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11. Podatnicy podatku - gruntowego, którym przy
sługują zwolnienia ' od podatku na podstawie 
ust. l pkt 2 lit. e) i f), obowiązani są zawia!il(J
mić o prowadzeniu hodowli drobiu ' właściwe 
organy finansowe prezydiów powiatowych (miej- , 
ski ch, dzielnicowych) rad narodowych lub wIa- • 
ś:eiwe prezydia rad llarodowych osiedli w ter
minie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania tej . 
działalnÓści. Niezłożenie ' w terminie zawiado
mienia powoduje utratę prawa k:orzystania ze 
zwolnienia, 

12, Podatnicy podatku gruntowego obowiązani ' s.~ 
-zawi;tdomić właściwe organy finansowe prezy
diów powiatQwycll {miejskich, ' dzielnicówych) 

8 

rad narodowych lub właściwe prezydia rad -na
rOdowych osiedli w terminie 7 dni o zmianach, 
jakie ' P?wstały w stanie ilQściowym drobiu, 
które mają wpływ na wyspkość: podatku lub 

. uzasadniaj.i.\ powstanie obowiązku podatkowe
go," 

§ 2. Wykonaaie rozporządzeni3. porucza się Ministrowi 
Finansów. 

i 3. Rozp<Hządzenie wdiodzi\ W żyde 'Z <łaiem og-ł3Sz.enia 
1 st()suJe się poczynając oa rGka PGdatkow-e!J(j t%:1. -

Prezes Rady Miaisł-rów: J. Cyran:klewic., 

iROZPORZĄDlENIE MINISTRA FINANSÓW ! 
... 

z dnia 31 grudnia 1960 r. 

zmłenlałące-~ozporządzenie zdBia ta października 1958 r. w sprawie 'l.asad- opodatkowania przychodów osiąganych 
z- hodowli zwierzątiuterkowych, nie będącej działem specjalnym gospodarstwa rolnego, oraz ulg podatkowych przy 

opodatkowaniu taldch przychodów. 

Na podstawi~ art 3 dekretu z dnta li maja 1.j46 r. o ~I)-
5tępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 1, poz. 25), 
ert. 3 Iłlit. 2 pkt l dekretu z doią 26 pcłidziernikcł 1950 r. o pG- , 

, datku obrotowym (Dz: U. z 1950 r. Nr 49, poz. 449, z 1955r. 
'Nr 22. poz. 139. i z 1960 r. Nr 29, poz. 167), art. 11 ust. 2 de
kretu z dnia 26 paźdj?:iernika 19.50 r. 0 - podatku doch.odowym 
{Dz. U . z i951 r. Nr 7, poz. 26 i. z 1958 r. Nr 45, poz. 223): 
OTU art. 11 t 12 dekretu z dnia 26 października 1958 r. ozo

.. binviązaniadt podatkowych (Dz. U. i 1950 r . Nr .49; poz. 452 
i Ż ,1959 r. Nr li, poz. 61) zarządza s ię, co _następuj~ 

ł L W rozporządzeniu Ministra 'Finansów z dnia 13 pat
dziernika 1958 .r. 'łł sprawie za.sad ~odatkowania przycno
dów o;;iąganych z hodowli zwierząt futerkowych, nie będ,,· 
cej działem' specjalnym gospodarstwa rolnego. oraz , ulg po. 
datkowych przy ' opodatkowaniu tclkich !lIzychodów(Dz,. U. 
li!'; 1958 r. Nr 65, .poz. · 321 i z 1959 r. Nr Gl, poz. 36(l wprawa· 
dza si~ następujące -zmiany: 

ł) wf 5 ust. l otrzymuje b rzmie !ł1 e: 

,,1. Przepisy niniejszego , r(:)zporzCłdzen~a mają równiet 
zastosowanie w przypadkach; gdy hodowla stanowi 

. własnoś,ć wiEfcej niż jedaej osoby (hodowlazespo· 
lowa) , jeżeli: a) w hodowli zespolowej znajduje !lit 
nie więcej niż 50 sztuk stada podstawowego lisów 
'lub 70 .SZtuk-samic stada- podstawowego norek, a przy 
h{)dowli mieszanej lisów i norek - nie więcej nit 
60 sztuk samic stana podstawowego, w tym l>samic 
lisów nie więcej nit 50 sztuk, b) przy hodowli tej za· 
trudn[a się oprócz właścicieli zwierząt nie więcej nit 
jednego horlow'ćę, a oprócz;. niego nie . więcej nit 
2 pracowników najemnych;- Małżonków właścicieli 

. hodowli nie zalicza się do osób zatrudnionych. ' Z3-
strzeźenia wymienione wyżej pod lit. a) I b) ni~ do
tyC'Z~ hodowli zespołowej prowadzonej na wspólnym 
t.arenie wyłącznie przez hodowców będących człon

. kam! hodowlanych spóldzielni pracy, PQdległycll 

( 

'" 
Centralnemu' Zw iązkowi Spółdzielczości Pracy, k.tó-
rzy nabyli zwierzęta na warunkach kredytowych od 
spółdzielni - do czasu upływu ' terminu wyznaczo
neg-o umową d(> spłaty kredytu za nabyte. w spół. 
dzielni zwierzęta . " j 

2) w § 6: 

a) w usl. 2 ,po wyrazach .. (hodowla zespołow~)" dodaje 
się wyrazy "jeżeli odpowiada o,n .. warunkom okrEr 
ślonym w § 5 ust. l", o 

bl ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5. Hodowle, () który.ch mowa w ust. 2 l l , uwz!Jłęd

nia się przy ustalaniu formy opodalkow.lnia l wy. 
sokości ryczałtu pod warunk.iem udowodnieni.. 
praWA własności zwierząt pisemnymi dow-od"mt 
{regulaminem, umową}, sporządzonymi nil kaMy 
rok i złożonymi w:łaściwemu or!J,anowi finans~ 
wemu pIZy uzyskaniu karty rejestracyjnej (ł , 
ust. 3), 'Il przy hodowlach :zwolnionych' <łd podat· 
ku (§ 3 ust. l) najpóźniej do dnia li ityCZBill ('G· 

ku pQdatkowego iub przed rozpaczęciem hocłowtt 
Umowy ' (regulaminy zespołów) powinny być P" 
świ.adczone prz~z organy Polskieg() Związku H .. 
-dowców Zwierząt Futerkowych i Drobllego la· 
wentarza lub przez , spółdzielaie pracy,''', 

3) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
,,6. Hodowlatespołowa nie odpowiadająca warunkom 

określqnym w § 5 ust 1 podleqaopodatkowan!u j<l.. 
ko spółka na zasadach ogólnych. Podatek dochGda
wy ustala s i ę poszczególnym członkom zespołu, je
żeli udowodnią oni wysokosćudziału w hodowli pi. 
semnym dowodem (umową),. złożonym organowI tl· 
nansowemu przy uzyskaniu karty rejestracyjnej." \ 

§ 2. RozporządZ€nie wchooz-i w źyde z dniem o!Jłosze-
nls , z mocą od dnia 1 śtycznia 196t T , '~ 

Minister Finan~ów : J. Albrecht 
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