
Art. 5. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W odniesieniu do obszarów morskich wód
wewn´trznych, morza terytorialnego i wy-
∏àcznej strefy ekonomicznej przeznaczenie te-
renu, rozmieszczenie inwestycji celu publicz-
nego oraz sposób zagospodarowania i wa-
runki zabudowy terenu okreÊla si´ na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41).”;

2) w art. 51 w ust. 1 uchyla si´ pkt 4;

3) w art. 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego na terenach zamkni´tych.”;

4) w art. 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach
zamkni´tych wydaje wojewoda.”.

Art. 6. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych decyzjà ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 7. 1. Zezwolenia wydane na podstawie przepi-
sów art. 22, art. 23, art. 26, art. 29, art. 30 pkt 5, art. 31
ust. 1, art. 32 i art. 32a ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1 niniejszej ustawy stajà si´ odpowiednio po-
zwoleniami oraz zachowujà wa˝noÊç na czas, na który
zosta∏y wydane.

2. Zgoda wydana na podstawie art. 28 ustawy wy-
mienionej w art. 1 niniejszej ustawy staje si´ odpo-
wiednio pozwoleniem i zachowuje wa˝noÊç na czas,
na który zosta∏a wydana. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia. 
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U S TAWA

z dnia 19 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych

Art. 1. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podat-
ku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86,
poz. 959, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, je˝eli
powodujà one podwy˝szenie podstawy
opodatkowania podatkiem od czynnoÊci cy-
wilnoprawnych, z zastrze˝eniem ust. 3 pkt 4,

3) orzeczenia sàdów, w tym równie˝ polubow-
nych, oraz ugody, je˝eli wywo∏ujà one takie
same skutki prawne, jak czynnoÊci cywilno-
prawne wymienione w pkt 1 lub 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku umowy spó∏ki za zmian´ umo-
wy uwa˝a si´:

1) przy spó∏ce osobowej — wniesienie lub
podwy˝szenie wniesionego do spó∏ki

wk∏adu, którego wartoÊç powoduje
zwi´kszenie majàtku spó∏ki albo podwy˝-
szenie kapita∏u zak∏adowego, po˝yczk´
udzielonà spó∏ce przez wspólnika lub ak-
cjonariusza, dop∏aty oraz oddanie przez
wspólnika lub akcjonariusza spó∏ce rze-
czy lub praw majàtkowych do nieodp∏at-
nego u˝ywania,

2) przy spó∏ce kapita∏owej — wniesienie lub
podwy˝szenie wniesionego do spó∏ki
wk∏adu, którego wartoÊç powoduje pod-
wy˝szenie kapita∏u zak∏adowego, oraz
dop∏aty,

3) przekszta∏cenie, podzia∏ lub ∏àczenie
spó∏ek, je˝eli ich wynikiem jest zwi´ksze-
nie majàtku spó∏ki lub podwy˝szenie ka-
pita∏u zak∏adowego,

4) przeniesienie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej rzeczywistego oÊrodka
zarzàdzania spó∏ki kapita∏owej lub jej sie-
dziby — tak˝e wtedy, gdy czynnoÊç ta nie
powoduje podwy˝szenia kapita∏u zak∏a-
dowego — je˝eli rzeczywisty oÊrodek za-
rzàdzania lub siedziba nie znajdowa∏y si´
poprzednio na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego, bàdê je˝eli znajdowa∏y si´ na

———————
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.



terytorium takiego paƒstwa, je˝eli umo-
wa spó∏ki nie podlega∏a podatkowi kapi-
ta∏owemu.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Umowa spó∏ki oraz jej zmiana podlega po-
datkowi, je˝eli w chwili dokonania czynno-
Êci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
znajduje si´:

1) w przypadku spó∏ki osobowej — siedziba
tej spó∏ki,

2) w przypadku spó∏ki kapita∏owej:

a) rzeczywisty oÊrodek zarzàdzania albo

b) siedziba tej spó∏ki — je˝eli jej rzeczywi-
sty oÊrodek zarzàdzania nie znajduje
si´ na terytorium ˝adnego z paƒstw
cz∏onkowskich, a je˝eli oÊrodek ten
znajduje si´ na terytorium takiego
paƒstwa, gdy umowa spó∏ki nie podle-
ga podatkowi kapita∏owemu w tym
paƒstwie.”,

d) uchyla si´ ust. 7 i 8;

2) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) spó∏ka osobowa — spó∏k´: cywilnà,
jawnà, partnerskà, komandytowà lub
komandytowo-akcyjnà,

2) spó∏ka kapita∏owa — spó∏k´: z ograni-
czonà odpowiedzialnoÊcià lub akcyjnà, 

3) siedziba spó∏ki — siedzib´ spó∏ki okre-
Êlonà w umowie (statucie) spó∏ki, 

4) rzeczywisty oÊrodek zarzàdzania —
miejscowoÊç, w której ma siedzib´ or-
gan zarzàdzajàcy spó∏ki kapita∏owej, 

5) paƒstwo cz∏onkowskie — paƒstwo b´-
dàce cz∏onkiem Unii Europejskiej,

6) podatek kapita∏owy — podatek, który
zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkow-
skiego jest pobierany od kapita∏u spó∏-
ki kapita∏owej lub od jego podwy˝sze-
nia.”;

3) w art. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) umowy sprzeda˝y oraz zamiany rzeczy, które
w rozumieniu przepisów prawa celnego stano-
wià towary:

a) wprowadzone do wolnego obszaru celnego
lub sk∏adu wolnoc∏owego, 

b) obj´te procedurà sk∏adu celnego.”; 

4) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przy umowie spó∏ki:

a) przy zawarciu umowy — wartoÊç wk∏a-
dów wniesionych do majàtku spó∏ki albo
wartoÊç kapita∏u zak∏adowego, 

b) przy zmianie umowy — wartoÊç wk∏a-
dów powi´kszajàcych majàtek spó∏ki al-
bo wartoÊç, o którà podwy˝szono kapita∏
zak∏adowy, 

c) przy dop∏atach — kwota dop∏at,

d) przy po˝yczce udzielonej spó∏ce przez
wspólnika lub akcjonariusza — kwota lub
wartoÊç po˝yczki,

e) przy oddaniu spó∏ce rzeczy lub praw ma-
jàtkowych do nieodp∏atnego u˝ywania —
roczna wartoÊç nieodp∏atnego u˝ywania,
którà przyjmuje si´ w wysokoÊci 4 %
wartoÊci rynkowej rzeczy lub prawa ma-
jàtkowego oddanego do nieodp∏atnego
u˝ywania,

f) przy przekszta∏ceniu, podziale lub ∏àcze-
niu spó∏ek — wartoÊç majàtku wniesio-
nego do spó∏ki albo wartoÊç kapita∏u za-
k∏adowego,

g) przy przeniesieniu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej rzeczywistego oÊrod-
ka zarzàdzania spó∏ki kapita∏owej lub jej
siedziby — wartoÊç kapita∏u zak∏adowe-
go,”,

b) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. Od podstawy opodatkowania, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 8, odlicza si´: 

1) kwot´ wynagrodzenia wraz z podatkiem
od towarów i us∏ug, pobranà przez nota-
riusza za sporzàdzenie aktu notarialnego
umowy spó∏ki albo jej zmiany, je˝eli po-
woduje ona zwi´kszenie majàtku spó∏ki
albo podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowe-
go,

2) op∏at´ sàdowà zwiàzanà z wpisem spó∏ki
do rejestru przedsi´biorców lub zmianà
wpisu w tym rejestrze dotyczàcà wk∏adu
do spó∏ki albo kapita∏u zak∏adowego,

3) op∏at´ za zamieszczenie w Monitorze Sà-
dowym i Gospodarczym og∏oszenia
o wpisach, o których mowa w pkt 2,

4) wartoÊç wk∏adów do spó∏ki lub powi´k-
szajàcych jej majàtek, wartoÊç kapita∏u
zak∏adowego lub jego podwy˝szenia,
kwoty dop∏at, kwoty lub wartoÊç po˝y-
czek oraz wartoÊç rzeczy i praw majàtko-
wych oddanych spó∏ce do nieodp∏atnego
u˝ywania — przez podmioty zwolnione
na podstawie art. 8 pkt 2—5 lub na pod-
stawie przepisów odr´bnych ustaw,

5) wartoÊç wk∏adów do spó∏ki albo wartoÊç
kapita∏u zak∏adowego wynikajàcà z umo-
wy spó∏ki lub jej zmiany, zwiàzanej
z przekszta∏ceniem, podzia∏em lub ∏àcze-
niem spó∏ek, która by∏a opodatkowana
podatkiem od czynnoÊci cywilnopraw-
nych przed dokonaniem tych czynnoÊci, 

6) kwoty dop∏at w spó∏ce kapita∏owej, które
by∏y opodatkowane podatkiem od czyn-
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noÊci cywilnoprawnych, a nast´pnie zo-
sta∏y przeznaczone na podwy˝szenie ka-
pita∏u zak∏adowego.”;

5) w art. 7:

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) od umowy spó∏ki 0,5 %.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

6) w art. 9:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeniesienie w∏asnoÊci nieruchomoÊci lub
ich cz´Êci, wraz z cz´Êciami sk∏adowymi,
z wyjàtkiem budynków mieszkalnych lub ich
cz´Êci znajdujàcych si´ na obszarze miast,
w drodze umów:

a) sprzeda˝y, 

b) do˝ywocia,

c) o dzia∏ spadku — w cz´Êci dotyczàcej
sp∏at lub dop∏at,

d) o zniesienie wspó∏w∏asnoÊci — w cz´Êci
dotyczàcej sp∏at lub dop∏at,

e) darowizny — w cz´Êci dotyczàcej przej´-
cia przez obdarowanego d∏ugów i ci´˝a-
rów albo zobowiàzaƒ darczyƒcy,

f) zamiany — do wysokoÊci wartoÊci rynko-
wej nieruchomoÊci wraz z jej cz´Êciami
sk∏adowymi,

g) odp∏atnej renty, 

pod warunkiem, ˝e w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym, w chwili dokonania czyn-
noÊci, nabyte grunty stanowià gospodar-
stwo rolne albo utworzà gospodarstwo rol-
ne lub wejdà w sk∏ad gospodarstwa rolne-
go b´dàcego w∏asnoÊcià nabywcy,”;

b) w pkt 10 dodaje si´ lit. h w brzmieniu:

„h) przez wspólnika (akcjonariusza) spó∏ce kapi-
ta∏owej,”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) umowy spó∏ki:

a) zawarte wskutek przekszta∏cenia, po-
dzia∏u lub ∏àczenia w cz´Êci dotyczàcej
kapita∏u zak∏adowego, którego wartoÊç
przed dokonaniem czynnoÊci zosta∏a
opodatkowana podatkiem kapita∏owym
poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, 

b) których skutkiem jest przeniesienie rze-
czywistego oÊrodka zarzàdzania lub sie-
dziby spó∏ki kapita∏owej z paƒstwa
cz∏onkowskiego innego ni˝ Rzeczpospo-
lita Polska na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, je˝eli wartoÊç kapita∏u spó∏-
ki by∏a opodatkowana podatkiem kapi-
ta∏owym w paƒstwie cz∏onkowskim,”;

7) w art. 10 ust. 3a i 3b otrzymujà brzmienie:

„3a. P∏atnicy wp∏acajà pobrany podatek na rachu-
nek organu podatkowego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ p∏atnika.

3b. Notariusze, jako p∏atnicy podatku, sà obowià-
zani do przekazywania organowi podatkowe-
mu w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ p∏at-
nika odpisów sporzàdzanych aktów notarial-
nych dotyczàcych czynnoÊci cywilnopraw-
nych stanowiàcych przedmiot opodatkowa-
nia.”;

8) w art. 11 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podwy˝szenie kapita∏u spó∏ki nie zostanie za-
rejestrowane lub zostanie zarejestrowane
w wysokoÊci ni˝szej ni˝ okreÊlona w uchwale
— w cz´Êci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy podat-
kiem zap∏aconym i podatkiem nale˝nym od
podwy˝szenia kapita∏u ujawnionego w reje-
strze przedsi´biorców,”;

9) po art. 13 dodaje si´ art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. Organem podatkowym w∏aÊciwym rze-
czowo w sprawach podatku od czynno-
Êci cywilnoprawnych jest naczelnik
urz´du skarbowego.”.

Art. 2. Do czynnoÊci cywilnoprawnych, z tytu∏u
których obowiàzek podatkowy powsta∏ przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

Art. 3. Przepis art. 6 ust. 9 pkt 5 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
ma zastosowanie:

1) w przypadku przekszta∏cenia lub ∏àczenia spó∏ek —
tak˝e do wartoÊci majàtku spó∏ki lub kapita∏u za-
k∏adowego opodatkowanego na zasadach okre-
Êlonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r.
o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74,
poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11,
poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117,
poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr 68,
poz. 805);

2) w przypadku podzia∏u spó∏ek — wy∏àcznie do war-
toÊci majàtku spó∏ki lub kapita∏u zak∏adowego
wniesionego od dnia przystàpienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej do Unii Europejskiej.

Art. 4. Kwot dop∏at w spó∏ce kapita∏owej, o których
mowa w art. 6 ust. 9 pkt 6 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie
odlicza si´ od podstawy opodatkowania, je˝eli dop∏a-
ty zosta∏y wniesione przed dniem przystàpienia Rze-
czypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem przystà-
pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,
z wyjàtkiem art. 1 pkt 3 i pkt 6 lit. a, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia, oraz
art. 1 pkt 9, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. 
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