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6) dokładny adres zakupującego, 
7) oznaczenie rodzajów ryb, 
8) ilość i cenę jednostkową każdego rodza

ju ryb, 
9) ogólną sumę należności, 

10) podpis dostawcy. 
5. Ryczałt wynosi 30io od wartości zakupionych 

ryb. Ryczałt oblicza podatnik ~a podstawie 
danych wynikających z k~ięgi zakupu ryb 
i wpłaca w ratach miesięcznych do dnia 7 każ
dego miesiąca za miesiąc ubiegły, ' przedsta~ 

Wiając równocześnie organowi finansowemu 
księgę zakupu ryb celem potwierdzenia pra
widłowości obliczenia i wpłaty ryczałtu. 

6. Jeżeli podatnik opłacający ten ryczałt osiąga 
również dochody z innych żródeł przychodów, 
przy opodatk~waniu podatkiem dochodowym 
nie bierze się pod 'uwagę dochodów osiągnię
tych ze sprzedaży ryb, opodatkowanych odrę b
nym;ryczałtem. 

' 'l. ,W 'razie niezłożenia lub nieuwzględnienia 

wniosku o opodatkowanie sprzedaży ryb od-

Poz. 67, 68 i 69-

rębnym ryczałtem, świadczenia w zakresie 
sprzedaży ryb podlegają opodatkowaniu po
datkami obrotowym i dochodowym, ' łącznie 
z pozostałymi świadczeniami wykonywanymi 
przeż podatnika, na zasadach ogólnych lub w 
formie ryczałt,u, w zależności od tego, jak są 
opodatkowane te pozostałe świadczenia." 

~ 2. 1. W stosunku do podatników wykonujących świad
czenia w zakresie sprzedaży ryb termin określony w § 16a 
ust. 3 przesuwa się w roku podatkowym 1968 do ąnia trzy
dziestego po dniu ogłoszenia rozporządzenia. 

2. Jeżeli na podstawie dotychczasowych przepisów po
datnikom, o których mowa w ust. 1, został już ustalony na 
1968 r. ryczałt obejmujący również świadczenia w zakresie 
sprzedaży ryb, ryczałt ten na wniosek podatnika może być 
zmieniony, poczynając od miesiąca, w którym podatnik roz
począł opłacanie odrębnego ryczałtu z tytułu sprzedaży ryb .. , 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnien;t ogło
szenia. 

Minister Finansów: w z. J. Kole 

63 
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOSCI 

z dnia 1 kwietnia 1968 r. 

zmieniające rozpor~ądzenie w sprawie ,czasu trwania nauki ·rzemiosła. 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. 
o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej f>racy i warun
kach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy ora~ . 

o wstępnym staiu pracy (Dz. U.z 1958 r. Nr 45,poz. 226 
i z 1961 r. Nr 32, poz. 160) zarządza się, co następuje: -4 

§ 1. W rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu DrolJ~ 
nej Wytwórczości z dnia 17 marca 1964 r. w sprawie czasu 
trwani!l nauki rzemiosła (Dz. U. Nr 14, poz. 83) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Izba rzemieślnicza na wniosek stron może wyrazić 

zgodę na przedłużenie czasu trwania ńauki rzemio
sła w celu umożliwienia uczniowi dokończenia nau
kiw zasadniczej ,szkole zawodowej dla pracujących 

, -- do 12 miesięcy, a w innych uźasadnionych przy
padkach, w szczególności w razie niepomyślnego wy
niku egzaminu czeladniczego - do 6 miesięcy."; 

2) w wykazie czasu trwania nauki rzemioi?ła, stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia, zmienia' . się czas , trwania 
nauki w niektórych rzemiosłac~, jak następuje: 

104. galwanizatorstwo , 36 mies. 

202. 'ceramika szlachetna 36 mies. 

203. garncarstwo 36 mies. 

310. ,tokarstwo w drewnie 36 mies. 

503. dziewiarstwo - ' 36 mies. 

505. hafciarstwo 36 mies. 

510. tkactwo artystyczne 36 mies. 

810. studniarstwo 36 mies. 

§ 2. Umowy o naukę rzemiosł, o których mowa w § ,t' 
pkt 2, zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
strony dostosują w terminie 3 miesięcy od dnia weJscla w 
życie rezporządzenia w zakresie czasu trwania 'nauki do 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia. 
. \ 

Przewodniczący Komitetu probnej Wytwórczości: 
W. Lechowicz. 

69 
OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 9 kwietnia 1968 r:. 

w sprawie przystąpienia_ Burundi do Konwencji o MiędJ:ynarodowym lotnictwie cywilnym oraz do Układu o tranzycie 
międzynarodowych służb powietrznych, podpisanyc1tw Chicago 'dnia 7 grudnia 1944 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 92 
. Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Dz. U. 

z 1959 r. Nr 35, pozl -2:12) oraz z art. , VI Układu o tranzycie 
międzynarodowych ' służb powietrznych (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, 
poz. 213), podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., 
Rząd Republiki Burundi notyfikował dnia 19 stycznia 1968 r • . 

)' 

Rządowi Stanów · Zjednoczonych przystąpienie do powyż. 
szych aktów . 

Konwent ja oraz Układ w stosunku do Burundi weszły 
VI zycie; dnia 18 lutego 1968 r. 

Minister Spraw Zagraniczn:-.ch: w z. J~ Y{.iniewicz 


