
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 wrzeÊnia
2000 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960,
z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441
oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143 i Nr 141,
poz. 1178 i 1180) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zap∏a-
ty i zwrotu op∏aty skarbowej oraz sposobu prowadze-
nia rejestrów tej op∏aty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176) wpro-
wadza si´ nast´puje zmiany:

1) po § 11 dodaje si´ § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Zap∏aty op∏aty skarbowej od dokumentu
zawierajàcego oÊwiadczenie woli por´czy-
ciela dokonuje si´, z zastrze˝eniem § 14,
przez naklejenie na dokumencie znaków
op∏aty skarbowej. Naklejone znaki kasuje
por´czyciel, umieszczajàc na nich dat´
i swój podpis.”;

2) uchyla si´ § 12 i 13;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Notariusze, jako p∏atnicy op∏aty skarbo-
wej, od sporzàdzanych dokumentów po-
bierajà op∏at´ gotówkà.

2. Notariusze wskazujà w treÊci sporzàdza-
nych dokumentów podstaw´ prawnà
i sposób obliczenia op∏aty skarbowej,
bàdê fakt jej niepobrania wraz z podaniem
podstawy prawnej.

3. Notariusze sà obowiàzani:

1) za∏o˝yç i prowadziç na ka˝dy rok kalen-
darzowy osoby rejestr op∏aty skarbo-
wej oraz ponumerowaç jego karty,

2) dokonaç podsumowania w rejestrze
kwot pobranej op∏aty skarbowej za ka˝-
dy okres, w którym dokonywane jest
rozliczenie op∏aty z w∏aÊciwym orga-
nem podatkowym,

3) w terminie do 7 dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym op∏at´
skarbowà pobrano:
a) przesy∏aç w∏aÊciwemu miejscowo

organowi podatkowemu odpis reje-
stru op∏aty skarbowej pobranej
w danym miesiàcu,

b) przekazywaç op∏at´ skarbowà na ra-
chunek bankowy w∏aÊciwego urz´du
gminy (miasta),

c) sporzàdzaç i przesy∏aç w∏aÊciwemu
miejscowo organowi podatkowemu

informacj´ o nale˝noÊciach wp∏aca-
nych z tytu∏u tej op∏aty; informacja
powinna okreÊlaç imi´ i nazwisko
notariusza, siedzib´ kancelarii nota-
rialnej oraz wysokoÊç pobranej
i przekazywanej op∏aty skarbowej,

4) odnotowaç w rejestrze kwot´ op∏aty
skarbowej przekazanej na rachunek
bankowy w∏aÊciwego urz´du gminy
(miasta), dat´ wp∏aty i okres, którego
wp∏ata dotyczy∏a.

4. Rejestr op∏aty skarbowej powinien zawie-
raç nast´pujàce informacje:

1) liczb´ porzàdkowà,

2) dat´ sporzàdzenia aktu,

3) numer repertorium „A”,

4) imiona i nazwiska albo nazw´ lub firm´
oraz miejsce zamieszkania (siedzib´)
wystawcy dokumentu (mocodawcy,
por´czyciela),

5) okreÊlenie czynnoÊci,

6) kwot´ pobranej op∏aty skarbowej,

7) uwagi.

5. Notariusze mogà zastàpiç rejestr op∏aty
skarbowej repertorium „A”, przewidzia-
nym w przepisach o prowadzeniu ksiàg
i przechowywaniu akt notarialnych; prze-
pisy dotyczàce rejestru op∏aty skarbowej
stosuje si´ odpowiednio do repertorium
zast´pujàcego rejestr.”;

4) uchyla si´ § 15;

5) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie powstania okolicznoÊci, o których mo-
wa w art. 12 ust. 1 ustawy, podmioty, do któ-
rych wniesiono podanie lub którym podanie
przekazano albo które nie dokona∏y czynnoÊci
urz´dowej, sà obowiàzane przekazaç podanie
ze skasowanymi znakami op∏aty skarbowej
bàdê z adnotacjà o dokonanej zap∏acie op∏aty
skarbowej bàdê kopi´ tego podania poÊwiad-
czonà przez organ administracji publicznej,
w∏aÊciwemu miejscowo organowi podatkowe-
mu w celu dokonania zwrotu op∏aty. Przekaza-
nie podania nast´puje z urz´du lub na wniosek
zainteresowanego.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu pobierania, zap∏aty i zwrotu op∏aty skarbowej oraz sposobu
prowadzenia rejestrów tej op∏aty.


