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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.
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§ 2. Notariusze wp∏acajà podatek na rachunek urz´du skarbowego, na którego obszarze dzia∏ania ma siedzib´ kancelaria notarialna.
§ 3. 1. Notariusz okreÊla w treÊci sporzàdzanych aktów notarialnych i na odpisach wydawanych stronom
podstaw´ i sposób obliczenia podatku, w szczególnoÊci w przypadku:
1) darowizny — okreÊla przedmiot darowizny, jej wartoÊç, grup´ podatkowà wynikajàcà z osobistego
stosunku ∏àczàcego obdarowanego z darczyƒcà,
kwot´ pobranego podatku bàdê podstaw´ prawnà
niepobrania podatku;
2) nieodp∏atnego zniesienia wspó∏w∏asnoÊci — okreÊla przedmiot czynnoÊci, wartoÊç rzeczy lub prawa
majàtkowego w cz´Êci przekraczajàcej wartoÊç
udzia∏u we wspó∏w∏asnoÊci przys∏ugujàcego nabywcy przed jej zniesieniem, grup´ podatkowà wynikajàcà z osobistego stosunku ∏àczàcego zbywc´
z nabywcà, kwot´ pobranego podatku bàdê podstaw´ prawnà niepobrania podatku.
2. Je˝eli przedmiotem darowizny jest prawo majàtkowe polegajàce na obowiàzku Êwiadczenia na rzecz
nabywcy, a wartoÊç tego Êwiadczenia nie mo˝e byç
przy sporzàdzaniu aktu ustalona, notariusz nie oblicza
i nie pobiera podatku, lecz jest obowiàzany przes∏aç
urz´dowi skarbowemu odpis sporzàdzonego aktu
w terminie dwóch tygodni od dnia dokonania czynnoÊci.
§ 4. 1. Notariusz sporzàdzajàc akt notarialny obejmujàcy czynnoÊç, z tytu∏u której jest p∏atnikiem, ma
obowiàzek:
1) pouczyç strony o skutkach przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym w razie zatajenia lub
podania niezgodnie z rzeczywistoÊcià danych mogàcych mieç wp∏yw na wysokoÊç podatku;
2) pouczyç strony o przys∏ugujàcym organowi podatkowemu prawie podwy˝szenia wartoÊci nabytych
rzeczy lub praw majàtkowych, je˝eli wartoÊç podana przez strony nie odpowiada wartoÊci rynkowej.
2. O pouczeniu stron oraz udzielonych wyjaÊnieniach notariusz sporzàdza wzmiank´ w akcie.
§ 5. 1. Notariusz mo˝e sporzàdziç akt notarialny bez
pobrania podatku za uprzednià zgodà urz´du skarbowego na sporzàdzenie aktu notarialnego bez obowiàzku pobrania podatku; w tym przypadku notariusz jest
obowiàzany przes∏aç odpis aktu w terminie dwutygodniowym urz´dowi skarbowemu, który wyda∏ zgod´.
2. Je˝eli urzàd skarbowy wyrazi∏ zgod´ na pobranie
tylko cz´Êci nale˝nego podatku przy sporzàdzaniu aktu,
notariusz uzale˝ni sporzàdzenie aktu od uiszczenia odpowiedniej cz´Êci podatku.
3. Stwierdzenie o uiszczeniu podatku notariusz zamieszcza w treÊci aktu notarialnego. Je˝eli notariusz
nie pobiera podatku, jest obowiàzany podaç podstaw´
prawnà zwolnienia od podatku bàdê te˝ powo∏aç pismo urz´du skarbowego wyra˝ajàcego zgod´ na jego
niepobranie.

Poz. 1968

§ 6. 1. Notariusz jest obowiàzany prowadziç rejestr
podatku na ka˝dy rok kalendarzowy odr´bnie.
2. Rejestr powinien zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà;
2) dat´ dokonania czynnoÊci, z tytu∏u której notariusz
jest p∏atnikiem;
3) nazwiska i adresy stron czynnoÊci;
4) okreÊlenie przedmiotu umowy, jego wartoÊç,
w przypadku nieruchomoÊci miejsce jej po∏o˝enia;
5) grup´ podatkowà;
6) kwot´ pobranego podatku lub podstaw´ prawnà
niepobrania podatku;
7) rubryk´ „uwagi”.
§ 7. 1. Notariusz jest obowiàzany:
1) podsumowaç w rejestrze kwoty pobranego podatku w okresach dokonywania wp∏at;
2) odnotowaç w rejestrze w rubryce „uwagi” kwot´
wp∏aconego podatku, dat´ wp∏aty i okres, którego
wp∏ata dotyczy;
3) wype∏niç i przes∏aç deklaracj´ o wysokoÊci pobranego podatku oraz o wysokoÊci podatku przekazywanego na rachunek urz´du skarbowego;
4) w terminie do 7 dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym pobrano podatek:
a) przekazywaç pobrany podatek,
b) przesy∏aç urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwemu
ze wzgl´du na siedzib´ p∏atnika odpisy sporzàdzonych aktów notarialnych wpisanych do rejestru wraz z odpisem rejestru podatku za ka˝dy
ubieg∏y miesiàc.
2. Rejestry podatku oraz dowody wp∏aty nale˝y
przechowywaç przez okres 5 lat, liczàc od koƒca roku,
w którym rejestr za∏o˝ono.
§ 8. 1. Rejestr podatku mo˝e byç zastàpiony przez
repertorium A przewidziane przepisami o prowadzeniu
ksiàg notarialnych i przekazywaniu na przechowywanie dokumentów.
2. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce rejestru podatku stosuje si´ odpowiednio do repertorium zast´pujàcego rejestr.
§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
i Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 28 grudnia 1999 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 (Dz. U. Nr 111,
poz. 1289).
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Finansów:
w z. J. O˝óg
Minister SprawiedliwoÊci:
G. Kurczuk

