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konywa nia tej działalności; wyłąna jed
nak zwolnienie od podatków, mimo braku 
w dane j miejscowości obowiązku uzyska
nia uprawnienia, sprzedaż w miejscowoś

ciach na .terenie gmin i w miastach o licz
bie stałych mieszkańców do 25.000 w ilości 

przekraczającej 30 posiłków, a w pozosta
łych miejscowościach w ilości przekracza
jącej 20 posiłków każdego rodza ju na dobę, 
licżąc w skali średnie j tygodniowej; ogra
niczenie ilości sprzedawanych posiłków nie 
dotyczy sporadycznego żywienia myśli

wych przez pracowników państwowych go
spodarstw leśnych, 

b) sprzedaż posiłków nie jest połączona ze 
sprzedażą napojów alkoholowych, w tym 
również piwa, 

7) osiągane ze sprzedaży jednodaniowych p osi ł
ków domowych i napojów bezalkoholowych 
w mieszkaniach, jeżeli: 

a) sprzedaż odby wa s i ę na podstawie umowy 
zawartej z właściwą do prowadzenia dzia
łalności gastronomicznej lub turystyczne j 
jednostką gospodarki uspołeczn io nej, 

b) sprzedaż posiłków nie przekracza ilości 

ókreślonej przez właściwy terenowy organ 
administracji państwowej, przy której nie 
jest wymagane uzyskanie uprawnienia do 
wykonywani'a tej działalności; wyłącza jed
mik zwolnienie od podatków, mimo braku 
w danej miejscowości obowiązku uzyskania 
uprawnienia, sprzedaż w ilości przekracza
jącej 100 posiłków na dobę, . 

c) sprzedaż posiłków nie jest połączona ze 
sprzedażą napojów alkoholowych, w tym 
również piwa, 

8) ze sprzedaży towarów otrzymanych przez 
sprzedającego z zagranicy, deklarowanych 
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przez niego jako dary, lub nabytych w eks
p orc ie wewnętrznym za walutę nadesłaną z za
granicy na imię sprzedającego do Banku Pol
ska Kasa Opieki SA bądź za zagraniczne środ

ki pła tnicze wpłacone przez niego do tego 
banku; nie dot yezy to osób prowadzących w 
kraju przedsiębiors two , j eżeli surowiec lub to
war otrzymany z zagranicy jak o dar lub naby
ty w eksporcie wewnętrznym jest przerabiany 
albo s przedawany w tym przedsiębiorstw ie , 

9) ze sprzedaży towarów nabytych w Przedsię 

biorstwie Handlu Zagranicznego "Baltona" 
przez członków polskich morskich statkó w 
handlowych w żegludze międzynarodowe j i 
statków rybołówstwa morskiego za zagranicz
ne środki płatn icze uzyskane z otrzymanego 
dodatku dewizowego,"; 

c) w ust. 2 skreśla s ię wyrazy "rzemiosła w zakresi e 
turystyki i wypoczynku" ; . 

d) skreśla się ust. 3; 
8) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzm ienie: 

,,3. Nie wyłącza zwoln ie nia za trudnienie przez rze
mieślnika jednej osoby, o której mowa w § 6 
pkt 1, i osiąganie w zw : ązku z tym wyższego 
obrotu od określonego w ust. 2 pkt 3, ni e prze
kraczającego jedna k w rok u podatkowym 
70.000 zł . "; 

1}) w § 3 ust. l pkt 1, § 9 ust. 1 oraz § 13 ust. 6, 7 i 8 
wyrazy "organ finans owy " w różnych przypadkach 
zastępuje się wyrazami "organ adminis~racji państwo 
wej stopnia powiatowego" w tych sa mych przypad
kach, 

§ 2, Rozporządzenie wchodzi w życi~ z dniem ogło

szenia i stosuje się poczynając od roku podatkowego-
1975, z tym że przepisy § l pkt 6 i pkt 7 lit d) stos uj e 
się od dnia l kwietnia 1975 r., a przepisy § l pkt 3 i pkt 7 
lit. a) - od dnia 1 lipca 1975 r. 

Minister Finansów: H. Kisiel 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 kwietnia 1975 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od ni l' którvch 
grup podatników. 

Na pods ta wie art. 11 'i art. 12 ust. 3 dekretu z dnia 
26 października 1.950 r. o zobowiązaniach podatkowych 
(Dz. U. Nr 49, poz. 452 z póżniejszymi zmianami) oraz 

. art. 3, art. 18 ust. 1, aTt. 76 ust. 3 i art. 101 ust. 2 dekretu 
z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym 
(Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z póżniejszymi zmianami) 
za rządza się, co następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dni-a 
16 grudnia 1972 r. w sprawie zr yczałtowa nia podatków 
obrotowego i dochod owego od niektórych grup podatni
ków (Dz. U. Nr 55, poz. 378) wprowadza się następujące 

zmi any: 

l) w § 3: 

a) ust. l otrzymuje brzmienie : 
,,1. Zryczałtowane podatki . obrotowy i dochodo

wy w formie karty pod atkowej, zwanej da le j 
"kartą podatkową", mogą opłacać następujący 

podatnicy: 
l) rzemieślnicy świadczący usługi dla ludności 

lub r olnictwa w rodza jach rzemios ł i miej
SC OW OSCJ określonych w tabeli stanowiącej 

załącznik do r ozporządzenia, zwanej d a·lej 

"t abelą" - przy zatrudnlen;u pracownIków 
n ajemnych nie przekracza jącym stanu 
określonego w tabeli , przy czym: 

a) W zakresie rzemios l:be toniarstwo z w'y
jątkiem nagrobkowego, garncarstwo, 
bednarstwo, koszykarstwo, rze źbiarstwo 

w drewnie , wytwarzanie miote ł, wyro
bów z gałęzi, słomy itp., wyrabianie wy
cinanek i ozdób z papieru: k ilimiarstwo, 
powro~nictwo, rymarstwo - ' może by ć 
również wykonywana wylącznie produk
cja , także dla innych odbiorców niż lud
ność lub rolnictwo , 

h) w zakresie rzemiosł: grawerstwo, me
chanika masz y n biurowych. sztllkatorst
two, cholewkarstwo, sze wstwo ortop 2-
dyczne, ortopedyka, witrażow nictwo , 

organmistrzostwo oraz naprawa i stro je
nie wszelkich ins trum e ntów muzycz
n ych - usługi mogą być również wy
konywane wyłącznie dla innych odbior-

. có",.,. niż ' ludność lub rol n ic two; 
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2) osoby prowadzące działalność w zakresie 
sprzedaży posiłków domowych w miesz
kaniach nie połączonej ze sprzedażą napo
jów alkoholowych, w tym również piwa, w 
rodzajach i rozmiarach działalności oraz w 
rodzajach miejscowości określonych w ta
beli." ; 

b) . dodaje się ust. 3a. w brzmieniu: 
,,3a. Obrotu osiągniętego z wykonania usługi d la 

innego' odbiorcy niż ludność lub rolnictwo, w 
r azie gdy zwłoka w wykonaniu usługi mogła
by s powodować zagrożenie życia lub zdro
w ia ludzi albo mienia, nie bierze się pod 
uwa gę przy ocenie prawa do opłacania przez 
rzemieślnika karty podatkowej, jeżeli oko
l iczność tę stwierdzi odbiorca usługi na kopii 
rachunku za usługę."; 

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
,,4. Za usługi dla ludności i rolnictwa uważa się 

usługi określone w przepisach o rozwoju 
usług. 

5. Nie uważa się za pracowników najemnych 
członków rodziny pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym z rzemieślnikiem oraz 
osób w liczbie do trzech, zatrudnionych przez 
r zemieślnika, zgodnie . z odrębnymi przepisami, 
w ce lu nauki zawodu lub przyuczenia do wy
konywania określonej pracy, w okresie trwa
nia nauki lub przyuczania, j eżeli osoby te od
by wają naukę zawodu lub przyuczenie. do wy
konywania określonej pracy po raz pierwszy 
i nie są wykwalifikowanymi pracownikami w 
innym zawodzie rzemieślniczym. Na równi 
z osobami szkolonymi, których nie uważa się 

za pracowników najemnych, traktuje się wy
szko lonych przez rzemieślnika i zatrudnionych 
prze z niego, zgodnie z przepisami o wykony- ,. 
waniu rzemiosła, czeladników w okresie do 
24 miesięcy po zdaniu przez nich pierwszego 
egzaminu czeladniczego. Uczba tych czeladni
kównie może być większa niż dwóch przy 
w ykonywaniu ' rzemiosla bez zatrudnienia pra
cownika najemnego i nie większa niż jeden 
przy zatrudnieniu jednego lub dwóch pracow
ników najemnych."; 

2} w § 4 ust. l: 

a) w zdaniu pierwszym wyraz "Rzemieślnicy" zastę

puje się wyrazem "Podatnic~"; 
b) w pkt 1 wyraz "rzemiosła" zastępuje się wyraza

mi ."zgłoszonej działalności"; 
c) w pkt 4 wyraz. ,.,rzemieślnika " · zastępuje się wyra

zem "podatnika" ; 
3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Przepisy ust. 1 i § 3 stosuje się również w wy
padkach, gdy działalność, z wyjątkiem okreś ~ o

nej w § 3 ust. 1 pkt 2, wykonywana jest przez 
wspólników ,- pod warunkiem, że wszyscy wspól
nicy są wymienieni w uprawnieniu do wykony
wania działalności oraz że ·· liczba wspólników n ie 
prżekracza dwóch, a' przy wykonywaniu murar
stwa i ciesielstwa bez zatrudnienia pracownika 
nąj emnego .- trzech wspóln ików."; 

4) w § 5 wyraz "Rzemieś.1nicy" . zastępLlje się wyrazem 
"Podatnicy"; 

5) w§ 6: 
a) w ust. . 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"W raz ie za tr udnienia przez rzemieślnika pełnole t
nich członków , rodziny, nie licząc małżonka, lub 

. czeladników określony.ch w § 3 llSt. 5 zdanie dru
gie, podwyższa się opłatę za kartę podatkową na 
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każdego członka rodziny i czeladnika za każdy 
miesiąc, w którym był zatrudniony:"; 

b) w ust. 4 po wyrazie "najemn ych" dodaje się prze
. cinek oraz wyrazy "czeladników określonych w 

§ 3 ust. 5 zdanie drugie"; 
c) w ust. 5 pkt 3 wyrazy "organu do spraw prze

mysłu i usług preżydium powiatowej (miejsk iej, 
dzie lnicowej) rady narodowej" zastępuje się w yra

I zami "z urzędu"; 
d) w < ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie : 

"Za miejscowość, w której wykonywana jest dz ia
łalność., uważa Się mie)SCOWoSc wymienioną w 
uprawnieniu do jej wykonywania."; 

6) § 7 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 7. 1. Karta podatkowa przysługuje poda tnik owi, 

który złoży organowi administracji p a ńs tw o 

wej stopnia powiatowego właściwemu we
dług siedziby zakładu wniosek zawarty w 
deklaracji, w terminie do dnia 31 grudllla 
roku poprzedzającego pierwszy rok podatko
wy okresu trzyletniego, na który ma być 
przyznana karta podatkowa. Podatnik, któ
ry rozpoczął wykonywanie · · działalności w 
ciągu roku podatkowego, obowiązany jest 
do złożenia wniosku przed rozpoczęciem te j 
działalności. Złożenie wniosku jest równo
znaczne ze zgłoszeniem obowiązku podatko
wego w zakresie objętym wnioskiem. Wnio
sek składa się raz na trzy lata. Jeżeli do 
końca każdego roku podatkowego, objęteg o 

prawem do opłacania karty podatkowej, po
da tnik nie zgłosił całkowitego zaprzes tan Ia 
wykonywania działalności, uważa się, że wy 
konuje on działalność i że zgłosił obowiąZe k 

poda tkowy na rok następny. 
2. Przy składaniu wniosku poda tnik obowi ąza 

n'y jest okazać terenowemu organowi ad mi
nistracji państwowej uprawnienie do wyku
nywania działalności. Do wniosku stosuje s i ę 

tryb przewidziany w przepisach o po.~tępo · 

w'aniu podatkowym dla deklaracji składa
nych w związku zfit zgłoszeniem obowiązkI! 

podatkowego. 
3. Terenowy organ administracji państwowe j, 

bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku, a w 
razie nasuwających się wątpliwości co · do 
przysługującego rzemieślnikowi prawa opła

cenia karty podatkowej - w terminie nie 
przekraczającym jednego miesiąca - wyda
je decyzję ustalającą opodatkowanie' ka r tą 

podatkową, a gdy stwierdzi brak warunków 
do opłacania karty podatkowej, wydaje de
cyzję ódmowną·"; 

7) §- 8 otrzymuje orzmienie: 
,,§ 8. Roczna opłata za kartę podatkową płatna jest 

bez wezwania w ratach: 

8) w § 9: 

1) kwartalnych w terminie .do dnia 7 następne:
go miesiąca po upływie ' każdego kwartału, 
jeżeli stawka roczna nie przekracza 2.400 zł, 

2) mies i ęcznych w terminie do dnia 7 każdego 
~iesiąca za miesiąc ubiegły - w pozosta
łych wypadkach."; 

aj w ust. 1 pkJ L otrzymuje brzmienie: 

,,1) rzemiosł: 

a) betoniarstwo z wyjątkiem na grobkowego, 
kami e ni arstwo z wyjątkiem nagrobkowego, 
szklarstwo, brukarstwo, murarstwo, ciesie l
stwo, dekarstwo, malarstwo i tapeciars two, 
studniarstwo - przy zatrudnieniu najwy że j 
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sześciu pracowników najemnych ' i obrocie 
rocznym nie przekraczającym 1.2000.000 zł, 

b) wydobywanie i przetwórstwo torfu, wydo
bywanie i ' przerób kamienia, wydobywanie 
piasku, pospółki i żwiru, wydobywanie 
oraz przerób gipsu, kamienia i kredy
przy zatrudnieniu najwyżej szesclU, a z'a 
zezwoleniem przewidzi a nym w przepisach 
o wykonywaniu rzemiosła - nie więcej niż 
ośmiu pracowników najemnych i obrocie 
rocznym nie przekraczającym 1.200.000 zł, 

c) wytwarzanie cegły pa lonej - w ilości nie 
przekraczającej 1.800.000 sztuk cegły rocz
nie. a w razie wypału usługowego - w 
ilości nie przekraczającej 2.000.000 sztuk 
cegły rocznie, w tym nie więcej niż 

1.800.000 sztuk produkcji własnej, 

d) cukiernictwo - przy zatrudnieniu najwyżej 
sześciu pracowników na jemnych i obrocie 
rocznym nie przekracza jącym 1.800.000 zł, 

e) pozostałych rzemiosł, w tym również be
toniarstwa nagrobkowego i kamieniarstwa 
nagrobkowego - przy zatrudnieniu najwy
żej czterech pracowników najemnych i 
obrocie rocznym nie przekraczającym 

1.200.000 zł,"; 
b) w ust. 1 pkt 3 kwotę ,,900.000 zł" zastępuje się 

kwotą ,,1.200.000 zł"; 
c) w ust. 1 pkt 5 'po wyrazie "gastronomii" dodaje się 

wyrazy "i prowadzenia pensjonatów" oraz kwotę 
,,1.000.000 zł" zastępuje się kwotą ,,1.500.000 zł"; 

d) w ust. 1 pkt 6 wyraz "hotelarstwa" zastępuje się 

wyrazami "prowadzenia hoteli"; 
e) w ust. 2 w pk t 2 po wyrazach "z wyjątkiem" do

da je się wyraz "cukiernictwa", a pkt 7 otrzymuje 
. brzmienie: 
,,7) krawiectwo męskie konfekcyjne i krawiectwo 

damskie ciężkie konfekcyjne."; 
f) w ust. 3 kwotę ,,1.000.000 zł" za'stępuje się kwotą 

,,1.500.000 zł"; 
g)-- ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Nie uważa się za pracowników na jemnych 
członków rod~iny pozostających we wspólnym . 
gospodarstwie d omowym z podatnikiem, a w 
zakładach rzemi eślniczych również osób za
trudnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wy
konywania określonej pracy, w okresie trwa
nia nauki lub przyuczania, jeżeli osoby te od
bywają naukę zawodu lub przyuczeni e do wy
konywania określonej pracy po raz pierwszy 
i nie są wykwalifikowanymi pracownikami w 
innym za·wodzie rzemieślniczym. Na równi 
z osobami szkolon ymi, których n ie uważa się 

za pracowników najemnych, traktuj e się za 
trudnionych przez rze mieślnika , zgodnie z prze
pisami o wykon ywaniu rzemiosła, czeladników 
lub absolwentów zasadniczych szkó ł zaw odo
wych w liczbie do dwóch, przez okres do 
24 mi esięcy po zdan iu przez nich pierwszego 
egzaminu czeladn iczego lub po ukończen i u 

szkoły zawodowej,"; • 
8) w § 11: 

a) w ust. 2 po pierwszym zdaniu doda je s i ę zdanie: 
"J e żeli pod atn ik nie wykonuj ący odrębnie dzia łai 

n o ści w zakresie tr ansportu towa rowego dostarcza 
' odbiorcom swoje wyroby lu b świa dczy usługi przy 
użyciu własnego środka transportu, osiągając "f te
go tytułu dodatkowe przychod y, powinien ok o
li czność tę zaznaczyć we wn iosku o za liczenie do 
ryczałtu." ; 

10) 
11 ) 

12) 

13) 

14) 

. ·b) w \,1st. 5 po zdaniu drugim dodaje S lę zdanJe : 
"W wypadku określonym w ust. 2 zda nie drugl e , 
przy ustalaniu wysokości ryczałtu na leży uwzgl ęd 

nić dodatkowe przych ody podatnika z tytułu wy
konywania świadczeń przy użyciu własnego środ

ka transportu."; 

skreśla się § 16; 
w § 19: 
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez komisję 
podatkową działającą przy organie adminis-lra
cji państwowe j stopnia pow iatowego przy 
udziale przedstawicie la tego organu i - w za 
leżności od rodzaju wykonywanej przez po
datnika dz i a łalnośc i - ' przedstawic ie la właścl 

wego cechu al bo zrzeszenIa pry wa tnego ha n
dIu i usług lub przeds tawlclela ZWiązku Zawo
dowego Pracowników Służby Zdrowia l w 
obecności poda tnika. Jeżeli podatnik nie zgło

si się na wezwanie, odwołanie może być roz
patrzone w jego nieobecności. Jeżeli komisja 
podatkowa przy rozpatrywaniu odwołania uzna , 
że brak jest podstawy do opłacania p rzez po
da tnika karty podatkowej lub ryczałtu a lbo 
że opłatę za kartę podatkową lub ryczałt ust a
lono w kwocie za niskiej, wówczas wydaje d e
cytję o odmowie przyznania karty podatko
wej lub ryczałtu albo o podwyższeniu opłaty 

za kartę podatkową IU'b ryczałtu. 

3. Podatnikowi przysługuje w terminie dwuty
godniowym od dnia doręczenia decyzji wyda
nej w trybie o.kreślonym w ust. 2 ' prawo zr~e
czenia się karty podatkowej lub ryczałtu albo 
żądania, aby jego odwołanie zostało rozpatrzo
ne przez komisję odwoła wczą działającą przy 
organie administracji państwowej stopnia wo
jewódzkiego, W razie niezrzeczenia się w tym 
terminie lub nie wniesienia żądania, aby od
wołanie zostało rozpatrzone przez komisję od
woławczą, decyzja staje się ostateczna ."; 

b) w ust. 5 wyrazy "orga n finansowy drugiej instan
cji" zastępuje się wyrazami "komisję odwoław

czą"; 

w § 21 ust. 1: 
a) w pkt 2 wyrazy "o zmianach rodzaju wykonywa

nych świadczeń" zastępuje się wyrazami "o zmia
nach rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, 
o zmianie pojazdu przy wykonywaniu transportu 
mechanicznego" ; 

b) w pkt 4 wyrazy "czeladn ików traktowanych jako 
uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawo
dowych" zastępuje s ię wyrazami "czeladników 
i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 
określonych w § 3 ust. 5 zdanie drugie i § 9 ust. 5 
zdanie drugie"; 

w § 22: 
a) w ust. 1 pkt 2 lit. e) po wyrazie "osiągnięcia" do

daje się wyrazy "przez rzemieślnika"; 

b) .w ust. 1 pkt 2 dodaje się iiI. f) w brzmieniu: 
f) niedotrzymania przez rzemieślników opłacają

cych kartę podatkową określonego w § 3 ust. 1 
i 3 w arunku wykonywania usług dl a ludno ści 
lub rolnictwa w rozmiarze co n a jmnie j połowy 
ogólnego obrotu rocznego, " ; 

c) w ust. 2 wyraz "rzem i osło " zastępuje s i ę wy razem 
"dzia łaln ość" ; 

w § 6 usl. 5, § 11 ust. 4 i 5, § 13 ust. l, § 14 usl. 1, 
§ 15 ust. 4 i 5, § 21 ust. 1 i 3, § 22 ust. l, 2, 5 i 7 oraz 
§ 23 ust. 3 w y razy " organ finansowy" w r óżny ch 
przypadkach zastępuje si ę wyrazami "organ admini-

/ 
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stracji państwowej sto'pnia powiatowego" w tych sa
mych przypadkach; 

15) w zał.ączniku. do· rozporz.ądzenia: 

Na terenie gminy 
w miejscowości 

Rodzaj 
w której Lp. wykonywanego 
nie odby- w której do 

rzemiosła odbywają się 
wają się 5.000 

targi targi . 

,,22a I Sztukatorstwo ~ I - - -
15.600 15.600 15.600 

c) w tabeli po ~p. 87 dodaje się część II w brzmieniu: 

a) przed objaśnieniami do tabeli dodaje się wyrazy 
"Część I. Rzemiosło."; 

b) w tabeli dodaje się lp. 22a w brzmieniu: 

W mieście o liczbic,. mieszkańców 

ponad ponad ponad ponad 
5.000 15.000 25.000 75:000 ponad 

do do do do 200.000 
15.000 25.000 75.000 200.000 

- - -
I 

- -
18.000 18.000 18.000 24.000 24.000" 

"Część II. Działalność w zilkresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach. 

Na terenie W mieście 
gminy iw o liczbie 

Lp. Rodzaj działalności mieście o licz- mieszkańców 

bie mieszkań- powyżej 

f ców do 25.000 25.000 

Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w ilości posiłków każdeg~ 
rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej: . 

88 do 10 na dobę 2.100 3.000 
89 do 20 na dobę 6.000 ~.400 

90 do 30 na dobę 11.700 
Sprzedaż jednodaniowych pQsiłków I napoj6w bezalkoholowych 

, na podstawie umowy zawartej z właściwą do prowadzenia. dżia,. 
lalnoścl gastronomioznej -Jub. tur-Y8t}<ozne} jecJnostką -gospodarki.. 
uspołecznionej - w ilości 

91 do 50 na dobę 
92 do 100 na dobę 

§ 2. Określony w § 7 ust. 1 i § 11 ust. 2 rozporządze
nia wymienionego w § l termin złożenia wniosku o opo
datkowanie w formie karty podatkowej lub ryczałtu 

umownego przesuwa się w 1975 r~ do dnia 15 maja 1975 r. 
dla podatników, którzy w związku z przepisami § 1 ni
niejszego rozporządzenia nabyli prawo do tych form opo-
datkowania. . 

§ 3. Decyzje wydane przed wejściem w życie lll'll1eJ
szego rozporządzenia dotyczące ulg podatkowychprzewi-

5.400 7.800 
13.500 19.200 

, 

dzianych w przepisie § 16 rozporządzenia wymienionego 
w § 1 pozostają w mocy do czasu wygaśnięcia, jeżeli 
obejmują również okres po dniu 1 stycznia 1975 r. 

§ 4. Rozporządzenie ' wchodzi · w życie z dniem ogło
szenia i stosuje się poczynając · od roku podatkowego 
1975, z tym że przepisy § 1 pkt 1 lit. c), pkt 5 lit. a) i b) 
oraz pkt 8 lit g) stosuje się od dnia 1 lipca 1975 r. 
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z dnia t'S kwietnia 1975 r. 

zmieniające rozporządzenię w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego 
wyrównawczego od przychodów rzemieślników z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni 

rzemieślniczych . 

Na podstawie art. 3, art. 11 i art. 12 ust. 3 dekretu 
z dnia 26 pażdziernika 1950 r. o zobowiązaniach podatko
wych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami), 
art. 3, art. 5 ust. 1, art. 76 ust. 3 i art. 101 ust. 2 i 5 de 
kretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowa niu podatkowym 
(Dz. U. z 1963 r. Nr--ll, poz. 60zpóźniejszymi zmianami), 
art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku 
o brotowym (Dz. U. Nr 53, poz. 338) oraz art. 20 ust. 2 
pkt 1 ustawy 'z dnia 16 grudnia 1972 r. o podat-ku doch o.
dowym (Dz. U. Nr 53, poz. 339) zarządza się, co następ u j e : 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dn ia 
5 września 1968 r. w sprawie poboru w formie ry cz a łtu 

podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od 
przychodów rzemieślników z tyt u łu świadczeń wyk ony-

• wanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych 
(Dz. U. z 1968 r. Nr 36, poz. 247 i z 1973 r. Nr 5, poz. 32) 
wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § 1 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

"e) nieprzekroczenia w roku podatkowym w stosun
ku rocznym obrotu 1.500.000 zł, a w rzemiosłach: 
piekarstwo? cukiernictwo oraz rzeźnictwo i wędli
niarstwo - 2.000.000 zł."; 

2) w § 6 ust. l: 

a) w pkt ska lę sta wek rocznych ryczałtu, po-
czynając od podstawy opodatkowania "ponad 
1. 200.000 zł" , zmienia s ię i uzupełnia następująco: 


