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Na podstawie art. 84 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie  okreÊlenia rodza-
jów i zakresu informacji przekazywanych organom
podatkowym przez sàdy, komorników sàdowych i no-
tariuszy oraz terminu, formy, z uwzgl´dnieniem formy
wypisu aktu i sposobu ich przekazywania (Dz. U.
Nr 156, poz. 1640) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Komornicy sàdowi przekazujà, w terminie do
15 dnia ka˝dego miesiàca, pisemne informa-
cje o dokonanych w ciàgu ubieg∏ego miesià-
ca sprzeda˝ach egzekucyjnych zaj´tych praw
majàtkowych i towarów oraz kwocie podat-
ków, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm.2))
oraz w art. 103 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 3, poz. 11) — organom podatkowym w∏aÊ-
ciwym dla d∏u˝nika ze wzgl´du na opodatko-

wanie tej sprzeda˝y odpowiednio podatkiem
od towarów i us∏ug lub podatkiem akcyzo-
wym.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Notariusze przekazujà organowi podatkowe-
mu w∏aÊciwemu miejscowo wed∏ug ich sie-
dziby, w terminie do dnia 7 ka˝dego miesià-
ca, wypisy sporzàdzonych w poprzednim
miesiàcu, dokumentujàcych czynnoÊci praw-
ne podlegajàce przepisom ustawy z dnia
28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i da-
rowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514,
z póên. zm.3)) lub ustawy z dnia 9 wrzeÊnia
2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnopraw-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176,
poz. 1238, z 2008 r. Nr 209, poz. 1319 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120):

1) aktów notarialnych, o ile notariusz jako
p∏atnik tych podatków nie przekaza∏ orga-
nowi podatkowemu odpisów aktów nota-
rialnych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy
o podatku od spadków i darowizn lub
art. 10 ust. 3a ustawy o podatku od czyn-
noÊci cywilnoprawnych,

2) zarejestrowanych aktów poÊwiadczenia
dziedziczenia 

— które mogà spowodowaç powstanie zobo-
wiàzania podatkowego.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 marca 2009 r.

Minister SprawiedliwoÊci: A. Czuma
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 25 lutego 2009 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom
podatkowym przez sàdy, komorników sàdowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzgl´dnieniem formy

wypisu aktu i sposobu ich przekazywania 

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.

2) 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, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029,
z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r.
Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209,
poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

———————
3) 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, z 2006 r. Nr 222,
poz. 1629 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1267.
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