
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i tryb wp∏at do
bud˝etu paƒstwa nale˝noÊci pieni´˝nej uzyskanej ze
sprzeda˝y substancji nowej, w jej postaci w∏asnej lub
jako sk∏adnika preparatu, w sytuacji gdy przedsi´bior-
ca wprowadzi∏ t´ substancj´ do obrotu bez wymaga-
nego zg∏oszenia.

§ 2. 1. Przedsi´biorca uzyskujàcy przychody z tytu-
∏u sprzeda˝y substancji nowej, o której mowa w § 1,
jest obowiàzany bez wezwania do wp∏aty na rachunek
w∏aÊciwego urz´du skarbowego nale˝noÊci pieni´˝-
nej, stanowiàcej 100 % przychodów ze sprzeda˝y tej
substancji, w terminie do 20 dnia ka˝dego miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym uzyska∏ te przy-
chody, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przedsi´biorca p∏acàcy zrycza∏towany podatek
dochodowy w formie karty podatkowej wp∏aca nale˝-
noÊç pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, w terminie do
7 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc ubieg∏y.

3. Urz´dem skarbowym, o którym mowa w ust. 1,
jest urzàd skarbowy, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy w sprawie opodatkowania po-
datkiem dochodowym.

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

Minister Finansów: w z. J. Neneman
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu wp∏at nale˝noÊci z tytu∏u wprowadzenia do obrotu substancji nowej 
bez wymaganego zg∏oszenia

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263.


