Dz.U.06.243.1763
ROZPORZ DZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i
darowizn

(Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o
podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514,
z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje:
§ 1. Rozporz dzenie okre la:

1) sposób

pobierania

podatku

przez

p atników,

w

tym

w

szczególno ci czynno ci zwi zane z poborem podatku, zakres

poucze udzielanych podatnikom oraz tre

rejestru podatku;

2) wzór deklaracji o wysoko ci pobranego i wp aconego przez
atnika podatku oraz szczegó owy zakres danych w nim

zawartych;
3) sposób

sporz dzania informacji o

cznej kwocie podatku

nale nego poszczególnym gminom.
§ 2. Ilekro w rozporz dzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie si przez to ustaw z dnia 28 lipca 1983 r. o
podatku od spadków i darowizn;
2) organie podatkowym - rozumie s

przez to naczelnika urz du

skarbowego;
3) podatku - rozumie si przez to podatek od spadków i darowizn.

§ 3. Notariusze,

jako

p atnicy

podatku

od

darowizny

dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie
umowy

okre laj

nieodp atnego

zniesienia

wspó

asno ci

lub

ugody,

w tre ci sporz dzanych aktów notarialnych podstaw

prawn pobrania podatku i sposób jego obliczenia, a gdy czynno
jest

zwolniona

z

podatku

-

zamieszczaj

podstaw

prawn

zwolnienia oraz w przypadku:
1) darowizny - okre laj
podatkow

przedmiot darowizny, jej warto

wynikaj

z

obdarowanego z darczy

osobistego

cz cego

asno ci - okre laj

przedmiot

rzeczy lub prawa maj tkowego w cz

przekraczaj cej
przys uguj cego

stosunku

;

2) nieodp atnego zniesienia wspó
czynno ci, warto

, grup

warto
nabywcy

podatkow wynikaj

udzia u
przed

we
jej

wspó

zniesieniem,

z osobistego stosunku

ci

asno ci
grup

cz cego zbywc z

nabywc .
§ 4. 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 oraz miejsce zamieszkania podatnika;

6) numer identyfikacji podatkowej (je eli podatnik go posiada);
7) zwi

8) warto

e okre lenie tre ci czynno ci;
przedmiotu czynno ci;

9) miejsce po

enia nieruchomo ci stanowi cej przedmiot tej

czynno ci (miejscowo

, gmina, powiat, województwo);

10) grup podatkow wynikaj
strony czynno ci;

z osobistego stosunku

cz cego

11) kwot

pobranego

podatku

albo

podstaw

prawn

jego

niepobrania;

12) uwagi.
2.

atnicy w rejestrze podatku:

1) dokonuj

podsumowania kwoty podatku pobranego w ka dym

miesi cu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem
podatkowym;

2) odnotowuj

w rubryce "uwagi" kwot

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 stosuje si

odpowiednio do repertorium zast puj cego

rejestr.
§ 5. 1. Deklaracja o wysoko ci pobranego i wp aconego przez
atnika podatku 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;
5)

wiadczenie i podpis p atnika.

2. Wzór deklaracji o wysoko ci pobranego i wp aconego przez

atnika podatku okre la za cznik do rozporz dzenia.
§ 6.

atnicy ustnie pouczaj podatników o:

1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 wrze nia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z pó n. zm.3)) 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

prawnej;
3) ci

cym na podatniku obowi zku zap aty podatku w przypadku

okre lenia lub podwy szenia warto ci przedmiotu czynno ci

przez organ podatkowy.
§ 7. 1.
pobranego

atnicy

sporz dzaj

podatku,

informacj

nale nego

o

poszczególnym

cznej

kwocie

gminom,

z

uwzgl dnieniem zasad przekazywania wp ywów z tego podatku
okre lonych w art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.

1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011
i Nr 225, poz. 1635).
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, z

tytu u których podatek jest nale ny poszczególnym gminom.
§ 8. Rozporz dzenie wchodzi w

ycie z dniem 1 stycznia 2007

r.4)
______
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 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr
131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2)

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.
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r.
Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr
106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr
89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r.

Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569, z 2004
r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz.
963 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143,
poz. 1199, Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r.
Nr 79, poz. 546, Nr 104, poz. 708, Nr 191, poz. 1413 i Nr 225,
poz. 1635.
4) Niniejsze rozporz dzenie by o poprzedzone rozporz dzeniem
Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 3 sierpnia
2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku
od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysoko ci
podatku pobranego i wp aconego przez notariuszy (Dz. U. Nr
143, poz. 1035).
ZA

CZNIK

SD-2
DEKLARACJA O WYSOKO CI POBRANEGO I WP ACONEGO PRZEZ
ATNIKA PODATKU
wzór

