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jest Naczelnik Drugiego Urz´du Skarbowe-
go Warszawa-ÂródmieÊcie.”; 

2) w § 6 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „urz´dów skarbo-
wych” zast´puje si´ wyrazami „naczelników urz´-
dów skarbowych”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci miejsco-
wej w sposób wskazany w przepisach prawa
podatkowego, w∏aÊciwym organem podatko-
wym jest odpowiednio Naczelnik Drugiego
Urz´du Skarbowego Warszawa-ÂródmieÊcie
lub Prezydent miasta sto∏ecznego Warsza-
wy.”;

4) w § 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) naczelnicy urz´dów skarbowych, je˝eli po-
datki, zgodnie z odr´bnymi przepisami, sà

wp∏acane na rachunki urz´dów skarbowych,
w∏aÊciwi ze wzgl´du na:

a) miejsce zamieszkania p∏atnika, je˝eli p∏at-
nik jest osobà fizycznà,

b) adres siedziby p∏atnika, je˝eli p∏atnik nie
jest osobà fizycznà,

c) miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci przez
p∏atnika, je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊci-
woÊci w sposób wskazany w lit. b;”. 

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

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

1488

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów
Skarbowych

Na podstawie art. 46 § 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. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skar-
bowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbo-
wych (Dz. U. Nr 240, poz. 2068) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych za-

wiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz in-
formacje o urz´dzie skarbowym, którym kieru-
je w∏aÊciwy naczelnik urz´du skarbowego, któ-
ry dokona∏ wpisu zastawu skarbowego.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Naczelnik urz´du skarbowego dokonuje wykre-

Êlenia wpisu w rejestrze zastawów skarbowych
w dniu:
1) wygaÊni´cia zastawu skarbowego;
2) wydania decyzji na podstawie art. 42a usta-

wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa.”;

3) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

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

Minister Finansów: w z. E. Mucha

———————
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, 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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