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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 listopada 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie w∏aÊciwoÊci miejscowej organów podatkowych w sprawach niektó-
rych zobowiàzaƒ podatkowych oraz w sprawach nadp∏aty podatków pobieranych przez p∏atników.

Na podstawie art. 17 § 2 i art. 79 § 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.

Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,
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z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16,
poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz.
1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
12 stycznia 1999 r. w sprawie w∏aÊciwoÊci miejscowej
organów podatkowych w sprawach niektórych zobo-
wiàzaƒ podatkowych oraz w sprawach nadp∏aty podat-
ków pobieranych przez p∏atników (Dz. U. Nr 6, poz. 38)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) w województwie podkarpackim — Pierwszy

Urzàd Skarbowy w Rzeszowie,”;

2) w § 3:
a) w ust. 1 po wyrazach „z zastrze˝eniem ust. 2” do-

daje si´ wyrazy „i ust. 3”,
b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „z tytu∏u importu to-

warów”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W sprawach stwierdzania nadp∏aty podatku
od czynnoÊci cywilnoprawnych pobieranego
przez p∏atnika w∏aÊciwymi miejscowo sà
urz´dy skarbowe w∏aÊciwe miejscowo
w sprawach tego podatku.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


