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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzoru zg∏oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od to-
warów i us∏ug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zg∏oszenia, wzoru zg∏oszenia o zaprze-
staniu wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us∏ug lub podatkiem
akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od 

towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 9 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 1999 r. w sprawie okreÊlenia wzoru zg∏o-
szenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów
i us∏ug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdze-
nia tego zg∏oszenia, wzoru zg∏oszenia o zaprzestaniu

wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowa-
niu podatkiem od towarów i us∏ug lub podatkiem akcy-
zowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów
identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towa-
rów i us∏ug oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 106,
poz. 1208 oraz z 2000 r. Nr 72, poz. 844) za∏àcznik nr 1
otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniej-
szego rozporzàdzenia.

§ 2. Do wyczerpania nak∏adu, jednak nie d∏u˝ej ni˝
do dnia 31 lipca 2003 r., mo˝e byç równie˝ stosowany
przez podatników, z wyjàtkiem podatników, o których
mowa w art. 10 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym, wzór zg∏oszenia rejestracyjnego w zakre-
sie podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzo-
wego, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wej-
Êcia  w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. I. O˝óg

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132,
poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703,
z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, 
Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943
i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161,
poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95,
poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107,
z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580,
Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106,
poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185,
Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169,
poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803.
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