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, Art. t. 1. Opodatkowaniu według zasad ustawy podle
.sa działalność żarobkowa w za luesie rzemiosła,handlu, prze
mysłu, usług oraz ' zajęć zarobkowych, wykonywam! na obsza
rze Polskiej Rzeczypospolitej -Ludowej przez .osobę fizyczną, 

spÓłkę nie mającą osobowdśdprawnej lub przez osobę praw
ną nie będącą jednostką gospodarki uspołecznionej. . . . . 

. 4. Działalność zarobkowa podlega o,podatkowaniu nieza
leżnie od tego, czy jest wykonywana z zachowaniem warun
ków przepisanych prawem. Nie podlegają jednak opodatko
waniu Świadczenia wynikające .z czynności, które nie m09}i 
być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. 

2. Opodatko:waniu podlega r6wnież . działalność zarobko
~wa, wykony~al}a na ąbszarze Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej przez osoby określone w ust. l, mające miejsce za
mieszkania l!lb pobytu albo siedzibę za granicą, jeżeli 9soby 
te wyk .)nują ją osobiście lub przeż swego przedstawiciela 
albo pracownika bądi przy pomocy utrzymywanego w Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej zakładu lub 'innego stałego 
urządzenia. 

~. .3. Dżiałalność u:wąża się za zarobkową, jeżeli wykony-

Art. 2. 1. Obowiązek podatkowy powstaje zchwiIą roz
poczęcia wykonywania działalności zarobkowej. 

2. Obowiązek podatkowy koi'lczy się z upływem miesią
ca; 'w którym zaprzestano wykonywania działalności zarobko
wej Iubukońcźo~o rozrachunek z tejd~iałalnośct . . 

ArL 3. 1. Wolne od . podatku obrotowego są: . ( 
• 

1) działalność polegająca na · nauczaniu - również przy ' po-
mocy zorganizowanego zakładu, 

..... wima jest w okolicznościach wskazujących na zamiar wyko- , 
nywania świadczeń , w sposób częstotliwy, aby ' mieć stąd 
główne lub uhoczne źródła przy~hodów, chociaż,by nawet 
świadczenie było wykonane jednorazowo. Za działalność za- ' 
robkową w zakresie handlu uważa ~ię również działalność po- ". 
legającą chociażby na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym 

2) twórczość lub dzi.ałalność nauk'owa, artystyczna; literac
ka i pubJicystyczn~, nie połąc7.ona 'z prowadzeniem przed
siębiorstwa ani z wydawnictwem własnego nakładu, 

3) działalność 'polegająca na prowadzeniu bibliotek, czytel-. 
ni, muzeów, galerii sztuki i prZedsięwZięć wysta~owy('h 
ptzez osoby prawne, których celem ,tatlltowym jest dzia
łalność . naukowa, oświatowa, kulturalna, sportowa oraz celu nabytych. . 
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w zakresie kultu religijnego, dobroczynności i opiekJ 
, społecznej, j~żeli przekazały w roku podatkowym lu!> w 

roku bezpośrednio po nim następującym wszystkie uzy
' sk,ane w roku podatkowym dochody bezpośrednio na ce
le statutowe, 

-') . działalność polegająca na prowadzeniu internatów, schro
' nisk noclegowych, przytułków, li także innych placówek 

opieki ' społeczri.'ej, prowadzonych liib utrzymywanych 
pr,zez osoby prawne określone w pkt 3, 

5>' sprzedaż całego 'przedsiębiorstwa oraz Jzeczy należących 
do przedsiębiorstwa, nie ' będących przedmiotem jego 
działalności, sprzedaż zaś rzeczy będących przedmiotem 
jego działalności - jeżeli nabywca prowadzi nadal na
byte przeEisiębiorstwo, 

6) sprzedaż wytworów własnego lub dzierżawionegogospo, 
darstwa rolnego, nie przer9bionych sposóbem pr'Lemysło
wym, dokonywana bez utrzymywania stałych miejsc 
sprzedaży poza obrębem gospodarstwa, 

7) działalność, z, której przychody podlegają przepisom 
(, podatku od , wynagrodzeń, . 

8) , działalność podlegająca opłacie targowej, wykonywana 
przez osoby ni~ prowadzące innej działalności , podlega

, jącej opodatkowaniu 'podatkiem , obrotowym, , 
9) wykonywanie rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgło

szenia wykonywania rzemiosła, jeżeli działalność ta jest 
objęta przepisami o, opłacie skarbowej, , 

10) czynności polegające na pracy fizyczn~j, które nie ' są 
rzemiosłem, chyba że czynności te wykonywarle są w 
rama'ch przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników 
najemnych, , 

11) sprzedaż r'f'b i r~ków póchodzących z ~łasnego połowu 
nie 'przerobionych sposobem przemysłowym, dokonywa
na beZ utrzymywania ,w tym celu stałych miejsc sprze
daiy poza obrębem gospodarstwa Jybnego lub siedziby 
wykonującego rybołówstwo, . 

12) ' sprzedaż po cenach nominalnych znaków skarbowych 
i sądowych, zńa:czków ' pocżtowych oraz urzędowych 
Qlankietów wekslowych. 

2. Za przerób w.ytworów własnego Jub dzierżawionego 
gospodarstwa rolnego sposobem przemysłowym, w rozumie
niu ust. ' 1 'pkt 6, uważa ' się przetwórstwo polegające na 
zmianie ich ,substancji. '~·He uważa się jednak ża przerób 
sposobem przemysłowym kiszenia tych wytworów oraz prze
twórstwa mleka pochodzącego ż własnego lub dzierżawione
go gospodarstwa rolnego. 

" 

'3. ,za stałe miejsce sprzedaży w rozumieniu ust. 1 pkt 6 
i -11 uważa się sklep, budkę lub stale zajmowany stragan 
poza obrębem gospodarstwa rolnego lub rybnego bądż sie, : 
dziby wykonującego rybQłówstwo. ' , 

4. SprZedaż nabytych na pniu ziemiopłodów i owoCów 
nie korżysta ze zwolnienia, od--podatku w myśl ust. 1 pkt 6. 

Art. 4. 1. Podstawą obliczenia podatku jest obrót. 
2. Obrotem, z,- zastrzeżeniem wyjątków okreś(onych VI 

art. ~9, Jest kwota ' należna z tytułu świadczeń dokonanych 

niem działalności, w szczególności z ' tytułu prowizji komi
sowej, wynagrodzenia za pośrednictwo, . kosztów, transpvrtu, 
należności celnych i kosztów przewozu poniesionych przez 
przewożnika. 

, " 4. Do obrotu nie wlicza się: " 
l) kłVot ' z tytułu narzutu na rzecz rzemieślniczej. spółdzielni 

zaopatrzenia i zbytu, , " ' . 
2), udowodnionych kosztów przewozu i ubezpieczenia towa

rów oraz innych , wydatków poniesionych w ,imieniu i na 
~rachunek kontrahenta, np. kosżtów przejazdu, diet pra
cowników, jak również wartości zwróconych towarów, 
udziefonych bonifikat i skont oraz sumy odsetek prolon~ 
gacyjnych, jeżeli zwrot towaru, udzielenie boriifikaty lub 
skonta albo pobranie odsetek proloilgacyjnych dótyczy 
świadczeń dokónanych w tym samym roku podatkowym, ,/ 
w którym powstał obrót, lub w roku poprzedzającym rok 
podatkowy. 

Art. 5. Obrotem jest zaplata rzeczywiście otrzymana w 
roku podatkowym z fytułu: , 
' 1) wy~onywanfa działaln.ości w zakresie zajęć zarobkowych,' , 

2) częściowego wykonaniaświadtzenia objętego umową" 

jeżeli brak jest danych umożliwiających określenie należ
ności za ~wykonaną w tym roku część świadczenia. 

Art. 6. 1. Obrotem z wykonywania robót budowlanych 
. jest kwota wystawionego rachunku zmniejszona.o kwoty nie 

uznane przez zamawiającego. 
2. Jeżeli rachunek wystawiony -po całkowitym wykona

niu robót budowlanych nIe zo~tał przez zamawiającego uzna- , 
ny, obrotem jest suma otrzymanych w roku podatkowym za
liczek na poczet należności, a w ra~ie wystawi~nia rachun
ków przejścio~c~ - ~uma wynikaj,ąca, (z tych rachunkó~. 
O sumy te zmD1'l!Jsza Slę w następnym roku podatkowym 
obrót obliczony stosownie do ust. 1. , 

3. Nie wlicza się do obrotu. kwot otrzymanych w ro!w 
podatkowym tytułem zaliczki na poczet należności za świad
czemia wynikające' z umowy, jeżeli w" tym roku nie przystą
piono do wykonywania tych świadczeń/ natomiast w następ~ 
nym roku' podatkowym do obrotu wlicza się wszystkie 
uprzednio otrzymane zaliczki na poczet tyc::h należności. 

4. Ni'e wlicza się do .obrotu wartości mate!iałów powie
rzonych przez jednostki , gospodarki uspołecznionej, jeżeli 

przy wykonywaniu robót- budowlanych dla tych jednostek 
zostanie ujęta w rachunku za roboty wartość powierzonych 
materjałów, a wykonawca robót rozliczy się z tych mate
r-iałów. >-

5. U podatników, którzy z tytułu wykonanych robót bu': 
dowlanych zinateriałów własnych na rzecz jednostek gospo
darki uspołecżnionej rozliczają się ze zużytych materiałów 

po cenach kosztorysowych, niższych od faktycznie zapłaco-' 
nych 'cen detalicznych, i na różnice między' tymi- cenami wy
stawiają rachunki, do obrotu nie wlicza się rOznic cen uzna-
nych przez zamawiającego. , 

Art. 7. 1. W razie likwidacji przedsiębiorstwa obrotem 
jest obliczona według cen rynkowych wartość towarów, wy
robów,półwyrobów, surowców, odpadów i produktów l!boCz- . 
nych powstałych w wyniku · produkcji lub wykonywania 

_ usług, Nie podlega oddzielnemu opodatkowaniu dokonywana 
następnie ich sprzedaż 'przy zachowaniu warunków, które 
określi Minister Finansów w drodze rozporządzenia. 

2. Za likwidację ' przedsiębiorstwa w rozumieniu ust. 1 
' uważa się w przedsiębiorstwach handlowych ostateczne' 'za-

3. Nie odlIcza się z _obrotu strat spowodowanych nie- przestanie dokonywania zakupu towarów, a w przedsiębior-
ściągniędem . wierzytelności, ' jak równi,eż własnycp' kosztów , ' stwach , wytwórczych i usługowych ostateczne za{>rzestanie 

. podatnika poniesionych przez niego w zwIązku z wykonywa- produkcji i wykonywania usług. 

" w ram~ch, działalności podlegającej opodatkowaniu wraz 
z -odsetkami , z tytułu świadczeń udzielanych na ' kredyt. 
W ręzie okteślenia . należności w naturze, kwotę należną obli
cza się według ceny csprzedażnej świadczenia w n,aturze z d~ia 
wykonania . świadczenia. Do óbrotu wlicza się również przy
sługujące dodatki do cen. 
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,3,.: Nie J~st likwidacją W' rozumiepiu,yst. , cęłkowita lub 
częścio'Afazm,iana branży albo przekształcenie formy prawnej ~, 

, przedsiębiorstwa lub połączenie przedsiębis>rstw\, 
Art. 8. ' 1. Przy czynnościach wynikających z umowy' 

agencyjnej lub umowy zlecenia doraźnego pośrednictwa 

obrotem jest prowizja i inne wynagrodzenia za wykonane 
usługi. " ' '. 

2. Jeżeli agent lub przyjmujący zlecenie posiada towar 
lub nim dysponuje, obrotem jest całkowita suma należności, 
'jaka by mu przypadła,' gdyby działał we własnym imieniu 
(na własny 'rachunek. Przepisu tego nie 'stosuje się do agen
tów-'działających w imieniu i na ' rzecz jednostek gospodarki 

. :uspołecznjonej. 

Art. 9: Przy sprzedaży wyrobów tytoniowych Oraz za
pałek ' obrotem jest suma u;zyskanej prowizji udzielanej przy 
sprzedaży. . . 
"" Art. 10 • . 1. ~tawki podatku wynoszą od obr<;>t<?\V z dzia-
łalności: 

1) wydawniczej . 1% 
2) w zakresie handlu: 

a) ' ze sprzedaży towarÓw spożywczych i spo
żywczo-rolnych 

b) ze sprzedaży pozostałych towarów . 
3) w zakres'ierzemiosła: 

a) z produkcji wykonywanej przy zatrudnieniu 
nie więcej niż jednego pracpwnika ' najem
nego 

b) ' z produkcji- wykonywanej przy zatrudnieniu 
więcej niż jednego pracownika na1emnego 

c) z , usług " ' . , • 
, 4) lekarzy, lekarzy weterynarii, lekarzy denty

stów, uprawnionych technik6w dentystycznych, 
techników dentystycznych, felczerów, połoź

nych i pielęgniarek 
5) gastronomicznej w zakładach, w których nie 

jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholo-
Wych, w tym również piwa " 

6) gastronomicznej w zakładach, w których pro
wadzo,na jest sprzedaż napojów alkoholowych: 
a) ze/ sprzedaży potraw i napQjów o zawarto-

ści ' do 18010 alkoholu • 
b) ze sprzedaźy napój ów o zawartości po wy

żej 18010 alkoholu 
7) w zakresie prowadzenia zakładów hotelarskich ' 
8) przedsiębiorstw prowadzących publiczną dzia

łalność artystyczną, rozrywkową lub sportową 
9) w zakresie "wykonywania umów agen~yjnych 

i zlecenia (art. 8) oraz sprzedaży wyrobów t y
. toniowych i zapałek (att. 9) - od prowizji. 

1~) nie wymienionej w pkt, 1:""'9 . 
, , 

2,5010 
3,5010 ' 

3,5% 

4% 
3,5% 

4°/. 

8% 
150f0 

30°/, 

10010 
sOfo. 

2. Jeźeli podatnikw,ykonuje, różne rodzaje dzia'łalnośCi 
podlegające różnym stawkom wymienionYIll w ust. 1, do. ka~
de go rodzciju działalności stosuje się stawkę właściwą dl" 
tej działalności.' 

3. Małżonka i niepełnoletnich członków rodziny pozosta
jących W~ wspólnym gospodarstwie rlomo'Vym z rzemieśln'i
kiem oraz uczniów zatrudnionych w zakładzie rzemieślniezym 
na podstawie pisemnej umowy o naukę, zarejestrowanej . w 
izbie rzemieślniczej, nie uważa SIę za pracowników . najem-
~~ , 

Art. 11. 'Minister Finansów może \v' drodze rozporzą- ' 
dzenia: 

. 1) zwalniać od podatk1,l całkowicie lub częściowo niektóre' 
!trupy podatników i poszczególne rodzaje działalności 
oraz określać warunki tego zwolnienia, 

2) wyłączać ' z obr9tu podlegającegó opodatkowaniu, . w ' 
odniesieniu do poszczególnych ' rodzajów działalności, 
niektóre składniki obrotu 'i określać warunki tego Wy
łączenia, 

3) 

4) 

5) 

6) 

obniżać stawki podatku oraz określać warunki obniżkI, 

podwyższać stawki podatku od obrotów niektórymi to
warami luksusowymi w granicach HjOJo podstawy opo
datkowania, 

w stosunku do towarów objętych szczególnym nadzorem 
podatkowym - określać przypadki, w których obrorem 
jest wartość towarów, oraz podwyższać stawki podatku 
do wysokości riie przekraczającej stawek określonych 
dla takich samych towarów w obr9tach jednostek gospo- " 
darki uspołecznionej, 

określa~ !nne osoby mz , wymiemone wart. 10 ust. ' 3, 
zatrudnione przez rzemieślnika-; które nie są uważane 
za pracowników najemnych. ' 

Art. 12. Opodatkowanie obrot6w OSiągniętych w latach 
podatkowych do roku 1972 następuje według przepisów do
tychczasowych. 

Art. 13. ,Wart. 66 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o, po
stępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr II, poz. 60) 
skreśla się ust. 6-12 oraz o~tatnie zdanię w ust. 13. 

Art. 14. , Traci moc dekret z dn~a 26 października 1950 r. 
,o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49, poz. 449 z późniejszymi 
zmianami)'. 

Ar,!. 15. Us;awa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1973 r. ' 

Przewod~iczący Rady Państwa: H. JabłońskI 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 
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USTA WA 
"'-... , 

z dnia 16 grudnia 1972 r. 

~ , 
o podatku, dochodowym. / 

Art. 1. 1. Opodatkowaniu według zasad ustawy podle
gają osoby fizyczne f osoby prawnę , nie będące jednostkami 
gospodarki uspołecznionej od docllOdów uzyskanych ze źró
deł przychodów określonych w, ustawie. 

2. Jeżeli oboje małżonkowie osiągają docho<iy, dochody 

te łączy się i opOdatkowuje na ImIę obojga małżonków. Za , 
sadę tę stosuje się także w razie wyłączenia " lub ' ustania 
wspólności majątkowej w czasietrw'ania małżeństwa" chyba 
~e przyczyną ustania było zniesienie,cw,spólności majątkowej 
przez sąd. _-

.. ,' 
-' 




