Szwecji: 

Skatteverket, 

— w Niderlandach: 

de minister van Financiën, 

— w Zjednoczonym Królestwie: 

The Commissioners for Revenue and Customs.
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