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Na podstawie art. 261 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów
celnych (Dz. U. Nr 19, poz. 232, z 2002 r. Nr 43, poz. 390
oraz z 2003 r. Nr 116, poz. 1097) w § 22 ust. 1 otrzymu-
je brzmienie:

„1. Osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç w formie agencji
celnej poza dzia∏alnoÊcià gospodarczà, o której
mowa w art. 259 Kodeksu celnego, mo˝e równie˝
prowadziç innà dzia∏alnoÊç gospodarczà z wy∏à-
czeniem dzia∏alnoÊci polegajàcej na dokonywaniu
obrotu towarowego z zagranicà w celach handlo-
wych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: A. Raczko
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 sierpnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych 

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141,
poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz
z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 sierpnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku sk∏adnia 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 oraz z 2002 r. Nr 234,
poz. 1967) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zeznania podatkowe, o których mowa w § 1 ust. 1,
nale˝y sk∏adaç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
skarbowego w terminie miesiàca od dnia powsta-
nia obowiàzku podatkowego.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2003 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

———————
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, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 sierpnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad poboru podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 wrzeÊnia
2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych

(Dz. U. Nr 86, poz. 959, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r.

Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 137, poz. 1302.
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§ 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 oraz z 2002 r. Nr 229, poz. 1915) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´
z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czyn-
noÊci cywilnoprawnych,

2) organie podatkowym — rozumie si´ przez
to naczelnika urz´du skarbowego,

3) urz´dzie skarbowym — rozumie si´ przez to
urzàd skarbowy obs∏ugujàcy w∏aÊciwy or-
gan podatkowy.”;

2) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5
ustawy, oraz w razie przed∏o˝enia przez strony
czynnoÊci cywilnoprawnej decyzji organu po-
datkowego o zwolnieniu p∏atnika z obowiàzku
poboru podatku, notariusze przesy∏ajà urz´do-
wi skarbowemu wypis aktu notarialnego w ter-
minie 14 dni od daty jego sporzàdzenia.”;

3) u˝yte w § 3 w ust. 2, w § 4 w ust. 1 w pkt 2 i 4 oraz
w ust. 2, w § 5 w ust. 2 w pkt 2, w § 6 w ust. 4 i w § 7
w ust. 3, w ró˝nych przypadkach, wyrazy „urzàd
skarbowy” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „organ podatkowy”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2003 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 sierpnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej

Na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 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
4 lipca 2002 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
od energii elektrycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 971) § 5
otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, rozpatru-
jàc wniosek o zwrot podatku akcyzowego, jest

obowiàzany ostemplowaç piecz´cià urz´du
celnego oraz przedziurkowaç ka˝dà faktur´
lub dokument celny, o którym mowa w § 4
ust. 3, w celu unikni´cia ponownego ich u˝y-
cia.

2. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego wydaje
decyzj´ o wysokoÊci uznanej kwoty zwrotu po-
datku akcyzowego i dokonuje zwrotu tej kwo-
ty w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w § 4 ust. 1, na rachunek ban-
kowy podatnika.

3. Po dokonaniu zwrotu podatku akcyzowego
w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego niezw∏ocz-
nie zwraca podatnikowi ostemplowane oraz
przedziurkowane faktury i dokumenty celne,
o których mowa w § 4 ust. 3.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2003 r.

Minister Finansów: A. Raczko

———————
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 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 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774,
Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.


