Poz. 13, 14, 15 i '16

Dzie.nnik Ustaw Nr 3

Po zaznajomieniu ' się z powyiszą Umową .Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w caiqś,ci, jak i każde
z postanowień w niej zawartych; oświadcza, ~e jest ona przyjęta" ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będz i e
niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony piec'z~cią Polskiej Rzeczypcspolitej Ludow'e j.
Dano w Warszawie,''-dnia 23

września 197~

r.
Przewodnic:z:ący

Rady

Państwa: J. Cyrankiewicz ·

L. S.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz
,'.
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OSW1ADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 grudnia 1971 r.

w · sprawie wyntłany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy ,między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządęm
Królestwa .Danli w sprawie wzajemnego przyżnania praw do ilOłowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego,
p'odpisanej w Kopenhadze dnIa t czerwca 1971 r.
'Podaje się niniejszym do wiadomości, żezg,odJ.1ie z . art y- ' 1 czerwca 1971 L, nastąpiła w Warszawie dnia )5 grudnia
1971 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej urnaku1e.!ll 5 ,ul1lowy m i ędzy Rządem . Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego wy i w dniu 'tym 'umowa ta weszła wżycie, z mocą od dnia
l st ycznia 1971 r.
.
przyznania praw do połowów w ich odp()wiednich strefach
rybołówstwa morskiego, podpisanej w Kopenh adze dnia
Minister Spraw Zagranicznych:, w z. J. Winiewicz
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. ROZPORZĄDZENIE ,MINISTRA ' FINANSÓW
z doi,a 31 g~udnia 1971
zmieniające rozporządzenie

1'.

w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i
'. dzących wytwórnie palonej cegły.

. Na _podstawie art. 11 dekretu z dnia 26 października
1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz .. U. Nr 49, poz. 452
z póżniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§ '1.W§ 2 pkt 2 rozporządzenia Mi nisŁrci Finansów
dnia .s maja 1968 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu
podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzą-

od osób prowa'

cych wy wtórnie 'palonej cegły (Dz. ' U. Nr 15, poz. 90) wyrazy
,,1.200 tys." zastępuje się wyrazami ,,1.800 'tys.u.
(

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
i ma zastosowanie do przychodów os i ąganych poczynając od
roku podatkowego 1972.
§ 2.

t

doćhodowego

Rozporządzenie

Minister Finansów: S.

' Jędrychowski

.,
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ROZPORZĄDZENIE

(

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 grudnia 1~71 r.
zmieniające rozporządzenia 'w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z .nowo założonych zakładów
produkcji ma,terialów budowlanych oraz w sprawie zwolnienia od 'p odatków przychodów osiąganych z nowo założonych
drobnych zakładów rzemieślniczych., '
'
.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 1 dekretu z doi a .26 paź
dziernika 1950 r. ,o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49,
poz. M9 z póżniejszymi zmianami) 1 art. 11 ust. 2 dekretu
z dnia 26 października . 1950 t., .ą podatku dochodowym

(Dz. U. z 1957 r. Ńr 1,poż. 26 z póżniejszymi zmianam,i),
art. 3 i q dekretu z dnia 26 pażdzierniks ' 195Ó, lj. o zobowią
.z aniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 451 'z póżniejszymi
zmianami) ora~ ar t. 101 ust. 2 dekretu z Q.Q,ia 16mala 1946 r.

'

