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pospornych dowodów innego rodzaju, 
b) od pierwszego dnia miesiąca następują-

cego po doręczeniu ostatecznej decyzji 
terenowego organu I administracji pań

stwowej - .w raz ie gdy obrót w wyso
kości przekraczającej 2.400.000 zł za c zęść 

roku został ustalony decyzją tego organu, 
3) j eżeli podatnik rozpoczął wykonywanie 

działalności zarobkowej w ciągu roku po
datkowego: 
a) od pie rwszego dnia miesiąca następujące 

go po miesiącu, w którym obrót za częś ć 

rok u poda tkowego przekroczył wysok ość 

stanowiącą iloczyn kwoty 200.000 zł przez 
liczbę miesięcy poczynając od miesi ąca , 

w którym podatnik rozpoczął wykonywa-o 
nie działalności, do końca roku podatk o
wego - w razie gdy wysokość tego obro
tu wynika z zeznania, deklaracji lub księ
gowości podatnika bądź z bezspornych 
dowodów innego rodzaju, 

b) od pierwszego dnia miesiąca następują

cego po doręczeniu ostatecznej decyzji 
terenowego organu administracji pań

stwowej - w razie gdy obrót w wyso
kości przekraczającej kwotę określoną 

pod lit. a) za część roku został ustalony 
decyzją tego organu." I 

2) skreśla się § 2; 
3) w § 3: 

a) w ust. 1 wyrazy "do spraw przemysłu haIłdlu 
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organów prezydiów r ad narodowych" zastępuje s ię 

wyrazami "terenowych organów administracji pań
s twowej", 

b) skreśla się ust. 2; 
4) w § 4: 

a) skreśla się ust. 1, 
b) w ust. 2 wyrazy "Organy finansowe, '0 których 

mowa w ust. 1, mogą takźe" zastępuje się wyra
zami "Naczelnicy powiatów oraz prezydenci i na
czelnicy mias t stanowi ących powiaty (dz iel nic w 
miastach wyłączonych z województw) mogą" ; 

5) w § 16 wyrazy "w § 29 rozporządzenia Minis tra Fi
nansów z dnia 28 grudnia 1967 r. w sprawie wykona
nia dekretów o podatku obrotowym i o podatku do
chodowym (Dz. U. z 1968 r. Nr 1, poz. I)" za stępu je 

się wyrazami "w § 5 rozporządzenia Ministra Finan
sów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie podatków 
obrotowego i dochodowego (Dz. U. z 1973 r. Nr 2, 
poz. 17 i z 1975 r. Nr 12, poz. 68)" i 

6) w § 33 skreś l a się ust. 4; 
7) w § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 12, § 18 ust. 5 i § 27 us t. 1 

wyrazy "organ finansowy" w róźnych przypadkach 
zastępuje s ię wyrazami "terenowy organ administra
cji państwowej" w tych samych przypadkach. 
§ 2. Podatnicy zwolnieni od obowiązku prowadze nia 

ksiąg handlowych, stosownie do przep'isów nini ejsze go 
rozpor.ządzenia, mogą zastąpić prowadzone księgihandlo~ 
we księgami podatkowymi od dnia l lipca 1975 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogł(,-

szenia. 
Minister Finansów: H. Kisiel 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 kwIetnia 1975 r. 

zmieniające rozporządzenie ~ sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie 
potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła. 

Na podstawie art. la ust. 2 ustawy 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 
dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach 
podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmia
mimi) oraz arL 6 usL 1 dekretu z dnia 16 maja ' 1946 r. 
o postępowaniu podatj{owym (Dz. U. z 1963 r. Nr II, 
poz, 60 z późniejszymi zmianami) za rządza się, co nastę 

p uje: 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dn'ia 

1. 30 września 1972 r. w sprawie opłaty skarbowej z tytułu 

'\vykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zglo
szenia ' wykonywania rzemiosła (Dz. U. Nr 45; poz. 288) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 
a) w ust. 1 pkt 1 lit. a) dodaje się na końcu wyra zy . 

"ta kże dla innych odbiorców n iż ludność i ro l
nictwo", 

b) w us L 1 pkt I lit. b) otrzymuje brzmienie: 
"b) w zakresie rzemiosł: mechanika maszyn biu

rowych, sztukatorstwo, cholewkarstwo, szew
stwo , ortopedyczne. ,ortopedyka. witrażown i c

two. orga om istrzostwo ora z na pra wa i str o je-
. nie wszelkich instrumentów muzycznych -
usługi mogą być: równi e ż wykony wane wy 
łącznie dla innyc h odbio rców niż ludność: lub 
rolnictwo", 

c) w ust. l pkt 2 skreś la się zdanie dr!1gi e, 
d) usL 2 otrzymuje brzm ie nie : 

,,2. Nie uważa się ' za pracowników najemnych 
członków rodziny p ozostającyc h we wspó:-

nym gospodarstwie domowym z rzemieślni
kiem oraz osób w liczbie do tr zech, zatrud
nionych przez rzemieślnika zgodnie z odręb
nymi przepisami w celu nauki zawodu lub 
przyuczenia do wykonywania określone j pra
cy, w okresie trwania nauki lub przyuczania, 
jeż'eli osoby te odbywają naukę zawodu lub 
przyuczenie do wykonywania określonej pra
cy po raz pierwszy i nie są wykwalifikowa ny
mi pracownikami w innym zawodzie rzemieśl
niczym.", 

e) dodaje się usL 2a w brzmieniu: 
,,2a. Nie wyłącza prawa oplacania opłaty skarbo

wej okresowe zatrudnienie · pracowników na
jenmych za zezwoleniem organu, który wy
dal potwierdzenie zgłoszenia, mianowicie: 
l) wyszkolonych przez rzemieś l nika czelad

ników w okresie do 24 miesięcy po zda
niu przez nich pierwszego egzaminu cze
ladniczego, 

2) innych pracowników przy wykonywaniu 
rzemiosl: blacharstwo budowlane, murar
stwo, ci esi,elst wo, dekarstwo, instal·ator
'slwo sa n i ta rne i ogrze wania, Iflalarstwo , 
I tapeci tHs two oraz zduństwo. I 

tą czna liczba zatrudnionych cze ladników i in
n yc h praoownikówokreślo·nych w pkt 1 i 2 · 
n ie może być: w i ększa niż dwóch. Łączna licz
ba zatrudnionych czeladników określonych w 
pkt I or az osób szkolonych i przyuczanych, 
których nie uważa s ię za pracowników na-

- I 
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jemn ycti (ust. 2), nie może być większa niż 
trzech.", 

f) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
,,3a. Obrotu osiągniętego z wykonania usługi dla 

innego odbiorcy niż ludność lub rolnictwo, w 
razie gdy zwłoka w wykonaniu usługi mogła
by spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzl albo mienia, nie bierze się pod uwagę 
przy ocenie prawa do opłacania przez rze
mieślnika opłaty skarbowej, jeżeli okolicz-
110ŚĆ tę stwierdzi odbiorca usługi na kopii 
rachunku za tę usługę."; 

2) w § 2 ust. 2 pkt 2 wyrazy ,,(§ l ust. 1 pkt 2)" ząstę

puje się wyrazami ,,(§ l ust. 2a pkt l i 2)" ; 
3) w § 3 ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Stawki opłaty skarbowej określone w tabeli 
obniża się: .. 
l ) o 20°/0 dla rzemieślników , którzy ukończyli do 

dnia 1 stycznip roku podatkowego 60 lat życia 
lub są inwalidami zaliczonymi przez komi sję 

do spraw inwalidztwa i zatrudnienia co naj
mniej do III grupy inwalidów, j e żeli nie za
trudniają pełnoletnich członków rodziny, nie 
licząc małżonka, oraz pracElwrrików -h-ajemn'Y"ch 
określonych w .§ 2 ust. 2a pkt 1 i 2, 

2) o 80°/0 dla rzemieślników, którzy są zatrudni e- . 
ni w uspołecznionych zakładach pracy w peł

nym wymiarze godzin, jeżeli wykonują za 
zgodą zakład u pracy wyłączni e usługi dla l ud
noŚci lub rolnictwa i nie zatrudniają osób 
określonych w § 2 ust. 2 i ust. 2a pkt 1 i 2; 
przepis § l ust. 3a stosuje się odpowiedni o."; 

4) w § 4 ust. l otrzymuje brzmieriie: 
"l. Roczna opłata skarbowa płatna jest gotówką bez 

wezwania w ratach : 
1) kwartalnych, w terminie do dnia 7 następnego 

miesiąca po upływie każdego kwar tału, j eże li 

stawka roczna nie przekracza 2.400 zł, 

2) miesięcznych, w terminie do dnia 7 każdego 
miesiąca za miesiąc ubiegły w pozostały ch 

wypadkach. " ; 
5) § 5 otrzymuje brzmi enie: 

,,§ 5. 1. W sprawach opłaty skarbowej z tytułu wyko
nywania rzemiosł a na podstawie potwierdze
nia zgłosze nia wykonywania rzemiosła właś

ciwe są terenowe organy administracji pań

stwowej wydające to potwierdzenie. 

Na terenie gminy I w miejscowości 
w które'j 

Lp. Rodzaj wykonywa-
nego rzemiosła nie od by- w któr2j do 

wają się 
odbywają 5.000 

targi się targi 

,,18a Sztukatorstwo 7.800 7.800 7.800 
,,49a Szew,stwo 

ortopedyczne- ' • , ~ 2,.400 ~ 3.000 4. 200 
,,57a Ortopedyka ...... 1' 5.400 6.000 6.600 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i stosuje się poczynając od roku podatkowego 

2. Terenowy organ administracji państwowej 

wydaje w terminie dwóch tygodni od da ty do
ręczenia rze mieśl nikowi potwierdzenia zgło

szenia decyzję o wysokości roczne j opłaty 

skar bowej i rat kwar talnych (mies i ęcznych) . 

3. Jeżeli do końca roku podatkowego rzemieśl

nik nie zgłosił osta tecznego zaprzestania wy
konywania rzemiosła i nie nas tąpiły okolicz
ności powodujące zmianę wysokośc i opłaty 

skarbowej lub utratę prawa do jej opłacania , 

decyzja ustalająca wysokość op łaty zachowuje 
, moc w r:oku następnym."; 

6) w § 6 w zdaniu ostatnim po wyraza'ch "najpóżniej w 
dniu" dodaje się wyrazy "poprzedza j ącym dzień"; 

7) § 7 skreśla się; 
8) w '§ JQ 'ust. 1: 

a) w pkt 1 skreśla się wyraz " tego", 
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

,, 4) nie dotrzymują okreś l onego w § l ust. 1 pkt 1 
i ust. 3 warunku wykonywania usług dla ludc 

, ności lub rolnictwa w rozmiarze co najmniej 
połowy ogólnego obrotu rocznego,"; 

9) § 11 otr.zyml;je brzmienie: 
.. § 11. W wypadkach okreś l onych w § 9 i lO, w ra

zie utraty' przez rzemieślnika prawa do opła

cania opłaty skarbowej, j eżeli właściwy w 
sprawie te j opłaty jest naczelnik gminy (mia
sta nie stanowiącego powiatu, dzielnicy w ' 
mieście stanowiącym powia t, mias ta i gmi
ny) - zawiadamia on właściwy organ a.dmi~ 
llIstracji państwowej stopnia powiatowego o 
utracie warunków do opłacania przez rze
mieśln i ka opłaty skarbowej, dołączając do za
wiadomienia akta sprawy w celu właściwego 
opodatkowania rzemieślnika podatkami obro
towym i dochodowym."; 

10) w § 3 ust. 2, § 4 ust. 3, § 6, § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 
pkt l wyrazy "organ, który wydał potwierdzenie zgło 

szenia" oraz "organ finansowy" w różnych przypad
kach zastępuj e się wyrazami "właściwy terenowy or
gan administracji państwowej" w tych samych przy- , 
padkach; 

11) w tabe1i stanow i ące j załączn i k do rozporządzenia: 

a) w OplSje rubr yk .wyraz "gromady" zastępuje się 

wyrazem "gminy" i skreś : a się wyrazy "osiedlu 
lub", 

b) dodaje się lp. 18a, 49a i 57a w brzmieniu: 

w mi eście o liczbi e mieszkańców 

ponad p onad 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 

9.000 9.000 9.000 12.000 12.000" 

5.400 6.600 7.2DQ 8.400 10.800" 
7.200 , 8.400 9.600 10.800 12.000" 

1975, z tym że przepisy § l pkt l lit. c)-e) stosuje s ię 

poczynając od dnia .l li pca 1975 r. 
Minister Finansów: H. Kisie l 
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