
d) umowy Europejskiego Funduszu Rozwoju (kra-
je ACP),

e) umowy Phare, Tacis z paƒstwami Êrodkowej
i wschodniej Europy,

f) projekty finansowane przez Europejski Bank In-
westycyjny, Europejski Bank Centralny i Euro-
pejski Bank Odbudowy i Rozwoju,

g) umowy dotyczàce Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (Norwegia, Islandia i Liechten-
stein),

h) umowy zawarte zgodnie z porozumieniem do-
tyczàcym zamówieƒ publicznych (GPA) w ra-
mach GATT/Âwiatowej Organizacji Handlu
(WTO) ze Szwajcarià,

i) zawiadomienia dotyczàce europejskiej ekono-
micznej grupy interesów (EEIGs),

j) umowy publiczne dotyczàce us∏ug lotniczych.

Art. 29b. Terenowe organy administracji rzàdowej
na terenie swojego dzia∏ania zapewniajà udost´pnia-
nie do nieodp∏atnego, powszechnego wglàdu zbiorów
Dziennika UE w j´zyku polskim w wersji papierowej
lub elektronicznej. Informacja o miejscu i terminach
udost´pniania powinna byç podana w urz´dzie tere-
nowego organu administracji rzàdowej.

Art. 30—40. (pomini´te).8)

Art. 41. Zachowujà moc upowa˝nienia do wyda-
wania tekstów jednolitych, skierowane do organów
wymienionych w tych upowa˝nieniach, zawarte w ak-
tach normatywnych wydanych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 42. W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
do dnia wype∏nienia obowiàzku wydawania dziennika
urz´dowego, o którym mowa w art. 22, akty i orzeczenia
okreÊlone w art. 12 sà og∏aszane w Monitorze Polskim.

Art. 42a.9) Wydawanie dzienników urz´dowych
i skorowidzów do roczników tych dzienników w for-
mie elektronicznej, a tak˝e udost´pnianie dzienników
urz´dowych, zbiorów aktów prawa miejscowego usta-
nowionych przez powiat i zbiorów przepisów gmin-
nych oraz og∏oszonych w nich aktów normatywnych
i innych aktów prawnych przez Êrodki komunikacji
elektronicznej oraz informatyczne noÊniki danych na-
st´puje od dnia 1 lipca 2006 r.

Art. 42b.10) Do dnia 1 maja 2008 r. przepisów
art. 15 ust. 3a i ust. 5, art. 20a, art. 20b, art. 28a,
art. 28b i art. 42a nie stosuje si´.

Art. 43. Traci moc ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r.
o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski” (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r.
Nr 94, poz. 420 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34).

Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.
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———————
8) Zamieszczone w obwieszczeniu.

———————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia

16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 267, poz. 2253), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2005 r.

10) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o zmia-
nie ustawy o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 145, poz. 1050), który wszed∏
w ˝ycie z dniem 14 sierpnia 2006 r.
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253
oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145,
poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czynnoÊci 
cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959), z uwzgl´d-
nieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach to-
warowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099),

2) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

3) ustawà z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy
o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U.
Nr 121, poz. 1031),

4) ustawà z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o Funduszu
˚eglugi Âródlàdowej i Funduszu Rezerwowym
(Dz. U. Nr 199, poz. 1672),



5) ustawà z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721
oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1601),

6) ustawà z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874),

7) ustawà z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wo-
jewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie
niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompe-
tencje organów oraz organizacj´ jednostek organi-
zacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302),

8) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji
górnictwa w´gla kamiennego w latach 2003—2006
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037),

9) ustawà z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy
o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 42),

10) ustawà z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
(Dz. U. Nr 42, poz. 386),

11) ustawà z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535),

12) ustawà z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254,
poz. 2533),

13) ustawà z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powa-
niu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie
og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od
czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 41, poz. 399),

14) ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
— Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199),

15) ustawà z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nierucho-
moÊci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418),

16) ustawà z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie usta-
wy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy
o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U.
Nr 222, poz. 1629)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 28 marca 2007 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 70 ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏-
dach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099), który
stanowi:

„Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:

1) art. 26 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 18 miesi´cy od dnia og∏oszenia,

2) art. 29, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

2) art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadze-
niu ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085), który stanowi:

„Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2001 r., z wyjàtkiem:

1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia ustawy,

2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie
ustawy o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1031), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

4) art. 25 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o Fun-
duszu ˚eglugi Âródlàdowej i Funduszu Rezerwo-
wym (Dz. U. Nr 199, poz.1672), który stanowi:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

5) art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80,
poz. 721 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1601), który sta-
nowi:

„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia i traci moc,
z wyjàtkiem rozdzia∏u 6, z dniem 31 grud-
nia 2013 r.”;

6) art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 874), który stanowi:

„Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 3 i 4, art. 6—14, art. 16—19 oraz
art. 22 i 23, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

7) art. 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworze-
niu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz
o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania
i kompetencje organów oraz organizacj´ jednostek
organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302), który stanowi:
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„Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2003 r., z wyjàtkiem:

1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienio-
nej w art. 8 w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, który wchodzi
w ˝ycie z dniem przystàpienia Rze-
czypospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy
wymienionej w art. 15 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.;

3) art. 32, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia ustawy.”;

8) art. 56 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restruk-
turyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach
2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037), który stano-
wi:

„Art. 56. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 2—5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmia-
nie ustawy o podatku od czynnoÊci cywilnopraw-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 42), które stanowià:

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

Art. 3. Przepis art. 6 ust. 9 pkt 5 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, ma zastosowanie:

1) w przypadku przekszta∏cenia lub ∏àcze-
nia spó∏ek — tak˝e do wartoÊci majàtku
spó∏ki lub kapita∏u zak∏adowego opo-
datkowanego na zasadach okreÊlonych
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∏àcz-
nie do wartoÊci majàtku spó∏ki lub kapi-
ta∏u zak∏adowego wniesionego od dnia
przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej.

Art. 4. Kwot dop∏at w spó∏ce kapita∏owej, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 9 pkt 6 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, nie odlicza si´ od pod-
stawy opodatkowania, je˝eli dop∏aty zo-
sta∏y wniesione przed dniem przystàpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europej-
skiej.

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∏osze-
nia.”;

10) art. 59 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków
rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386), który stanowi:

„Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej, z wyjàtkiem
art. 12 ust. 2, art. 16, art. 17, art. 20—23,
art. 43, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53
ust. 1 pkt 4 i art. 54—56, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

11) art. 176 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535), który
stanowi:

„Art. 176. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

1) art. 23 ust. 5, 6 i 17, art. 24 ust. 4 i 5,
art. 114 ust. 1 i art. 159 stosuje si´ od
dnia og∏oszenia ustawy;

2) art. 96—98, art. 157 i art. 158 stosuje
si´ po up∏ywie 7 dni od dnia og∏osze-
nia ustawy;

3) art. 1—14, art. 15 ust. 1—6, art. 16—22,
art. 23 ust. 1—4 i ust. 7—16, art. 24
ust. 1—3 i ust. 6—12, art. 25—40,
art. 41 ust. 1—11 i 13—16, art. 42—95,
art. 99—113, art. 114 ust. 2—5,
art. 115—146, art. 148—151, art. 153,
art. 156 i art. 162—171 stosuje si´ od
dnia 1 maja 2004 r.;

4) art. 41 ust. 12 stosuje si´ od dnia
1 stycznia 2008 r.”;

12) art. 30 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596
i Nr 254, poz. 2533), który stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 6, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia;

2) art. 7, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.”;

13) art. 72 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´po-
waniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicz-
nej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), który stanowi:

„Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

14) art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199),
który stanowi:
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„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 2005 r., z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 71, pkt 105, pkt 107, pkt 112,
pkt 113 oraz pkt 114, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia i majà zastosowa-
nie do przychodów (dochodów) uzy-
skanych od dnia 1 lipca 2005 r.;

3) art. 1 pkt 1, pkt 5 w zakresie dodawane-
go pkt 3, pkt 8, pkt 30, pkt 94, pkt 96
lit. b, pkt 106, pkt 108, pkt 109
lit. b i pkt 110, art. 6, art. 7 pkt 1—4,
art. 10, art. 16 pkt 1 oraz art. 17, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.;

4) art. 1 pkt 2—4, pkt 29, pkt 63, pkt 65—69,
pkt 72 lit. a i pkt 73, art. 3, art. 4, art. 5,
art. 12, art. 13, art. 14 oraz art. 16 pkt 2—4,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 16 sierp-
nia 2006 r.;

5) art. 1 pkt 5 w zakresie dodawanego
pkt 5, pkt 49 lit. a, b i d oraz art. 18, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.”;

15) art. 29 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji pra-
wa do rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nieru-

chomoÊci poza obecnymi granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418), który stano-
wi:

„Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

16) art. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmia-
nie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz
ustawy o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych
(Dz. U. Nr 222, poz. 1629), które stanowià:

„Art. 4. 1. Do czynnoÊci cywilnoprawnych, o któ-
rych mowa w ustawie wymienionej
w art. 2, z tytu∏u których obowiàzek po-
datkowy powsta∏ przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

2. Przepis art. 6 ust. 9 pkt 6 ustawy wymie-
nionej w art. 2, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, ma zastosowanie do
odliczania od podstawy opodatkowania
kwot po˝yczek udzielonych spó∏ce przez
wspólników (akcjonariuszy) od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r.
(poz. 450)

USTAWA

z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r.

o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych

Rozdzia∏ 1

Przedmiot opodatkowania

Art. 1. 1. Podatkowi podlegajà:

1) nast´pujàce czynnoÊci cywilnoprawne:

a) umowy sprzeda˝y oraz zamiany rzeczy i praw
majàtkowych,

b) umowy po˝yczki,

c) (uchylona),1)

d) umowy darowizny — w cz´Êci dotyczàcej prze-
j´cia przez obdarowanego d∏ugów i ci´˝arów
albo zobowiàzaƒ darczyƒcy,

e)2) umowy do˝ywocia,

f) umowy o dzia∏ spadku oraz umowy o zniesienie
wspó∏w∏asnoÊci — w cz´Êci dotyczàcej sp∏at
lub dop∏at,

g) (uchylona),3)

h) ustanowienie hipoteki,

i) ustanowienie odp∏atnego u˝ytkowania, w tym
nieprawid∏owego, oraz odp∏atnej s∏u˝ebnoÊci,

j) umowy depozytu nieprawid∏owego,

k) umowy spó∏ki (akty za∏o˝ycielskie);

———————
1) Przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r.

o zmianie ustawy o podatku od czynnoÊci cywilnopraw-
nych (Dz. U. Nr 121, poz. 1031), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.

———————
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. a tiret pierw-

sze ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy
o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku
od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.

3) Przez art. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.



2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, je˝eli powo-
dujà one podwy˝szenie podstawy opodatkowania
podatkiem od czynnoÊci cywilnoprawnych, z za-
strze˝eniem ust. 3 pkt 4;

3) orzeczenia sàdów, w tym równie˝ polubownych,
oraz ugody, je˝eli wywo∏ujà one takie same skutki
prawne, jak czynnoÊci cywilnoprawne wymienio-
ne w pkt 1 lub 2.

2. Ilekroç w dalszych przepisach jest mowa o czyn-
noÊciach cywilnoprawnych, przepisy ustawy stosuje
si´ odpowiednio do przedmiotów opodatkowania
okreÊlonych w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. W przypadku umowy spó∏ki za zmian´ umowy
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˝ycz-
k´ udzielonà spó∏ce przez wspólnika lub akcjona-
riusza, dop∏aty oraz oddanie przez wspólnika lub
akcjonariusza spó∏ce rzeczy lub praw majàtko-
wych do nieodp∏atnego u˝ywania;

2)4) przy spó∏ce kapita∏owej — wniesienie lub pod-
wy˝szenie wniesionego do spó∏ki wk∏adu, którego
wartoÊç powoduje podwy˝szenie kapita∏u zak∏a-
dowego, po˝yczk´ udzielonà spó∏ce przez wspól-
nika (akcjonariusza) oraz dop∏aty;

3) przekszta∏cenie, podzia∏ lub ∏àczenie spó∏ek, je˝eli
ich wynikiem jest zwi´kszenie majàtku spó∏ki lub
podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego;

4) przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej rzeczywistego oÊrodka zarzàdzania spó∏ki ka-
pita∏owej lub jej siedziby — tak˝e wtedy, gdy czyn-
noÊç ta nie powoduje podwy˝szenia kapita∏u za-
k∏adowego — je˝eli rzeczywisty oÊrodek zarzàdza-
nia lub siedziba nie znajdowa∏y si´ poprzednio na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, bàdê je˝eli
znajdowa∏y si´ na terytorium takiego paƒstwa, je-
˝eli umowa spó∏ki nie podlega∏a podatkowi kapita-
∏owemu.

4. CzynnoÊci cywilnoprawne podlegajà podatkowi,
z zastrze˝eniem ust. 5, je˝eli ich przedmiotem sà:5)

1) rzeczy znajdujàce si´ na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub prawa majàtkowe wykonywane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rzeczy znajdujàce si´ za granicà lub prawa majàt-
kowe wykonywane za granicà, w przypadku gdy
nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzib´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynnoÊç 
cywilnoprawna zosta∏a dokonana na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowa spó∏ki oraz jej zmiana podlega podatko-
wi, je˝eli w chwili dokonania czynnoÊci 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 rzeczywisty oÊro-
dek zarzàdzania nie znajduje si´ na terytorium
˝adnego z paƒstw cz∏onkowskich, a je˝eli oÊro-
dek ten znajduje si´ na terytorium takiego paƒ-
stwa, gdy umowa spó∏ki nie podlega podatkowi
kapita∏owemu w tym paƒstwie.

6. (uchylony).6)

7. (uchylony).7)

8. (uchylony).7)

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

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

2) spó∏ka kapita∏owa — spó∏k´: z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià lub akcyjnà;

3) siedziba spó∏ki — siedzib´ spó∏ki okreÊlonà
w umowie (statucie) spó∏ki;

4) rzeczywisty oÊrodek zarzàdzania — miejscowoÊç,
w której ma siedzib´ organ zarzàdzajàcy spó∏ki ka-
pita∏owej;

5)8) paƒstwo cz∏onkowskie — paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej lub paƒstwo cz∏onkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— strona umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym;

6) podatek kapita∏owy — podatek, który zgodnie
z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego jest pobierany
od kapita∏u spó∏ki kapita∏owej lub od jego podwy˝-
szenia;

7)9) podatek od towarów i us∏ug — podatek od towa-
rów i us∏ug w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535, z póên. zm.10)) lub podatek od wartoÊci
dodanej pobierany na podstawie przepisów obo-
wiàzujàcych w paƒstwach cz∏onkowskich.
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———————
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
5) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1

lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
6) Przez art. 2 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
7) Przez art. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o podatku od czynnoÊci cywilnopraw-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 42), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 maja 2004 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

9) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143,
poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143,
poz. 1028 i 1029.



Art. 2. Nie podlegajà podatkowi:

1) czynnoÊci cywilnoprawne w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposo-
bienia,

b) ubezpieczenia spo∏ecznego, ubezpieczenia
zdrowotnego, opieki spo∏ecznej, ulg okreÊlo-
nych w przepisach szczególnych dla ˝o∏nierzy
niezawodowych i poborowych odbywajàcych
s∏u˝b´ zast´pczà oraz ich rodzin, a tak˝e upraw-
nieƒ dla osób niepe∏nosprawnych i osób obj´-
tych przepisami o szczególnych uprawnieniach
dla kombatantów,

c) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
wyborów do Sejmu, Senatu i organów samo-
rzàdu terytorialnego oraz referendum,

d) powszechnego obowiàzku obrony,

e) zatrudnienia, Êwiadczeƒ socjalnych i wynagro-
dzeƒ za prac´,

f) nauki, szkolnictwa i oÊwiaty pozaszkolnej oraz
zdrowia,

g) podlegajàcych przepisom o gospodarce nieru-
chomoÊciami lub przepisom o autostradach
p∏atnych,

h) podlegajàcych przepisom o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg krajowych,

i) (uchylona);11)

2) umowy sprzeda˝y nieruchomoÊci lub prawa u˝yt-
kowania wieczystego zawieranej w zwiàzku z reali-
zacjà roszczeƒ wynikajàcych z ograniczenia sposo-
bu korzystania z nieruchomoÊci na podstawie
przepisów o ochronie Êrodowiska;

2a) umowy sprzeda˝y lokali mieszkalnych, których
stronà jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa;

3) umowy sprzeda˝y rzeczy w post´powaniu egzeku-
cyjnym lub upad∏oÊciowym;

4)12) czynnoÊci cywilnoprawne, je˝eli przynajmniej
jedna ze stron z tytu∏u dokonania tej czynnoÊci
jest:

a) opodatkowana podatkiem od towarów i us∏ug,

b) zwolniona z podatku od towarów i us∏ug, z wy-
jàtkiem:

— umów sprzeda˝y i zamiany, których przed-
miotem jest nieruchomoÊç lub jej cz´Êç, albo
prawo u˝ytkowania wieczystego, spó∏dziel-
cze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu, prawo
do domu jednorodzinnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej lub prawo do miejsca posto-
jowego w gara˝u wielostanowiskowym lub
udzia∏ w tych prawach,

— umowy spó∏ki i jej zmiany,

— umowy sprzeda˝y udzia∏ów i akcji w spó∏-
kach handlowych;

5) umowy sprzeda˝y oraz zamiany rzeczy, które w ro-
zumieniu przepisów prawa celnego stanowià to-
wary:

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

b) obj´te procedurà sk∏adu celnego.

Rozdzia∏ 2

Obowiàzek podatkowy

Art. 3. 1. Obowiàzek podatkowy, z zastrze˝eniem
ust. 2, powstaje:

1)13) z chwilà dokonania czynnoÊci cywilnoprawnej;

2) z chwilà podj´cia uchwa∏y o podwy˝szeniu kapita-
∏u spó∏ki majàcej osobowoÊç prawnà;

2a) z chwilà z∏o˝enia oÊwiadczenia o ustanowieniu
hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipo-
teki;

3) z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu,
dor´czenia wyroku sàdu polubownego lub zawar-
cia ugody — od przedmiotów opodatkowania
okreÊlonych w art. 1 ust. 1 pkt 3;

4)14) z chwilà powo∏ania si´ przez podatnika na fakt
dokonania czynnoÊci cywilnoprawnej — je˝eli po-
datnik nie z∏o˝y∏ deklaracji w sprawie podatku od
czynnoÊci cywilnoprawnych w terminie 5 lat od
koƒca roku, w którym up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci po-
datku, a nast´pnie powo∏uje si´ przed organem
podatkowym lub organem kontroli skarbowej na
fakt jej dokonania.

2. Je˝eli zawarcie umowy przenoszàcej w∏asnoÊç
nast´puje w wykonaniu zobowiàzania wynikajàcego
z uprzednio zawartej umowy zobowiàzujàcej do prze-
niesienia w∏asnoÊci, obowiàzek podatkowy powstaje
z chwilà zawarcia umowy przenoszàcej w∏asnoÊç.

Art. 4.15) Obowiàzek podatkowy, z zastrze˝eniem
art. 5, cià˝y:

1) przy umowie sprzeda˝y — na kupujàcym;

2) przy umowie zamiany — na stronach czynnoÊci;

3) przy umowie darowizny — na obdarowanym;

4) przy umowie do˝ywocia — na nabywcy w∏asnoÊci
nieruchomoÊci;
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———————
11) Przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



5) przy umowie o dzia∏ spadku lub o zniesienie
wspó∏w∏asnoÊci — na podmiocie nabywajàcym
rzeczy lub prawa majàtkowe ponad udzia∏ w spad-
ku lub we wspó∏w∏asnoÊci;

6) przy ustanowieniu odp∏atnego u˝ytkowania,
w tym równie˝ nieprawid∏owego oraz odp∏atnej
s∏u˝ebnoÊci — na u˝ytkowniku lub nabywajàcym
prawo s∏u˝ebnoÊci;

7) przy umowie po˝yczki i umowie depozytu niepra-
wid∏owego — na bioràcym po˝yczk´ lub przecho-
wawcy;

8) przy ustanowieniu hipoteki — na sk∏adajàcym
oÊwiadczenia woli o ustanowieniu hipoteki;

9) przy umowie spó∏ki cywilnej — na wspólnikach,
a przy pozosta∏ych umowach spó∏ki — na spó∏ce.

Art. 5.15) 1. Obowiàzek zap∏aty podatku cià˝y na
podatnikach tego podatku.

2. Je˝eli obowiàzek podatkowy cià˝y na kilku pod-
miotach albo na stronach umowy zamiany, albo
wspólnikach spó∏ki cywilnej, zobowiàzanymi solidar-
nie do zap∏aty podatku sà odpowiednio te podmioty,
strony umowy zamiany albo wspólnicy spó∏ki cywil-
nej.

Rozdzia∏ 3

Podstawa opodatkowania oraz wysokoÊç podatku

Art. 6. 1. Podstaw´ opodatkowania stanowi:

1) przy umowie sprzeda˝y:

a) (uchylona),16)

b) zawieranej przez nierezydentów — równowar-
toÊç w z∏otych kwoty zagranicznych Êrodków
p∏atniczych, okreÊlonej w zezwoleniu dewizo-
wym, przeznaczonych na zap∏acenie ceny,

c) w pozosta∏ych przypadkach — wartoÊç rynkowa
rzeczy lub prawa majàtkowego;

2) przy umowie zamiany:

a) lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà
nieruchomoÊç lub w∏asnoÊciowego spó∏dziel-
czego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lo-
kal lub prawo do lokalu — ró˝nica wartoÊci ryn-
kowych zamienianych lokali lub praw do lokali,

b) w pozosta∏ych przypadkach — wartoÊç rynkowa
rzeczy lub prawa majàtkowego, od którego
przypada wy˝szy podatek;

3) przy umowie darowizny — wartoÊç d∏ugów i ci´˝a-
rów albo zobowiàzaƒ przej´tych przez obdarowa-
nego;

4) przy umowie do˝ywocia — wartoÊç rynkowa nie-
ruchomoÊci lub prawa u˝ytkowania wieczystego;

5) przy umowie o zniesienie wspó∏w∏asnoÊci lub
o dzia∏ spadku — wartoÊç rynkowa rzeczy lub pra-
wa majàtkowego nabytego ponad wartoÊç udzia∏u
we wspó∏w∏asnoÊci lub spadku;

6) przy ustanowieniu odp∏atnego u˝ytkowania,
w tym równie˝ nieprawid∏owego oraz odp∏atnej
s∏u˝ebnoÊci — wartoÊç Êwiadczeƒ u˝ytkownika
bàdê osoby, na rzecz której ustanowiono s∏u˝eb-
noÊç, za okres, na jaki prawa te zosta∏y ustanowio-
ne;

7) przy umowie po˝yczki i umowie depozytu niepra-
wid∏owego — kwota lub wartoÊç po˝yczki albo de-
pozytu;

8) przy umowie spó∏ki:

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

b) przy zmianie umowy — wartoÊç wk∏adów po-
wi´kszajàcych majàtek spó∏ki albo wartoÊç,
o którà podwy˝szono kapita∏ zak∏adowy,

c) przy dop∏atach — kwota dop∏at,

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

e) przy oddaniu spó∏ce rzeczy lub praw majàtko-
wych do nieodp∏atnego u˝ywania — roczna
wartoÊç nieodp∏atnego u˝ywania, którà przyj-
muje si´ w wysokoÊci 4 % wartoÊci rynkowej
rzeczy lub prawa majàtkowego oddanego do
nieodp∏atnego u˝ywania,

f) przy przekszta∏ceniu, podziale lub ∏àczeniu 
spó∏ek — wartoÊç majàtku wniesionego do
spó∏ki albo wartoÊç kapita∏u zak∏adowego,

g) przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej rzeczywistego oÊrodka zarzàdzania
spó∏ki kapita∏owej lub jej siedziby — wartoÊç
kapita∏u zak∏adowego;

9) (uchylony);17)

10) przy ustanowieniu hipoteki — kwota zabezpieczo-
nej wierzytelnoÊci.

2.18) WartoÊç rynkowà przedmiotu czynnoÊci 
cywilnoprawnych okreÊla si´ na podstawie przeci´t-
nych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego same-
go rodzaju i gatunku, z uwzgl´dnieniem ich miejsca
po∏o˝enia, stanu i stopnia zu˝ycia, oraz w obrocie pra-
wami majàtkowymi tego samego rodzaju, z dnia doko-
nania tej czynnoÊci, bez odliczania d∏ugów i ci´˝arów.

3.18) Je˝eli podatnik nie okreÊli∏ wartoÊci przed-
miotu czynnoÊci cywilnoprawnej lub wartoÊç okreÊlo-
na przez niego nie odpowiada, wed∏ug oceny organu
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16) Przez art. 2 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo-

wa w odnoÊniku 2.

———————
17) Przez art. 2 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.



podatkowego, wartoÊci rynkowej, organ ten wezwie
podatnika do jej okreÊlenia, podwy˝szenia lub obni˝e-
nia, w terminie nie krótszym ni˝ 14 dni od dnia dor´-
czenia wezwania, podajàc jednoczeÊnie wartoÊç we-
d∏ug w∏asnej, wst´pnej oceny.

4.18) Je˝eli podatnik, pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 3, nie okreÊli∏ wartoÊci lub poda∏ wartoÊç
nieodpowiadajàcà wartoÊci rynkowej, organ podatko-
wy dokona jej okreÊlenia z uwzgl´dnieniem opinii bie-
g∏ego lub przed∏o˝onej przez podatnika wyceny rze-
czoznawcy. Je˝eli organ podatkowy powo∏a bieg∏ego,
a wartoÊç okreÊlona z uwzgl´dnieniem jego opinii ró˝-
ni si´ o wi´cej ni˝ 33 % od wartoÊci podanej przez po-
datnika, koszty opinii ponosi podatnik.

5.18) Je˝eli z treÊci czynnoÊci cywilnoprawnych,
wymienionych w ust. 1 pkt 6, wynika prawo ˝àdania
Êwiadczeƒ, które nie mogà byç oznaczone pod wzgl´-
dem wielkoÊci w chwili zawierania umowy, podstaw´
opodatkowania ustala si´ w miar´ wykonywania
Êwiadczeƒ. Organ podatkowy mo˝e jednak, za zgodà
podatnika, przyjàç do podstawy opodatkowania praw-
dopodobnà wartoÊç wszystkich Êwiadczeƒ za okres
trwania czynnoÊci.

6. W przypadku zawarcia umów, o których mowa
w ust. 1 pkt 6, na czas nieokreÊlony, podstaw´ opodat-
kowania mo˝e stanowiç zgodnie z oÊwiadczeniem po-
datnika:

1) wartoÊç Êwiadczeƒ za lat 10 albo

2) wartoÊç Êwiadczeƒ nale˝nych w miar´ wykonywa-
nia umowy.

7. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 1 pkt 8 lit. e, na czas nieokreÊlony, przepis ust. 6
stosuje si´ odpowiednio.

8. W przypadku zmiany umów wymienionych
w ust. 1 pkt 6, podstaw´ opodatkowania stanowi:

1) przy przed∏u˝eniu okresu, na jaki zawarto umow´
— wartoÊç Êwiadczeƒ ustalona wed∏ug zasad prze-
widzianych w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6;

2) przy podwy˝szeniu wartoÊci Êwiadczeƒ — ró˝nica
wartoÊci Êwiadczeƒ wed∏ug zasad przewidzianych
w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6.

9. Od podstawy opodatkowania, o której mowa
w ust. 1 pkt 8, odlicza si´:

1) kwot´ wynagrodzenia wraz z podatkiem od towa-
rów i us∏ug, pobranà przez notariusza za sporzà-
dzenie aktu notarialnego umowy spó∏ki albo jej
zmiany, je˝eli powoduje ona zwi´kszenie majàtku
spó∏ki albo podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego;

2) op∏at´ sàdowà zwiàzanà z wpisem spó∏ki do reje-
stru przedsi´biorców lub zmianà wpisu w tym re-
jestrze dotyczàcà wk∏adu do spó∏ki albo kapita∏u
zak∏adowego;

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

4)19) wartoÊç wk∏adów do spó∏ki lub powi´kszajàcych
jej majàtek, wartoÊç kapita∏u zak∏adowego lub je-
go podwy˝szenia, kwoty dop∏at, kwoty lub war-
toÊç po˝yczek udzielonych spó∏ce przez wspólnika
(akcjonariusza) oraz wartoÊç rzeczy lub praw ma-
jàtkowych oddanych spó∏ce do nieodp∏atnego
u˝ywania — przez:

a) jednostki samorzàdu terytorialnego,

b) Skarb Paƒstwa;

5) wartoÊç wk∏adów do spó∏ki albo wartoÊç kapita∏u
zak∏adowego wynikajàcà z umowy spó∏ki lub jej
zmiany, zwiàzanej z przekszta∏ceniem, podzia∏em
lub ∏àczeniem spó∏ek, która by∏a opodatkowana
podatkiem od czynnoÊci cywilnoprawnych przed
dokonaniem tych czynnoÊci;

6)20) kwoty po˝yczek udzielonych spó∏ce kapita∏owej
przez wspólnika (akcjonariusza) oraz kwoty dop∏at
w spó∏ce kapita∏owej, które by∏y opodatkowane
podatkiem od czynnoÊci cywilnoprawnych, a na-
st´pnie zosta∏y przeznaczone na podwy˝szenie ka-
pita∏u zak∏adowego.

Art. 7. 1. Stawki podatku wynoszà:

1) od umowy sprzeda˝y:

a) nieruchomoÊci, rzeczy ruchomych, prawa u˝yt-
kowania wieczystego, w∏asnoÊciowego spó∏-
dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spó∏-
dzielczego prawa do lokalu u˝ytkowego oraz wy-
nikajàcych z przepisów prawa spó∏dzielczego:
prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do
lokalu w ma∏ym domu mieszkalnym 2 %,

b) innych praw majàtkowych 1 %;

2) od umów zamiany, do˝ywocia, o dzia∏ spadku,
o zniesienie wspó∏w∏asnoÊci oraz darowizny:

a) przy przeniesieniu w∏asnoÊci nieruchomoÊci,
rzeczy ruchomych, prawa u˝ytkowania wieczy-
stego, w∏asnoÊciowego spó∏dzielczego prawa
do lokalu mieszkalnego, spó∏dzielczego prawa
do lokalu u˝ytkowego oraz wynikajàcych z prze-
pisów prawa spó∏dzielczego: prawa do domu
jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w ma-
∏ym domu mieszkalnym 2 %,

b) przy przeniesieniu w∏asnoÊci innych praw ma-
jàtkowych 1 %;

3)21) od umowy ustanowienia odp∏atnego u˝ytkowa-
nia, w tym nieprawid∏owego, oraz odp∏atnej s∏u-
˝ebnoÊci — 1 %, z zastrze˝eniem ust. 5;

Dziennik Ustaw Nr 68 — 4243 — Poz. 450

———————
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 lit. c tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 lit. c tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 lit. a tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.



4)21) od umowy po˝yczki oraz depozytu nieprawid∏o-
wego 2 %, z zastrze˝eniem ust. 5;

5) (uchylony);22)

6) (uchylony);23)

7) od ustanowienia hipoteki:

a) na zabezpieczenie wierzytelnoÊci istniejàcych —
od kwoty zabezpieczonej wierzytelnoÊci 0,1 %,

b) na zabezpieczenie wierzytelnoÊci o wysokoÊci
nieustalonej 19 z∏;

8) (uchylony);22)

9) od umowy spó∏ki 0,5 %.

2. (uchylony).24)

3. Podatek pobiera si´ wed∏ug stawki najwy˝szej:

1)25) je˝eli podatnik dokonujàc czynnoÊci cywilno-
prawnej, w wyniku której nastàpi∏o przeniesienie
w∏asnoÊci, nie wyodr´bni∏ wartoÊci rzeczy lub
praw majàtkowych, do których majà zastosowanie
ró˝ne stawki — od ∏àcznej wartoÊci tych rzeczy lub
praw majàtkowych;

2) je˝eli przedmiotem umowy zamiany sà rzeczy lub
prawa majàtkowe, co do których obowiàzujà ró˝-
ne stawki.

4. (uchylony).26)

5.27) Stawka podatku wynosi 20 %, je˝eli przed or-
ganem podatkowym lub organem kontroli skarbowej
w toku czynnoÊci sprawdzajàcych, post´powania po-
datkowego, kontroli podatkowej lub post´powania
kontrolnego:

1) podatnik powo∏uje si´ na fakt zawarcia umowy po-
˝yczki, depozytu nieprawid∏owego lub ustanowie-
nia u˝ytkowania nieprawid∏owego albo ich zmia-
ny, a nale˝ny podatek od tych czynnoÊci nie zosta∏
zap∏acony;

2) bioràcy po˝yczk´, o którym mowa w art. 9 pkt 10
lit. b, powo∏uje si´ na fakt zawarcia umowy po-
˝yczki, a nie spe∏ni∏ warunku udokumentowania
otrzymania pieni´dzy na rachunek bankowy, albo
jego rachunek prowadzony przez spó∏dzielczà kas´
oszcz´dnoÊciowo-kredytowà lub przekazem pocz-
towym.

Rozdzia∏ 4

Zwolnienia od podatku

Art. 8. Zwalnia si´ od podatku nast´pujàce strony
czynnoÊci cywilnoprawnych:

1) paƒstwa obce, ich przedstawicielstwa dyploma-
tyczne, urz´dy konsularne i si∏y zbrojne, mi´dzy-
narodowe organizacje i instytucje oraz ich oddzia-
∏y i przedstawicielstwa, korzystajàce na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwycza-
jów mi´dzynarodowych z przywilejów i immunite-
tów, a tak˝e cz∏onków ich personelu i inne osoby
zrównane z nimi, je˝eli nie sà one obywatelami
polskimi i nie majà miejsca sta∏ego pobytu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warun-
kiem wzajemnoÊci;

2) (uchylony);28)

2a) organizacje po˝ytku publicznego, je˝eli dokonajà
czynnoÊci cywilnoprawnych wy∏àcznie w zwiàzku
z nieodp∏atnà dzia∏alnoÊcià po˝ytku publicznego
w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie;

3) (uchylony);28)

4) jednostki samorzàdu terytorialnego;

5) Skarb Paƒstwa;

6) osoby nabywajàce na potrzeby w∏asne sprz´t re-
habilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, mo-
tocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci bez wzgl´-
du na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci w zwiàzku ze schorzenia-
mi narzàdów ruchu;

7) (uchylony).28)

Art. 9. Zwalnia si´ od podatku nast´pujàce czynno-
Êci cywilnoprawne:

1) sprzeda˝ walut obcych;

2) przeniesienie w∏asnoÊci nieruchomoÊci lub ich
cz´Êci, wraz z cz´Êciami sk∏adowymi, z wyjàtkiem
budynków mieszkalnych lub ich cz´Êci znajdujà-
cych 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 doty-
czàcej sp∏at lub dop∏at,
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22) Przez art. 2 pkt 7 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
23) Przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
24) Przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 7.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
26) Przez art. 2 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
27) Dodany przez art. 2 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
———————
28) Przez art. 2 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.



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

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

g) (uchylona),29)

pod warunkiem, ˝e w rozumieniu przepisów o po-
datku rolnym, w chwili dokonania czynnoÊci, naby-
te grunty stanowià gospodarstwo rolne albo utwo-
rzà gospodarstwo rolne lub wejdà w sk∏ad gospo-
darstwa rolnego b´dàcego w∏asnoÊcià nabywcy;

3) sprzeda˝ nieruchomoÊci, prawa u˝ytkowania wie-
czystego, w∏asnoÊciowego spó∏dzielczego prawa
do lokalu mieszkalnego oraz wynikajàcych z prze-
pisów prawa spó∏dzielczego: prawa do domu jed-
norodzinnego lub prawa do lokalu w ma∏ym domu
mieszkalnym, je˝eli nabywcà jest by∏y w∏aÊciciel
(wieczysty u˝ytkownik):

a) nieruchomoÊci wyw∏aszczonej, któremu przy-
znano odszkodowanie, a nie przyznano nieru-
chomoÊci zamiennej,

b) nieruchomoÊci sprzedanej na cele publiczne
okreÊlone w przepisach o gospodarce nierucho-
moÊciami, który w razie wyw∏aszczenia spe∏-
nia∏by warunki do przyznania nieruchomoÊci
zamiennej,

c) nieruchomoÊci lub prawa u˝ytkowania wieczy-
stego, wykupionych na podstawie przepisów
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska

— w wysokoÊci kwoty otrzymanego odszkodowa-
nia (uzyskanej ceny), pod warunkiem ˝e nabycie
nastàpi∏o w ciàgu 5 lat od daty otrzymania odszko-
dowania (zap∏aty);

4) sprzeda˝ budynku mieszkalnego lub jego cz´Êci,
lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nieru-
chomoÊç, w∏asnoÊciowego spó∏dzielczego prawa
do lokalu mieszkalnego oraz wynikajàcych z prze-
pisów prawa spó∏dzielczego: prawa do domu jed-
norodzinnego lub prawa do lokalu w ma∏ym domu
mieszkalnym, je˝eli nast´puje ona:

a) w wykonaniu lub w zwiàzku z wielostronnà
umowà o zamianie budynku lub praw do lokalu,

b) w celu uzyskania w zamian spó∏dzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu albo budynku miesz-
kalnego lub jego cz´Êci, zajmowanego przez na-
bywc´ na podstawie umowy najmu, okreÊlonej
w przepisach o najmie lokali mieszkalnych i do-
datkach mieszkaniowych30);

5) zamian´ budynku mieszkalnego lub jego cz´Êci,
lokali mieszkalnych stanowiàcych odr´bnà nieru-
chomoÊç, spó∏dzielczych w∏asnoÊciowych praw
do lokalu mieszkalnego oraz wynikajàcych z prze-
pisów prawa spó∏dzielczego: praw do domu jed-
norodzinnego lub praw do lokalu w ma∏ym domu
mieszkalnym, je˝eli stronami umowy sà osoby za-
liczone do I grupy podatkowej zgodnie z przepisa-
mi o podatku od spadków i darowizn;

6) sprzeda˝ rzeczy ruchomych, je˝eli podstawa opo-
datkowania nie przekracza 1 000 z∏;

7) sprzeda˝ bonów i obligacji skarbowych;

8) sprzeda˝ bonów pieni´˝nych Narodowego Banku
Polskiego;

9)31) sprzeda˝ maklerskich instrumentów finanso-
wych firmom inwestycyjnym, bàdê za ich poÊred-
nictwem, oraz sprzeda˝ tych instrumentów doko-
nywanà w ramach obrotu zorganizowanego —
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 157, poz. 1119);

9a) sprzeda˝ towarów gie∏dowych na gie∏dach towa-
rowych;

9b) zbycie akcji i udzia∏ów przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na podstawie ustawy z dnia 28 paê-
dziernika 2002 r. o Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej
i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199,
poz. 1672);

10) po˝yczki udzielane:

a) przez przedsi´biorców niemajàcych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub za-
rzàdu, prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
kredytowania oraz udzielania po˝yczek,

b)32) w formie pieni´˝nej na podstawie umowy za-
wartej mi´dzy osobami, o których mowa
w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podat-
ku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r.
Nr 142, poz. 1514, z póên. zm.33)), w wysokoÊci
przekraczajàcej kwot´, okreÊlonà w art. 9 ust. 1
pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:

— z∏o˝enia deklaracji w sprawie podatku od
czynnoÊci cywilnoprawnych w∏aÊciwemu or-
ganowi podatkowemu w terminie 14 dni od
daty dokonania czynnoÊci,

— udokumentowania otrzymania przez bioràce-
go po˝yczk´ pieni´dzy na rachunek banko-
wy, albo jego rachunek prowadzony przez
spó∏dzielczà kas´ oszcz´dnoÊciowo-kredyto-
wà lub przekazem pocztowym,
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29) Przez art. 2 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
30) Obecnie: przepisach o ochronie praw lokatorów, miesz-

kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 10 lipca
2001 r.

———————
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 9 lit. c tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
33) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 222,
poz. 1629.



c) na podstawie umowy zawartej mi´dzy osobami
zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysoko-
Êci kwoty niepodlegajàcej opodatkowaniu — na
zasadach okreÊlonych w przepisach o podatku
od spadków i darowizn,

d)34) na podstawie umowy zawartej mi´dzy inny-
mi podmiotami ni˝ osoby, o których mowa
w lit. b i c, je˝eli ∏àczna kwota lub wartoÊç po˝y-
czek otrzymanych w okresie kolejnych 3 lat nie
przekracza 5 000 z∏ od jednego podmiotu, a od
wielu podmiotów ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 25 000 z∏,

e) z kas lub funduszów zak∏adowych, funduszów
zwiàzków zawodowych, pracowniczych kas za-
pomogowo-po˝yczkowych, spó∏dzielczych kas
oszcz´dnoÊciowo-kredytowych, kole˝eƒskich
kas oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych dzia∏ajà-
cych w wojsku oraz z zak∏adowego funduszu
Êwiadczeƒ socjalnych,

f) z utworzonych w drodze ustawy innych fundu-
szów celowych,

g) (uchylona),35)

h) (uchylona);35)

11) umowy spó∏ki:

a) zawarte wskutek przekszta∏cenia, podzia∏u lub
∏àczenia w cz´Êci dotyczàcej kapita∏u zak∏ado-
wego, którego wartoÊç przed dokonaniem czyn-
noÊci zosta∏a opodatkowana podatkiem kapita-
∏owym poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

b) (uchylona);36)

12) (uchylony);37)

13) ustanowienie hipoteki:

a) na morskich statkach handlowych i rybackich,

b) na zabezpieczenie dotacji lub innych form po-
mocy finansowej, udzielanych organizacjom
spo∏ecznym dzia∏ajàcym w dziedzinie sportu
i turystyki,

c) na zabezpieczenie wierzytelnoÊci banków z tytu-
∏u kredytów udzielanych rolnikom indywidual-
nym lub zespo∏om rolników indywidualnych na
budownictwo inwentarskie lub sk∏adowe, wraz
z urzàdzeniami towarzyszàcymi,

d) przys∏ugujàcej spó∏dzielniom mieszkaniowym
i wierzycielom spó∏dzielni mieszkaniowych,

e) na zabezpieczenie po˝yczek i kredytów udziela-
nych z funduszy celowych utworzonych w dro-
dze ustawy;

14) (uchylony);38)

15)39) sprzeda˝ nieruchomoÊci dokonanà w ramach re-
alizacji prawa do rekompensaty w rozumieniu
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nierucho-
moÊci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r.
Nr 195, poz. 1437) — do wysokoÊci kwoty odpo-
wiadajàcej wartoÊci zrealizowanego prawa do re-
kompensaty.

Rozdzia∏ 5

Zap∏ata, pobór i zwrot podatku

Art. 10. 1.40) Podatnicy sà obowiàzani, bez wezwa-
nia organu podatkowego, z∏o˝yç deklaracj´ w sprawie
podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych, wed∏ug usta-
lonego wzoru, oraz obliczyç i wp∏aciç podatek w termi-
nie 14 dni od dnia powstania obowiàzku podatkowe-
go, z wy∏àczeniem przypadków, gdy podatek jest po-
bierany przez p∏atnika.

2.41) Notariusze sà p∏atnikami podatku od czynno-
Êci cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu
notarialnego.

3.41) P∏atnicy obowiàzani sà uzale˝niç dokonanie
czynnoÊci cywilnoprawnej od uprzedniego zap∏acenia
podatku.

3a.41) P∏atnicy sà obowiàzani:

1) prowadziç rejestr podatku;

2) wp∏aciç pobrany podatek na rachunek organu po-
datkowego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
p∏atnika, w terminie do 7 dnia miesiàca nast´pujà-
cego po miesiàcu, w którym pobrano podatek,
a tak˝e przekazaç w tym terminie deklaracj´ o wy-
sokoÊci pobranego i wp∏aconego podatku przez
p∏atnika wed∏ug ustalonego wzoru wraz z informa-
cjà o kwocie podatku nale˝nego poszczególnym
gminom;

3) przekazywaç, w terminie, o którym mowa w pkt 2,
organowi podatkowemu w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na siedzib´ p∏atnika odpisy sporzàdzanych aktów
notarialnych dotyczàcych czynnoÊci cywilnopraw-
nych stanowiàcych przedmiot opodatkowania.
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34) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 9 lit. c tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
35) Przez art. 2 pkt 9 lit. c tiret trzecie ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
36) Przez art. 2 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
37) Przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.

———————
38) Przez art. 2 pkt 9 lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
39) Dodany przez art. 24 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o reali-

zacji prawa do rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nie-
ruchomoÊci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 7 paêdziernika 2005 r.

40) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podat-
kowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 143, poz. 1199), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 16 sierp-
nia 2006 r., stosownie do art. 27 pkt 4 tej ustawy.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.



3b. (uchylony).42)

4.43) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1
i ust. 3a pkt 2, oraz szczegó∏owy zakres zawartych
w nich danych, a w szczególnoÊci:

a) w deklaracji, o której mowa w ust. 1 — dat´
i miejsce dokonania czynnoÊci cywilnoprawnej,
dane podatnika, zwi´z∏e okreÊlenie treÊci
i przedmiotu czynnoÊci, miejsce jego po∏o˝enia
lub wykonywania praw majàtkowych, podsta-
w´ opodatkowania, odliczenia od podstawy
opodatkowania, stawk´ podatku, kwot´ nale˝-
nego podatku,

b) w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2 —
dane p∏atnika, kwot´ pobranego podatku w da-
nym miesiàcu, kwot´ potràconego wynagro-
dzenia z tytu∏u poboru podatku oraz kwot´ po-
datku wp∏aconego naczelnikowi urz´du skarbo-
wego,

c) sposób sporzàdzenia informacji o kwocie po-
datku pobranego przez p∏atnika nale˝nego po-
szczególnym gminom,

2) szczegó∏owy sposób pobierania i zwrotu podatku,
w tym czynnoÊci zwiàzane z poborem podatku
i zakres udzielania przez p∏atnika pouczeƒ podatni-
kowi oraz treÊç rejestru podatku

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç wnikliwoÊci i szybko-
Êci post´powania podatkowego oraz zmniejszenia
kosztów jego prowadzenia, jak równie˝ prawid∏owy
sposób poboru podatku przez p∏atników.

Art. 11. 1. Podatek, z zastrze˝eniem ust. 2, podlega
zwrotowi, je˝eli:

1) uchylone zosta∏y skutki prawne oÊwiadczenia woli
(niewa˝noÊç wzgl´dna);

2) nie spe∏ni∏ si´ warunek zawieszajàcy, od którego
uzale˝niono wykonanie czynnoÊci cywilnopraw-
nej;

3) (uchylony);44)

4) podwy˝szenie kapita∏u spó∏ki nie zostanie zareje-
strowane lub zostanie zarejestrowane w wysoko-
Êci ni˝szej ni˝ okreÊlona w uchwale — w cz´Êci sta-
nowiàcej ró˝nic´ mi´dzy podatkiem zap∏aconym
i podatkiem nale˝nym od podwy˝szenia kapita∏u
ujawnionego w rejestrze przedsi´biorców;

5) nie dokonano wpisu hipoteki do ksi´gi wieczystej.

2. Podatek nie podlega zwrotowi po up∏ywie 5 lat
od koƒca roku, w którym zosta∏ zap∏acony.

Rozdzia∏ 6

W∏aÊciwoÊç organów podatkowych

Art. 12. 1. Organem podatkowym w∏aÊciwym
miejscowo w sprawach podatku od czynnoÊci cywil-
noprawnych od umów, których przedmiotem sà rze-
czy znajdujàce si´ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub prawa majàtkowe wykonywane w kraju, jest:
1) od przeniesienia w∏asnoÊci nieruchomoÊci, w∏as-

noÊciowego spó∏dzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spó∏dzielczego prawa do lokalu
u˝ytkowego oraz wynikajàcych z przepisów prawa
spó∏dzielczego: prawa do domu jednorodzinnego
i prawa do lokalu w ma∏ym domu mieszkalnym
lub prawa u˝ytkowania wieczystego — naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce po∏o˝enia nieruchomoÊci;

2)45) od przeniesienia w∏asnoÊci rzeczy lub praw ma-
jàtkowych, innych ni˝ wymienione w pkt 1, oraz od
pozosta∏ych umów — naczelnik urz´du skarbowe-
go w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
lub adres siedziby podatnika, a w przypadku gdy
obowiàzek zap∏aty cià˝y solidarnie na kilku pod-
miotach — naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub adres
siedziby jednego z tych podmiotów;

3) od umowy spó∏ki — naczelnik urz´du skarbowego
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ spó∏ki;

4) (uchylony).46)

2. Je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci miejscowej
organu podatkowego w sposób, o którym mowa
w ust. 1 — w∏aÊciwym organem podatkowym jest na-
czelnik Drugiego Urz´du Skarbowego Warszawa-
-ÂródmieÊcie.

3.47) W sprawach podatku od czynnoÊci cywilno-
prawnych od umów zamiany:
1) których przedmiotem jest wy∏àcznie przeniesienie

w∏asnoÊci rzeczy lub praw majàtkowych wymie-
nionych w ust. 1 pkt 1, organem podatkowym w∏a-
Êciwym do ustalenia wartoÊci nieruchomoÊci lub
prawa majàtkowego jest naczelnik urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
nieruchomoÊci, a do okreÊlenia wysokoÊci podat-
ku od czynnoÊci cywilnoprawnych — naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce po∏o˝enia nieruchomoÊci lub prawa, którego
wartoÊç jest wy˝sza;

2) w pozosta∏ych przypadkach — naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania lub adres siedziby jednej ze stron.

4. (uchylony).48)
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42) Przez art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2.
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
44) Przez art. 2 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
46) Przez art. 2 pkt 12 lit. a tiret drugie ustawy, o której mo-

wa w odnoÊniku 2.
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
48) Przez art. 2 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.



Art. 13. Organem podatkowym w∏aÊciwym miej-
scowo w sprawach podatku od czynnoÊci cywilno-
prawnych od umów, których przedmiotem sà rzeczy
znajdujàce si´ za granicà lub prawa majàtkowe wyko-
nywane za granicà, jest naczelnik urz´du skarbowego
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania (siedzi-
b´) nabywcy.

Art. 13a. Organem podatkowym w∏aÊciwym rze-
czowo w sprawach podatku od czynnoÊci cywilno-
prawnych jest naczelnik urz´du skarbowego.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 14. Do czynnoÊci cywilnoprawnych dokona-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
stosuje si´ przepisy obowiàzujàce w chwili dokonania
czynnoÊci.

Art. 15. 1. Je˝eli obowiàzujàce przepisy powo∏ujà
si´ na przepisy o op∏acie skarbowej w zakresie doty-

czàcym czynnoÊci cywilnoprawnych opodatkowanych
w niniejszej ustawie, rozumie si´ przez to przepisy
o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 7
i 87) oraz w art. 7 ust. 2 24), uwzgl´dnia si´ równie˝
op∏at´ skarbowà uiszczonà na podstawie ustawy
z dnia 31 stycznia 1989 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U.
Nr 4, poz. 23, z póên. zm.49))50).

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.
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———————
49) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1989 r. Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r.
Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 443, z 1997 r. Nr 117,
poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805.

50) Utraci∏a moc z dniem 1 stycznia 2001 r., zgodnie z art. 15
ustawy z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej
(Dz. U. Nr 86, poz. 960), która wesz∏a w ˝ycie w dniu 
1 stycznia 2001 r.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 

Zam. 1140/W/C/2007 ISSN 0867-3411 Cena 11,30 z∏ (w tym 7 % VAT)

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56

Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06

Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl

e-mail: dziust@cokprm.gov.pl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


