
Dz.U.08.234.1577

ROZPORZ DZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci
cywilnoprawnych

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 wrze nia 2000 r. o
podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.
450 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1319) zarz dza
si , co nast puje:

§ 1. Rozporz dzenie okre la:
1) wzory deklaracji:

a)w sprawie podatku od czynno ci cywilnoprawnych,
b)o wysoko ci pobranego i wp aconego podatku przez p atnika;

2) szczegó owy zakres danych zawartych w deklaracjach, o których
mowa w pkt 1;

3) szczegó owy sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym
czynno ci zwi zane z poborem podatku i zakres udzielania przez

atnika poucze  podatnikowi oraz tre  rejestru podatku;
4) sposób sporz dzenia informacji o kwocie podatku pobranego

przez p atnika nale nego poszczególnym gminom.

§ 2. Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie si  przez to ustaw  z dnia 9 wrze nia 2000 r.

o podatku od czynno ci cywilnoprawnych;



2) organie podatkowym - rozumie si  przez to naczelnika urz du
skarbowego;

3) podatku - rozumie si  przez to podatek od czynno ci
cywilnoprawnych.

§ 3. 1. Deklaracja w sprawie podatku od czynno ci
cywilnoprawnych zawiera nast puj ce informacje:
1) miejsce i cel sk adania deklaracji;
2) dane podatnika dokonuj cego zap aty lub zwolnionego z podatku

na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy;
3) przedmiot opodatkowania i tre  czynno ci cywilnoprawnej;
4) obliczenie nale nego podatku od czynno ci cywilnoprawnej;
5) wiadczenie i podpis podatnika i osób reprezentuj cych

podatnika.
2. Wzór deklaracji w sprawie podatku od czynno ci

cywilnoprawnych okre la za cznik nr 1 do rozporz dzenia.

§ 4. Notariusze, jako p atnicy podatku od czynno ci
cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,
okre laj  w tre ci sporz dzanych aktów notarialnych podstaw
prawn  i sposób obliczenia podatku, a gdy czynno  cywilnoprawna
jest zwolniona z podatku - zamieszczaj  podstaw  prawn
zwolnienia.

§ 5. 1. Rejestr podatku powinien zawiera  nast puj ce rubryki:
1) liczb  porz dkow ;
2) dat  sporz dzenia aktu notarialnego;
3) numer repertorium A;
4) dat  wpisania do rejestru aktu notarialnego;
5) imi  i nazwisko albo nazw  lub firm  podatnika;
6) numer identyfikacji podatkowej (je eli podatnik go posiada);



7) miejsce zamieszkania (siedzib ) podatnika;
8) zwi e okre lenie tre ci czynno ci;
9) warto  przedmiotu czynno ci cywilnoprawnej;
10) miejsce po enia nieruchomo ci stanowi cej przedmiot tej

czynno ci (miejscowo , gmina, powiat, województwo);
11) stawk  podatku;
12) kwot  pobranego podatku;
13) uwagi.

2. W rejestrze podatku p atnicy:
1) podsumowuj  kwoty podatku pobranego w ka dym miesi cu, za

jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem
podatkowym, oraz wyodr bniaj  kwoty podatku pobranego od
umowy spó ki kapita owej i jej zmiany;

2) odnotowuj  w rubryce "uwagi" kwoty podatku przekazanego na
rachunek bankowy organu podatkowego, dat  wp aty i okres,
którego wp ata dotyczy.
3. Rejestr podatku mo e by  zast piony przez repertorium A,

przewidziane przepisami o prowadzeniu ksi g notarialnych oraz
przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotycz ce
rejestru podatku stosuje si  odpowiednio do repertorium
zast puj cego ten rejestr.

§ 6. 1. Deklaracja o wysoko ci pobranego i wp aconego podatku
przez p atnika zawiera nast puj ce informacje:
1) miejsce i cel sk adania deklaracji;
2) dane p atnika;
3) adres siedziby kancelarii notarialnej;
4) dane dotycz ce nale no ci: kwot  podatku pobranego przez

atnika w danym miesi cu, kwot  podatku pobranego od umowy
spó ki kapita owej i jej zmiany, kwot  potr conego



wynagrodzenia z tytu u poboru podatku oraz kwot  podatku
wp aconego naczelnikowi urz du skarbowego;

5) wiadczenie i podpis p atnika.
2. Wzór deklaracji o wysoko ci pobranego i wp aconego podatku

przez p atnika okre la za cznik nr 2 do rozporz dzenia.

§ 7. atnicy ustnie pouczaj  podatników o:
1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 wrze nia 1999 r. -

Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 i Nr
112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 410 i Nr 215, poz.
1355) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co
podatek nara ony jest na uszczuplenie;

2) przys uguj cym organowi podatkowemu prawie do okre lenia,
podwy szenia lub obni enia warto ci przedmiotu czynno ci
cywilnoprawnej;

3) ci cym na nich obowi zku zap aty zaleg ci podatkowej wraz
z odsetkami za zw ok , w przypadku okre lenia lub
podwy szenia warto ci przedmiotu czynno ci cywilnoprawnej
przez organ podatkowy.

§ 8. 1. atnicy sporz dzaj  informacj  o kwocie pobranego
podatku, nale nego poszczególnym gminom, z uwzgl dnieniem
zasad przekazywania wp ywów z tego podatku okre lonych w art. 16
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorz du terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220,
poz. 1419).

2. Informacja zawiera:
1) liczb  porz dkow ;
2) nazw  gminy, na której rachunek podatek ma zosta  przekazany;
3) czn  kwot  podatku nale nego poszczególnym gminom;
4) numery repertorium A, pod którymi wpisane s  czynno ci



cywilnoprawne, od których dokonania podatek jest nale ny
poszczególnym gminom.

§ 9. 1. W przypadkach okre lonych w art. 11 ustawy zwrotu
podatku dokonuje organ podatkowy w ciwy miejscowo w sprawie
podatku od czynno ci cywilnoprawnych.

2. Je eli zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy obowi zek zap aty
podatku by  solidarny, zwrot podatku nast puje na rzecz jednego z
podatników, z równoczesnym powiadomieniem pozosta ych o
dokonanym zwrocie.

§ 10. W przypadku czynno ci cywilnoprawnych innych ni  umowa
spó ki lub zmiana umowy spó ki podatnicy, w terminie do dnia 30
czerwca 2009 r., mog  sk ada  deklaracj  w sprawie podatku od
czynno ci cywilnoprawnych wed ug wzoru okre lonego w
rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci
cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1764).

§ 11. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009
r.2)

______
1) Minister Finansów kieruje dzia em administracji rz dowej -

finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr
216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporz dzenie by o poprzedzone rozporz dzeniem
Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu
pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz.



U. Nr 243, poz. 1764).

ZA CZNIKI

ZA CZNIK Nr 1

PCC-3

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNO CI
CYWILNOPRAWNYCH

wzór

PCC-3/A
INFORMACJA O POZOSTA YCH PODATNIKACH

wzór

ZA CZNIK Nr 2

PCC-2

DEKLARACJA O WYSOKO CI POBRANEGO I WP ACONEGO PODATKU
PRZEZ P ATNIKA

wzór


