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Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U.
Nr 54, poz. 535, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów
zwiàzanych z rejestracjà podatników w zakresie po-
datku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 55, poz. 539,
z 2005 r. Nr 177, poz. 1471, z 2007 r. Nr 249, poz. 1862
oraz z 2008 r. Nr 211, poz. 1331) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

2) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniej-
szego rozporzàdzenia.

§ 2. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 3 usta-
wy z dnia 23 paêdziernika 2009 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 195,
poz. 1504), wzór zg∏oszenia rejestracyjnego w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem ma zasto-
sowanie, poczàwszy od dnia 1 grudnia 2009 r.

2. Do dnia 30 czerwca 2010 r. mo˝e byç stosowa-
ny wzór zg∏oszenia rejestracyjnego w zakresie podat-
ku od towarów i us∏ug, w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do podatników,
o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r. z wyjàtkiem § 2 ust. 1, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 grudnia 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1543

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 listopada 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów dokumentów zwiàzanych z rejestracjà podatników
w zakresie podatku od towarów i us∏ug

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

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,
Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504 i Nr 201, poz. 1540.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 26 listopada 2009 r. (poz. 1543)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2


