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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 października 1968 r. 

zmienIające rozporządzenie w sprawie zaliczek na podatki. 

Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 3 dekretu z dnia 
26 paź(!ziernika ' 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych 
(Dz. U . .Nr' 49, poz. 452 z póżniejszymi zmianami) oraz' 
art. 123 dekretu z -dnia 16 maja 1.94P r.O postępowaniu po
datkowym (Dz. U; z 1963 r. Nr 11, poz. 60). zarządza się, co 
następuje: . 

§ 1. W rozpof2'ądzeriiu· Ministr1l. Finansów z dnia 22 -lu
tego 1962 r. w sprawię zaliczek na podatki (Dz. U. Nr 15, 

. poz. 66) wprowadza się ' następujące zmiany: 

1) po § 16 dodaje slę§ t6a wbrżmieniu: 
,,§ 16a. l.P6datnicypodatkówobrotowego i dochodo

wego, o których mowa w §§ 2 i f O, opłacają 
, zaliczki kwartalne do dnia 12 następnego mie

siąca po . upływie"' każdego kwartału, jężeli 
łączńa kwota zaHczekna tepoQatki za okres 
jednego miesiąca nie ' przekraCza 300 zł. 

, 2. W wypadkach przewidzianych w ust. 1 po
datnicy,o których mowa w§§ 2 i 10, do cza
sU doręczenia decyzji ustalającej podatki obro
towy i dochodowy za rok ubiegły obowiąza

ni są wpłacać zal)czki w wysokości ustalonej 
za ostatni kwartat ubiegłego roku. Jeżeli obli
czona w ten sposób kwota zaIiczek okaże się 
mniejs.zaod. kwoty przypadająsej do uis;zcże-.7 

• tl ~ia ( 11iT "pGP:sta więc; idecyzji ustalającej podatki: 
obrotowy i doclrodowy za rok ubiegły, po-

-v 1"'119 liln r; fT~~ą" Hó;i:~P t.>AA,ą,!.nifi'lf" ;~i",.p,QOW~i.f..są. " 
wpłacić w .. tenriinię dwóch tygodni od daty 
doręczenia dec'yzji ustalającej podatki za rok . 
ubiegły." ; 

2) w § 17 dotychczasową .treść oznacza się jako ust. 1 i do
daje się ust. 2 i 3 w "brzmieniu: 
,,2, Podatnicy obowią'zani do -opłacania podatku' od nie

ruchomości ' od budynków nie wynajętych i nie wy- . 
dzierżawionych, a zajętych prze.z nich w c a ł-oś ci, 
oraz od gruntow nie zabudowanych i nie wydzier
żawionych opłacają zaliczki w wysokości określo-

nej w ust. 1 pkt 2 .przez okres trzech lal kalenda->~ 
rwwycij po roku, za który ustalono podatek. Pp
datnikomtym wys()k~ podatku za poszczegóJne 
lata podatkowe ustala się 'po upływJe trzech lat. 

·3. Podatnicy, (} których lllowa w ust. 2, składają wy-
. kazy nieruchomości raz na trzy lata w . terminie do 

dnia 31 stycznia czwartego roku następującego po 
roku, za. który ustalono podatek."; 

3) w § 18: 
' a) w ust. 1 pkt 1 wyrazy "w § 17 pkt 1" zastępuje się 

wyrazami" w § 17 ust; 1 pkt 1", 
b) w ust. 1 pkt 2 wyrazy '"w § 17 pkt 2" zastępuje się 

wyrazami "w § 17 ust. 1 pkt ~j ust. 2", 
c) ust. 2 otrzymujebrkmienie: . 

,,2. W wypadkach wymienionych w§ 17 ust. 1 pkt 2'
jezeli podstawę .. opodatkowania stanowi czynsz 
(wartość czynszowa). a w ciągu roku nastąpiły 

zmiany bądż w użytkowaniu ' lokalu, bądżkate
gorii osób zajmujących lokale, powodujące ohni
żenielub podwyższenie czynszu (wartości czyn
szowej) albo zmianę . stawki podatku, podatnicy 
obowiązani są zawiadomić o tym organ ' finanso
wy w terminie miesięcznym od powstania tej 
zmiany; '!la podstawie . . tych zawiadomień organ 
fipaI1~.o'Xy · zmięnia Wys.oko$Ć; , t~Hc,zki, . poqygając 
od miesiąca, w którym 'zaszły zmiany."; 

4) w§' 19 ust. 2 skreć1a !;ip. 7 nanie ;o!;tątnie;.. .. , 
............. u....;..,l.J..,,,,),lU.u~.LV' ~ D1bl:Iur 1T1LvSJ V..-.: !·ł: /J(} 6 ~' .. ,. 

5) w § 20 wyrazy ,,20 zl" zastępuje się wyrazami ,,100 :zl" 
oraz dodaje się nowe ' zdanie w brzmieniu: "W wypad7 
kach, o których mowa w § .. .17 ust. 2, gdy wysokość za
liczki nie przekracza rocznie 100 zł, pod'atnicy kwotę . 
tej zaliczki wpłacają iaz w roku do dnia 30 czerwca 
w ciągu każdego roku." 

§ 2. Rozporządzenie wchod;i w życie z dniem stycz-
nia 1969 r: . 

-
Minister Finansów: S. Majewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
• 

z dnia 15 pażdziernika 1968 r, 

w sprawie określenia chorób uprawniającycb do renty z tytułu wypadku w związku .ze służbą wojskową; 

Na podstawie art. 11 ust. 9 oraz art. 63 ustawy z dnia 
23 stycznia 1968 r. 9. zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
ł wojskowych oraz ich rodzin (D z, U, Nr/ 3, poz. 11) zarzą- ' 
dza się, co następuje: 

§ t. Renta inwalidzka na zasadach określDnych w 
art. 11 ust. 1-8 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopa
trzeniuinwalidów wojennych i wojskowych oraz . ich rodzin 
(Dz. U, Nr 3, poz. 11) przYslugujeżolnierzowi, jeżeli inwa
lidztwo s.powodowane zostalo ~horobąobjętą wykazem cho-

rób 'powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami' 
lub warunkami służby wojskowej, ustalonym na podstawie 
art. 7 ust. 5 wymienionej ustawy. 

§ 2. Renta na zasadach, o których mowa w § t,przysłu
guje również wt~~y, gdy inwalidztwo żołnierza spowodowa
ne zostało choroną zawodową określoną w ' przepisach Wy- . 
danych na podstawie art. 16 ust. 2 . i art. 57 ust. . 2 ustawy 
z dnia 23 stycznia 1968 r.o powszechnym 'laopatrzeniu eme
rytalnym pracowników i ich rodzin (Dz •. U; Nr 3, poz. 6) ·-

.~ ' 


