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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSct 

z dnia 31 'maja 1973 ' r. 

w sprinVte powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Lesku, Sanoku l Ustrzykach Dolnych 
prowadzenia ksiąg wieczystych. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 
1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialńym 
prowadzenia ksiąg wieczystych ' (Dz. U. Nr 41, poz. 278) za-
rządza się, co następuje: ' 

§ 1. W województwie rzeszowskim powier:za się pro
wadzenie ksiąg wiecźystych: 

1) Państwowemu Biuru. Notarialnemu w Łesku dla gmin: 
Baligród, Bukowsko, Cisna, Komańcza, Lesko, Olsza
nica, Tarnawa Górna, Tyrawa Wołoska iWołkowyja, 

2} Państwoweni'u Biuru Notarialnemu w Sanoku dla po
wiatu miejskiego Sanok i gminy Sanok, 

3) państwowemu Biuru Notarialnemu w .Ustrzykach Dol
nych dla gmin: Czarna, Lutówiska, Ropienka i Ustrzyki 
Dolne. ' 

§ 2. Traci moc § l pkt 18 lit. g), r) i u) rgzporządzenia 
' Ministra ,Spra wiedliwości z dnia 24 grudnta 1964r. wspra
wie określenia państwowych biur notarialnych przejmuJą'; 
cych prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U: z 1965r. Nr l; 
poz. 3): 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie ,z dniem ogl6- . 
szenia. 

Minister SprawiedliwośCi: W. Berulowlcz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, 

z dnia 5 czerwca 1973 r. 

w sprawie zwolnienia od podatków l opłaty skarbowej podatników osiągających ' przycho'dy z lilektórychnowo" 
założonych zakładówrzemieślnlczych i gastronomicznych. . 

/ Na , podstawie art. '11 pkt l ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r.o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 53, poz. 338), 
art. 20 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. 
o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 53, poz. 339), art. , la 
ust. 1 pkt 3 usta wy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U.z 1958 r. Nr 1, poz. 1, z 1964 r. Nr 41, _ 
poz. 277 i z 1972 r. Nr 23, poz. 164), art. 3, lli 35 dekretu 
z dnia 26 października 1950 r . . o zobowiązaniach podatko
wych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 101 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o po
stępowaniu pódatkowym (Dz. U. z ' 1963 ' r. Nr 11, poz. 60 
i z 1972 r. Nr 53, poz. ~38) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się, na warunkach określo,nych w roz
porządzeniu, od podatków obrotowego i dochodowego oraz 
od opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na 
podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemio
sła podatników, osiągających przychody z nowo założo

nych w okresie do dnia 31 grudnia 19RO r.: 

l) zakładów rzemieślniczych należących do grupy rze
' miosł w zakresie materiałów budowlanych: 

c) jeżeli przedmiotem działalności jest wyłączni:e lub , 
obok działalności wymienionej pod lit. a) i b) pro
dukcja wapna palonego, wapna hydratyzowanego 
i gipsu palonego ....;. . przy zatrudnieniu nie ' więcej , 
niż dwóch pracowników najemnych, 

2} zakładów rzemieślnic'zych w miejscowościach liczących ' 

do 20 tysięcy mieszkańców, jeżeli w . zakładzie świad
czone są usługi dla ludnóści lub rolnictwa w rozmiarze 
co najmniej połowy ogólnego obrotu rocznego: 
a) w zakresie rodzajów rzemiosł: ślusarstwo usługo

we, blacharstwo, kowalstwo, mechanika maszyn, 
mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, wul~ 
kanizatorstwo, szklarstwo, stolarstwo, bednarstwo, 
kołodziejstwo, powroźnictwo, murarstwo, ciesiel
stwo, dekarstwo, instalatorstwo' sanitarne i ogrze
wania, instalatorstwo gazowe, instalatorstwo elek~ 

tryczne, zduństwo, studniarstwo, chemiczne . czysz-
' czenie i farbowanie - przy zatrudnieniu nie wię
cej niż jednego pracownika najemnego, 

b) w zakresie pozostałych rodzajów rzemiosł - przy 
wykonywaniu świadczeń 'bez zatrudnienia pra·cowni
ków najemnych. a) jeżeli przedmiotem działalności jest 'Wyłączniepro~ 

dukcja cegły palonej lub wapienno-piaskowej -
w' rozmiarach nie przekraczających 600.000 sztuk 3} zakładów gastronomicznych, w których nie prowadzi 
rocznie, się ' sprzedaży napojów zawieraj~cych ' powyżej 18% 

b) jeżeli .. p~zed,mi,otem . . ,działalności jest wy' łącznie .lub alkoholu -przy zatrudnieniu nie więcej- niż trzech, 
a w miejscowościach turysfycznych - nie więĆEij niż 

obokdźiaia'lnóścL wymienionej pod. lit .. a) produ.k-czterech ' pracowniko'w D'Bjemnych, 'licząc średnIo 'W 
cja pokryć dachowych, pustaków i płyt "suprema"k . . .. . , ' . . , 
oraz produkc-ja :wyrob6w .betonowychi prefabr.yka- zJ s~,U rocznej._ . ', ,',,' .'- '- i ffJ 

tów ' służącycłtjako mat:~riały ' ścienne i stropQw.e .~ · , , ~ 2. ' . Zwolnienie 'Od ' po4a-tków; ,fQ.płaty' ,sk.arbow.eJhokręś~?,t,~,~~ 
przy . 'zatrudnie.niu" nie ~ wię-cej'; -niż\ .czterech .prac()w~ :: .• ' lone,:w,:,ust. ·· l· PlttA~l'la. .or,a.z:;;.w.;, ~,lJ$. ,. tl';fJ ';pkt :2WiJ.z.alUl,eS-ie : r. z .. ~~ •.. ~.~ .. . 
ników najemnych, _,, '. _ ,_. ... .".'''' .,;, -<' miosłil' mechanika ' PQjazdQwa ': obejmIlJ&y~'OkrErs , . \rzę-cb.: ,. :lat;: ~ " .~~ 
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a w pozosta/rc:1 wypadkach okres dwóch lat od dnia roz
poczęcia przez podatnIka działalności' w nowo założonym 

zakładzie. 

3. Zwolni.enia od podatków (opłaty skarbowej)okreś

lonego w ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do tartacznictwa, wę
dzenia ryb i mięsa. młynarstwa (us/ugowy przemIał I prze
rób zbóż), wytłaczania oleju, obsługi maszynowej produk
cji rolniczej i o'grĆldniczeJ oraz do rzemiosł w zakresie tu-' 
rystyki i wypoczynku. a także wypożyczania sprzętu i gar
deroby , 

4~ W wypadkach uzasadnlOnych potrzebami miejsco
wymi k.ierownik wydziału finansowego prezydium powia
towej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowią
cegop6wiat, dzielnicowej rady narodowej w mieście wy
łączonym. z województwa) moze, za zgodą kierownika wy
dz:a/utinansGweg.o prezydi~m wojewódzkiej wdy narodo
wej (rady na.rodowej mi.asta wyłączonego z w<;Jjewództwa)" 
zwolnić od podatków (opIaty skarbowej) podatnika pro- o 
wadzącego działalność rzcmleśl nirzą ,określoną w ust. 1 
pkt 2 w niiejscowośei liczącej ponad 20 tysięcy mieszkań
ców, z. tym że w mie~cie liczącym ponad 100 tysięcy 
mieszkańców - tylko na terenach peryferyjnych. 

§ 2. 1. Do liczby pracowników najemnych nie wlicza 
się małżonka i niepełnoletnich czł onków rodzmy pozostają
cych, we wspólnym gospodarstwie domowym z podatni
kiem, a przy wykonywaniu rzemiosła - również uczniów 
w liczbie nie większej niż trzech zatrudnionych napodsta
wie pisemnej urnowy o naukę zarejestrowanej w izbie rze
mieślniczej. W zakładach gastronomicznych do liczby pra
cowników najemnych nie wlicza się również pe/nołetnich 
cz łonków rodziny pozostających we wspólnym gospodar-
stwie domowym z podatnikiem. . 

2. Nie stoi na przeszkodzie zwolnieniu ' od podatków 
okoljczność, że nowo zalożo,ny zakład określony w § 1 
ust. 1 pkt' 1, pkt 2ht. al i pkt 3 prowadzony jest przez 
wsp.6lników, pod warunkiem, że wszyscy' wspÓlnicy są 
wyini~nieni w dokurnencieuprawniającym do prowadzenia 
działalności oraz że łączna liczba wspólników i zatrudnio
nych pracowników' najemnych nie przekracza stanu zatrud
nienia: okreśLonego, dla poszczególnych rodzajów działal

ności. Poza tymi praiownikami mogą być zatrudnieni mał
żoneki ' niepełnoletru członkowie rodziny tylko jednego 
wspólnika, a w zakładzie gastronomicznym także pełnolet
ni cz/o~owie roqzilJ.y tego wspólnika. 

3. ' Za usługi dła ludności i rolnictwa uważa się usługi 
określone w przepisach o rozwoju usług. 

§ 3, ' Zwolnienie od pod~tków (opłaty skarbowej) przy
sługuje podatnikom, którzy: 

1) VI okresie ostatnich pięciu lat nie prowadzi.Ji zakładu 
'. rzemieślnicze~o lub gastronomicznego, 

2} posiadają uprawn:ienia ,do wykonywania rzemiosła lub 
prowadzenia ' zakladu gastronomicznego przewidziane 

.w obowiązujących prz.episach, 

3) przy prowadzeniu zakładów rzemieślniqych określo

,nych w § 1 ust. l pkt 2nie korzystają z usług osób nie 
zatnidniolJych w zakładzie ani z usług innych zakła
,dów rzemieślniczych lub przedsiębiorstw; nie pozbawia 
jednak. zwolnienia' kor:zY!itanie z qsług zak/(ldów: 

. . - . , . ,' 

a) cholewkarskich przy ,wykonywaniu szewstwa, 
b) kołodziejskich przy wykonywaniu k l)'wMsfwa'/,'~ 

cl ,: , ko~al~ł{'ich przy wykonywaniu kołodziejstv.:ą, 
, '·· d)stolarsk.ich- przy wykony wa.niu. tapicerstwa ,i_szklar" 

." : cSt,wa~ . " " 

e) tapi cerskich i szklarskich przy wykonywaniu sto
larstwa, 

f) blacha rskich, brązo,wniczych, elektrOmechanicznych, 
galwandatoiskich, grawerskich. odlewniczych, spa
.walnic!Zych. tokars twa w metalu oraz tokarstwa w 
'drewnie przy wykonywaniu uslug . który ~h rze
mieślnik nie mnże wykonać we wŁasnym zakresie, 

gl inn yc h w ,zakresie nie prze kraczającym łącznie SOfo 
rocznego obrotu OSIągniętego przez rzemieślnika, 
zlecająceg'O wy konan ie tych usług, 

4) nie wykonują innej diiaŁalności podlegającej podat
kowi obrotowemu lub opł.acie skarbowej z tytułu wy
konywania rzemiosła; zastrzeżenie, to dotyczy również 
małżonka podatnika: ' 

§ 4. 1. Nabycia, dzierżaWy albo uzyskania z innego 
tytułu prawa użytkowan i a zakladu rzemieślniczego lub ga-' 
stronomicznego ' czynnego w okresie osta'tnieh ' pfęciulat nie 
uwa żasię za założenie nowego zakŁadu. , . 

2. Nie stanowi przeszkody do uznania 'zak/adu za no-
'wo założony: . 

1) nabycie zakŁadu od rzemieślnika przechodzącego na 
emeryturę lub rentę przez osobę wyszkoloną na cze
ladnika w zakJadzie rzemieślniczym, jeżeli podejmuje 
ona po raz pierwszy wykonywanie rzemio sła i nie jest 
spokrewniona z tym rzemieślnikfem; warunek, aby na
bywca był wyszkolony na czeladnika, nie dotyczy rze- ' 
miasta maglowanie, 

2) uprzednie ' wykonywanie rzemiosŁa przez rzemieślni
ka - rolniKa lub sprzedaży posiłków przez osobę nie 
prowadzącą zakładu gastronomicznego w warunkach 

• uzasadniających zwolnienie od podatk'ów ' obrotowego.' 
i dochodow~go (op1aty skarbowej). 

§. S. ' Rozporządzenie nie zwalnia podatn ika, od zgłosze
nia obowiązku podatkowego w zakresle podatków obroN);; , 
wego i dochodowego na każdy rok podatkowy ' objęty 

zwolnieniem l uiszcżenia zWIązanej z tym zgłoszeniem 

opIaty. Przepis len nie dotyczy podatlllków. wykonujących 
rzemios~o na podstawie potWIerdzenia zg[osżen i a wykony
wania rzemiosŁa, jeżeli przysługtwaŁoby , im prawo opłaca
nia z tego tytułu opłaty sk.arbowej. 

§ 6. Zwolnienie od podatków (opła ty skarbowej) na~ , 
stępuje na podstawie decyzji organu finansowego, wydanej 
na pisemny wniosek podatnika, zgłoszony org.anowi finan-

, sowemu równocześnie ze złożeniem po raz pierwszy dekla
racji w spraw.ie zgŁoszenia o.bowiąz'ku' podatkowego w po
datkach obrotowym i dochodówym bądź po złożeniu wnio
sku o wydanie potwierdzenia zgłoszema wykonywan ia rze
miosła, jeżeli podatnik spełnia warunk ido oplacania z te
go tytułu opłaty skarbowej. We 'wniosku o zwolnienie od 
podatków (op/aty skarbowej) podatnik powin.ien złożyć 
oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnien.ia określone 
w rozporządzeniu dla danego rodzaju działalności, Organ 
finansowy wydaje decyzję w terminie dwóch tygodni od 
dnia złożenia wniosku ~ , 

§ 7, W , okresie zwolnienia od p6da tkówpodatnik 
zwolniony jest również od przewidzianego w , przepisach 
o zqbowiązaniaeh podatko~ych . i PO,stępowaniu podatko
wym' ,o.bowiązk,u piowadzeri'lci kS,iąg: ' ~kładania' zezn,ań po
datkowych oraz. deklaracji ' o' obró~ ie. i dqchodzie. 

.:: "". " ~. ) .:.. - . ' " .1. 

" §':-'8," L:' O ' utracie" warunków ·db . zwo·lnienia . o,d poaat
ków(o.pŁól tyskar,bowej) ' podatnik obowfą.zany jestzawia
domić "pisemnie Grgan finańsowy na~óżniej ' w terminie 
s iedmiu dni. jeżeli jednak utrala warunków ma nastąpić na ' 

J --
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skutek zatrudnienia dodatkowej osoby, obowiązek za wia
domienia powstaj e najpóżnie j w dniu poprzedzającym dzień 
rozpoczęci a pracy przez tę osobę· 

~ Podatnik, który w wymaganym terminie zawiadomił 
organ finansowy o utracie warunków do zwolnienia od po
datków (opłaty skarbowej ), traci pra wo do tego zw olnie
nia za czas od początku miesiąca, w którym u tra cił te wa
runki. 

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku zawiado
mienia organu finansowego o utracie warunków do zwol
nienia od podatków (opłaty skarbowej). traci prawo do te
go zwolnienia, poczynając od roku podatkowego, w którym 
utracił te warunki. 

4. Podatnik, który wprowadził organ finansowy w 
błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione 

jest zwolnienie od podatków (opłaty skarbowej). traci pra
wo do tego zwolnienia za cały okres działalności. 

§ 9. 1. Przerw w prowadzeniu zakła du, z wyjątkiem 
określonych w ust. 2, nie odlicza się od okresu przyzna
nego zwolnienia od podatków (opłaty skarbowej). 

2. W razie przerwy w prowadzeniu zakładu spowodo
wanej chorobą lub powołaniem na ćwiczenia wojskowe, 
trwającej nieprzerwanie co najmniej 2 miesiące, okres 
zwolnienia od poda ,ków (opłaty skarbowej) przedłuża się 

o~ cały okres przerwy, jeżeli podatnik lub osoba działająca 
w jego imieniu w terminie siedmiu dni. zawiadomi organ 
finansowy o początku i zakończeniu tej przerwy. 

§ 10. 1. Przekroczenie przez podatnika w ciągu roku 
podatkowego rozmiarów produkcji cegły palonej łub wa
pienno-piaskowej określonych w § l ust. l pkt l lit. al nie 
powod.,Yje utraty warunków do zwolnienia od podatków ' w 
zakresie przychodów osiągniętych w tych rozmiarach. 

2. Od ilośCi cegły przekraczającej rozmiary produkcji 
określone w § l ust. 1 pkt l lit. al pobiera się zryczałto
wany podatek obrotowy i dochodowy w wysokości 0,20 zł 
od jednej sztuki cegły, a w razie usługowego wypału ce
gły surowej - w wysokości 0,15 zł od -jednej sztuki cegły. 

__ 3. Podatnicy wymienieni w ust. l obowiązani są w 
terminie do dnia 12 miesiąca następuj qcego po miesiącu, 
w którym nastąpiło przekroczenie rozmiarów produkcji, 
akładać bez wezwałlia organowi finan sowemu deklarację 

o ilości wyprodukowanych za miesiąc ubiegły sztuk cegły 
ponad rozmiary produkcji określone w § l ust. 1 pkt l 
Ul a) oraz wpłacić w tym -terminie zryczałtowany podatek 
od tej il,Ości. 

4. vi razie niezłożenia w terminie organowi fi
nansowemu przez podatnika pierwszej deklaracji, o której 
mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepis § 8 ust. 3. 

§ 11. Od podatników prowadzących zakłady rzemieśl
nicze należące do grupy rzemiosł w zakresie materiałów 
budowlanych, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia od 
podatków, z uwagi na większe rozmiary produkcji cegły 

palone j lub wapienno-piaskowej od określonych w § , 1 
ust. 1 pkt 1 lit. a) lub z uwagi na większy stan zatrudnie
n ia pr acowników na jem nych od określonego w § l ust. 1 
pkt 1 lit. b) i c), podatek dochodowy od dochodów osiąga
nych w okres ie dwóch la t, licząc od dnia rozpoczęci a 

działalności w nowo zalożonym zakładzie, pobiera się we
d ł ug skali ustalo ne j wart. t8 ust. 1 pkt l us ta wy z dnia 
16 grudJ1la 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 53, 
poz. 339). 

i 
§ 12. Zwalnia się na okres dw óch lat, licząc od dnia 

rozp oczęc ia działalności w nowo założonym zakładzie, od 
podatku od nieruchomości budy nki lub ich części zaj ęte 

prze z ich właśc icieli na nowo założone w okresie do dnia 
31 grudnia 1980 r. zakłady rzemieślnicze , należące do gru
py rzemiosł w zakresie materiałów budowlanych, oraz od 
podatku od lokali - lokale zajęte na takie zakłady, jeżeli 

przedmiotem działalności jest produkcja materiałów bu
dowlan)jch określonych w § l ust. 1 pkt 1. 

§ 13. 1. Tracą moc: 

l) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 
1970 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów 
osiąganych z n.owo założonych zakładów produkcji 
materiałów budowlanych (Dt: U. z 1970 r. Nr 31, 
poz. 263 i z 1972 r. Nr 3, poz. 16), 

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 
1970 r. w sprawie Zwolnienia od podatków przyCho_ 
dów osiąganych z nowo założonych drobnych zakła

dów rzemieślniczych (Dz. U. z 1970 r. Nr 31, poz. 262 
i z 1972 r. Nr 3, poz. 16), 

3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 
1970 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów 
oSiąganych z nowo założonych prywatnych zakładów 
gastronomicznych- (Dz. U. Nr 31, poz. 264). 

2. W stosun,ku do podatników zwolnionych warunko
wo od podatków na podstawie przepisów rozporządzeń wy
mienionych w ust. 1 w wypadkach, gdy decyzja w spra
wie zwolnien ia obejmuje okres po dniu wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie przepisy 
dotychczasowe, a ponadto przepisy niniejszego rozporzą

dzenia, jeżeli są korzystniejsze dla podatnika, z wyjątkiem 
okresu zwolni.enia od podatków. '* 

3. W stosunku do podatników zwolnionych warunko
wo od podatków obrotowego i dochodowego na podstawie 
przepisów rozporządzeń wymienionych w ust. 1 organy 
finansowe zaniechają ustalania tych podatków za okres 
ubiegły objęty warunkowym zwolnieniem, a w wypadku, -
gdy należności podatkowe zostały już ustalone -umorzą 
te zaległe należności, jeżeli nie zachodzą inne okoliczności, 
powodujące pozbawienie podatnika uprawnienia dozwol
nienia . od podatków, niż zaprzestanie wykonywania dzia
łalności. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Minister Finansów: S. JędrychowskI 
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