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samorzàdu terytorialnego prowadzàcych lub dotujàcych szko∏y, wed∏ug wzoru:
N

N

i=1

i=1

SOB = ΣSOBi = Σ(A · Uu,i)
gdzie Uu,i jest ustalane wed∏ug zasad okreÊlonych
w ust. 2.
6. Kwota SOC cz´Êci oÊwiatowej subwencji na zadania pozaszkolne jest ustalana dla jednostki samorzàdu terytorialnego wed∏ug przeliczeniowej liczby zadaƒ
Uz,i w relacji do wartoÊci jednostkowej standardu
A podzia∏u subwencji, wed∏ug wzoru:
N

N

i=1

i=1

SOC = ΣSOCi = Σ(A · Uz,i)
gdzie Uz,i jest ustalane wed∏ug zasad okreÊlonych
w ust. 2.
7. Kwota SOD cz´Êci oÊwiatowej subwencji na realizacj´ trzeciego etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli jest ustalana dla jednostki samorzàdu
terytorialnego wed∏ug wzoru:
N

N

i=1

i=1

Poz. 1966 i 1967

gdzie:
k,i — to kwota faktycznie wykorzystanych Êrodków dotacji celowej przekazanej w roku bazowym i–tej
jednostce samorzàdu terytorialnego na wdro˝enie trzeciego etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w okresie od dnia 1 paêdziernika do dnia 31 grudnia roku bazowego.
8. Ca∏kowita kwota cz´Êci oÊwiatowej subwencji
dla jednostek samorzàdu terytorialnego, pomniejszona o 1% rezerw´, wynosi:
N

N

i=1

i=1

SO’ = ΣSOi = Σ(SOAi + SOBi + SOCi + SODi)
9. OkreÊlone w ust. 2 statystyczna liczba uczniów
(Ur,i) ∏àcznie z uzupe∏niajàcà liczbà uczniów (Uu,i),
a tak˝e okreÊlone liczebnoÊci uprawnionych uczniów
lub korzystajàcych wychowanków (Uz,i), podlegajà
weryfikacji do aktualnego stanu sprawozdaƒ G∏ównego Urz´du Statystycznego na bazowy rok szkolny, ze
skutkiem korekty kwoty cz´Êci oÊwiatowej subwencji
(SOi).
10. Ârodki z korekty, o której mowa w ust. 9, sà rozliczane w ramach 1 % rezerwy cz´Êci oÊwiatowej subwencji.

SOD = ΣSODi = Σ(4 · k,i)
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 grudnia 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku sk∏adania zeznaƒ podatkowych przez podatników
podatku od spadków i darowizn.
Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
4 maja 2001 r. w sprawie obowiàzku sk∏adania zeznaƒ
podatkowych przez podatników podatku od spadków
i darowizn (Dz. U. Nr 40, poz. 462) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Podatnicy podatku od spadków i darowizn
sà zobowiàzani do sk∏adania zeznaƒ podat———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

kowych o nabyciu w∏asnoÊci rzeczy lub
praw majàtkowych tytu∏em:
1) spadku;
2) darowizny;
3) zasiedzenia;
4) nieodp∏atnego zniesienia wspó∏w∏asnoÊci;
5) zachowku, je˝eli uprawniony nie uzyska∏
go w postaci uczynionej przez spadkodawc´ darowizny lub w postaci powo∏ania do spadku albo w postaci zapisu;
6) praw do wk∏adów oszcz´dnoÊciowych
na podstawie dyspozycji wk∏adcy na wypadek jego Êmierci.
2. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1, nale˝y wymieniç:
1) dane podatników zobowiàzanych do z∏o˝enia zeznania:
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a) imiona, nazwiska, adresy, numery
identyfikacji podatkowej (NIP),
b) stosunek osobisty nabywcy do osoby,
od której lub po której zosta∏y nabyte
rzeczy i prawa majàtkowe,
c) wielkoÊç nabytego udzia∏u;
2) imi´ i nazwisko oraz ostatni adres zamieszkania spadkodawcy lub odpowiednio darczyƒcy, wk∏adcy wk∏adów
oszcz´dnoÊciowych, zbywcy (strony)
w umowie zniesienia wspó∏w∏asnoÊci
lub ugody w tym przedmiocie;
3) nabyte rzeczy znajdujàce si´ w kraju
i prawa majàtkowe podlegajàce wykonaniu w kraju, miejsce po∏o˝enia tych
rzeczy lub wykonywania praw majàtkowych oraz ich wartoÊç rynkowà, okreÊlonà wed∏ug stanu na dzieƒ nabycia i cen
rynkowych z dnia powstania obowiàzku
podatkowego;
4) nabyte rzeczy znajdujàce si´ za granicà
i prawa majàtkowe podlegajàce wykonaniu za granicà, miejsce po∏o˝enia tych
rzeczy lub wykonywania praw majàtkowych oraz ich wartoÊç rynkowà, okreÊlonà wed∏ug stanu na dzieƒ nabycia i cen
rynkowych z dnia powstania obowiàzku
podatkowego;
5) d∏ugi i ci´˝ary obcià˝ajàce nabyte rzeczy
i prawa majàtkowe i ich wartoÊç, a tak˝e
do∏àczone do zeznania dokumenty potwierdzajàce ich istnienie, a przy nabyciu
w drodze zasiedzenia wartoÊç nak∏adów
poniesionych na rzecz podczas biegu zasiedzenia.

Poz. 1967 i 1968
3. Do zeznania nale˝y do∏àczyç dokumenty
majàce wp∏yw na okreÊlenie podstawy
opodatkowania potwierdzajàce:
1) nabycie rzeczy i praw majàtkowych,
w szczególnoÊci mogà to byç: orzeczenie
sàdu, testament, umowa, ugoda, zaÊwiadczenie z banku o nabyciu praw do
wk∏adu oszcz´dnoÊciowego na podstawie dyspozycji wk∏adcy;
2) posiadanie przez zbywc´ tytu∏u prawnego do rzeczy i praw majàtkowych wymienionych w zeznaniu;
3) istnienie d∏ugów i ci´˝arów, obcià˝ajàcych nabyte rzeczy i prawa majàtkowe,
a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nak∏adów na rzecz przez nabywc´ podczas biegu zasiedzenia.
4. Obowiàzek sk∏adania zeznaƒ podatkowych,
o których mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków, w których obowiàzek pobrania podatku cià˝y na p∏atniku.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zeznania podatkowe, o których mowa w § 1
ust. 1, nale˝y sk∏adaç w∏aÊciwemu urz´dowi
skarbowemu w terminie miesiàca od dnia powstania obowiàzku podatkowego.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. I. O˝óg

1968
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) I MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku
oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynnoÊci zwiàzanych z poborem podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U.
z 1997 r. Nr 16, poz. 89, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 34, poz. 209, Nr 137,
poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22,
poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 oraz
z 2002 r. Nr 200, poz. 1681.

1) sposób pobierania przez notariuszy podatku od
spadków i darowizn od darowizny dokonanej
w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodp∏atnego zniesienia wspó∏w∏asnoÊci lub ugody w tym przedmiocie, zwanego dalej „podatkiem”;
2) treÊç rejestru podatku oraz sposób jego prowadzenia;
3) tryb wykonywania przez notariusza czynnoÊci zwiàzanych z poborem podatku;
4) sposób udzielania pouczeƒ stronom oraz udzielania wyjaÊnieƒ;
5) termin dokonywania wp∏at pobranego podatku.

