Lista podmiotów uprawnionych

Prokurator Generalny
w związku z toczącym się przeciwko osobie
fizycznej postępowaniem karnym lub karnym
skarbowym albo w związku z wykonaniem
wniosku o udzielenie pomocy prawnej
pochodzącego od państwa obcego, które na
mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej
wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo
występować o udzielenie informacji, albo w
związku z toczącym się postępowaniem
karnym lub karnym skarbowym o
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
popełnione w związku z działaniem osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.

Komendant Główny Policji
na zasadach i w trybie określonym w art. 20
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.
U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.).

Generalny Inspektor Informacji
Finansowej
w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
określonych w ustawie z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r.
poz. 455).

Organy Krajowej Administracji
Skarbowej
w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
określonych w ustawie z dnia 16 listopada
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U. poz. 1947).

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
w zakresie realizacji zadań określonych w
ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz.
621, z późn. zm.).

Administracyjne organy egzekucyjne
w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, o których mowa w ustawie z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

Organ prowadzący Rejestr Należności
Publicznoprawnych
o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn.
zm.).

Szef Kancelarii Sejmu
jeżeli jest to konieczne do wykonywania
obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia
26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
(Dz. U. poz. 729, 1669 i 2399 oraz z 2019 r.
poz. 125).

Szef Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Szef Agencji
Wywiadu
na zasadach i w trybie określonym w art. 34
ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i
1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 768).

Sądy
w związku z toczącymi się przed nimi
postępowaniami.
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Naczelnicy urzędów skarbowych
i dyrektorzy izb administracji skarbowej
w związku z toczącym się przeciwko osobie
fizycznej postępowaniem karnym lub karnym
skarbowym albo w związku z toczącym się
postępowaniem karnym lub karnym
skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe popełnione w związku
z działaniem osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej oraz w zakresie niezbędnym do
prowadzenia postępowań i kontroli na
podstawie przepisów prawa celnego i
podatkowego.

Przewodniczący Komisji Nadzoru
Finansowego
w zakresie nadzoru wykonywanego przez
Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa
w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1149, z późn. zm.).

Komendant Główny Straży Granicznej
na zasadach i w trybie określonym w art. 10a
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z
późn. zm.).

Komornicy
w związku z prowadzonymi przez nich
postępowaniami.

Organy administracji publicznej
w związku z prowadzonymi przez nie
postępowaniami w sprawie udzielenia ulgi w
spłacie należności pieniężnych.

Komendant Służby Ochrony Państwa
jeżeli jest to konieczne do wykonywania
obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia
8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.).

Prezes Najwyższej Izby Kontroli
w zakresie informacji o przedsiębiorcach, jeżeli
jest to niezbędne do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego określonego w
ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i
1544).
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