
Wykaz właściwych organów odpowiedzialnych za wykonanie dyrektywy Rady 2010/24/UE 
w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł 

i innych obciążeń 

(Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy Rady 2010/24/UE) 

Obowiązujący od 2010 r. 

(2011/C 301/08) 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

a) Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy Rady 2010/24/UE stanowi, że każde państwo członkowskie informuje 
Komisję o właściwym organie lub właściwych organach (zwanych dalej odpowiednio „właściwym 
organem”) wyznaczonych do celów wspomnianej dyrektywy oraz bezzwłocznie informuje Komisję 
o wszelkich zmianach w tym zakresie. Przepis ten stanowi również, że Komisja udostępnia otrzymane 
informacje pozostałym państwom członkowskim i publikuje wykaz właściwych organów państw człon
kowskich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C. 

b) Wykaz zawiera dane przekazane przez państwa członkowskie. 

Wykaz właściwych organów (dot. art. 4 dyrektywy Rady 2010/24/UE) 

„Właściwym organem” jest: 

— w Belgii: 

de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën 

le Président du Comité de direction du SPF finances 

der Vorsitzender der Geschäftsleitung von Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen 

— w Bułgarii: 

Министърът на финансите или оправомощено от него длъжностно лице 

— w Republice Czeskiej: 

Ministerstvo financí 

— w Danii: 

Skatteministeriet 

— w Niemczech: 

Bundesministerium der Finanzen 

— w Irlandii: 

the Minister for Finance 

— w Estonii: 

Maksu- ja Tolliamet 

— w Grecji: 

Υπουργείο Οικονομικών 

— Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής 

— 16η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 

— w Hiszpanii: 

Agencia Estatal de Administración Tributaria
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— we Francji: 

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du 
territoire 

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

— we Włoszech: 

il Direttore Generale delle Finanze 

— na Cyprze: 

Υπουργείο Οικονομικών 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Επίτροπος Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

— na Łotwie: 

Finanšu ministrija 

— na Litwie: 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

— w Luksemburgu: 

le ministère des finances et le ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural 

— na Węgrzech: 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

— na Malcie: 

Uffiċċju Ċentrali għall-Kollegament fi ħdan id-Dipartiment tal-VAT tal-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekono
mija u l-Investiment 

— w Niderlandach: 

de minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger 

— w Austrii: 

der Bundesminister für Finanzen oder sein Vertreter bzw. seine Vertreterin 

— w Polsce: 

Ministerstwo Finansów (Departament Administracji Podatkowej) 

— w Portugalii: 

Ministério das Finanças 

— w Rumunii: 

Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Națională 
a Vămilor, și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură
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— w Słowenii: 

Ministrstvo za finance 

— na Słowacji: 

Ministerstvo financií, Ministerstvo pôdohospodárstva 

— w Finlandii: 

Valtiovarainministeriö 

— w Szwecji: 

Kronofogdemyndigheten 

— w Zjednoczonym Królestwie: 

the Commissioners of Her Majesty’s Revenue and Customs

PL 12.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 301/9


