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Dziennik Ustaw Nr 52 , 418 Poz. 319, 320 i 321 

3) dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

.. Att. 5a. Rada Minis~rów może w drodze rozporządzenia: 
1) rozciągnąć stosowanie ulg na ' przypadki; 

gdy sumy wydatkowane na inwestycje nie 
przekroczą kwoty 10.000 zł, 

2) zwiększyć wysokOść ulg podatkowYyh oraz 
przędłużyć czasokres potrącania z podatków, 

3) rozciągnąć przepisy ustawy na inwestycje 
, rea lizawa ne po terminie określonym w 

art. 1 ust. 1. ... 

Art. 2. Ministe~ Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolity tekst ustawy z dnilf 10 grudnia 1959 r. o ulgach 
podatkowych dla rzemieślników z tytułu in westyc ji, 
z uwzględnieniem przepisów ogłoszonych przed dniem wy
dania jednolitego tekstu .i z zastosowaniem ciągłej numera
cji artykułów, ustępów i punktów. 

Art. 3. Ustawa wchodz'i w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 

, ROZPORZĄDlENIERADY MINISTROW 
I 

z dnia 14 grudnia 1965 r. 

w sprawie przedłużenia terminu określonego wart. 66 § l Prawa o not~riacie. 

Na podstawie art. 66 § 3 ustawy 'z dnia 25 maja 1951 r.
Prawo ó' outanacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106, z 1964 r. 
Nr 41, poZ. ' 278 i z 1965 r. Nr 52, poz. 318) , zarządza się, 
co następuje: " 

§ 1. ' Przedluża się termin, określony wart. 66 § 1 Prawa 
o notariacie, do ' dnia 31 grudnia 1966 r. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1966 r. 

PIezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 7 grudnia 1965 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo żakładanych 
drobnych zakładów rzemieślniczych. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 26 paź
dziernika 1950 L o podatku obrotowym (Dz. U" z 1950 r. 

,Nr 49, poz. 449, z 1955 L Nr 22, poz. 139, z 1960 r. Nr 29, 
poz. 167 i z 1962 r. Nr 66, poz. 327) i art. 11 ust. 2 dekretu 
"L dnia 26 pażdzien1ika 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. 
z 1957 r. Nr 7, poź . 26, z 1958 r. Nr 45, poz. 223 i z 1962 r. 
Nr 33, poz. 156) zarządza się, co następuje : 

• 't . " -

§ 1. W r czporządzeni'u Ministr'a Finansówz dnia 23 mar
ca 1964 r. w spraw ie zwqlnienia od podatków przychodów 
osiąga nych z nowo zakładanych drobnych żakładów rze
mieślniczych (Dz. U. Nr i3, po~. 78) wprowadza śię nastę
pujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: . , 
,,§ 1. Na zasadach określonych w rozporząd~enłu zwa l

nia się ' od podatków obr~towego i dochodowego 
na 'okres dwÓch la't, licząc od założenia zakładu, 
prly~hody ' rzemieŚlników osiągane z nowo za!o-

żonych usługowych zakładów rzemieślniczych, 

uruchomionych w ,okresie' od wejścia w życie ni
ni.e js~ego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 1970 r, 
w miejscov/ościach liczących do 20.000 mieszka!'l
ców.", 

2) VI § 2: ~,-

, a) s~reśla , siEi '.usf 1, ,," , 
b) ust. 2 oznacza się jako ust. 1, w którym zdanie, pierw-

sze otrzymuje brzmienie: 

,,1. Zwolnieniami podatkowymi prz'ewidzianymi :roz
porządzeniem objęte są osoby, wymienione w § l, 
które:", 

ej us!. 3 oznacza się jako ust. 2. 

§ 2. ' Roz'porządzenie wchodl!:i w życie z dniem 1 slycz. 
nia 1966, r. 

Minister Finansów: ' J. Albrecht 


