
Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 wrzeÊnia
2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych
(Dz. U. Nr 86, poz. 959 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i
Nr 199, poz. 1672) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad po-
boru podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U.
Nr 108, poz. 1153) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wzór formularza wp∏aty gotówkowej oraz pole-
cenia przelewu na rachunek organu podatko-
wego okreÊlajà odr´bne przepisy.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) je˝eli czynnoÊç cywilnoprawna jest zwolniona
od podatku, wype∏niç nast´pujàce rubryki reje-
stru: liczb´ porzàdkowà, dat´ wpisania do reje-
stru aktu notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzajàcego dokonanie czynnoÊci cywilno-
prawnej, dat´ i numer dokumentu, imi´ i na-
zwisko albo nazw´ lub firm´ strony (stron)
czynnoÊci cywilnoprawnej, numer identyfikacji
podatkowej oraz miejsce zamieszkania  (siedzi-
b´) strony (stron) czynnoÊci cywilnoprawnej,
a w rubryce „uwagi” — podstaw´ prawnà nie-
pobrania podatku,”;

3) w § 5:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przesy∏aç urz´dowi skarbowemu odpisy ak-
tów notarialnych wpisanych do rejestru po-

datku wraz z odpisem tego rejestru za ka˝dy
ubieg∏y miesiàc w terminie do 7 dnia miesià-
ca.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr podatku powinien zawieraç nast´pu-
jàce rubryki: liczb´ porzàdkowà, dat´ sporzà-
dzenia aktu notarialnego, numer reperto-
rium „A”, dat´ wpisania do rejestru aktu no-
tarialnego, imi´ i nazwisko albo nazw´ lub
firm´ strony (stron) czynnoÊci cywilnopraw-
nej, numer identyfikacji podatkowej oraz
miejsce zamieszkania (siedzib´) strony
(stron) czynnoÊci cywilnoprawnej, zwi´z∏e
okreÊlenie treÊci czynnoÊci, wartoÊç przed-
miotu czynnoÊci cywilnoprawnej, miejsce
po∏o˝enia nieruchomoÊci stanowiàcej przed-
miot tej czynnoÊci (miejscowoÊç, gmina, po-
wiat, województwo), stawk´ podatku, kwot´
pobranego podatku oraz uwagi.”;

4) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Do dnia 30 czerwca 2003 r. podatnicy mogà
sk∏adaç deklaracj´ wed∏ug wzoru okreÊlonego w roz-
porzàdzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w § 1.

§ 3. 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 11 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad poboru podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 11 grudnia 2002 r. (poz. 1915)
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