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ków rodziny, których dochody z ' mocy pr~episów o po
da,tku> dochodowym podlęgają łącznęmu opodatkowaniu 
,z· dochodem tych 'osób. 
_ 4. ,w ' zakresie rzemiosi:a uważa się za spełniony waru

n'ek ".wykonywania usługokreś,lonych w ust. 1 pkt 1, je'żeli 
obrót z wykonywańfa tyćh usłu:g 'wynosi w miejscowościach 
do 10.000' mieszkańców ...!- co najmniej 50010, a w pozostałych 
miejscowościach - co najmniej 60% ogólnego obrotu. 

5. Nie stanowi przeszkody w stosowaniu przepisów roz" 
porządzenia : 

1) zatrudnienie w zakładzie rzemieślniczym na podstawie 
pisemnej umowy o naukę, zarejestrowanej W izbie rz,e
mjeślniezej, jednego ucznia; jak również osiągnięcie w· 
związku z tym zatrudnieniem wyższegó . obrotu od okre
ślóne(jo w ust. 3 pkt 1, nie- więcej jednak niż o 10.0(:)9 zł 
rocznie, 

2) pmnoc małżonka, w razie gdy usługi wykonywane są 
przez osobę z'aliczaną do I lub , II grupy inwalidów. 
§2:-- 1. W celu uzyskania zwolnienia od podatku ośoby 

odpowiadające warunkom określonym w § i obowiązane 'są 
złożyć wniosek o zwolnienie do organu finan'sowego wła
ściwego dla wymiaru p.odatku dochodowego, a , jeżeli opła.~' 
c;ają podatki .obrotowy i dochodnwy w formie ryczałtu lub 
,w formie opłaty za kartę ,podatkową ~ do organu finanso
wego wtaściwego dla wymiaru ryczałtu bądż opłaty za kar-

. tę podatkową. 
, 2. Zwolnienie stosuje się pOCŻąW5zy od miesiąca nastę

pującego po złożeniu wniosku. 

§ 3. 1. , Osoba ' ZW9lńł9l1,qod '-poda~th na 
rtiejszego rozporządzenia jeśt ob.owtązaria 'zawiadbmić wla1. 
ściwy organ fina14s6wy (§ 2 . usL 1) o: utracie warunków do 
zwciłnii:!nia f określonych w § ' 1. Zawi{loómienie nalezy ,zło
żyć na piśmie w terminie. siedmiu dni ód utr aty warunków 
do zwolnienia. ' 

2. Osoba, która zgłosi organowi finansowemu w' termi
nie określonym w ust. 1 t1tratę warunków dozwolńienia, 'zo~ 
stanie opodatkowana od początkumieśiącanastę'pująceg.o 
po utraci~wa!unków, z. wyJątldem przypadku przekroczenia., 
granicy obrotu, okre.0 !onej w § 1 ust. 3 pkt 1 lub- w. § 1 ust. 5 
pkt 1; w tym -przypadku zostapie 'bna opodatkowana 'za cały 
rok podatkowy. , 

3. Osoba, która wprowadzi oF9an fi:-:>ansowy w płądco 
, 00 warunków, ' .od · których uzależnione jest zwolnienie od 
podatku, bądż która utraci' te warunJ~ i i ,nie dopełni obo
wiązkó~ przewidzianych ,w ust. 'l, zO,oStanie ,opodatkowana 

,za cały rok, w którym nastąpiła ,utrata ,warunków do ZWQ!

rtienia, niezależnie od podągnięcia jej do Gopowiedzlalności 
w myśl przepisów ustawy karnej Sk.Hbowej. , ' 

§ 4. Osoba zwolniona od podatku na 'podstawie przepi~ 
sów ninie jszego rozporządzenia, nie może powoływać się. na', 
to zwolnienie dla uzyskania zwolnienj a, ulgilllb świapqenia 
w jakiejkolwiek innej dziedzinie. ' 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło'" 

szenia. 

Minister Finansów: J. Albrecht 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 marca 1964 r. 

w sprawie ulg po~atkowych dla niektórych zakładów rzemieślnicźych szkolących ucznió'w. 

, Na podsta.wie art. 11 ,dekretu z dnia 26pażdziernika 
1950 r. o zobowiązania-ch podatkowych (Dz. U. z 1950 r. 
,Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, 
poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166f oraz art. 3 delCretu z dnia 

' 16 maja 1946 r.o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 19&3 r. 
Nr .n, poz. 60) zarządza się, co następ~lje: 

§ 1. Jeżeli umowa o naukę zawodu zawarta :wstala 
z młodocit1l1ym, u'lgi podatkowe dla uslugowyćh zakładów 
r7e r)1 ie~ln~czych z tylułu szkolenia ucznió\'v, przewidziane: 

1) w § 1 il~L 3 i4 JOzpoJz:ądzenia Ministra Finansów z dnia 
24 9rudnia 1960 r. w sprawie kart podatko\\,ych dla 
drobnych rzemie'ślników' (Dz. U. z 1961 r. Nr l, poz. 2 
i z 1963r. Nr , l, poz,. 7), 

2) w § I ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
4 stycznia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu 
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podatków cbr'?tow4?go i dochodo\v-ego ' od osób" prowa
dzących zak}acly rzemie ślnicze (Dz, U. Nr l, poz. 9)" 

3} w rozporządzeniu Ministra ' FinansQw' z e dn'ia 23 grudnia 
1963 r. w sprawie rozciągnięcia na zakłady rzemieślni-

'cze , wykonujące uslugidla rolnictwa" ulg , podatk.owych ' 
pr?-y;;lu g ujących zakładom rzemieślniczym Z t'{tulu wy
konywania ,usług dla ludno.śći (Dz. ' U, z 1964 r. Nr 2, -
poz. 6), : 

przysługują przez okres 24 miesięcy po zlożeniu' ,przez ucżnia 
egzaminu czeladniczego. 

§' 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie ....dwócp. 
tygodni od dnia oqłciszenia i stosuje się do uczniów, którzy , 
zdali egzamin czeladniczy z wynikiem pomyślnym po dniu 
w 2jscia w życie rozporządzenia. ' 

Minister Finansów: w z. J. Kole 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dn,ia 23 marca 1964 r. 

w sprawie , zwolnienia od ,pod.atków przychodów osiąganych z nowo zakładany.ch drobnyoh zakładów rzemieślniczych . . 
, ". 

Napodsfawie ' art.J ust. 2 pkt 1 C/ekretu z dnia 26 paź
dzier'nika 1950 r. o -podatku obrotowym (Dz. ,U. Nr 49, -poz. 449, 
z 1955 r.Nr 22, poz. 139, z 1'960 r.Nr 29, poz. 167i z 1952 r. 

, Nr 66, ,poz. 327) i art. 11 ust. 2 dekret-u z dnia 26 paździer
nika 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, 
poz. '26 iz 1.958 r. Nr 45, poz. 223)zarząclza się, co następuje: 

§ 1. Na zasadach określonych w rozporządzeniu zwal~ 
nia się od podatków obrotowego ' i dochodowego na okres 

" dwóch lat, licząc od założenia zakładu, przychody ,osób wy-
:rpienionych w §2,osiągane" z nawo' zalożonych \lslugowych , 

. zakładów rzemieślniczych, uruchomionych w okresie od wej
" ścia 'w -zyćie: nip,iejsiegoroipo'tżądzenia do dnia 31 grudnia 

1965 r. w miejsGowośdachliczący'ch do 20.000 mieszkańców. -

§ 2. 1. Zwolnienia przewidziane w § 1 i przysrełnieniu, 
warunków przewidzianych w ust. 2 przysługują: ' 

1) osobom .usamodzielniającym się po odbyciu nauki i uzy~ 
skaniu świadectwa czeladniczego" mistrzowskiego a Iho 
równo'znacznego z nimi świadectv:a ukońqeriia nąuki 
zawodu, szkoły zawodowej lub kursu zawod·owe'go bądź r;
rozpoczynającym prowadzellie 'rzemiosła ' na podstawie' 
uprawnienia przemysłowego, wydanego z rownóczesnym " 
zwo!ni,eniern od obowiązku przed!';tawienja dowodu wy
maganego uzdolnienia zawodowego do prowądzenia, ,rze-
miosła; , 

2) osóbom określonym ' w arh ' 5 ' ust. ) pkt r ustawy'- i diJ ia 
' 29 czerwca 1963r. o tigrailiczE'lliu podziahl 'gospodarstw" 



.' 

, 
T rolnych, (Dz. U. Nr J8, poz,' l68), którę, przy" dzia'le spad
> ką nie -'otrzymały gospod~~stwa rolnego lub jego c;zęści; 
"3) Qsobom 'zwolniónym z pra,2y ż dnicjatywy pra'codawcy 
'. z uspoł~cznionycQ. zakłagów ' przemysłowych, oudowla-

: . yy~l1 oraz z adininistra.cji. 
. 2. Zwolni.eniami podatkowymi przewidzianymi rozporzą

• dzeniem objęte są osoby wymienione w ust. 1, które: 
l) w okresie po dni~ 1 sty cznia 1960 r. nie prowadziły za

kładu rzemieślniczegó; 

2) pos'iadają zezwolenie, : a je :: li w myśl .obow;iązujących 
przepisów na wykonywane rzemiosło nie jest wymagane 

. _zezwolenie - posiadają kartę rzemie ślniczą i Wykonują 
rzemiosło w ramach posiadanego upra whienia (zezwole
nia lub karty rzemieślniczej); 

. 3) nie zatr-udlilają w zakładzie rzemieślniczym członków ro
." dziny ani pracown'ików najemnych, a w ,0dIiiesieniu do 
. "ósób vyykonują'C:ych rzemiosła: bednarstwo, blacharstwo, 

' .. . ~~ chemiczne czyszc'zenie i farpowanie, c;iesielstwo, dękar ... 
stwo, . instalatorstwo elektryczne, instalatorstwo sanitai'
,ne i ogrzew'aoiai kołodziejstwo, kowalstwo, kowalstwo 
:zd.obnic.ze, mec~anikę maszyn w zakresie naprawy ma-
szyn gospodarstwa domowego i rolnego, mechanikę po
jazdową, tnurarstv\(o, powrożnictwo, stolarstwo w zakre-

. ' sie stolarki budowlanej, studniarstwo, ślusarstwo, szkląr
stwo, .wulkanizatorstwQ oraz ZdUIlstwo - ' jeżeli zatrud
niają nie więcej , niż jednego praco:.vnika najemnego ' lub 
jednego członka rodziny; nie uważa się za pracowników 
najemnych ucznit)W w liq:bie nie większej ,niż dwóch, 
zatrudnionych na podstawie umowy o ńaukę, zarejestro
wanej- w izbie rzemieślniczej, o;az za członka r~dziny
małżonka pómagającego w zakładzie; 

, . M, nie korzystają, przy wykonywaniu rzemiosła ~ usług osób 
:nie zatrudnionych w ' zakładzie rzemieŚln·i.czym oraz 
z usług innych zakładów .rzemieślniczych lub przedsię
biorstw; nie pozbawia ' jednak ulgi korzystanie z usług: 

r. 

l . a) " zakładów chole,wkarskich przez zakłady szewskie, 
" ., bi zakładów stolarskich przez' zakłady tapicerskie od-

\' 

wIotnie; 
cJ zakładów szklarskich przez zakł3dy stolarskie, 

~. p.) zakładów blacharskich, elektromechanićznych, brą
zowniczych, spawalnićzych, odlewniczych i. tokar
skich (w drzewie i met~lu) przez inne zakłady rze

'mieślnicze w zakresie wykonywania usług, których 
rzemieśJnikprzyjmują~y- zlecenie 'nie ' może .wykonać 
'we własnym zakładzie rzemieślniczym, ' . 

e) innych zakładów rzemieślniczych pokrewnych branż, 
jeżeli 'świadczenia 'w. zakresie korzystania z, usług in
nych ' zakładów nie przekraczają ' SOfo rocznego obrotu 
za\{.ładu rzemieślnicZego, zlecającego wykonanie 
usług; , 

5) nie posiadają poza zakładem rzemieślniczym innych żró
deł przychodów, podlegających przepisom o podatku 
obrotowym; zastrzeżenie to dotyczy również członków 

. rodziny, którycll: dochody. podlegają łącznemu opodatko
waniu z . dochodem tych osób. 

\'" .3. ,W zakresie rzemiOsł budowlanych rii~ stanowi przesz
kody do korzystania 'z przyznanego zwolnienia CZasowa 
przerwa w wykonywaniu rzemiosła, spowodowana 'sezono
,wym zatrudnieniem r~emieślnikaw uspo!ecznionym, przedsię~ 
biórstwle budowlanym" pod warunkiem, że zwolnienie z tej 
pracy nastąpiło .z inicjatywy 'pYlcodawcy oraz że. rzemieślnik 

w terminie siedmiu dni, zawia('omi właściwy organ finanso
wy o początku i zakończeniu przerwy, w wykonywaniu rze
miosła. Przęrwę tę wlicza się do ok,resu przyznanegO zwol" , 
nienia. 

J 
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§ :3 . . . L , Za zakłady usługowe w rÓ'żUn;ii.ęI)'iu .IpzPQrzą

dzenia',uważa 'się zakłady ,wykonUjące '.usł'i.\"gi': dla ' ludilóści 
i dla rolnictwa, w któryCh obrót osiągany z tytułu wykeny
wania tych usług wynosi co najmnięj~OOfo 'wtniejsc.o,wo
ściach do '10 , ty'sięcy mieszkańców, a w pozostałych miejsco" . ' 
wościach :- co najmniej 60% ogólnego' obrotu . 

2. Za nowo, założony .zakład rzemieślniczy w rozumie
niu rozpbrządzeniauważa się zakład uruchomiony po Jaz 
pierwszy po wejściu w życie rozporządzenia, 

3. Nabycia, dzierżawy albo uzyskania z innego tytułu 

prawa llżytkowania zakładu rzemieślniczego czynnego po 
, dniu 1 stycznia 1960 r. nie uważ,a się za założenie nowego 
zakładu. 

4. ' Nie stanowi jednak prieszkody do uznania zakładu 
za nowo· założony ' uprzednie wykony wanie rzemiosła prżez 
rolnika-rzemieślnika w warunkach uZĘlsadniających zwolnie
nie od podatku obrotowego na podstawie przepisów '~ 16 
ust. 1 pkt 7 roz orządzenia Ministra Finansów z dnia 
6 czerwca 1951 r : w 'sprawie wykonania dekretu ~ dnia 
26 pażdziernika 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 19s1r. 
Nr 35, poz. 273, z 1956 T. Nr 50, poz. 221 i z 1959 r. Nr 2, 
poz. 16). 

§ 4. Rozporządzenie nie zwalnia od obowiązku · zgłosze:. ' 

nia obowiązku podątkowego przed rozpoczęc iem . działalnośd 
'gospodarczej na każdy rok podatkowy objęty zwoJnieniem 
i od obowiązku uiszczenia związanej z tym zgłoszen,iem opłaty . 

. ' § 5. 1. Zwolni~ieod opodatkowania: następuje w drodze 
, decyzjj właśCiwego"\~rgal).u _ finansowego, wydanej ~a pisem
ny wniosek podatnika" zgłoszony równocześnie ze złożeniem . 
deklaracji o zgłoszeniu obowiązku podatkowego. Do ,vniosKu 
dołącza się odpisy odpowiednich dokumentów · uzasadniają
cych wniosek o zwolnienie od' podatków (§ 2). 

2 .. Decyzję wymiępioną w ust. 1 organ finansowy wyda
je po porozumieniu ' się z włp.ściwym orJanem do spraw prze
mysłu; decyzja ta powinna być wydana w terminie do dw~ch 
tygodni od dnia złożenia ' wniosku . . -

§ 6. 1. W razie utraty warunków do zwolnienia osoba 
zwolniona od podatków na zasadach okre'Ś'ionych -In rozpó

. rządzeniu ' obowiązana Jest zawiadoin1c o tym na, piśmie naj-' 
później w tenninie 7 dni wlaściwy organ finansowy. 

2. Osoba, która w termin~e określonym w ust. 1 zawia- . 
domi organ finansowy .0 utracie warunków do zwolnienia, 
zostanie opodatkowana tylko za czas od początku miesiąCa, ' 

w którym utraciła >yarunki zwolnienia. ' " 
3. Osoba, która nie dopełni przewidzianego w ust. , 1 

obowiązku zawiadomienia organu finansowego o utracie \va
runków' do zwolnien,ia od podatków, zostanie opodatkowana, 
poczynając od roku podatkowego, w którym utraCiła warun~ . 
ki do tegą zwolnienia, . . " . 

4. Osoba, która wprdwadzi organ finansowy w błąd co 
' do warunków, .od których jest uzależnione zwolnienie od po-' 
datków, zostanie opodatkowana" z mocą wsteczną, za ' ,cały; 
okres działalności g,ospodarczej. , 

5. Osoba; która osiągnie obrót niemożliwy do ,uzyska
nia ~w warunkach dopuszczających 'korzystanie ze zwolnienia 
od podatków - zostanie opodatkowana za ten rok pod.atko
wy, w którym osiągnęła taki obrót; o tym; czy osiągnięty 
obrót jest niemożliwy -d.o uzyskania , w warunkach ,dopuszcza
jących zwolnienie, orzeka organ finans(l\vy po porozumięniu, 
się z organem ·do spraw przemysłu. . , 

§ 7 . . Rozporządzęnie wchodzi w żyCie po upływie dwóćłi 
tygodni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Kole 

Tłoczono z pOlece,nia PreżesaRady Ministrów Vi Zakładach Graficznycfl "Tamka", Warszawa, ul. Tamka 3~ 
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Zaw. 413 :' Cena 0,80 zł 
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