
Na podstawie art.  10 ust. 4 ustawy z dnia 9 wrze-
Ênia 2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych
(Dz. U. Nr 86, poz. 959 i Nr 103, poz. 1099) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór deklaracji,

2) sposób pobierania, zap∏aty i zwrotu podatku,

3) sposób prowadzenia rejestrów podatku.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „usta-
wie”, rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia
2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych.

Rozdzia∏ 2

Zap∏ata podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych

§ 3. 1. Osoba lub jednostka okreÊlona w art. 5 ust. 1
ustawy oblicza i dokonuje zap∏aty podatku od czynno-
Êci cywilnoprawnych, zwanego dalej „podatkiem”:

1) w kasie urz´du skarbowego lub

2) na rachunek bankowy urz´du skarbowego

— chyba ˝e podatek pobierany jest przez p∏atnika.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sk∏adajà w∏a-
Êciwemu urz´dowi skarbowemu jednà deklaracj´ oraz
dokonujà zap∏aty podatku w terminie 14 dni od dnia
powstania obowiàzku podatkowego.

3. Wzór deklaracji okreÊla za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

4. Dowód wp∏aty powinien zawieraç: imi´ i nazwi-
sko albo nazw´ lub firm´ podatnika dokonujàcego za-
p∏aty, numer identyfikacji podatkowej, dat´ dokonania
czynnoÊci cywilnoprawnej oraz jej przedmiot.

Rozdzia∏ 3

Pobór podatku przez p∏atników 
oraz sposób prowadzenia rejestrów podatku

§ 4. 1. P∏atnicy podatku od czynnoÊci cywilnopraw-
nych, zwani dalej „p∏atnikami”, sà obowiàzani:

1) za∏o˝yç i prowadziç na ka˝dy rok podatkowy osob-
ny rejestr podatku oraz ponumerowaç jego karty,

2) w razie niepobrania podatku zamieszczaç w treÊci
aktów notarialnych i innych dokumentów stwier-
dzajàcych dokonanie czynnoÊci cywilnoprawnej
adnotacje stwierdzajàce fakt niepobrania podatku
z podaniem podstawy prawnej bàdê wskazaniem
decyzji urz´du skarbowego o zwolnieniu p∏atnika
z obowiàzku pobrania podatku,

3) je˝eli czynnoÊç cywilnoprawna nie podlega podat-
kowi lub jest zwolniona od podatku, wype∏niç na-
st´pujàce rubryki rejestru: liczb´ porzàdkowà, dat´
wpisania do rejestru aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzajàcego dokonanie czynnoÊci
cywilnoprawnej, dat´ i numer dokumentu, imi´
i nazwisko albo nazw´ lub firm´ strony (stron)
czynnoÊci cywilnoprawnej, numer (numery) iden-
tyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania
(siedzib´) strony (stron) czynnoÊci cywilnopraw-
nej, a w rubryce „uwagi” — podstaw´ prawnà nie-
pobrania podatku,

4) podsumowaç w rejestrze kwoty podatku pobrane-
go w ka˝dym miesiàcu, za jaki dokonywane jest
rozliczenie podatku z urz´dem skarbowym,

5) przekazywaç podatek w terminie do 7 dnia miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym pobrano
podatek,

6) odnotowywaç w rejestrze w rubryce „uwagi” kwo-
t´ podatku przekazanego na rachunek bankowy
urz´du skarbowego, dat´ wp∏aty i okres, którego
wp∏ata dotyczy, oraz wskazywaç podatnika, od któ-
rego podatek zosta∏ pobrany.

2. P∏atnicy sà obowiàzani w terminach przekazywa-
nia podatku sporzàdziç i przes∏aç w∏aÊciwemu miejsco-
wo urz´dowi skarbowemu deklaracj´ o nale˝noÊciach
wp∏aconych przez p∏atnika z tytu∏u podatku; deklaracja
powinna okreÊlaç imi´ i nazwisko albo nazw´ lub firm´
p∏atnika, numer identyfikacji podatkowej oraz miejsce
zamieszkania (siedzib´) p∏atnika, wysokoÊç pobranego
i przekazywanego podatku.

§ 5. 1. Notariusze, jako p∏atnicy podatku od czynno-
Êci cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu no-
tarialnego, pobierajà podatek gotówkà lub bezgotów-
kowo.

2. Notariusze sà obowiàzani:

1) okreÊlaç w treÊci sporzàdzanych aktów notarialnych
podstaw´ prawnà i sposób obliczenia podatku,

2) pouczaç strony czynnoÊci cywilnoprawnych o przy-
s∏ugujàcym urz´dowi skarbowemu prawie do
okreÊlenia, podwy˝szenia lub obni˝enia wartoÊci
przedmiotu tej czynnoÊci oraz o cià˝àcym na stro-
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nach solidarnym obowiàzku zap∏aty zaleg∏oÊci po-
datkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´, w przypadku
okreÊlenia lub podwy˝szenia wartoÊci przedmiotu
czynnoÊci cywilnoprawnej przez urzàd skarbowy,

3) przesy∏aç urz´dowi skarbowemu odpis rejestru za
ka˝dy ubieg∏y miesiàc w terminie do 7 dnia miesià-
ca.

3. Rejestr podatku powinien zawieraç nast´pujàce
rubryki: liczb´ porzàdkowà, dat´ sporzàdzenia aktu no-
tarialnego, numer repertorium „A”, imiona i nazwiska
albo nazw´ lub firm´, numery identyfikacji podatkowej
oraz miejsce zamieszkania (siedzib´) stron czynnoÊci
cywilnoprawnej, zwi´z∏e okreÊlenie treÊci czynnoÊci,
wartoÊç przedmiotu czynnoÊci cywilnoprawnej, miej-
sce po∏o˝enia nieruchomoÊci (miejscowoÊç, gmina,
powiat, województwo), stawk´ podatku, kwot´ pobra-
nego podatku oraz uwagi.

4. Rejestr mo˝e byç zastàpiony przez repertorium
„A”, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiàg
i przechowywaniu akt notarialnych; przepisy dotyczà-
ce rejestru stosuje si´ odpowiednio do repertorium za-
st´pujàcego rejestr.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5 usta-
wy, oraz w razie przed∏o˝enia przez strony czynnoÊci
cywilnoprawnej decyzji urz´du skarbowego o zwolnie-
niu p∏atnika z obowiàzku poboru podatku, notariusze
przesy∏ajà urz´dowi skarbowemu wypis aktu notarial-
nego w terminie 14 dni od daty jego sporzàdzenia.

§ 6. 1. Nabywcy rzeczy przeznaczonych do przero-
bu lub sprzeda˝y jako p∏atnicy pobierajà, przy wyp∏acie
nale˝noÊci za nabyte rzeczy, podatek gotówkà lub bez-
gotówkowo.

2. P∏atnicy, o których mowa w ust. 1, sà obowiàza-
ni zamieszczaç na dokumentach stwierdzajàcych doko-
nanie czynnoÊci cywilnoprawnej adnotacj´ o pobraniu
podatku, ze wskazaniem kwoty podatku i pozycji reje-
stru, pod którà kwota ta zosta∏a wpisana.

3. Rejestr powinien zawieraç nast´pujàce rubryki:
liczb´ porzàdkowà, dat´ wpisania do rejestru doku-
mentu stwierdzajàcego dokonanie czynnoÊci cywilno-
prawnej, dat´ i numer dokumentu, imi´ i nazwisko al-

bo nazw´ lub firm´, numer identyfikacji podatkowej
oraz miejsce zamieszkania (siedzib´) sprzedawcy, kwo-
t´ nale˝noÊci, stawk´ podatku, kwot´ pobranego po-
datku oraz uwagi.

4. Je˝eli w urzàdzeniach ksi´gowych jest wyodr´b-
niony rachunek podatku pozwalajàcy na kontrol´ pra-
wid∏owoÊci i terminowoÊci jego poboru, p∏atnicy mo-
gà, za zgodà urz´du skarbowego, zaniechaç prowadze-
nia rejestru podatku, poczynajàc od pierwszego dnia
miesiàca po miesiàcu, w którym otrzymali zgod´.

Rozdzia∏ 4

Zwrot podatku

§ 7. 1. W przypadkach okreÊlonych w art. 11 ust. 1
ustawy zwrot podatku nast´puje po przeprowadzeniu
post´powania i ustaleniu, ˝e zachodzà przes∏anki okre-
Êlone w tym przepisie, oraz okreÊleniu w decyzji wyso-
koÊci podatku podlegajàcego zwrotowi.

2. Wszcz´cie post´powania w sprawie zwrotu po-
datku nast´puje na wniosek lub z urz´du.

3. Zwrotu podatku dokonuje urzàd skarbowy, na
którego obszarze dzia∏ania po∏o˝ona jest gmina, której
podatek stanowi∏ dochód.

4. Je˝eli w przypadkach, o których mowa w ust. 1,
obowiàzek zap∏aty podatku cià˝y∏ solidarnie na oso-
bach lub jednostkach okreÊlonych w art. 5 ust. 1 usta-
wy, zwrot podatku nast´puje na rzecz jednej z osób
(jednostek) solidarnie zobowiàzanych do jego zap∏aty,
z równoczesnym powiadomieniem pozosta∏ych osób
(jednostek) o dokonanym zwrocie.

5. Zwrot podatku nast´puje z urz´du.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B

������������������������������������������������������������������

2. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. C

������������������������������������������������������������������
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POLTAX POLA JASNE WYPE�NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE�NIA URZ�D SKARBOWY. WYPE�NI� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI,

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE�NIENIEM ZAPOZNA� SI� Z OBJA�NIENIAMI.
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G. INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku:

- umowy spó�ki, nale�y poda	 adres siedziby spó�ki,
- umowy sprzeda�y, gdy �adna ze stron nie ma siedziby (zamieszkania) na terytorium RP, nale�y poda	 miejsce dokonania czynno
ci,
- sprzeda�y przedsi�biorstwa albo jego zorganizowanej cz�
ci, nale�y poda	 siedzib� przedsi�biorstwa albo jego zorganizowanej cz�
ci.

68. Województwo 69. Powiat

70. Gmina 71. Ulica 72. Nr domu 73. Nr lokalu

74. Miejscowo�� 75. Kod pocztowy 76. Poczta

H. INFORMACJA O ZA��CZNIKACH
Do niniejszej deklaracji za��czono informacj� o pozosta�ych stronach czynno
ci cywilnoprawnej (poda	 liczb� do��czonych za��czników):

77. PCC-1/A

�����������

I. O�WIADCZENIE I PODPISY PODATNIKÓW (OSÓB UPRAWNIONYCH)
O
wiadczam, �e s� mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno
ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto
ci�.

78. Imi� 79. Nazwisko

80. Data wype�nienia deklaracji (dzie - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

81. Podpis podatnika (osoby uprawnionej i piecz�tka)

O
wiadczam, �e s� mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno
ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto
ci�.

82. Imi� 83. Nazwisko

84. Data wype�nienia deklaracji (dzie - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

85. Podpis podatnika (osoby uprawnionej i piecz�tka)

J. ADNOTACJE URZ	DU SKARBOWEGO
86. Uwagi urz�du skarbowego

87. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 88. Podpis przyjmuj�cego formularz
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�#���������

+'��� 
�� ������
� %�!�����%���
�&��)���
��)��
)�&!������*

)�&!������
% &��"��
���
' !&�
��)��
��)���
�� ������
cywilnoprawnej.

����3
�
��1,��� 4+%� � ���!�� .&��%.� -$�&2+!,/+�� %+� $':&,/+� 4+%�'�#��� $#,&.6�� %,$1�&��6��� .!�/1�%�#�6��� �#�,6� 4+%��,� #�;+&0��6,
w�-4&�!#,�!"���#!+��#�0#,6-�+!,6 :

1. W sprawach podatku od:
�<�4&�,�#,-#,�#��!"�-�+��#� &�,���� 1.2�4&�!�0�6�'$+!��5� =� .&��%� -$�&2+!��!"���#!�� �,�!�/1�%.����0#,6-�,� ��0#,-�$��#�

�-#,%�#2�(� ��2�!���� �� 6,�,1#� 6,%��#,� �2�!���0��0#,6-�,� ��0#,-�$��#�� ��� ',&�'+&#.0���� =� .&��%� -$�&2+!��!"���#!�� �,
!�/1�%.�����0#,6-�,���0#,-�$��#����-#,%�#2�(��2�!���

2<�.0+!��-4:"$#�=�.&��%�-$�&2+!��!"���#!���,�!�/1�%.����-#,%�#2��-4:"$#�
�<�4+�+-'�"��5�.0:!�=�.&��%�-$�&2+!��!"���#!���,�!�/1�%.����0#,6-�,���0#,-�$��#���-#,%�#2�(� 6,%�,6��,�-'&+�������+��#

cywilnoprawnej.
8�� �,�,1#� �#,� 0+���� .-'�1# � !"���#!+��#� 0#,6-�+!,6� +&/��.� 4+%�'$+!,/+� !� -4+-:2� !��,6� +$&,�1+��� =� !"���#!�0� +&/��,0

4+%�'$+!�0�6,-'��&./#��&��%��$�&2+!��
�&-��!��=�&:%0#,��#,�

����3
/
�
�

�4,"�#�6��-'&+��������+��#���!#1�+4&�!�,6�
�,�!�/1�%.����-+1#%�&���+2+!#��,$�4+%�'$+!��+&��� �!��,1.�.0+�1#!#,�#�� $+�'&+1#�!"���#!+��#�0#,6-�+!,6���1,���+$&,�1# �� $':&�
-'&+��������+��#� ��!#1�+4&�!�,6� -$"�%��%,$1�&��6�� #�!4"������1,����4+%�',$�� �4��!�4&��4�%$.�.0+!��-4&�,%���� =� �2�!��� ���
nabywca.

�4&��4�%$.�4+%!��-�,�#��$�4#'�".�!�-4:"$��5�0�6����5�+-+2+!+� �4&�!���-'&+���-$"�%�6����%,$1�&��6��6,-'�!�"����#,�-4:"$��
 
 ����3
�
 ��1,���4+%� �'&,� ������+��#���!#1�+4&�!�,6��.-'�!��0����-'+-+!��#,�&:!�#,��%+��0#����.0:!��6,�,1#�4+!+%.6��4+%!��-�,�#,
4+%-'�!�� +4+%�'$+!��#��� +&��� %+� +&�,��,
� -�%:!� #� ./:%�� 6,�,1#� !�!+".6�� +�,� '�$#,� -�0,� -$.'$#� 4&�!�,�� 6�$� �����+��#
��!#1�+4&�!�,(� +&��� +$&,�1# � -���,/:"+!+� 4&�,%0#+'� �����+��#� ��!#1�+4&�!�,6� 4+4&�,�� 4+%��#,� %����5� .0+�1#!#�6����5� 6,/+
#%,�'�;#$��6��� �4�� !� 4&��4�%$.� -�0+�5+%.� ��1,��� 4+%� � 6,/+� 0�&$��� '�4�� 0+%,1�� &+%��6�� &+%��6� ��%!+�#��� �.0,&� 4+%!+�#�� =
��%!+�#����.0,&�-#1�#$���4+6,0�+� �-#1�#$���&+$�4&+%.$�6#��4&�,2#,/�
�+%�'$+!#�4+%1,/�6��������+��#���!#1�+4&�!�,��$':&��5�4&�,%0#+',0�-��)

9(��&�,�������6%.6��,�-#�����',&�'+&#.0����1.2�4&�!��0�6�'$+!,�!�$+��!��,����',&�'+&#.0����
8(� &�,���� ���6%.6��,� -#�� ��� /&��#��� 1.2� 4&�!��0�6�'$+!,� !�$+��!��,� ��� /&��#���� !� 4&��4�%$.� /%�� ��2�!���0��0#,6-�,

��0#,-�$��#��1.2�-#,%�#2�����',&�'+&#.0����#������+� ���!#1�+4&�!����+-'�"��%+$+��������',&�'+&#.0����
�+%�'$+!#�4+%1,/�6��.0+!��4+&���,�#���6,�,1#�4&����60�#,6�6,%����,�-'&+��.0+!��0��0#,6-�,���0#,-�$��#���12+�-#,%�#2��!�$&�6.�

����3
�
��1,���4+%� ������6,%����,�-'&+�������+��#���!#1�+4&�!�,6�6,-'�1.2��#,�6,-'��!+1�#+���+%�4+%�'$.�

����3
-
��1,���4+%� �4+%-'�!��+4+%�'$+!��#���$':&��-'��+!#�!�&'+� �&��$+!��&�,���� 1.2�4&�!��0�6�'$+!,/+��+$&,�1+������4+%-'�!#,
4&�,�#�'���5��,��-'+-+!����5�!�%��,6�0#,6-�+!+��#�!�+2&+�#,� &�,���0#� ',/+�-�0,/+� &+%��6.� #�/�'.�$.����.!�/1�%�#,�#,0� #�5
-'��.� #� -'+4�#�� �.���#��� +&��� !� +2&+�#,� 4&�!�0#� 0�6�'$+!�0#� ',/+� � -�0,/+� &+%��6.�� �� %�#�� � %+$+���#�� ',6� �����+��#�� 2,�
+%1#����#��%"./:!�#��#���&:!(��+&���%+$+�� �+21#��,�#��4+%�'$.�4&�����-'+-+!��#.���-'�4.6����5�-'�!,$) 
 9(�+%�.0+!��-4&�,%����#���0#���)

 a/ rzeczy ruchomych  -  2 %
2<�4&�!�0�6�'$+!��5�=�9>

8(�+%�.0+!��4+����$#�1.2�%,4+��'.��#,4&�!#%"+!,/+�=�8>
*(�+%�.0+!��-4:"$#��+%�!�&'+��#�!�#,-#+���5�!$"�%:!��$�4#'�".

��$"�%+!,/+�#�#�5�4+%!��-�,�#��+&���+%�4+����,$�#
%+4"�'(��$':&��5�"������!�&'+� �!��+-#)

a)

 ?(�+%�.0+!��.-'��+!#,�#��+%4"�'�,6�&,�'���6,�,1#�4+%-'�!�
 opodatkowania stanowi:
 �<�-$�4#'�1#�+!����!�&'+� �&,�'���=�9�>
 2<�!�&'+� �&�,����&.�5+0��5���2�'��5�'�'.",0

 wynagrodzenia  - 2 % 
�<�!�&'+� �4&�!�0�6�'$+!��5���2�'��5�'�'.",0

wynagrodzenia  -1 %

 -  %+�8@�@@@��"  1%   3(�+%�.0+!��.-'��+!#,�#��+%4"�'�,/+�.��'$+!��#����=�9>

 +%�8@�@@@��"  %+�*@�@@@��"  8@@��"�A�@�?�>���%!��$#�4+��%�8@�@@@��"   7(�+%�.0+!��4+&���,�#����=�7��"
 4+��%�*@�@@@��"   8?@��"�A�@�9�>���%!��$#�4+��%�*@�@@@��"   8) inna

2(�+%��#,+%4"�'�,/+�.��!��#��+%%����5�-4:"�,�&�,����1.2
4&�!�0�6�'$+!��5�=�9>

 4) od umowy darowizny:
 �<�4&���4&�,�#,-#,�#.�!"�-�+��#�&�,����&.�5+0��5��=�8>
 2<�4&���4&�,�#,-#,�#.��!"�-�+��#�4&�!�0�6�'$+!��5�=�9�>

�(�.-'��+!#,�#,�5#4+',$#)������2,�4#,��,�#,�!#,&��',1�+��#
#-'�#,6����5�=�@�9>B������2,�4#,��,�#,�!#,&��',1�+��#
o�!�-+$+��#��#,.-'�1+�,6�=�9C��"�

2(�.0+!��+���#,-#,�#.�!-4:"!"�-�+��#�&�,�����=�8>�
4&�!�0�6�'$+!��5��=�9>

����!�
��)��
��
�'���
�� ������
� %�!�����%���
���'
�%�!�����
�)
��)�'&"2
stawki podatku
�#����
���
�
45
62
�
% ��'&��$
�'�%�&
�)
"$�% 
��,�&�*

����3
1
��1,���!�4,"�# ��/%��+2+!#��,$�4+%�'$+!���#�������!#��,6��#��%!:�5�4+%�'�#$��5�
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POLTAX POLA JASNE WYPE£NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE£NIA URZ¥D SKARBOWY. WYPE£NIÆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RÊCZNIE, DU¯YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

PCC-1/A(1) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wymienionego w cz��ci B deklaracji PCC-1

������������������������������������������������������������������

PCC-1/A

INFORMACJA O POZOSTA�YCH STRONACH
CZYNNO�CI CYWILNOPRAWNEJ

2. Data dokonania
czynno�ci (dzie -
miesi�c - rok)

3.

Za� nr�����������

Za��cznik do deklaracji PCC-1.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
Nale�y poda	 dane identyfikacyjne podatnika wymienionego w cz�
ci B deklaracji PCC-1.

* - dotyczy podatnika nie b�d�cego osob� fizyczn�   ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

4. Rodzaj podatnika (zaznaczy	 w�a
ciwy kwadrat):

� 1. podatnik nie b�d�cy osob� fizyczn� � 2. osoba fizyczna

5. Nazwa pe�na* / Nazwisko, pierwsze imi�, data urodzenia**

6. Nazwa skrócona*/ imi� ojca, imi� matki** 7. Numer Identyfikacyjny REGON*/ PESEL**

B. DANE O POZOSTA�YCH PODATNIKACH
* - dotyczy podatnika nie b�d�cego osob� fizyczn�   ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

B.1. DANE KOLEJNEGO PODATNIKA

B.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Numer Identyfikacji Podatkowej

������������������������������������������������������������������

9. Rodzaj podatnika (zaznaczy	 w�a
ciwy kwadrat):

� 1. podatnik nie b�d�cy osob� fizyczn� � 2. osoba fizyczna

10. Nazwa pe�na* / Nazwisko, pierwsze imi�, data urodzenia**

11. Nazwa skrócona*/ Imi� ojca, imi� matki** 12. Numer Identyfikacyjny REGON*/ PESEL**

B.1.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat

16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu

20. Miejscowo�� 21. Kod pocztowy 22. Poczta

B.1.3. OZNACZENIE PODATNIKA

23. Rodzaj strony (zaznaczy	 w�a
ciwy kwadrat):

� 1. zbywca � 2. nabywca � 3. inna strona

B.1.4. O�WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
O
wiadczam, �e s� mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno
ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto
ci�.

24. Podpis podatnika
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B.2. DANE KOLEJNEGO PODATNIKA

B.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

25. Numer Identyfikacji Podatkowej

������������������������������������������������������������������

26. Rodzaj podatnika �����������	
����	���	������

� 1. �������������������������������� � 2. osoba fizyczna
27����������	
�������������������������������������
���

28��������������
����������������������� 29. Numer Identyfikacyjny REGON*/ PESEL**

B.2.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
30. Kraj 31. Województwo 32. Powiat

33. Gmina 34. Ulica 35. Nr domu 36. Nr lokalu

37������������ 38. Kod pocztowy 39. Poczta

B.2.3. OZNACZENIE PODATNIKA

40. Rodzaj strony �����������	
����	���	������

� 1. zbywca � 2. nabywca � 3. inna strona

B.2.4. ��������� �����!��!�"�!���# �$�
��	�����%&�������%�����������������$����'������(��������	�(�������	�����)��������������������*�����(����*���������	��������+

41. Podpis podatnika

B.3. DANE KOLEJNEGO PODATNIKA

B.3.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

42. Numer Identyfikacji Podatkowej

������������������������������������������������������������������

43. Rodzaj podatnika �����������	
����	���	������

� 1. �������������������������������� � 2. osoba fizyczna
44����������	
�������������������������������������
���

45��������������
����������������������� 46. Numer Identyfikacyjny REGON*/ PESEL**

B.3.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
47. Kraj 48. Województwo 49. Powiat

50. Gmina 51. Ulica 52. Nr domu 53. Nr lokalu

54������������ 55. Kod pocztowy 56. Poczta

B.3.3. OZNACZENIE PODATNIKA

57. Rodzaj strony �����������	
����	���	������

� 1. zbywca � 2. nabywca � 3. inna strona

B.3.4. ��������� �����!��!�"�!���# �$�
��	�����%&�������%�����������������$����'������(��������	�(�������	�����)��������������������*�����(����*���������	��������+

58. Podpis podatnika
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