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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

- z dni\, 31 grudnia 1970 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez 
rzemieślników i inne wupy podatników. ' 

ROZPORZĄDZENIE 

2 - Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji 
dla rzemieślników i innych grup podatników 4 

OSWIADCZENIA RZĄDOWE: 
I 

3 - z dnia 2 listopada 1970 r. - w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji dotyczą
cej kolizji praw w przedmiocie ,formy rozporządzeń testamentowych, sporządżonej w Hadze dnia 5 paź. 
dziernika 19B[ r. ; 6 

I ' 

, \ 

4 -z dnia 5 listopada [970 r. w sprawie ratyfikacji przel Panamę I Mauritius Konwencji (nr 19) Międiynaro. 
. dowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodo-

wania za nie, s zczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca [925 r , . 
5 - z dnia [[ listopada 1970 r. w ' sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Kamerun Konwencji (nr 77) dotyczącej le

karskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle ' dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu 
dnia 9 paź.d ziernika 1946 r. 

6 - z dnia 11 listopada >1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun i Panan:ę Konwencji (nr 78) dotyczącej le
karskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nie przemysłowych, przyjętej 
w Montrealu dnia 9 października 1946 r. 

7 - z dnia 14 listopada 1910 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji ' (nr, 120) dotyczącej higieny 
w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca [964 r .. 

) 8 - z dnia [4 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr [24) dotyczącej badania 
lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerw-

t ca 1965 r. . . . . • . • . ~ • 
9 ...1. z dnia [4 listopada [970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 123) dotyczącej najniż. 

szego wieku dopusznenia do pracy pod ziemią w kopalnia'ćh, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. 
10 - z dnia 19 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 122) MiędzynarodowEtj 

Organizacji Pracy dotyczą,ej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. • 
11 - z dnia 19 listopada 197.0 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Konwencji (nr [[5) dotyczącej ochrony pra

cowników przed promieniowillliem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. ' 

I 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 grud!lja 1970r. 

w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów I~westycyj nych poniesionych przez rzemieślników 
i Inne grupy podatników. 
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Na podstawie art. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 25 li.stopada 
1970 r. o ulgach' podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. 
Nr 29,poz. 246) zarzą9za się, CD następuje: 

. 2) zakłady przemysłu materiałów budowlanych prDdukują
ce wyłącznie: 

'--' , 
, § 1. Ulgi inwestycyjne przysługują z tytułu inwestycji 

dDkonanych w okresie od dnia .1 stycznia 1971 r. do dnia 
, 31 grudnia 1915 r. 

§ 2. 1. Ulgi z tytułu nakład'ów inwestycyjnych ,wymie- ' 
'nionych wart. 1 ustawy i dnia 25 listopada 1970 r. o ul
: gach pDda·tkowych z tytułu inwestyc:ji (Dz. U. Nr. 29, ' pÓL. 

246, zwanej dalej "ustawą", przysługują osobom .pw,wa- · 
-dzącym: 

1) zakłady rzemieśłnicz.e. 

' ", 

. a) cegłę paloną lub wapienno-piaskową,· ' 

bl wyroby betonowe i prefabrykaty, służące ja:kD ma· 
teriały ścienne, 

c) płyty ,;suprema", trzcinowe· i ' słomiane, służące jako 
materiały budowlane, 

dl dachówkę, pustaki ' i · kane. 
e) kręgi studzienne i rurki ceraniiczne melioracyjne. 
f) wapno palone i .hydratyz"wane, 

9) gips palony, 



Dziennik Ust-aw Nr t -2 -
~~~----------------------------~----

3) zakłady ' prze~ysłu materiałów budowlanych' eksploatu
jące wyłącznie kamień budowlany,. żwk i ; piasek, " 

4) zakłady gastn:momiczrle i pensjonaty, z wyjątkiem pro
wadzących, sprzedaż naPojów zawie(ających powyżej . 
180/ •. alkoholu, z zastrzeżeniem. że ulgi inwestycyjne w 
zakresie budynków' pensj.onatowych.' dotyczą tyłko bu
dynków o powierzchni użytkowej do 220 m!, przezna
cz~mych na cele pensjonatowe lub mjeszkalno-pensjona
to we, jeżeli na ce'le mieszkalne właściciela pensjonatu
przeznaczonych jest nie więcej niż 85 m2 powierzchni 
użytkowej; ulgi inwestycyjne przysługują tylko cd tej 

-części nakładów inwestycyjnych, która pr.porcjonalnie 
pr~pada na kubaturę lokalu przeznaczonego na cele 
pensjonatowe, 

, 5) ·zakłady 'nierzelllieślnicze wykonujące -usługi dla ludności 
i rolnićtwa w zakresie naprawy i konserwacji przedmi!>
t6w gospodarstwa d.lIlowego lub przedllli.t6w .osobiste- , 
go użytku, - prania, prasowania i maglowania bielizny, 
mycia, czyszczenia i smarowania pojazłiów mechanicz
nych. 

2. Ulgi inwestycyjne przysługują ponadto osobom pro
wadzącym zakłady rzemieślnicze z tytułu nakładów: 

11) na wybudowanie, ·odbud.owanie lub rozbudowanie wła
snych budynków mieszkalnych na własne cel-e ~eszkal
ne -albo' na przepr.owadzenie kapitalnych remonl ów ta
kich budynków. 

2) na nabycie .oraz kapitalny remont samochodów ciężaro
wych - i półdę.żarowych przez rzemieślników prowadzą
<:ych zakłildy mechaniki pojazdowej i wykonujących w 
przeważającej mierze świadczenia w zakresie pomocy 
drogowej oraz przez rzemieślników wykonujących _ rze- -
miosła branży bud.owlanej i piekarstwo, c ile samocho
dy te są im niezbędne do transportu materiałów, ma
szyn i urządzeń ' na różne miejsca wykonywania robót, 
a jeżeli chodzi o piekarstwo - do rozwożenia pieczywa. 

§ 3. 1. Ulgi inwestycyjne z tytułu nakładów inwesty
cyjnych .określcnych w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 stosuje się 
lila óbszarze całego Państwa. . 

2. Ulgi inwestycyjne z tytułu nakładów określonych 
, w § 2 ust. 2 pkt 1 stosuje się do rzemieślników, którzy pro
wadzą zakłady i dokonali inwestycji: 

1) . na obszarze m. Wrocławia oraz województw koszaliń
skiego, olsztyńskiego, opolskiego, szczecińskiego, wro
cławskiego i zielonogórskiego oraz powiatów ełckiego, 
gołdapskiego i oleckiego w województwie białostockim, . 
m. Elbląga oraz powiatów elbląskiego, kwidzyńskiego, 
l~borskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego 
i sztumskiego w województwie gdańskim, m. Piły i po
wiatu tr-zcianeckiego w województwie poznańskim oraz 
powiatu leskiego i ustrzyckiego w województwie rze
sz()wskim, . 

2) na pozostałym obszarze Państwa w miejscowościaeh U
czących do 25 tys. mieszkańców. 

ust. 2 pkt!; przysługują z tytułu nakładów poniesionycn 
tylko na jeden zakład i jeden budynek mieszkalny. . 

§ 6. 1. Jeżeli podatnik korzystał z ulgi. inwestycyjnej 
z tytułu nabycia maszyny lub' urządzeńia, które zbył przed 
upływem pięciu lat cd daty nabycia, nie może korzystać 
z ulgi inwestycyjnej z tytułu nabycia w okresie tych pięciu 
lat takiej samej maszyny lub takiego samego uI.:ządzenia. 

O zbyciu maszyny lub urządzenia przed upływem 'pięciu lat 
od daty nabycia podatnik jest obowiązany zawiadomić _wla-' 
ściwy organ finansowy w terminie 7 dni od daty dokona,nia 
transakcji. ~' 

2. Na równi z inwestycjami dokonanymi w budynku 
własnym traktuje się: 

1) inwestycje dokonane ''ł{ budY:l'lku współmał·żonka, 

2) inwestycje dokonane w budynku stanowiącym własność 
Państwa, feżeli' poniesione nakłady,inwestycyjne całko
wicie obciążają podatnika L nie zostaną mu zwrócone 
Vi jakiejkolwiek f,r.aie, . 

3) budowę pawilonów rzeaieślnkzychna gruncie stanowią
cym własność Pańs,twa i przechodzących po określonym • 
czasie na własność Państwa. 

3. W razie 'przejścia ' własności przedmiotu, w związku 
z którym przyznana była ulga inwestycyjnar zbywca tr"ad 
prawo do ' dalszego korzystania z ulgi, poczynając .. od mi~~ 
śiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zbycie 
tego przedmiotu. Nabywcy' nle przysługuje prawo korzysta-o 
niaz tej ulgi, z wyjątkiem wypadków, ' gdy nabycie nastą
piło· w drodze dziedziczenia zakładu, a spadkobierca prowa-
dzi nadal otrzymany w spadku zakłąd. O zbyciu przedmio- .. 
tu w okresie korzystania. z ulgiz_,tytulu nakładów dotyczą- ; 
cych tego przedmiotu podatnik jest obowiązany zawiadomić ;,; 
właściwy organ finansowy w terminie określonym w ust. 1. 

4. Jeżeli podatnik w okresie uprawniającym do korzy
stania z ulgi inwestycyjnej utracił uprawnienia do wykcmy
wania ddałalności gospodarczej, w związku z którą ~zyskał 
ulgę, lub wykpnywał działalność . niezgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami, tradon prawo- do ulgi poczynając od roku 
podatkowego, w którym zaszła ta okolicznośĆ. W razie gdy 
ulga inwestycyjna za wspomniany okres została już wyko
rzystana, kwota zrealiz·owana z tytułu ulgi podlega zwroto
wi w terminie 14 dni " od 'daty izawiadomi,enia podatnika 
c utrac,ie 'Prawa do ulgi. 

§ 7. 1. W razie wybudowania Qudynku podlegającego -
obowiązkowemu ubezpieczeniu wysokość sum wydatkowa
nych na budowę przyjmuje się w kwocie odpowiadającet 
,sumie ubezpieczenia tego budynku ustalonej przez Państwo~ ~ 
. wy Zakład Ubezpieczeń dla obowiązkowegó ubezpiepenia 
budynków i wykazanej w dowodzie ubezpieczeniowym. Je
żeli podatnik zgłosi wniosek o ustalenie sumy wydatkó-w: 
poniesionych na wybudowanie budynku na podstawie' ory
ginalnych dowodów (rachunków), wydatki te powinny być 
ustalone w sposób podany we wniosku podatnika, z tym że 
kwota nakładów inwestycyjnych 'Przyjęta za podstawę do 
ustalenia ulgi nie może być wyższa od sumy ubezpieczenia · 

§ 4. Ulgi inwestycyjne przysługują, gdy nakladyinwe- tego budynku o. więcej niż 25%. 
stycyjne przekroczą w zakładach rzemieślniczych i zakła-
dach przemysłu materiałów budowlanych 5.000 zł, a w po_ 2. Jeżeli wyb~dowany budynek nie podlega obowiązko ..... ~ 

. zostałych zakładach - 10.000 zł. wemu ubezpieczeniu, .za podstawę do ustalenia ulgi przyjmu" 
\ je się wartość nakładów · ustalo.ną na podstawie oryginalnych 

_ § 5. 1. Ulgi z tytułu inwestycji <>kfeślonych w . art. 1 dowodów (rachunków) zakupu materiał6w #bud.owlanych EU

ustawy przysługują również podatnikom,' którzy dokonali żytych przy wykonywaniu ' inwestycji oraz poniesione koszty; ;.': 
'nwestycji w okresie nie przekraczającym dwóch lat tbezpo- robocizny udowodnione oryginalnymi dowodami (rachun-
śred,nio poprzedzających roz'poczęcie działalności g<>spo- kami). ' 
darczej. 

., 2. UlgI. z tytułu budoWy, .odboo<>wy lub rozbudowy b'u
dynków, o których mowa wart. 1 pkt 1 ustawy i w § 2 

3. W razie wykonania inwestycji w postad odbudowy, 
rozbudowy lub kapitalnego remontu budynku, ' za podstawę 
obliczenia ulgi · przyjmuje się ' wartość nakładów, ustal.onćl 



Dziennik U~taw Nr l - 3,- PO,z. l 

na podstawie oryginalnych dowodów (rachunków) zakupu 
materiałów budowlanych zużytych przy wykonywaniu in
westycji z doliczeniem kosztów robocizny w wysokości okre
ślonej w tabeli stanowiącej załącznik do, roz.porządzenia. 
Na wniosek podatnika o 'ustalenie kosztów robocizny na 
podstawie oryginalnych doywdów (rachunków), koszty te 
powinny być ,ustalone w sposób podany we wniosku po
datnika. Prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) ra
dy 'narodowej ustala w ramach tabeli - w zależności od 
warunków miejscowych - procent kosztów robocizny w stu
sunku do wartości mąteriałów. jaki będzie sto.§owany na ob
szarze danego powiatu (miasta. dzielnicy). 

4. Opłaty za sporządzenie projektu i kosztorysu, za 
zezwolenie 'na budowę, za przewóz materiałów przeznacz/J· 
nych na budowę oraz za przewóz maszyn, udowodnione ory
ginalnymi dowodami (rachunkami), stanowią wydatki zwią
~ane z nakładamf inwestycyJnymi. Wydatków tych nie 
uwzględnia się jednak w razie przyjęs;ia kosztów budowy 
nowego pudynku w wysokości sUmy ubezpieczenia budyn
ku, ustalonej przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń dla obo
wiązkowego ubezpieczenia budynków (ust. 1): Wartość ro- -
bocizny 'własnej podatnika oraz wartość robót wykonanych 
w jego zakładzie przez niego i jego pracowników nie sta- , 
nowiąwydatków związanych z nakładami inwestycyjnymi 
i wartości tych nie uwzględnia się przy ustalaniu kosztów 
robocizny. 

§ 8. 'l. Ulgi inwestycyjne ustala się w wysokości: 
l) 500/0 sum wydatko~anychna inwestycje określone w 

art. 1 ustawy, 
2) 30010 sum wydatkowanych na inwestycje określone w 

§ 2 ust. 2 pkt 1, dokonane na obszarach wymienionych 
w§ 3 ust. 2 plM 1, 

3) 15% sum wydatkowanych ,-Da inwestycje określone w 
§ 2 ust. 2 pkt 1, dokonane na obszarach wymienionych 
w § 3 ust. 2 pkt 2, 

4) 25% sum wydatkowanych na inwestycje określone w 
§ 2 ust. 2 pkt 2. 

2. Jeżeli inwestycja dotyczy budynku, którego część 
'sJanowi lokal użytkowy przeznacz-ony na zakład, a część 
'lokal mieszkalny, nakłady inwestycyjne na każdy z tych 

. lokali ,przyjmuje ' się w wysokości . odpowiadającej stosunko-
wi kubatury każdego z' lokali do ogólnej' kubatury budynku. 

§ 9. Łączna kwota ulg z tytułu wszystkich inwestycji 
zakończonych po dniu .31 grudnia 1910 r. 'nie może przekro... 
czyć kwoty: 

1) tOO.OO() zł na jeden zakład przemysłu materiałów bu
dowlanych; dotyczy \ to również takich zakładów pro
wadzonych w ramach uprawnień rzemieślniczych, 

2) 50.000 zł dla pozostałych zaldadów. 

§ tO. t. Kwotę ulgi potrąca się z podatku dochodowe
go albo zryczałtowanych podatków obrotowego i dochodo
wego. należnych z tytułu prowadzenia zakładu za okres od 
miesiąca następującego po -miesiącu. .w którym została za
kóńczona inwestycja aż do całkowit.ego wykorzystania ulgi, 
nie dłużej jednak niż przez pięć lat podatkowych, licząc od 
roku podatkowego, w którym zakończono inwestycję. 

2. Okres potrącania ulgi z podatków dla rzemieślników 
opłacają<:ych podatki obrotowy i dochodowy: 

t) w formie karty podatkowej - wynosi dz~esięć lat, · 
2) w formie mieszanej (karta podatkowa, ryczałt, zasady 

ogólnę)~ wynosi siedem lat, 

licząc od roku podatkowego, w -którym zostały zakończone 
. inwestycje: Jeżeli jednak .w okresie, o którym mowa w zda-

niu . poprzedzającym, rzemieślnik . był opodatkowany na za~ 
sadach ogólnych lub w formie ryczałtu przez okres pięciu 
lat, suma potrąceń nie może przekroczyć sumy podatkó\v 
ustalonych za okres tych pięciu lat. 

3. Jeżeli podatnik posiada poza działalnością gospodar
cząobjętą ulgami inne żródło lub żródła przychodów, kwotę 
ulgi potrąca się z tej części podatku. jaka przypada propor
cjonalnie · na działalność objętą ulgami. Zasadę tę stosuje 
się odpowiednio, gdy małżonkowie. posiadając odrębne źró

dła przychodów, są opodatkowani łącznie podatkiem docho
dowym. 

4. Kwotę ulgi przypadającą od nakładów~ poniesionych 
z pożyczek bankowych potrąca się z podatków odpowied
nio w miarę spłaty tych pożyczek. nie dfużejjednak niż 

przez dziesięć lat podatkowych. licząc od roku podatkowe
go, w którym została zakończona inwestycja; do kwoty spła
conych pożyczek nie wlicza się odsetek uiszczonych od tych 
pożyczek. 

§ 11. - Jeżeli podatnik na podstawie szczególnych prze
pisów korzysta ze zwolnienia . od podatków obtotowego i do
chodowego z tytułu uruchomienia nowego zakładu. to na 
poczet ulgi inwestycyjnej z tytułu nakładów dokonimych 
przed uruchomieniem zakładu oraz w okresie korzystanilO 

ze zwolnienia zalicza się należności podatkowe, jakie z ty
tułu podatku dochodowego lub zryczałtowanych podatków 
obrotowego i dochodowego podatnik byłby obowiązdpy 
uiścić,. gdyby nie korzystaj ze zwolnienia. Należności te 
ustala się w takiej formie i wysokości; w jakiej podatnik 
byłby obowiązany je opłacać w zależności od formy opo
datkowania zakładu (karta podatkowa. ryczałt lub zasady 
ogólne). i o kwotę tych należno~i zmniejsza się kwotę ulgi 
i.nwestycyjnej. 

§ 12. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad na
rodowych miast wyłączonych z województw) IIiogą na ob
szarze województwa (miasta wyłą<:zonego z województwa) 
lub jego części: 

1) wyłąc~yć z ulg inwestycyjnych: 

a) w porozumieniu z Przewodnidącym 'Komitetu Drob· 
nej Wytwórczości - nakłady inwe_stycyjne poni!!,· 
si one przez rzemieślników prowadzących zakłady pro
dukcyjne albo pracujących wyłącznie lub prawie wy
łącznie dla gospodarki uspołecznionej; wyłączenie ma
że objąć wszystkie lub tylko nielttórerzemiosła. 

b) w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych - nakłady, inwt!stycyj

. ne poniesione na prowadzenie zakładów . przemysłu 

materiałów budowlanych" 
c) w porozumie·idu . z Ministrem Gospodarki Komunal. 

nej i z Przewodniczącym Głównego Komitetu_Kult u
ry Fizycznej i Turystyki - nakłady inwestycyjne po
niesione na pensjonaty, 

'd) nakłady inwestycyjne poniesione na cele mieszka
niowe, 

2) zmniejszyć wysokość ulg okr~ślonych w § 8 ust. 1 pkt 
1. 2 i 4 w stosunku do wszystkich albo niektórych ro
dzajów działalności objętych ulgami. nie niżej jednak 
niż do ' 20010 sum wydatkowanych na inwestycje. 

3) podwyższać łączną kwotę ulg, o której mowa w § 9, . 
do kwofy. 100.000 zł dla pensjonatów oraz dla tych rze
miosł. które uznają za szczegÓlnie potrzebne na swoim 
terenie. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i stosuje się do inwestycji zakończonych po dniu 
31 grudnia 1910 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszew iez 
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Załącznik do rozporządzenia Rady . 
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TĄ-BELA PROCENTOWYCH NARZUTOW DO WARTOSCI MATERIAŁOW BUDOWLANYCH DLA SZACUNKOWEGO 
OBLICZANIA KOSZTOW ROBOCIZNY 

'. 
Procentowy narzut Lp. Grupy materiałów budowlanych , od do -

1 betoniarskie ' i . murarskie 45 - 65 . 
2 blacha rskie i dekarskie 65 - 80 
3 ciesielskie i stolarskie ' 65 - 80 
4 instalacy jno-elektryczne iQ - 85 
5 malarSKie ' . 85-100 . 
6 szklarskie ... . 30- ,.40 .' , 

7 ślusarskie 60 - 75 , " 

S . z,duńslde , .... .. ,.. 45- 60 
" 9 studniarskie " 

.... .. .. 
o. 35 - 45 

! 
10 inne' o .. .t o', '. .. 40 - 60 

: \ 00 ;,'., . , , .. 
" .... .' 

.. I 

j ' 

" .. 

ROZPORZĄD~ENIE MINISTRA FINANSóW 

z dnia 31 gr?dnia 19rO r. 

w sprawie stosowania ulg' podatkowych z tytułu inwestycji dla rzemieślników i innych grup podatników. 

Na podstawie ąrt. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. 
. o ulgach podatkowych dla r~emieślników z tytułu inwesty~ 
cji (Dz. U. z 1966 r. Nr 10, poz. 66), art. 6 ustawy z dnia 
25 listopada 1970 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwesty
cji (Dz. U. Nr 29, poz. 246) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 
1~ grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. 
Nr 1, poz. 1 i z .1964 r. Nr 41, poz. 277) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Srodkami trwałymi w r.ozumieniu arL 1 ust. 1 
ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych dla 
rzemieślników z tytułu inwestycji (Dz. U. z 1966 r. Nr 10, 
poz. 66) 9raz art. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o ul
gach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 29, poz. 246) 
6ą maszyny i urządzenia techniczne, które w okresie użytko
wania biorą udział w powtarzających się procesachgospo
darczych lub im służą i których okres użytkowania ze wzglę
du na ich zwykłą przydatność techniczną przekracza pięć lat, 
a cena nabycia lub wytworzenia p.rzekracza kwotę 1.000 zł. 

.. 2. Za środki trwałe w zakładach gastronomiczny,ch i pen
sjonatach uważa się maszyny i urządzenia. których okres 
użytk,owarria ze względu na ich zwykłą przydatność prze
kracza I rok, a cena nabyc;ia przekracza kwotę 1.000 zł, z tym 
że jeżeli ' chodzi o ' pierwsze wyposażenie nowo uruchamia
nych zakładów gastronomicznych w meble oraz pensjona tó w 
w meble i pościel. to nie stanowi przeszkody do przyznania 
ulgi inwestycyjnej okoliczność, że koszt nabycia poszczegól
nego przedmiotu wchodzącego w skład umeb~owania iakła
du gastronomicznego oraz umeblowania i pościeli pensjona
tu nie przekracza kwoty 1.000 zł. 

§ 2. 1. Remontem kapit11lnym jest naprawa, wymiana 
lub uzupełnienie uszkodzonych elementów budynku, maszy
ny albo urządzenia, wykonane w celu przywrócenia tym 
!przedmiotom sprawności technicznej, zmniejszonej na sku
tek zużycia lub uszkodzenia w związku z ich eksploatacją, 
jeżeli koszt tego remontu wynosi: ' 

l) ponad I do 700/0 wartości budynku w stanie nOWym, nie 
mniej jednak, niż 5.000 zł, . 

2) ponad 30%' wartości maszy'ny, ·urządzenia lub samocho: 
du w stanie nowym. . . 
2. Nie ' uważa się za remonty kapitalne .na·praw, kt.óre 

w celu zachowania ciągłości użytkowej prz,edmiotu (środka 
. trwałego) powinny być wykonywane bieżąco. 

§ 3. 1. Na równi z nowymi maszynami i urządzeniami, 
. o których mowa wart. 1 ustaw wymienio'nych w ' § 1 ust. 1, 
traktuje się używane maszyny l urządzenia nabyte przez po~ 
datnika od jednostki gospodarki uspołecznionej oraz maszy-' 

, ny i urządzenia złożone z części używanych maszyn i urzą
dzeń nabytych w tym celu przez podatnik" od jednostk; go
spodarki uspołecznionej. 

2 . . Nabycie nowych maszyn i urządzeń · powinno być 

stwierdzone dowodem zakupu od 'przedsiębiorstwa trudniące
go się na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ' pro
dukcją, montażem lub sprzedażą nowych maszyn i urządzeń, 
a nabycie używanych maszyn i urządzeń albo ich części -
dowodem' zakupu od jednostki g.ospodarki uspołecznionej . 

3, Nabycie maszyny lub urządzenia na licytacji prze
prowadzonej p'rzez komornika skarbowego traktuje się na 

"równi z nabyciem od jednostki gospodarki uspołeczniopej. 
4. Nabycie używanych maszyn i urządzeń albo ic~ czę

ści za pośrednictwem rzemi!,!.ślniczej spółdzielni zaopatrze
nia i zbytu uprawnia do korzystania z. ulg inwestycyjnych 
tylko w wypadku. gdy poprzednim ich włąścicielem była 
je'dnostka gospodarki uspołecznionej. 

5. Nabycie maszyn i urządzeń albo ich części w przed
siębiorstwie sprzedaży komisowej nie uprawnia do korzy
stania z ulg inwestycyjnych. 

6. Ulgi nie przysługują w razie stwierdzenia przez or
gan fi.nansowy, że nabyte maszyny lub urządzenia nie .' z.o
stały zain~talowane w zakładzie i nie biorą udziału w pro
cesie produkcji lub w świadczeniu usług. 

7. Za ma.szyny i urząd~enia, o których mOwa wart. 1 
ustaw wymienionych Vi § 1 ust. 1, uważa się również ma
szyny i urządzenia, które mogą być wykorzystywane w pw
cesie produkc~i .lub w świadczeniu usług bez potrzeby ich 




