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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 
, 

z dnia 30 grudnia 1966 r. 

w sprawie 'P o.boru· w formie ryc-z,ałtu ' podatków obrotowego i doch-adowego od .osób ' wykonujących niektóre przemysły 
i usługi bądź trudniących się handlem: 

Na podstawie art. 11 . i 12 ust. 3 dekre tu z dnia 26 paż-
. dzi ernika 1950 r. g zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. 

z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. 
Nr 51, poz. 300, z 1961 r.. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, 
,poz. 151) oraz 11rt. 3, art. 76 ust. G i art. 101 ust. 2 dekretu 
,z -dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. 
, z 1963 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się , co następuje: 

§ 1. Na wniosek podatnika podatki obrotowy i docho
dowy pobiera się w formie ryczałtu od osób wykanujących 
Świadczenia w zakresie: 

1) przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu wydoby
wania surowców mineralnych oraz przemysłu wydoby
wania torfu, 

2) młynów, gręplarni, olejarni, tartaków oraz wiatra}ców, 
3) ' handlu artykułami spożywczo-rolnymi oraz art ykulami 

rolnymi i ogrodniczy mi, z wyjątkiem handlu żywcem, 
'4) transportu osobowego (konnego i mechanicznego - w 

tym również autobusów), transportu towarowego (kon
nego i mechanicznego - w tym równi eż bagażówek) 

oraz transportu wodnego, 
5) zakładów gastronomicznych bez prawa sprzedaży napo

jów zawierających powyżej 18010 alkoholu oraz zakla-
, dów przemysłu gospodniego; . 

6) usług nie wymienionych wyżej w pkt 4 i 5 z wyjątkiem 
usług w zakresie: wszelkiego rod za ju pośrednictwa, 

<>młotów zboża, biur pisania podań, prowadze nia ksiąg 

()[az zakładów usług pogrzebowych, 
jeśli te rodzaje działalności są wykonywane w warunkach 
<>kreślonych w rozporządzeniu. 

§ 2. 1. Podatnicy, o których mowa w § 1,opłacają lY
czalt, jeżeli: 

1) zatrudniają (nie licząc małżonka) przy wykonywaniu: 
a) świadcżeń w zakresie przemysłu materiałów budo

wlanych, przemysłu wydt>bywania surowców mine
ralnych oraz przemysłu wydobywania torfu --::::- nie 
więcej niż osiem osób, 

b) świadczeń w zakresie zakładów gastronomicznych 
oraz pensjonatów - nie więcej niż cztery osoby, 
a w okresie sezonu - nie więcej niż po cztery osoby 
na dwie zmiany, nie pozbawia prawa korzystania 
z ryczałtu zatrudnienie w tych zakładach w okresie 
sezonu w porze obiadowej pracowników z obu zmian, 
jednak równocześnie w ilości nie więk,sze j n iż sześć 
m&. _ ' 

c) świadczeń w ,zakresie transportu towarowego kon
nego i me c!haniczneg o z wyjątkiem bagażówek - nie 
więc ej niż dwie osoby, ' 

d) świadczeń w zakr,esie młynów, tarta]{ów i wiatra
ków - nie więcej niż jednego pracownika n ajemne
go i jednego członka rodziny, 

e) pozostałych świadczell wymienionych w ' § 1 - nie 
więcej niż jednego pracownika na jemnego bądż jed
nego członka rodziny; 

2) osi ągnę li w róku poprzedzającym r ok podatkowy obrót 
w stosunku rocznym, a w roku podatkowy m - obrót 
n ie przekraczający przy wykonywaniu świadczeń w za
kres ie : 
a) przemysłu mate'fialów budowlanych, przemysłu wy

dobywania ' surbwców min eralnych. przemysłu wydo
bvwc:nia torfu oraz ZAk ładów 'gastron omicznych i pen
sjona tów - kwoty 900,000 zł, 

,b) h andlu artykułami sPożywczocroln ym i oraz art ykuła 

mi rojnymi i ogrodniczy mi z wyj ą tkiem handlu żyw

cem - kwoty 660,000 zł. 

c) transportu towarowego mechanicznego z wyjątkiem 

bagażówek '- kwoty 300.ooif zł. 
d) t r. ans portu towarowego konnego - kwoty 180.000 zł, 

e) tr anspor tu .osobowego (konnego i mech anicznego -
w tym również autobusów). trans portu woq nego i ba
gażówek . ppedsiębiorstw usługowych wymienionych 
w § 1 pkt 6 oraz młynów, ta rtaków i wiatraków -
kwoty 150.000 zł, a w w ypadku wykonywaniaświad
czeń w zakresie transpor tu osobowego mechcllliczne
go w formie ~pólki (§ 3) lub przy zatrudnieniupra
cownika najemnego albo członka rodziny (pkt 1 lit. e) 
w , charakterze kierowcy (zmiennika) kwoty 
250.000 z ł, 

t) pozost.ały ch świadczeń wymienionych w § 1 - ' kwo
ty 120.000 zł; 

3) nie wykonują inny ch świad cze I'l podlegających podatko
wi obrotowemu; zastrzeżenie to dot yczy równie ż ma ł

żonka podatnika , nie wyłącza j edna~pra wa optacania 
podatków w formie ryczaltu wykonywanie przez mał" 

żonka 'we własnym ·imieniu świadczeń podlegających 

opodatkowaniu poda tkami 'obrotowym i doch odowy,u 
w formie karty podatkowe j lub w formie ryczaltu na 
podstawie niniejszego rozporzą dzenia lub inn ego r yczał

tu umownego, jeżeli jednak świadczenia wykonywane 
są · przez 'wspólników (§ 3). wykonywanie prze z małżon
ka innych świadczeń podlegających podatkowiobroto
wemu nie wyłącza prawa opłacania podatków w formie 
ryczałtu t y lko w wypadku, gdy świadczenia 'te podlega
ją opodatkow aniu w formie karty podatkowe j; .-

4) posiadają 2óezwolenie. a jeżeli _w myśl obowiązujących 

prze pisów na wykonywanie zgłaszanych świadczeń .nie 
jest wymagane zezwolenie , a wy starcza zgłoszenie dzia
łalnośc i do właściwego do spraw przemysłu i handlu or
ganu prezydium powiatowej (mie jsk iej, dzielnicowej) r a
dy narodowe j - posiadają potwierdzenie tego zgłoszenia 
i wykonują ś wiact'czenia w ramach posiadanego upraw
n ienia (zezwolenia lub zgl.oszenia). 
2. Za członków r.odziny uważaśię małoletnie dzieci : 

własne, przysposobione. obce przyjęte na wychowanie 
i utrzyman ie , małoletnich pasierbów , jak równi eż pozostają~ 

. cych z podatnikiem we wspólnym gosp,odarstwie domowym 
rodziców podatnik a i rodziców jego małżonka. ~eże li zostali 
uznani za inwa lidów lub utracili zdolność zarobkowania w 
stopniu ,odpowiadającym co najmniej ' III grupie inwalidów 
albo przekroczyli 60 lat, jeżeli ch odzi o mężczyzn , a 55 lat, 
jeże li chodzi o kobiety. Utratę zdolności zarobkowania z po
wodu inwalidztwa należy udowodnić o rzec: zeniem komisji 
lekarskiej do spraw inwalidz twa i zatrudnienia. 

3. Jeżeli zakład gastron omiczny lub pensjonat w roku 
poprzedzającym rok podatkowy był czynny przez okres 
krótszy n iż 12 miesięcy, osiągnięc ie w tym roku obrotu 
przekraczającego w stosunku r ocznym kwotę 900.000, zł nie 
pozbawia prawa korzystania z ryczałtu, byleby obrót fak
t yczny osiąqnię tv w roku poprzedzającym rok pod atkowy 
nie przekroczył !?OO.OOO Zł. 

§ 3. Pr7episy r ozporządzenia st.osuje się również w wy
paclkach. -pely świac1 r7p ni a obipte rvcz'{ł!tem wykonyw,ane .s"; 
przez w'spólników, j eże li łączna liczba wspól ników oraz za-
. I 
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trudnionych pracowników najemnych i członków rodziny nie 
przekracza liczby osób określonych dla poszcze,gólnych ro
dzajów świadczeń w § 2 ust. l ' pkt 1. Zezwol enie, jak rów
nież potwierdzenie zgłoszenia działalności, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 4, powinny obejmować wszystkich wspól
ników. 

§ 4. Osoby opłacające ryczałt obowiązane są zgodnie 
z przepisami o postępowani u podatkowym coroq'nie Z910-
sić obowiązek podatkowy i uiścić oplatę związaną z tym 
zgłoszeni em. 

§ S. 1. Ryczałt obe~muje należność podatkC?wą ze świad
czeń objętych ryczałtem. ' Jezel i podatnik osiąga dochlldy 
z innych żródeł przychodów podlegających ty lko podatkowi 
dochodowemu, dochody te podlegają opodatkowaniu podat
kiem dochodowym na zasadach ogólnych-; do dochodu osią

ganego z tych innych źródeł przychodów stosuje się skalę 
podatkoW"ą, odpowiadającą dochodowi I osiągniętemu ze 
wszystkich źródeł przychodów (łącznie z ' dochodem ze źró-
deł objętych ryczałtem). . 

2. Zmiana wysokości ryczałtu w następnym . roku po
datkowym może nastąpić tylko w wypadkach, gdy rozmiar 
działalności gospodarnej bądż ,warunl>.i wykonywania czyn
ności, z których przy chody podlegają ryczałtow i, uległy 

istotnym zmianom w porównaniu do roku poprzednie go albo 
gdy wsta ły 'stwierdzone okoliczności wskazt\jące na to, 'że 
ryczałt za rok ubiegły był ustalony w wysokości oczywiście 
za niskiej. 

3. Podatnicyoplacający ryczałt wolni , są od przewidzia
nych w przepisach o postępowaniu podatkowym i zobowią

zaniach podatkowych obowiązków w zakresie prowadzenia 
ksiąg, składania zeznań podatkowych, miesięcznych dekla
racji o Ciqrocie i dochodzie" oraz opłacania zaliczek miesięC'l
nych na podatki ,obrotowy i dochodowy. 

4. Obowiązek wydawania r achunków, stwierdzających 

sprzedaż wyrobów lub wykonywanie świadczenia usług, onz 
obowiązek przechowywania kopii tych rachunków, jak rów
nież ,posiadanie i przechowywanie rachunków na zakup ione 
materiały . oraz ewidencji tych rachunków - regulują od
rębne przepisy. 

5. W odniesieniu do tych podatników, którzy w roku 
poprzedzającym rok podatkowy ,opłacali podatki obrot.owy 
i dochodowy na ' zasadach ogólnych, nie stosuje s;. ę zwolnie 
nia, o którym mowa w ust. 3, w ,okresie ' poprzedzającym do
ręc ze.nie orzecze nia ustalającego ryczałt. 

§ 6. 1. Gdy oboje małżonkowie wykonują odrębne świad
czenia podlegające opodatkowaniu podatkami obrotowym 
i dochodowym w formie r yczaitu umownego, dla każdego 

z małżonków ustala się ryczałt, stosując pllli!.y ustalaniu wy
sokości tego ryczaltu sto pę podatku dochoc\owego odpowia

, dającą sumie dochoc\ów <Jsiągniętych łącznie przez małżon
ków. 

2. Gdy świadczenia objęte ryczałtem wykonywane są. 

przez w spólników (§ 3), ustala się jeden Łączny wymiar r y
czałtu dla wszystkich wspólników (spó łki) . Przy ustalaniu 
wysokości tego ryczałtu, tę część ryczaltu, która przypada 
z ty tułu podatku dochodowego, ' ustala się przez zsumowanie 
kwot podatku' dochodowego, uprzednio obliczonych odrę b

nie dla każdego ze wspólników od jego dochodu osiągniętego 
ze spółki. Tak ustalony podatek dochodowy, łącznie z po
datkiem obrotowym obliczonym od obrotów wspólnie pro
wadzonego zakł.adu (wykonywanych świadczeń), stanowi 
łączną kwotę ryczałtu dla wspólników (spółki). 

, § 7. 1. Podatnicy objęci przepisami rozporządzenia, ubie
gający się o opodatkowan ie w formie ryczałtu, p.owinni przy 
zgłaszaniu obowiązku podatkowego złożyć wniosek o zali
czenie do ryczałtu. 

2. W razie niezlożenia lub nieuwzględnienia wniosku, 
o którym mowa w ust. 1, istnieje obowiązek opłacania po

, datku obrotowego i podatku dochodowego na zasadach ogól-

nych, a co do obowiąZKU i sposobu prowadzenia ks i ąg sto
suje się przepisy o ty ch księgach. 

§ 8. 1. \Vnioski o zalici',eni,e do ryczałtu rozpatruje ko
misja podatkowa d z iałająca przy udziale kierow.nika orgarlU 
finansowego pierwszej instancji oraz przedstawiciela właści
wego zrZeszenia przemysłu, handlu i usług. 

2. Komisja 'podatko wa orzeka . o zaliczeniu do ryczałtu 
oraz o wysokości t ego ryczaltu. 

3. Komisja podatkowa może orzec o odmowny m zała

twi e niu wniosku podatnika 9 przyznanie mu ' ryczałtu, jeże li 
poda tnik nie od powiada warunkom okreś l onym w §§ 1,3; 
w t ym wypadku komisja pJzekazuje sprawę organowi finan
sow emu celem opracowania wRiosku o ustaleni~ podatków 
obrotowego i dochodowego na zasadach ogólnych. \ 

4. Ptzy wydawaniu orzeczeń bi.erze się pod uwagę 

wsz ys tkie istotne okoliczności, mające ' znaczenie dla ' zali
czenia i wysokości ' ryczałtu bądźo,dmowuego zala{,wienia ' 
wniosku podatnika 0 za liczenie do ryeza!tu: 

§ 9. 1. Or.gan finans owy - po zasięgniędtl opinii. ko
mis ji podatkowej - me,że obniiyć -wysokość ryczałtu ' dla. 
osób: 

1) które ukończyły do dn ia ~ stycznia roku pod3tkowego 
60 lat, oraz dla osób, które zosta)y uznane ·za in wali dó w· 
lub utraciły zdolność zarobkowania w 'stopniu odpowia
daj ącym co najmniej III grupie inwą lidów , - do 509.10. 
pod war,unk ie m n iezatrudniania w zakładzi. e innych osób, 
prócZ' ma łżonka, a w braku Inalżonka - prócz , jed nej 
osoby pozostającej we wspó lnym gos podarst wi-e domo- ' 
wym z podatnikiem; 

2) które zatrudniają inwalidów lub osoby, które utraciły 

zdolność zarobkowania w stopniu odpowiadającym co 
najmniej III grupie inwalidów - do 10°/0 na każdego 
inwalidę· 

Prze ~~ is § 2 ust. 2 zdanie ,ostatnie stosuje się odpowiednio. 
2. Przy ustalaniu wysokości ryczałtu ,nie uwzględnia się 

przerw w działalności gospodarczej podatnika, . z wyjątkiem 
przerw spowodowanych stanem technicznym wiatraków, mły
nów oraz pojazdów mechanicznych. 

§ 10. Organ finans owy zawiad amia podatnika o orzeCZf:! 
niu w sprawi e ża li czenia do rycza łtu i jego wysokości oraz 
w sprawie odmownego załatwienia wniosku o zaliczenie do 
rycza łtu. 

§ 11. 1. Od orzeczenia przys luguje podatnikowi pra·yvo 
wniesienia odwołania w terminie dwutygodniowym od dnia 
doręczen i a za wiadomienia o orzecze n i u. 

2. Odwołanie podlega rozpa tr:zeniu przez komisję po- / 
datkową działającą prży udziale kierownika. organu finanso
wego pierwsze j instancji oraz przeds tawiciela w"laściwego 
zrzeszenia przemysłu, handlu lub us :ug i w obecności po
datnika . Jeżeli podatnik nie zgłosi się na wez wanie, odwo
łanie może być rozpatrzone i w je go nieobecności. 

3. Od d ecyzji wydanej w trybie określonym w ust. 2 
przysługuje podatnikowi w terminie dwutyg odniowym pra
wo zrzeczenia się ryczałtu bądź żądania, aby jego odwołanie 
zostało rozpat.rzone przez organ finansowy drugiej instancji. 
W razie niezrzeczenia się ryczałtu w tym terminie bądź 

niewniesienia żądania, aby odwołanie został. o rozpatrzone 
przez organ finansowy drugie j instancji - orzeczenie staje 
się ostateczne. 

4. W razie zrzeczenia się prawa opłacania r'(czaltu po
wstaje obowiązek 9płacania podatków obrotowego i docho
dowego na zasadach ogólnych. Obowiązek prowad'lenia ksiąg 
powstaje w tym wypadku od pierwszego dnia miesi~ca na
stępującego po zrzeczeniu się ryczałtu. 

5. W razie zgłoszenia żądania, aby odwolanie zosłało 

rozpatrzone przez ' organ finansowy druqiej instanc ji, odwo
ł anie to podlega rozpatrzeniu na za~adach przewidzianych 
w przepisach o postęp.owaniu podatkowym dla zalatwiania. 
odwolań. 

~. 

< , .( . , 
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Dziennik Ustaw Nr 3 - 26 

§ 12. ' 1. Ryczałt płatny jest bez wezwania organu finan
sowego w 12 ratach, miesięcznych do dnia 7 każdego mie
siąca za miesiąc ub i egły. 

2. , Do czasll doręczenia orzeczenia ustalającego ryczałt 
podatnicy, którzy zlożyIi wniosek o zaliczenie do ryczałtu, 

()bowiązani są wpłacać w terminie przewidzianym w ust. 1, 
na poczet ryczałtu, kwoty odpowiadające wysokości ryczał-

, tu za rok ubiegły, a w razie oplacania w ubiegłym roku po
datków obrotowego i dochodowego na zasadach ogólnych -
kwoty odpowiadające zaliczce przypadającej za miesiąc gru
dzień ubiegłego roku. Podatnicy; którzy rozpoczną wykony
wanie świadczeń w ci ągu roku poaalkowego, obowiązani są 
wpłacać k \i-'ot y odpow iadające zaliczce obliczonej na pod
stawie obrotów i dochodów za ' miesiąc ubiegły . Jeże li wpła 
cona kwota okaże s ię mniejsza od kwoty przypadającej do 
uiszczenia na mocy orzec zenia ustalającego ryczałt na ,bie
żący rok podatkowy, różnicę podatnicy Gbow ią za ni są wpła

cić w terminie dw óch tygodni od dnia ' doręczenia zawiado
mienia o orzeczeniu. 

3. W rezie uzasadnione j czasowej przerwy w wykony
waniu świadczeń, - spowodowanej 'szczególnymi okoliczno
ściami, np. awarią, remontem, d l uższą choro.bą, wypoczyn
kiem, powołaniem, na ćwiczenia wojskowe , - trwające j nie
przerwanie co najmnie j 15 dni - nie pobierp się rycza Uu 
za pełny okres trwania przerwy w wysokości po 1/80 mie
sięcznej raty ryc zaJtu za każdy dzień przerwy. Warunkiem 
zastosowania tego przepisu jest zgłoszenie przerwy prz~z 
p odatnika w terminie s iedmiu dni po dniu powstania oko
liczności powodujących przerwę. Nie uwzględnia s ię czaso
wych przerw w wykonywaniu świadczeń , spowodowanych 
remontem wiatraków, młynów oraz 'pojazdów mE:chanicz
nych, jeżeli przy ustalaniu wysokośCi ryczalt u okoliczności 
te zostały już 'Odpowiednio uwzględnione .(§ 9 ust. 2) . 

4. W razie rozpoczęcia w ciągu roku podatkowego wy
konywania świadczeń podlegających ryczałtow i, obowiązek 

zapłacenia pe ł.nej ustąlonej kwoty r yczaa u powstaje poczy
nając od miesiąca, w którym r07;poczę to wykonywanie świad
czeń; dotyczy to nowo zakładanych zakładów, a n ie' przerw 
w stale wykonywanej działalności gospod arcze j podatnika. 

5. W razie zaprzesta,nia w ciągu roku na stałe wyko
nywania św iadczeń podlegających ' ryczałtowi, zgłoszone go 

w trybie przewidzianym w przepisach o postGpowaniu po
datkowym, nie p,obięra się ryczałtu za czas od H\iesiąca na
stępującego po miesiącu, w który m zaprzestano wykonywa~ 
nia świadczeń. 

§ 13. Podatnicy opłacający ryczałt obowiązani są za
wiadomić organ finansowy w terminie siedmiu dni o zmia
nach, powstał]1ch w stosunku do stanu fakt ycznego podane
g·o w złożonym przez ' siebie wniosku , .a jeżeli małżonek pro
wadzi odrębną działalność gospodarczą opodatkowaną ry
czałtem ' umownym n-a terenie innego organu finansowego 
niż podatnik - również o zmianach w stosunku do' stanu 
faktycznego podanego we wniosku małżonka : 

1) które uzasadniają powstanie obowiązku podatkowego na 
zasadach ogólnych; 

2) które nie powodują następstw Qkre~ll)nych w pkt 1, lecz 
mają wpływ na wysokość ryc za'tu, mianowicie o zmia- ' 
nach w stanie zatrudnienia c zł onków rodziny (z wyjąt

kiem' małżonka) i pracowników najemnych, o zmii'lnach 
'in,ej sca wykonywania świad cze. ń oraz o zmianach , ro
dzaju wykonywanych świadczeń . 

§ 14. 1. Pod a tnicy opłacający ryczałt na zasadach roz
porządZEnia zostaną wyłączeni z g'rupy osób opłacających 
ryczalt i opłacać będą podatki obrotowy i dochodowy na za
sadach ogólnych na podstawie decyzji organu finansow ego: 

1) za część roku podatkowego - w razie zawiadomienia 
o utracie warunkó~v do opłacania ryczałtu z wyjąti<iem 
wypadku przekroczenia granicy obrotu , nkreślonej w 
§ 2 ~st. 1 pkt 2; wyłączenie obejmllje część roku podat-

p.o:z; 10: 

kowego, poczynając od miesiąca, w któ.rym powstały 

okoliczności uzasadniające wyłączenie; 

2) za cały rok podatkowy- ,- w razie: 
a) wprowadzenia w bląd organu finansowego przez po

danie we wniosku (§ 7) lub w zawiadomieniu (§ 13) 
danych niezgo<Jnych ze stanem faktycznym, 

b) niezawiadomienia organów finansowych o zmianach 
określonych w § 13, 

c) przekroczenia granicy obrotu określonej w § 2 ust. 1 
pkt 2. ' 

2. W stosunku do małżonków, opłacających odrębne ' ry-' 
czałty umowne, wyłączenie z ryczaltu jednego z małżonków 
powoduje równocześnie wyłączenie z ryczałtu ,drugiego mał
żonka. 

3. Organ finansowy orzeka o wyłączeniu z ryczałtu na 
podstawie materia lu dowodowego. 

4, W razie wyłączenia podatnika z grllpy osó_b opłaca
jących zryczałtowany podatek za częsć roku podatkowego 
(ust. 1 pkt 1), za podstawę do us talenia podatku dochodowe
go za okres n Ie obJęty ryczałtem przyjmuje s ię dochód 
osiągnięty w tym okresie i stosuje się do niego stopę po
datku odpowiadającą dochodowi obliczonemu w stosunku 
rocznym. ' 

, 5. W wypadku określonym w ust. 1 pkt 2 kwoty wpła
cone tytułem zryczałtowanego podatku zalicza się na podatki 
obrotowy i dochodowy za dany rok podatkowy, 

6. W razie wyłączenia z grupy osób opladijących zry
czałtowany podatek w wypadkach okreś l onych w ust. 1 pkt 1 
i 2 lit. c), j eżeli podatnik zawiadomił organ finansowy o utra 
cie warunków do opłacania ryczałtu, obowiązek założenia 

właściwych ksiąg powstaje od pi erwszeg o dnia miesiąc a na
stępującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrilta wa-
runków. ,-

§ 15. 1. VV razie zawiadomienia o zmianie w stanie za
trudnienia, o zmianie miejsca wykonywania świadczeń bądź 
rodzaju wykonywanych śwfadczeń - zmiana ryczaltu na
stępuje w trybie § 8" poczynając od miesiąca, w którym za
szły okolicznośGi uzasadniaJące zmianę. 

2. Orzeczenie zmieniające wysokość ryczałtu powinno 
zawierać datę, ' 011 której następuje zmiana. 

3. Jeż e li w następstwie zmian, o których mowa w ust. 1, 
należałoby obniżyć wysokość ryczałtu, organ finansowy ogra
nicza tymczasowo pobór miesię cznych rat ryczałtu oodpo
wiednią kwotę , a po zakończeniu roku podatkowego wydaje 
decyzję zmieniającą wysokość ryczałtu, biorąc pod uwagę 
całoroczną działaln'ość podatnika. 

§ ,16. 1. Od decyzji wyłączającej z grupy -osób opłaca

jących podatki olłrotowy i dochodow y w formie ryczałtH po-
9atnik może w terminie określonym w § 11 ust. 1 złożyć od
wołanie, ci od decyzji zmieniającej wysokość ryczanu -
mpi.e w tymże ' terminie złożyć odwolanie lub zrzec się ry-
czałtu . ' 

2. Odwołanie ,pod lega rozpatrzeniu na zasadach przewi
dzianych w przepisach o postępowaniu podatkowy m. 

§ 17. W , odnieSIeniu do podatników, którym na podsta
wie rozporządzenia wymienionego w § 18 nie przysługi~va
łoby prawo opłacania ryczałtu, a którym prawo to 'ZOstaJo 
przyznane niniejszym ' rozp9Iządzeniem, termin' określony w 
§' 7 us l. 1 przesuwa się w rolm podatkowym 1967 do dnia 
trzydzieste90 po dniu ogłoszenia r'o~porzą·dzenia. 

§ 18. Traci moc , rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
4 stycznia 1 S63 r. w sprawie poboru w formie rvczaltu po
d a tków obrotoweqo i dochodowego od osób wykonujących 
niektóre przemysły i usługi bądż trudn,iących się handlem 
(Dz. U, z 1 ~63 r. Nr 1. poz. 8 i z 1965 r. Nr 4, poz., 17). 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze'" 
nia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych poczynąjąc 
od roku podatkowego 1,961. 

Minister Finansów: J. Albrecht 


