
Na podstawie art. 28 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. P∏atnikom i inkasentom przys∏uguje wyna-
grodzenie z tytu∏u terminowego wp∏acania podatków,
wynoszàce:

1) 0,3% kwoty podatków pobranych przez p∏atników
na rzecz bud˝etu paƒstwa;

2) 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów
na rzecz bud˝etu paƒstwa.

2. Kwota nale˝nego wynagrodzenia jest potràcana
z kwoty podatków pobranych przez p∏atników lub inka-
sentów.

§ 2. P∏atnik lub inkasent, który pobra∏ podatek nie-
nale˝nie lub w wysokoÊci wy˝szej od nale˝nej, jest
obowiàzany dokonaç zwrotu nienale˝nego wynagro-
dzenia na rachunek w∏aÊciwego urz´du skarbowego
wraz z odsetkami za zw∏ok´.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.3)

Minister Finansów: w z. I. O˝óg
———————
3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporzàdzeniem by∏

uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463),
które w tym zakresie przestaje obowiàzywaç z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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2065

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2002 r. 

w sprawie wynagrodzenia p∏atników i inkasentów pobierajàcych podatki na rzecz bud˝etu paƒstwa.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) 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.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Na podstawie art. 283 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór imiennego upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli podatkowej przez:

1) pracowników urz´du skarbowego — w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia;

2) pracowników urz´du jednostki samorzàdu teryto-
rialnego — w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.3)

Minister Finansów: w z. I. O˝óg
———————
3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporzàdzeniem by∏

uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463),
które w tym zakresie przestaje obowiàzywaç z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) 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.


