
Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 wrze-
Ênia 2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399, Nr 143, poz. 1199
i Nr 169, poz. 1418) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy sposób zap∏aty, pobierania i zwrotu
podatku, w tym czynnoÊci zwiàzane z poborem
podatku i sposób udzielania przez p∏atnika po-
uczeƒ stronom czynnoÊci cywilnoprawnej oraz
treÊç rejestrów podatku;

2) wzory: deklaracji w sprawie podatku od czynnoÊci
cywilnoprawnych i deklaracji o wysokoÊci podat-
ku pobranego i wp∏aconego przez p∏atnika oraz
szczegó∏owy zakres zawartych w nich danych,
w szczególnoÊci:

a) w deklaracji w sprawie podatku od czynnoÊci
cywilnoprawnych — dat´ i miejsce dokonania
czynnoÊci, imi´ i nazwisko albo nazw´ lub firm´
strony czynnoÊci cywilnoprawnej, numer iden-
tyfikacji podatkowej (je˝eli strona go posiada)
oraz miejsce zamieszkania (siedzib´) strony
czynnoÊci cywilnoprawnej, zwi´z∏e okreÊlenie
treÊci i przedmiotu czynnoÊci, miejsce jego po-
∏o˝enia lub wykonywania praw majàtkowych,
podstaw´ opodatkowania, odliczenia od pod-
stawy opodatkowania, stawk´ podatku, kwot´
nale˝nego podatku, 

b) w deklaracji o wysokoÊci podatku pobranego
i wp∏aconego przez p∏atnika — rodzaj p∏atnika,
imi´ i nazwisko p∏atnika albo nazw´ lub firm´, ad-
res miejsca zamieszkania albo siedziby p∏atnika,
numer identyfikacji podatkowej, kwot´ podatku
pobranego w danym miesiàcu, kwot´ potràcone-
go wynagrodzenia z tytu∏u poboru podatku oraz
kwot´ podatku wp∏aconego naczelnikowi urz´du
skarbowego i dat´ sporzàdzenia deklaracji.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czynnoÊci cywil-
noprawnych; 

2) organie podatkowym — rozumie si´ przez to na-
czelnika urz´du skarbowego; 

3) siedzibie p∏atnika — rozumie si´ przez to w przy-
padku:

a) notariusza — miejsce po∏o˝enia jego kancelarii
notarialnej, 

b) nabywcy rzeczy — miejsce jego zamieszkania
(lub siedziby).

Rozdzia∏ 2

Zap∏ata podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych

§ 3. 1. Osoby lub jednostki, o których mowa w art. 5
ust. 1 ustawy, obliczajà i dokonujà zap∏aty podatku od
czynnoÊci cywilnoprawnych, zwanego dalej „podat-
kiem”:

1) w kasie w∏aÊciwego organu podatkowego lub

2) na rachunek bankowy w∏aÊciwego organu podat-
kowego

— chyba ˝e podatek pobierany jest przez p∏atnika.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy,
sk∏adajà w∏aÊciwemu organowi podatkowemu jednà
deklaracj´.

3. Wzór deklaracji okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

Rozdzia∏ 3

Pobór podatku przez p∏atników oraz sposób
prowadzenia rejestrów podatku

§ 4. 1. P∏atnicy podatku od czynnoÊci cywilnopraw-
nych, zwani dalej „p∏atnikami”, sà obowiàzani:

1) w prowadzonym na ka˝dy rok podatkowy osob-
nym rejestrze podatku ponumerowaç karty;

2) w razie niepobrania podatku zamieszczaç w treÊci
aktów notarialnych i innych dokumentów stwier-
dzajàcych dokonanie czynnoÊci cywilnoprawnej
adnotacje stwierdzajàce fakt niepobrania podatku
z podaniem podstawy prawnej bàdê powo∏aniem
decyzji organu podatkowego zawierajàcej zgod´
na niepobranie podatku; 

3) je˝eli czynnoÊç cywilnoprawna jest zwolniona od
podatku, wype∏niç nast´pujàce rubryki rejestru: licz-
b´ porzàdkowà, dat´ wpisania do rejestru aktu no-
tarialnego lub innego dokumentu stwierdzajàcego
dokonanie czynnoÊci cywilnoprawnej, dat´ i numer
dokumentu, imi´ i nazwisko albo nazw´ lub firm´
strony (stron) czynnoÊci cywilnoprawnej, numer
identyfikacji podatkowej (je˝eli strona go posiada)
oraz miejsce zamieszkania (siedzib´) strony (stron)
czynnoÊci cywilnoprawnej, a w rubryce „uwagi” —
podstaw´ prawnà niepobrania podatku;
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4) podsumowaç w rejestrze kwoty podatku pobrane-
go w ka˝dym miesiàcu, za jaki dokonywane jest
rozliczenie podatku z organem podatkowym;

5) odnotowywaç w rejestrze w rubryce „uwagi” kwo-
t´ podatku przekazanego na rachunek bankowy
organu podatkowego, dat´ wp∏aty i okres, którego
wp∏ata dotyczy, oraz wskazywaç podatnika, od
którego podatek zosta∏ pobrany.

2. Wzór deklaracji o wysokoÊci podatku pobranego
i wp∏aconego przez p∏atnika okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Notariusze, jako p∏atnicy podatku od czyn-
noÊci cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu
notarialnego, pobierajà podatek gotówkà lub bezgo-
tówkowo.

2. Notariusze sà obowiàzani:

1) okreÊlaç w treÊci sporzàdzanych aktów notarialnych
podstaw´ prawnà i sposób obliczenia podatku;

2) ustnie pouczaç strony czynnoÊci cywilnoprawnych
o skutkach przewidzianych w Kodeksie karnym
skarbowym w razie podania nieprawdy lub zataje-
nia prawdy, przez co podatek nara˝ony jest na
uszczuplenie, oraz o przys∏ugujàcym organowi po-
datkowemu prawie do okreÊlenia, podwy˝szenia
lub obni˝enia wartoÊci przedmiotu tej czynnoÊci,
a tak˝e o cià˝àcym na stronach solidarnym obo-
wiàzku zap∏aty zaleg∏oÊci podatkowej wraz z odset-
kami za zw∏ok´, w przypadku okreÊlenia lub pod-
wy˝szenia wartoÊci przedmiotu czynnoÊci cywilno-
prawnej przez organ podatkowy; o pouczeniu no-
tariusz sporzàdza wzmiank´ w akcie notarialnym.

3. Rejestr podatku powinien zawieraç nast´pujàce
rubryki: liczb´ porzàdkowà, dat´ sporzàdzenia aktu
notarialnego, numer repertorium A, dat´ wpisania do
rejestru aktu notarialnego, imi´ i nazwisko albo nazw´
lub firm´ strony (stron) czynnoÊci cywilnoprawnej,
numer identyfikacji podatkowej (je˝eli strona go po-
siada) oraz miejsce zamieszkania (siedzib´) strony
(stron) czynnoÊci cywilnoprawnej, zwi´z∏e okreÊlenie
treÊci czynnoÊci, wartoÊç przedmiotu czynnoÊci cywil-
noprawnej, miejsce po∏o˝enia nieruchomoÊci stano-
wiàcej przedmiot tej czynnoÊci (miejscowoÊç, gmina,
powiat, województwo), stawk´ podatku, kwot´ pobra-
nego podatku oraz uwagi.

4. Rejestr mo˝e byç zastàpiony przez repertorium A,
przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiàg i prze-
chowywaniu akt notarialnych; przepisy dotyczàce reje-
stru stosuje si´ odpowiednio do repertorium zast´pujà-
cego rejestr.

5. Notariusz nie oblicza i nie pobiera podatku
w przypadku:

1) okreÊlonym w art. 6 ust. 5 ustawy,

2) przed∏o˝enia przez strony czynnoÊci cywilnopraw-
nej decyzji organu podatkowego zawierajàcej zgo-
d´ na niepobranie podatku,

w tych przypadkach notariusz jest obowiàzany prze-
s∏aç organowi podatkowemu w∏aÊciwemu w sprawie
podatku odpis aktu notarialnego, w terminie 14 dni
od daty jego sporzàdzenia.

§ 6. 1. Nabywcy rzeczy przeznaczonych do przero-
bu lub sprzeda˝y jako p∏atnicy pobierajà podatek go-
tówkà lub bezgotówkowo przy wyp∏acie nale˝noÊci za
nabyte rzeczy.

2. P∏atnicy, o których mowa w ust. 1, sà obowiàza-
ni zamieszczaç na dokumentach stwierdzajàcych do-
konanie czynnoÊci cywilnoprawnej adnotacj´ o pobra-
niu podatku, ze wskazaniem kwoty podatku i pozycji
rejestru, pod którà kwota ta zosta∏a wpisana.

3. Rejestr powinien zawieraç nast´pujàce rubryki:
liczb´ porzàdkowà, dat´ wpisania do rejestru doku-
mentu stwierdzajàcego dokonanie czynnoÊci cywilno-
prawnej, dat´ i numer dokumentu, imi´ i nazwisko al-
bo nazw´ lub firm´, numer identyfikacji podatkowej
(je˝eli sprzedawca go posiada) oraz miejsce zamiesz-
kania (siedzib´) sprzedawcy, kwot´ nale˝noÊci, stawk´
podatku, kwot´ pobranego podatku oraz uwagi.

4. Je˝eli w urzàdzeniach ksi´gowych jest wyodr´b-
niony rachunek podatku pozwalajàcy na kontrol´ pra-
wid∏owoÊci i terminowoÊci jego poboru, p∏atnicy mo-
gà, za zgodà organu podatkowego, zaniechaç prowa-
dzenia rejestru podatku, poczynajàc od pierwszego
dnia miesiàca po miesiàcu, w którym otrzymali zgod´.

Rozdzia∏ 4

Zwrot podatku

§ 7. 1. W przypadkach okreÊlonych w art. 11 ust. 1
ustawy zwrot podatku nast´puje po przeprowadzeniu
post´powania i ustaleniu, ˝e zachodzà przes∏anki wy-
mienione w tym przepisie, oraz okreÊleniu w decyzji
wysokoÊci podatku podlegajàcego zwrotowi.

2. Wszcz´cie post´powania w sprawie zwrotu po-
datku nast´puje na wniosek lub z urz´du.

3. Zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy, na
którego obszarze dzia∏ania po∏o˝ona jest gmina, której
podatek stanowi∏ dochód.

4. Je˝eli w przypadkach okreÊlonych w ust. 1 obo-
wiàzek zap∏aty podatku cià˝y∏ solidarnie na osobach
lub jednostkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 usta-
wy, zwrot podatku nast´puje na rzecz jednej z osób
(jednostek) solidarnie zobowiàzanych do jego zap∏aty,
z równoczesnym powiadomieniem pozosta∏ych osób
(jednostek) o dokonanym zwrocie.

5. Zwrot podatku nast´puje z urz´du.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
16 sierpnia 2006 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w spra-
wie szczegó∏owych zasad poboru podatku od czynnoÊci
cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1153, z 2002 r.
Nr 229, poz. 1915, z 2003 r. Nr 146, poz. 1419, z 2004 r.
Nr 47, poz. 453 oraz z 2005 r. Nr 246, poz. 2089).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2006 r. (poz. 989)

Za∏àcznik nr 1



Dziennik Ustaw Nr 139 — 7137 — Poz. 989



Dziennik Ustaw Nr 139 — 7138 — Poz. 989



Dziennik Ustaw Nr 139 — 7139 — Poz. 989



Dziennik Ustaw Nr 139 — 7140 — Poz. 989



Dziennik Ustaw Nr 139 — 7141 — Poz. 989



Dziennik Ustaw Nr 139 — 7142 — Poz. 989

Za∏àcznik nr 2


