
i, 
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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. ~ 
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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. 
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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. ' 




