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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. _-

.. ,' 
-' 
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3. Dochody krewnych zstępnych dolicza ~ę do dochod9w 
krewnego wstępn~go; jeżeli mu służy prawo pobierani.a po
tytków ze źródeł przYchodów tych zstępnych. 

4. Dochody' ż udziału w spółce nie będącej osobą praw
ną, ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspól
nego uży'tkowania źrodła przychodów opodatkowuje się osob
no u kążdej osoby 'Ii stosunku do jej udziału pod warunkiem 
udowodQienia wspólności udziału. W razie braku takiego .do
wodu opodatkowuje się cały dochód łącznie na imię, tej oso
by, która miała istotny wpły:w na bieg interesów źródla przy-o 
chodpw. 

Art. 2. 1. Oso,by wymienione wart. 1 ust. 1, jeżeli ma
Ją miejsce zamieszkania, siedzibę 'luJ zarząd. na obsiarze Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, podlegają , obowiązko,",i po
datkowemu od całości swych dochodów, bez względu na 
mi~jsce położenia źródeł przychodów. 

2. Obowiązek podatkowy , określony w ust. 1 ciąźy rów
nieżna osobach. fizycznych, które' przybyły do polskiej Rze
czypospolitej Ludowej na pobyt czasowy dłuższy ,niż sześć" 
miesięcy . . 

Art. 3 • . Osoby wYmienione wart. 1 ust. 1, jeżeli nie ma-
, ją óa obszalze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej miejsca za

mieszkania lub pobytu w . rozumieniu art. 2, siedziby albo 
zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od do
chodów, kt6te osiągają na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 

Art. 4. Od ' podat,ku dochodowego od dochodu uzyskane
go ze źródeł przychodów położonych za granicą' wolni są 
przedstawiciele dyplomatyczni i urzędnicy konsularni państw 
obcych, którzy korzystają z prawazakrajowoś~i, jak również 
lime osoby, które korzystają z. tego prawa na podstawie umów 
lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych. 

Art. 5. 1. Osoby prawne, których celem statutowym 
Jest działalność naukowa, oś~atowa, kulturalna, sp,9rtowa 
oraz w zakresie kultu religijnego, dobroczynności i opieki 
społeczne'j, wolne są w danym roku podatkowym od podatku 
dochodowego należnego od dochodu z,eźródeł nie podlega
jących opodatkowaniu podatkiem obrotowym, jeżeli przeka
zały w tym roku lub w roku bezpośrednio po nim następu
jącym wszystkie .uzyskane w roku. podatkowym dochody 
bezpośrednio na cele statutowe. Za dochód w rozumieniu zda
nia poprzedzającego uważa sięsumęwszystkicą przychodów 
po potrąceniu kosztów, funkcjonowania osoby prawnej, wy-

, datków związanych z posiadanymi źródłami przychodów orciz 
wydatków na doraźnie urządzane imprezy przewidziane sta-
. tutem, ' 

2. Minister ' Finansów może określić ,w drodze rozporzą
dzenia, jakie dochody uważa się za przekazane bezpośrednio 
na cele statutowe, oraz sposób udowodnienia okoliczności 
uzasadniających zwolnienie, od podatku. 

.. Art. 6. ' Przedmiotem ' opodatkowania jest dochód uzyska
ny ze źró~ła przychodów, a jeżeli podatnik~uzySK:uje docho
dy z więcej niż jednego · źr-óqła przychodów - suma docho
dów ze wszystkich źródeł przychodów po potrąceniu niedo
borów, z wyjątkiem niedoborów ile sprzedaży rzer;zy i praw 
majątkowych. ., 

Art. 7. 1. Źródłami przychodów są: 
.1) . działalność zarobkowa podlegająca opodatkowa~iu po~ 

. datkiem obrotowym, 

2) d.ziałalność w zakresie zatrudnień,- z których przychody 
.nie podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym lub 
podatkiem od w1Iiagrodze~ ' 

I \ 

3) działalność naukowa, artystyczna,literaqka, pubIicystYC7;
na i oświatowa, w tym również :wYkóny~ana przy pomo
cy zorga,l;lizowanegozakładu, jeżeli przychody 7; wymi.e- . 
nionych rodzajów działalności nie podl€gają ;opodatko-

. waniu podatkiem od wrnagrodzeń, ' 
4) nieruchomości nie stanowiące gospodarstwa rol~eg?, 
5) dzierŻawa, jeżeli chodzi o przychody wydzierżawiają- , 

cego, 
6) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, . 
7) sprzedaf rzeczy i praw majątkowych, z wyjątkiem na

bytych w drodze spadku lub za'pisu; . 
H) inne źródła określone wart. H ust. B. 

2. Zródłem przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt' 7 jest 
sprzedażnieruchoiności ,bądź ich części, przedsiębiorstw . bądź ' 

ich składników, udziałów współkach; rzeczy nabytych w ce
lu odprzedaży z zyskiem oraz praw' majątkowych nabytych 
w drodze kupna lub darowizny, a jeżeli chodzi o prawa autof:1 skie i prawa do . projektów wynalazczych - także sprzedaż , 

dokonana przez twórców, jeżeli przychody z 'niej , nie podle
gają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń bądź nie są. 

od tego poda~ku zwolnione. 

3. Nie' stanowi źródła przychodów sprzedaż rzeczy, któ
re słUżą do osobistego lub domowego użytku, oraz sprzeda'Ż 
dzieł sztuki, książek, pamIątek historycznych itp., jeżcli ize
czy te nie są gromadzone w celu odprzędaży z zyskiem. 

Art. 8. 1. Przychodami są pieniądze lub wartoś.ć przy
chodów w naturze, uzyskane z jednego ze źródeł przycho
dó~. Jeżeli jedna~ źródłem przychodu jest działalność podle
gająca opodatkowaniu podatkiem obrotowym, przychodem 
jest obrót ustalony dla celów opodatkowania ' tym podat
kiem. 

2. U . podatników prowadzących księgi handlowe za przy~ 
chód osiągnięty vi roku podatkowym uważa się także zaksię-' 
gowane w tym roku przychody., choćby nie. zostały jeszcze 
faktycznie uzyskane. 

3. Wartość przychodów w naturze oblic'za się .według 

przeciętnych cen rynkowych w miejscu, w którym znajóuje 
się źródło tych przychodów. 

, 4. Za przychód z budynków wynajętych lub ich części 

uwaźa się . otrzymany w roku podatkowym czynsz najmu 
łącŻllie z wszelkimi śł.riadczeniami ubocznymi obciąźającymi 
najemcę. Jeżeli na podstawie szczególnych przepisów czynsz 

,najmu wpłacany- jest na odrębny. rachunek bankowy wła

ściciela nieruchomości, nie stanowią przychodu kwoty, do 
których podjęcia nie jest on w danym roku podatkowym 
uprawniQnYi nie dotyczy to przychodów z nieruchomości sta-
nowiących własność cudzoziem,ców dewizowych. " 

5. Za przychód z budynków odstąpionych bezpłatnie w 
całości lub w części dcl używania innym osobom uważa się 
wartość czynszową w rozumieniu przepisów o podatku~ ed 
nieruchomości. Nie jest natomiast przychodem wartość czyn
szowa budynków lub ich części zajmowanych na własne po
trzeby przez właŚciciela budynku lub członków jego rodziny. ' 
Jeżeli właściciel ,\lżywa budynku lub jego części wyłącznie 
dla własnego przedsiębiorstwa, przy obliczaniu kosztów pro-

, wadzenia przedsiębiorstwa wartości czynszowej nie ' uważa się' 
za koszty uzyskania przychodów z tego przedsiębiorstwa. Je
,żeli właściciel 9ddał bezpłatnie budynek lub jego* część " do 
użytku na cele' ,naukowe, oświatowe, kulturalne, sportowe, 
kultu religijnego, opieki społecznej i dobroczynne, przy, usta
laniu dochodu z nieruchomości ' nie liczy -się ani wartości 

' czynszowej, ani kosztów poniesionych z tytułu utrzyma,!Jia 
tego budynku ~tib jego cżęści. . 
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-.6., Za przychody z kapitałÓ:W pieniężnych uważa się od
setkiod j pożyczek; wkładów .i rachujlków bieżących, odsetki 
od obligacji i innych papierów wartościowych oraz dywiden
dy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób praw: 
nych. -

7i Za przycqód z praw majątkowych uważa się w szcze
gólności rentę,. której tytuł prawny stanowi darowizna lub 
rozpoq:ądzenie ostatniej woli, przychody z praw autorskich 
i praw do projektów wynalazczych, jeżeli nie podlegają opo-

i datkowaniu podatkiem od wynagrodzeń bądź nie są od tego 
p()datku zwolnione, oraz przychody z praw do wzorów zdob

. niczych i znaków towan?wych, 
8. Za przychody z innych źródeł, o których mowa! w 

art. 7 ust. 1 pkt 8, uważa się w szczególności przychody 
z odpłatnycp śwjadczeń tego rodzaju, jak wynajęcie rucho
moścL części lokalu, przychody z nieodpłatnych świadczeń, 

zwyjątkiemwyhlienionyćh w art, 9, oraz przychody, nie znaj
dujące pokrycia w ujawnionych źródłach. ' 

-
l) 
2·} 

',3) 

4) 
S) 

6) 

Art . . 9.Wolne od podatku dochodowego są: 
'dochody nie przekraczające 12.000 zł w stosunku rocznym" 
przychody, do których stosuje się przepisy o podatku 
od wynagrodzeń, oraz odsetki od zasądzonych należności 
z}ytułu wynagrodzeń za' pracę, . 
przychody z wykonyw'ania rzemiosła na podstawie po
twierdzenia zgłoszenia · wykonywania . rzemiosła, które 
jest objęte przepisami o opłacie skarbowej, 
przychody z gospodarstwa rolnego, 
zasiłki z funduszów państwowych na ' popieranie nauki, 

. kultury i sztuki, . 

świadczenia alimentacyjne otqymywane od zamieszka
łych na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej osób 
fizycznych, a- jeżeli . chodzi o świadczenia alimentacyjne 
otrzymane od osób zamieszkałycł! za granicą - tylko 
śWIadczenia w formie pieniężnej, bądź . w postaci przed
miotów pqeznaczonych do- użytku osoby alimentowanej 

\'" "- i ," jej najbliższych, 

7) przyChody uzyskane z tytułu . wypadków w zatrudnieniu, 
, . 8) , kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń, 

9) przychody w postaci spadKÓW, zapisów i darowizn, 
1.0) ' uzyskiwane przez 'osoby prawne określone wart. S ust. 1: 

a) dotacje, subwencj.e i darowizny od· jednostek gospo
darki uspołecznionej, przeznaczone na cele statutowe, 

b) przychody w walutach zagranicznych lub dewizach; 
przekazanych do kraju za pośrednictwem banku, nie 
podlegające przepisom o opodatkowaniu spadków 
i ,darowizn, 

11) Wygrane z loterii i innych gier losowych lub zakładów 
zatwierdzonych przez właściwy o!ga~ państ~owy, 

12) kwoty otrzymane z tytułu spłaty 'wierzytelności do' wyso
kOŚci wartości !10minalnej wierzytehiości, 

13) nagrody' przyznawane z funduszów jednostek gospodar
ki ,uspołecznionej, 

14) ods{ tki od~kładów lolwwanych na książeczkach oszczęd
nościowych oraz na rachunkachbarikowych, z wyjąt

kiem rachunków utrzymywanych w związku z posiada
nym .źródłem przychodów, oraz odsetki od bonów 
oszczędnościowych, . . 

15) przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub" czę
ści nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego; jeżeli jednak-stosownie do przepisów o terenach 
budowlanych na obszarac.h wsi albo . stosownie do prze
pisów o planach zagospodaroWi" >:lia przestrzennego sprze
dawana nieruchom.ość wchodząca w skład_ gospodarstwa 

rolnego przeznaczona została na działkę budowlaną, a'na
by~ca nie posiada w ogóle g'ospodarstwa rolnego lub 
należące do niego 9-ospodarstwo jest położone . w takiej 
odległości, że na5ywana przez niego działka budowlana 
nie może 'w tym gospo~arstwie stanowić zorganizowanej 
całości. gospodarczej, przychód uzyskany z takiej sprze
daży korzysta ze zwolnienia tylko do wysokości ceny 
stosowanej przy sprzedaży gruntów państwowych, przy
sługującej z tytułu śprźedaży , tej działki jako nierucho
mości rolnej, ' 

16) ' przychody uzyskane z tytułu sprzedaży .nieruchomo·ści 
lub z .t.ytułu odszkodowania, stosownie do przepisów" 
o wywłaszczaniu nieruchomości, oraz z tytułu sprzedaży 
nieruchomości w wykorianiu prawa pierwokupu na pod-

. stawie przepisów o ' gospodarce terenami w miastach 
i -osiedlach, . , , 

17) przychody uzyskane z tytułu odszkodowań za czyny nie
dozwolone, 

18) dochody osób fizycznych, określonych wart. 2, ze źródeł 
przychodów znajdujących się poza obszarem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, w razie udowodnienia, że pod
legaJą One w obcym państwie podatkowi tego samego . 
rodzaju, a państwo to postępuje według zasad wzajem
ności co. do takich samych dochodów ze źródel położo
nych na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, chy
ba że umowa' między ' Polską Rzecząpospolitą . Ludową 
a tym państwem zawiera odmienne postanowienia, . 

19) przychody z' udziałów w polskich ubezpiec~eniach uzy
skane przez towarzystwa ubeżpieczeń tych państw, które 
nie stosują obciążeń podatkowych dó takich przychodów 
uzyskanych przez polskie towarzystwa ~bezpiecień. 

• I C 

Art. 10. Dochodem z~ źródła przychodów, ' jeżeli p~zepl-
5y art. 13-16 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przy
chodów z tego źródła had kosztami ich uzyskania osiągnięta 
w roku podat~owym. Jeżeli koszty uzyskania przekręczają 

sumę przychodów,<' różnica jest niedoborem ' ze źródła: przy
chodów. 

Art. 11. 1. Kosztami uzyskania przychodów z poszcze~ 

gólnego źródła są wszelkie koszty ponoszone ~ celu osią
gnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w 
art. 12. ' -

2. Za koszty uzyskania przychodów uważa się również: 

1) straty częściowe , lub całkowite na przedmiotach mająt
kowych służących do uzyskania przychodów i podlega
jących zużyciu; straty te są potrącalne w wysokości nie 
pokrytej sumą ubezpieczeniową r odpisami z tytułu zuży
cia ifylko z przychodów tego roku, w którym strata 
nastąpiła; straty w majątku podatnika, służącym ' do 
uzyskania, zachow!łnia lub zabezpieczenia przychodów, 
lecz nie podlegającym · zużyciu, np. w gotówce, zapasach 
towarów, surowców, wyrobów gotowych, mogą .być w 

,-całości lub w części uznane za koszty ' uzyskania przy
ch~dów z poszczególnego źródła, jeżeli rozmiar ' straty 
znacźnie osłabia zdolność . gospodarczą podatnika, 

2) odsętki od długów . i trwałe ciężary, jeżeli pozostają w · 
zwi'ązku ze źródłem przychodów,; , . 

3) składki na rzecz organizacji gospodarczych f społecz
no-zawodowych, 'do których podatnik należy, 

4) podatki i opłaty or~z składki ubezpiecze\1iowe pozostają
ce w związku z danym żródłem przychodów, z wyjątkiem 
wymienionych ~ art. 12 pkt 9, ' 

5) rezerwy u podatników prowadż'ących księgi handlowe, 
przeznaczone na pokrycie należności, których nieściągal
ność została udowodniona lub uprawdopodobniona, 

; > 
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6} . koSzty . funkcjonowania osób prawnych określonych w 
art. 5 ust. 1, 

l) . wydatki ponoszone przez pracodawcę pośrednio na rzecz 
pracownIków, jeieii wynikają 1:ukł'adu zbiorowego , pra
cy łub innych obowiązujących aktów prawnych, również 
w drodze tworzenia specj,alnych funduszów. 

3. Koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko _ w 
tym roku podatkowym, w którym zos~aly ponies-ione ; ·u po
datników prowadzących księgi handlowe są jednak . potrą
calne koszty u~yskania, ktÓre zostały zarachowane, chociaż 
Ich Jeszcze nie ponIesiono,' jeżeli odnoszą się 'do danego loku 
podatkowego. 

Art . .l2.Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
1) ' wydatków na nabycie, powiększenie lub ulepszenie hódła 

przychodów; wydatki te są jednak kosztami uzyskania 
przy ustafaniu nadWyżki .ze sprzedaży Izeczyi praw ·ma
jątkowych i to bez względu na czas ich poniesienia, 

2) fundusżów rez~rwow'ych z wyjątkiem wymienionych W 

arŁ 11 ust. 2 pkt 5 i 7, . 
. ~) wydatków na splatę długów oraz umorzenie kapitałów 

włożonych w żródło przychodów. -przez o~oby z niego 
korzystające, f 

:() 

S) 

\ , 

odsetek ,od własne<Jo kapitału włożonego prz-ez podatnika 
w ·źródło przychodó w, . . 
kymt . przezn~;czonych przez ' osobę prawną do podziału 
między udziałowców i akcjonariuszów z ,tytułu udziału w 
zyskach lub dywidend oraż nadwyżek odsetek od zaciąg
niętych od nich pożyczek, przekrac~9-jącychwysokość 

odsetek ustawowych, 

Art. U. Dochodem 'z udzialu wspólnika współce z Oira:' . 
ruczoną odpowiedżiał,nościąsą poiytkffakty,cznie .uzyskane 
:r; tytułu tego udziału. , 

Art. 15. ' Dochodem z likw{dacji przedsiębiorstwa' jest do
chód obliczony przez zastosowanie do podstawy opodatko- . 
wania podatkiem o'bro.towym norm ·szacunkowych. Dochody 
osiągnięte z po likwidacyjnej sprzedaży towarów , nie podle
gają oddzielnemu opodatkowaniu prży zachowaniu waru Ił
ków uzasadniających zwolnienie osiągniętych z t~j . sprzedaży . 
obrotów od podatku obrotowego. 

Art. 16. 1. Jeżeli podatnik pozQsta ]ący_ w . związku '90- . 
spodarczym z osobą mającą siedzi.bę lub miejsce zamieśzka
niaza granicą tak układa bieg swoich interesów, że nie .. 
wykazuje dochodów albo wykazuje dochody mniejsze bd 
tych, jaki~h nal!,!żałoby ocż.ekiwać, gdyby wymieniony zwią
zek ni.e istniał, wówczas dochód danego podatnika należy , 
ustalLć bez uwzględnienia obciążeń szczególnych, wyni'kają-
cych z powyższego związku, Jeżeli ustalenie dochod!j na 
podstawie ksiąg handlowych nie jest możliwe, dochód ustąla 
się w drodzę oszacowa~ia . . 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy podatnik, 
wykorzystując swój związek g,ospodarczy z osobą, której I 
przysługują szczegÓlne ulgi w podatku dóchodoWYlll, albo też 
wykonując świadczenie dla innego podatnika na warunkach 
rażąco korzystniejszych i odbiegających . od stosowanych 
ogólnie norm w czasie i miejscu wykonywania świadczenia, 
przerzuca całość lub część swego dochodu na osobę korzysta~ 

( 6) 'opustów z ceny udzielonych przez osoby prawne .udzia
łowcom oraz wartości wszęlkich nieodpłatnych świadczeń . 
dokonanych na rzecz udziałowców, 

· Jącą z ulg bądź".na innego podatnika i wskutek tego nie wy
kazuje dochodu v.r takiej- wysokości, jakiej naieżaloby ocze
kiwać, gdyby wy,mieni.ony związek nie istniał I'ub- gdyby ' 
wy~ienione świadczenie nie zostało wy konane. I 

I 

. \ 
I 

./ 

i 
7) wydatków na prowadzenie gospo.darstwa domOWego po

datnika i na utrzymanie cZłonków jego roaziny; uważa 
. się jednak za kos~ty uzyskania wydatki na utrzymanie 
członków rodziny, ' z wyjątkiem małżonka, zatrudnionych 
stale w przedsiębiorstwie podatnika, których dochody nie 
podlegają doliczeniu do jego dochodu, 

8) datków i ofiar wszelkiego rodzaju, 
9) p~datku dochodowego, podatku wyrównawczego oraz 

podatku od nabycia praw majątkowych w ' części doty
czącej nieodplatnego nabycia, a takżesk1adek z tytułu 
osobistego ubezpieczenia podatnika, 

"tO) kosztów egzeku{:yjnych, 
11) 

.l2ł 

grzywien i kar pieniężnych z wyjątkiem kar umownych, 
kosztów uzyskania przychodów ze źródeł . przychodów 
znajdujących ~ię na obSzarze Polskiej Rzeczypospolitej 
t.udowejlub za granicą, jei.ełi dQchody z tych źróq.eł 

IW ,ogóle ni,e podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione 
. 00 podatku dochodowego. .. 

Att. J3. Dochodem' ze sprzedaźy rzeczy I praw majątko
wych jest róznica między przychodem uzyskanym z ich sprze
daźy a kosztami ich nabycia lub wytworzenia, a' j eżeli chodzi 
o rzeczy i prawa . majątkowe nabyte w drodzedarowiżny -
między przychodem U"zysk~lIiym z ich sprzedaży a ich war-

. tością w dniu nabycia. Różnica ta ' ulega ~mniejs.zeniu o kosz
ty sprzedaiy oraz o wartość nakładów poczynionych w cza
,ie posladan:ia rzeczy i praw majątkowych, jeżeli nakłady te 
b"Walezwięksv:ają lub uJepszają ich substancję albo stanowią 
spłatę długów obciążających je przy i~h nabyciu. ' Min~ster 

. -Finansów może okTeśłi~ w drodze rozporządzenia szczególne 
~sady usta~ania koszt~w nabycia lub wytworzenia niektórych 

I rzeczy i praw majątkowych. . 

3 .. Dochód z udziałów reasekuracyjnych w polskich ubez- . 
pieczenIach ustala się w wysokości 51fJ/o przychodów; za _ 

'przychód uważa . się ostateczny czysty ' zysk zagranicznego . 
· towarzystwa ubezpieczen obUcwny zgodnie z ~ oboWiązuj [!cy

mi umowami z:easekuracyjnymi. 

. Art. 17. 1. Podstawą obliczenia podatku jest doch6d 
osiągili-ęty w roku podatkowY}ll: 

2. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. 
. '. 

3. Jeżeli źródłoprzycbodow powstało lub wygasło w 
ciągu roku . podatkowego, za - podstawę obliczenia podatku 
przyjmuje się osiągnięty dochód i sto!,uje się do niego stopę 
podatku odpowiadającą dochooowi obliczonemu w slosunku 

. rocznym. 

4. Przep~u yst. 3 nie stosuje się przy opodafkowani\l do
chodu ze źródeł, które z uwagi na ich charakter czynne są 
przez okres krótszy niż rok, do dochodów nie periodycznych 
oraz do dochodów ze ŹI6deł,)<.tóre powstały lub wygasły ' 
w ciągu roku podatkowego, .B podatnik posiadał ponad.to W " . 

pozosta łej części roku inne źródło podlegające opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym. . . . 

5. U osób, . które przybyły do Polskiej Rzeczypospolitej '. 
LudoweL na pQbyt nie przekraczający sześciu mies i'ęcy w ee- • 
lu prowa:dzenia działaln.ości zarobkowej, za podstawę oblicze
nHl podatku przyjmuje się osiągnięty dochód . i stosuje się 

do niego stopę podatku odpowiadającą ' temu dochodowi, 
obliczonemu w stosunku roczny.m. 
\ . t 

~rt. 18. 1. Podatek ustala ' się według . następujących 
· skal: 

i) od dochodów: .... 
a) z wykonywam a rzemiosła, osiągniętych przez . rze

mieślników świadczących usłu;Ji dla ludności lub rol-

.. 
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nictwa, oraz przez ' pozostałych rzemieślników zatrud· 
niaj,ąćych nie wIęcej niż jednego pracownika najem-

.... nego: .. . / 

b) z ~akliJd9W g~stronomicznych, W których nie jest pro
wadzona sprzedaż napoj6w alk?holowych,w tym rów-
nież piwa, . 

cj ' z praw autorskich i praw do projektów wynalazczych 
uzyskiwanych przez twórców, 

. dl z działalności naukowej, artystycznej. litera.ckiej, . pu
blicystycznej i. oświatowej, w tym również w.fkony
wanej / przy pomocy zorganizowanego zakładu: ' 

Dochód roczny Podatek wynosi: 
wzł.otych: 

powyżej do 
· 12.000 18.000 12010 n~dwyżki powy.żej 12.000 zł 
18.000 24.000 720 zł i . 18010 

" " 
18.000 zł 

24.000 ' 30.000 1.860 zł 20010 
" " 

24.000 zł 
30.600 ' 60.000 3.000 zł 22% 

" " 
30.000 zł 

60.000 90.000 9.600 zł · 42% 
" " 

60.000 zł 
90.000120.000 22.200 zł i 46% . _" " 

90.000 zł 

Dochód roczny 
w zŁotych: 

powyze] do 
90.000 120.000 

120.000 150.000 
150.000 180.000 
180.000 240.000 
240.000 300.000 
300.000 360.000 
360.000 

Podatek wynosi : 

-
30.900 zł 5fjO/o na.c:I'wyżki powyże j 
48300 zł i 64% ... 
67.500. zł i 7 foto 

" " 88,800 zł i. 76"/0 
" " 134.400 zł ROOfo 

" 182.400 zł i. 869
/0 " tY . 

65'''. całego dochodu, 

90.000 źł 
120.000 zł 
150.000 zł 
18G.OOOzl 
24Q-;OOO zl 
300.0.00 zi ' . I 

4) od dochodów z pozostałych Źlódel nie wymienionych w 
pkt. 1-3: 

Dochód roczny 
w złotych: 

powyze] do 
\ 12.000 18.000 

18.000 24.000 
24.000 30.000 
30.00060.000 
60.000 gO.OOO 
90:000 120.000 

1.560 zł i 
3.480 zł 
5.700 zł 

18.300 zł 
36.900 zł 

PodaŁek wynoSi~ 

26010 nadwyżki powyżej 12.000 zł 
32% 18.000 zł 
37% ". i , 24.000 zł 
42010 " . " 

30.000 zł 
62010 

" " 
60.000zl 

72010 
" 

90.000 zł 
. '120.000 150.000 36.000 zł 52010 .. " 

120.000 zł 120.000 150.000 
150.000 180.000 
180.000 ·210.000 

58.500 zł 82010 120.000 zł 

, 

150.000 180.000 51 .600 zł 56% .. " 
150.000 zł 

180.aOO 240.000 68.400 zł 62% .. ." 180.000 zł 
240.000 300.000 105.600 zł 74°/. .. " 

240.000 zł 
300.000 360.000 150.000 zł. i OOO!~ .. " 300.000 zt 
360.000 55% całeg.odochodu, 

2) od dochodów: 

a) 'z wykonywania rzemiosła przez rzemieślników nię 

wymienionych w pkt 1 lit. al, 

b) z zakładów gastronomicznych nie wymienionych w 
pkt 1 lit. b), 

c) z usług transportowych, 
d) z zajęć zarobkowych, ' jeżeli przychody z . nich podle

gaj ą opodatkowaniu podatkiem obrotowym, 
.. e) z praw ~utorskich nabytych w drodże .spadku lub 

zapisu: 

Dochód roczny Podatek wynosi: . -
w złotych: 

powyze] do 
12.000 18.000 15°/0 nadwyżki powyżej 12.000 zł 
18.000 24.000 900 zł 23010 

" " 
18.000 zł 

24.000 30.000 2.280 zł 27010 .. " 
24.000 zł 

30.000 60.000 3.900 zł 31010 .. " 
30.000 zł 

·60.000 90.000 13.200 zł 470/0 
" " 

60.000 zł . .. 
. 90.000120.000 27.300 zł 53010 

" .. 90.000 zł 
120.000 150.000 4~3.2pO zł . 60% 

" " 
120:0.00 zł 

150.000 180.000 6qOO zł 68% 
" " 

150.000 zł 
180.000 240.000 81.600 zł 73% 

" " 
180.000 zr 

240.000 300.000 125.400 zł 86010 ." " 
240.000 zł 

300.000 '360.000 177.000' zł i 95'/0 
" " 

300.000 zł 
360.000 ' 6.50</, całego dochodu, 

3) od dochodów z działalności zarobko_J podlegającej po
, . datkowi obrotowemu ·lub od tego podatku zwolnionej, nie 

wymienionej w pkt t i 2: . 

Dochód roczny 
w złotych: 

powyżej do ' 
12.000 . 18.000 
18.000 24.000 
Z·tOOO . 30.000 
30.000 60.000 
60.000 90.000 

1.200 zł 
2.700 zł 
4.500 zł 

15.300z1 
i 
i 

Podatek wynosi: ' . 

208/0 nadwyżki p0WlY'żej 12.000 zł 
25°/0 

" " 
18.000 zł 

3f1O/0 
" " 

24.0.00 zł 
36&/. 

" II 30.000 zł 
52010 .. II ' 60.000 zł 

" " 83.100 zł 88010 
" 

150.00Q żł ,l 
109500 zł i 90010 

" .. 180.000 zł 
210.000 65°/8 cał~_o dochodu. 

2. Jeżeli podatnik ,-osiąga dC'chlildy podlegające 'QPodat
kowaniu według różnych sk.aJ okrpślonyc.h w ust. 1, pOdatek 
odj{ażdego z tych dochodów oblicza- się stosując stopę Plo
centową odpowiadającą stosunkowi procentowemu podatku 
obliczonego według skali właściwej dla tego dochodu od łącz-
neJ sumy doch~dów do ' sumy tych dochodów.. . . 

3. Podatek od dochodów z praw autorskich nabytych w 
drodze . spadk.u lub zapisu nie może . być ustalony w kwocie 
wyższej niż 33010 dochodu z tego źródła. Jeżeli podatnik obok 
tych dochodów osiąga również dQchody z innych żródeł. do
chody te podlegają .odrębnemu opodatkowaniu 'bez. doUczania 
dochodów .z praw autorskich nabytych w drodze spadku lub 
zapisu. J 

4. Małżonka i niepełnoletnich członków rodziny pozosta
jących ' we wspólnym gospodars.twie domowym z rzemieślni

kiem oraz uczniów, zatrudnionych' przez rzemieślnika na pod
stawie pisemnej umowy o naukę, zarejestrowaqej 'w izbie 
rzemieślniczej, nie uwaia się za pracowników ·najemnych. 

Art. 19 •• 1. Podatek podwYisza. się: . . 
1) o 20°/0 dla podatników bieżonatych lub ·niezamężnych w 

wieku powyżej 25 lat i nie mających na utrzymaniu 
dzieci, . 

2) o loofo dla podatników' żonatYl:'h lub zamężnych Od ponad 
dwóch Jat, lecż nie mających na utrzymaniu dzieci. 
2 . . Przepisu ust. 1 nie stosuje się; gdy osoby wymieni~ne 

w tym ustępie miały na: utrzymaniu dzieci co najmniej przez 
okres 10 lat. . ' . 

3. Przy stosowaniu podwyżki podatku:. przewidzianej w · 
u~t. 1 pkt 2 okres dwóch lat trwania małżeńslwa liczy . się od 

·dnia 1 stycznia roku następującego P? roltu, w którym po-
datnik zawarł związek małźe·ński. · . 

4. Podatek ż podwyżkami, ci którycb mowa w ust. 1, nie 
może być ustalony w k.wocie przekraczającej 6SO/opodstawy 
obliczenia podatku. -

Art. 20. 1. Minister .Finansów. określi w drodze rozpo
rządzenia zasady uznawania ' rzemieślników za świadczących 
usługi dla ll;dności Lub rolnictwa . . ' 

2. Minister Finansów może w drodzę rozporządzenig : 1 

l} zwalniaĆ od podatku całkowicie lub częściowo n;ektóre . 
grupy podatników .oraz inne rodziJje przychodów nii wy
mienione " wart. 9 i ókreślać warunki 'tego zwolnienia, 

'. 
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' 2) uznać za koszt, uzyską~ia przychodów odpisy , za zużycie 
i określić przedmioty orazzasaQY' dokonywania od
pisów 'l tworzenia funduszóW amortyzacyjnych, ' . . . , ~ . 

3) uznawać za· koszty uzyskania przychodów niektóre ro
dzaje wydatków określonych wart. 12, 

") przenosić niektóre rodzaje dochodów do niższej skali 
opodatkowania ustalonej w art. 18 ust. 1, 

5) określić inne osoby . niż wymi~nione 'w' art. 18 ust. 4, ' 
których nie uważa się za pracowników najemnych. 

Art. 21. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w la
. . ' lach podatkowych dó roku 1972 włącznie następuje według 

przepisów dotychc~asowych. 

Art. 22. Tracą moc: 

1) dekret z dnia 26 pażdziernika 1950 r. o ' podatkudoclio- ": ' 
dowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 zpożniejszymi 
zmianami), 

" . ' . '" t.~ 

2) dekret z dnra 25 pafdziernika 1948 r. o podatku docho-
dowym (Dz. tJ. Nr 52, poz. 414) w części nie- uchylonej 
dekretem wymienionyn;t w pkt ' l. . . 

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1973 r. ~ 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłońsk~ 
Sekretarz ,Rady Państwa: L. Stasiak ' 

340 

USTAWA 

Z dńia 16 , grudnia 1972 r. 

o zmianie ustawy o prawIe bankowym. 

Art., l. W ustawie z dnia 13 kwietnia 1960 r.o ' prawie 
bankowYm (Dz, U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121, z 1964 r. Nr 8, 
poz. 50 (z 1966 r.Nr 24, poz. 151) , wprowadza się n,astępu
ją<;ą zmianę: ' 

wart. 39 usl. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) kwoty ' ogółem do zł ;, 200.000 ~ . jeżeli ' wkł:adca 

'wskazał na piśmie właściwemu dla jego ostatniego 
miejsca zamieszkania oddziałowi banku osobę lub 

" 

osoby, na rzecz .których wYpłata ma nastąpići 'oso
bami wskazanymi przez wkładcę mogą być jego mał
żonek, dzieci, rodzice, dz~adk.owie, wnuki l' rodzeń. : ' 
stwo". ' -

Art. 2. . Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński , 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 
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'. 
USTA WA 

. z dnia 16 !P'udnia 1972 r. 

o zaopafrzenIu emerytalnym żołnierzy zawodowych l }ch rodzin. 

Rozdzia!t. 

_Przepisy ogólne. 

Art. ' 1 • . Zołnierzom zawodowym zwolnjonym ze służby 
wojskowej przysługuje z funduszów państwowych 'zaopatrze
nie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razię inwalidztwa, 
e ich rodzinom - Vi razie śmierci żywiciela. ' 

·Art 2. Z tytułu zaopatrzenia emerytalnego przysługują 
na zasadach określonych w ustawie: , 

l) , świadczenia .pieniężne: , 

a) emerytura wojskowa, wojskowa renta inwalidzka lub 
wojskowa renta rodzinna, 

b) dodatki do emerytury łub renty, 
e) zasiłek pogrzebowy, 
d) zwrot kosztów przeniesieniaj 

2) inne świadcźenia I uprawnienia: 
. a) świadcze'n'ia lecznicze . i'połoinicze, 

b) zaopatrzenie w protezy, . przedmioty ortopedyczne 
l środki pomoc;nicze, 

e) zapewnienie pracy, 

d) przysposobienie zawodowe, 
e) 'prawo do wójskowej kwatery stałej, 
f) prawo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym ze 

środków własnych, 

g) prawo do umieszczęnia w domu emeryta, wojskowe'..; 
go lub w' domu rencisty; 

Art. 3. 1. ' Użyte w ustawie określenia: 
l) emerytura ~ oznacza · emeryt1,1rę , wojskową, 
2) emeryt - oznacza emeryta wojskowego, 
3) renta inwalidzka - oznacza wojskową rentę inwalidzką: 
'~. ' 

'4) rencista - oznacza rencis~ę wojskowego, 
5) renta rodzinna - oznacza wojskową rentę rodzinną, 
6) renta ~ oznacza wojskową rentę inwalidzką i wojskową ' 

rentę rodzin,ną. 

2. Emeryten;i wojskowym jest żołnierz zwolniony z ża

, wodowej służby wojskowej, który ma ustalone prawo do 
emerytury wojskowej. 

' 3. Rencistą wojskowym , jest żołnierz zwolniony z zawo
dowej służby wojsko~ej, który J;D.a ustalone prawo do woj
skowej renty inwalidzkiej. ' 




