Dziennik Ustaw Nr 226

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz
Lachowski
Data: 2009.12.31
15:39:38 +01'00'

— 18327 —

Poz. 1827

v.p
l

1827
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 29 grudnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier
Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 168, poz. 1323.
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§ 2. Wzory deklaracji dla podatku od gier okreÊlone w za∏àcznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ poczàwszy od rozliczenia za pierwszy
okres rozliczeniowy 2010 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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1)

2) za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

.go

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
28 paêdziernika 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. Nr 181,
poz. 1411) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia;
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2009 r. (poz. 1827)
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Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2

