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III 

USTAWA 

z dnia: 19 grudnia 1980 r. 

o !obQwlązanlach podatkowych. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Ustawa reguluje ogólne zaśady powstawa
nia, wykonywania i wygasania zobowiązań podatkowy~h , 
jednostek gospodarki uspołecznionej, osób ,fizycznych oraz 
nie będących jednostkami' gospodarki uspołecznionej osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych ' nie posia~ 
dających osobowości prawnej. 
, " 2. Egzekucję . zobowiązań podatkowych reguluj4 'od.;. 
rębne przepisy. . ot 

Art. 2. L Zóbowiąianiem podatkowym jest wynlka~ 
)ące z obowiązku podatkowego zobowiązanie dQuisżcze: 
'nia, na rzecz Skarbu ,Państwa ' świadczenia pieniężnego. 
twanego dalej "poaatkiem". 

2. Obowiązek ' podatkowy określają ustawy. 
3. Rada Ministrów w " drodze ;rozporządzenia może 

, rmciągnąć przepisy ustawy w całości lub w części na ' in
.- ne rodzaj~ świadczeń pieniężnych, z wyjątkiem świadczeń 

wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. 

Art. 3. t. Org.anami podatkowymi są: terenowe orga: 
ny administracji państwowej, okręgowe zarządy dochodów 
państwa i kontroli finansowej 'oraz, w zakresie okr~ślo: 
,nym ustawami, talde inne organy. ' 

2.Z terenowymi organami administracji państwowej, 
)aJ<.o organami podatkowymi, wsp6łdziałająorgariizacje 

,samorządu społe.czno-zawodowego, i · gospodarczE'go po: 
datników na zasadach przewidzianych w przepisach ~po-

. stęp(l)wania administracyjnego. , 

. , 
3. Podatnikiem jest jednostka gospodarki uspołecz

nionej, osoba fiźycznaoraz nie będąca jednoStką gospo
darki uspołecznionej osoba prawna i inna jednostka orga
nizacyjna nie pOSiadająca osobowości ' prawnej, ObOWią
zana dą uiszczania podatku ·z · tytułu ciążącego na· niej 
obowiązku podatkowego~ 

4. Płatnikiem jest osoba obowiązana do ' obliczenia 
ł pobrania od podatnika podatku i dO wpłaCE'nia. go na 
właściwy r·achunek. ' 

. 5. Inkasentem' jest osoba o~owiązana do pobrania ' 
pod'atku i do wpłacenia go na. właściwy rachunek. 

Art; 4. Minister FinanSów sprawuje ogólny nadzór . w 
sprawach zobowiązań podatkowych L-w ramach tego nad
,zoru zapewpia jednolitość stosowania przepisów poda tko
:wyc~ przez organy podatkowe. 

Art. 5. t. Zobowiązanie podatkowe powstaje z- chwi
lą doręczenia decyżji ustalającej 'wysokość tego zobowią-
zania . 

, . , 

2. Jeżeli z przepisów prawa wynika. obowiązek wy
konania .zobowiązania podatkowego bez UPrzedniego do
ręczenia decyzji, zobowiązanie podatkowe powstaje 
z chwilą za{stnienia okóIicznoSci, z którymi' przepisy' 'p~<i
·wa łączą powstanie takiego zobowiązania. 

3 . . W ,razie niewykonaniaprzez podatnika zobowiąza
nia podatkowego mimo zaistnienia okoliczności, o których 
,mowa w ust. 2, organ podatkowy wydaje decyzję, wktó
rej określa wysókość tego> zobow.iązania. , 

Arl.6. Rokiem ,.podatkowym· jęst ,[.Ok kalendarzowy, 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
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Art. 7. 1. Nie można wydać decyzji w sprawie usta
lenia wysokości zo)Jowlązania podatkowego, jeżeli' od koń
ca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podat
kowy, upłynęły 3 -lata, a- w wypadku gdy podatnik nie 
zgłosił oboWiązku podatkowego lub nie złożył ' zeznania, 
mimo że był do tego , zobowiązany, albo biorąc udział vfr 
postępowanfu nie ujawnił wszystkich źródeł. przychodów 
lub całego majątku niezbędnych do ustalenia wysokości 
danego zobowiązą.nia podatkowego, a takie gdy ~stępuje 
opodatkow~nie dochodu nie znajdującego pokrycia w 
ujawnionych źródłach przychodów - 5 lat. 

2. Je.żeli ,ustalenie popstawy opóqatkowania i wyso
kości podatku związane jest z rozstrzygnięciem zagadnie
nia wstępnego prZez 'inny organ lub sąd, bieg ,terminu 
przedawnienia ulega zawieszeni\!. do dnia, w którym de
cyzja tego organu ' stała się ostateczna, 8. gdy chodzi 
o orzeczenię sądu - do dnia uprawomocnienia się tego 
orzeczenia, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. 

3. Jeżeli decyzja ustalająca wysokość zobowiązania 

podatkowego, dotycząca podatku, co do któtego istnieje 
obowiązek. wpłaćania przez podatników zaliczęk lub pobo
IUprzez płatników pi:zedpłat, nie zostanie wydana W- ter
minie określonym w ustępach poprzedzających, za roczną 
kwotę, zobowiązania podatkowego uważa się sumę należ
nych zaliczek , lub pobranych przedpłat za ten rok, nie 
przekraczającą jednak wysokości zobowiązania podatko- , 
wego, które' powinno być ustal onę. Organ podatkowy wy
daje decyzję w przedmiocie ustalenia wysokości nadpłaty. 

4. Przedawnienie, .o którym mowa w ust. 1 i 2,w za
kresie decyzji dotyczących opłaty skarbowej od czynności 
cywilnoprawnych nie biegnie w czasie trwania Umowy. 

Art. 8. 1. Minister ' Finansów może zarządzić zanie· 
chanie w całości lub w częŚ,ciustalania zobowiązań podat. ' 
kowych ,i ' po.boru podatków .. w wypadkach gospodarczo 
lub Ilpoł~cznieuzasadnionych, a także gdy wymagają te~. 
,go inne szczególne okoliczności. 

2. Organy podatkowe mogą zaniechać w całośc1 lub 
w tzęści ustalania zobowiązań podatkowych i poboru.po· 
da:tków w wypadkach, o których mowa w ust. 11 w sto~ 

sunku do poszczególnych podatników, zwłaszcza gdy po
branie podatku mogłoby z.agrozić zdolności gospodarczej 
zakładu lub egzystencji podatnika w granicach okreŚlo· 

nych przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. 

Art. 9. MiRister Finansów Vf drodze rozporządzenla 
może: 

1) zryczałtować lub scalać podatki oraz określać zasa
dy i warunki zryczałtowania lub scalania, 

-2) zarządzać obliczanie 't pobór niektórych podatków za 
pośrednictwem płatników i określać zasady przyzna
wania płatnikom wynagrodzenia za ,te czynności, 

3) zarządzać pobór w drodze inkasa niektórych podat
ków i określać inkasentów ocaz w porozumieniu z Mi
nistremPracy, Płac i Spraw Socjalnych u:stalać zasa
dy przyznawania im wynagrodzenia za te czynności, 

4) wprowadzać obowiązek' wpłac'ania zaliczek .i poboru 
przedpłat na ) poczet podatków praz określać zasady 
obliczania tych zaliczek. przedpłat i ich wysokość, 

5) określać zasady zaokrąglania podstawy.obliczania 
i kwoty podatków. 

Art. 10. L Podatek oblicżany według skali progre· 
sywnej ustala się tak, aby z podstawy opodatkowania po 
potrąceniu podatku . nie pozostało mniej niżpozostdje 
z najwyższej podstawy opodatkowania bezpośrednio 

niższego stopnia skali po potrąceniu podatku przypadają· 
cego od tej podstawy. 

2. Jeżeli po potrąceniu podatku pozostaje ,z podsta· 
wy opodatkowania mniej niż wynosi naj wyższa pO,dsta· 
wci opodatkowania wolna od podatku, podatek ustala się 

,tylko w wysokości nadwyżki ponad łcwOtę najwyższej 
podstawy opodatkowania wolnej od podatku. 

Art .. 11. 1. Organ podatkowy ustala: podstawę oiJli" 
czehia podatku w dródze szacunkowej, jeżeli brak jest 
danych niezbędnych do ustalenia tej podstawy. 

, 2. Minister Finansów, pp zasięgnięciu opinii zaintere· 
sowanych organizacji samorządu społeCzno-zawodowego 

i gospodarczego podatników, określa normy ustalania pod
staw obliczania podatków w drodze szacunkowej. 

Art. 12. Minister Finansów w drodze rozporządzenia 
może wprowadzić szczególny nadzór podatkowy nad wy· 
twarzaniem, przerobem, zużywaniem, ' magazynowani!em, 
przewozem i obrotem niektórymi towarami i półwyt'oba. 
mi I w ramach tego nadzoru: 

1) okr~ślać szczególn:ezasady t:'widellcji i księgowości, 
2) nakładać na podatnik?"" będących jednostkami gos· ' 

podarki uspołecznionej szczególne obowiązki i ogra·, 
niczenia nie.zbędne dlazagwarantowanią ; skuteczności . 
tego nadzoru, jak również qbowii;lzek ponoszehia nie· 
których kosztów z.wiązanych z tym nadzorem. 
Art. 13. L Minister Finansów może ze względu' na 

szczególne okoliczności przedłużać dla grup podatników 
terminy przewidziane w przepisach podatkowych, z wy· 
jąt}dem termin,ów określ'Ouych wart. 7; , 

, . 2. Uprawnienia, ,o których mowa w ust.l,przysługu
jl\ również terenowym oYganóm administracji państwowej 
stopnia wojewódzkiego, z , tYIIl że przedłuźenie tenńinu 
nie może p:ctekraczać3 mIesięcy. 

3. Organ podatkowy może na wnIosek podatnika od.:. 
raczać terminy przewidziane w · przepisach podatkowych. 

Art. 14.1. Podatnik odpowiada całym swoim mająt. 
kłem za. ciążące na nim podatki, chyba :że obowiązek 

wpłacenia należności ciąży na :płatniku. 

2. , Platnikoopowiada. całym swoim majątkiem za 
'podatek nie pobrany od podatnika lub pobrany w kwocie 
niższej od nal~żnej, chyba że nastąpiło to z wlnYPQdat
nika. Płatnik odpowiada również za niewpłacenie w ter· 
minie pobranego podatku. 

3. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem z,a 
podatki pobrane i nie wpł.lcone na ~właściwy ' rachunek. 

Art. 15. W razie niedopełnienia przez płatnika lub 
inkasenta obowiązków określonych w ustawie organ pO
datkowy wydaje decyzję,' w której określa wYsokość po· 
datku nie pobranego lub nie wpłaconego przez płatnika 
albopodaiku pobranego i nie wpłaconego prZez inkasenta. 

Art. 16. Jedn6stki gospodarki uspołecznionej oraz 
osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspo· 
iecznionej, jeżeli są płatnikami lub inkasentami podatków 
przypadających od osób fizycznycll i osób prawnych nie 
będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, są otJo· 
wiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków na-

. leży , obliczanie i pobIeranie ,tych podatków oraz termino· 
we wpłacanie pobranych kwot na właściwy rachunek, 
i : zgłosić właściwemu organowi podatkowemu imiona, na· 
zwiska i adresy tych ośób . . Zgłoszenia należr dokonać W 
terminie określonym lila dokonania pierwszej wpłaty, aw 
razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie' czternastu 
dni od daty tej zmiany. 

Art. 17: P.łatnicy i inkasenCi obowiązani są przech(]j· 
wywaćdokmnenty związane z pąboreP11ubinkasempo
datków przez okre~5 lat · po- upływie roku: podatkowegó. 
kt6re~0 dótrc~ą. ' " . 

, 
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Art. 18. 1. TeImin płatności podatku wynosi czter
naście dni od dnia doręczenia decyzji ustdlającej wyso
kość zobowiązania podatkowego. 

2. Jeieli podatnik~ jest obowiązany sam obliczyć 
,{ wpłalaićpodatek, za termin płatności uważa -się ostatni 
dzień, w którym zgodnie z przepisami wplata powinna 
nastąpić. ; . . 

3. Minister Finansów może określać kale~darzowo 

termil'ty płatności poszczególnych rodzajów podatkówl 
określenie terminów płatności dla osób fizycznych oraz 
nie · będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób 
prawnych i .innych jednostek · organizacyjnych nie posia
dających osobowości ·pra.ynej..- następuje w drodze rozpo-
rządzenia. J . 

4. Jeżeli przepisy określają terminy płatnoś('1 podat
ku kalendarzowo, a decyzja ustalająca WySO\OŚĆ zobo
wiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej 
na czternaście dni przed terminem płatności podatku, obo
wiązuje termin określony w ·ust. 1. 

Art. 19. I. Ppdatek nie uiszczony w terminie płatnoŚci 
jest zaleglością podatkową. 

2. Zd zaległość POdiłtkową uważa się takie nie wpła
coną w terminie zaliczkę lub nie pobraną przedpłatę. 

,Art. 20. 1. Od zaległości podatkowych pobierasl~ 
odsetki za zwlokę. 

2. Minister Finansów w drodze rozporządzenia okreś
la stawki odsetek za zwlokę' oraz zasady ich oblicżania. 
Stawki te nie mogą być jednak wyższe niż 210/0' w sto
sunku rocznym z.aległości podatkowych jednostek gospo
darki uspołecznionej i 25% kwoty zaległości podatkowych 
pozostałych podatników za cały okres zwłoki. 

Art. 21.1. Zobowiązanie podatkowe może być zabez
pieczone na majątku podatnika przed terminem ' płatności 
podatku, jezeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zo
stanie ono wykonane. , 

2. Zabezpieczenia można dokonać .równieżprzeci wy
daniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązat'lia po'
datkowego, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa uchylenia 
się· podatnika od wykonania 'obowiązku podatkowego. ' 

3. Pizepisy ust. l i 2 nie mają zastosowania do ZOO' 
bowiązań podatkowych państwowych jednostek organiza-
cyjnych. . , 

4-, Jeżeli zabezpiec,zenie następuje przed ' wydaniem 
decyzji ustalającej wysokość zobowiązania , podatkowego, 
organ podatkowy określa w gecyzji o zabezpiecz,enlu 
przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego na podsta. 
wie posiadanych danych co do podstawy zobowiązania 
podatkowego; zabezpieczenie jest skuteczne do czasu wy
dania decyzji ustalającej wysoko$ć zobowiązania podat-
k~~~ , , 

5: Zabezpieczenie następuje w trybie przepisów o po
stępowaniu egzekucyjnym w administr.acji. . 

Art. 22. , 1. Naw-niosek p'odatnika termin płatności 
podatku może być odroczony lub płatność podatl}u roz
łożona . n.d raty. 

. 2 . . Minister Finansów w · droqze rozporządzenia okniś
la właściwość organÓw podć'łtkowych .w zakresie odracza
nijl terminu płatnoki podatku i rozkładania ' płatności na 
raty. ' 

Art . .23. L . S~arbowi Państwa z tytułu zobowiązań 
podatkowych przysłllguje , ustawowe praw.o zastawu na 
ruchomościach , i pravv~.chzbywalnych · osobyzobowią?a

, nej do uiszczenia .podatku oraz pierwszeństwo':'Z~P9k()r~-: ; 
nić'! przed innytniwierzytelnóś.ćiami, z wyjątkiem: 'kosz-

tów egzekucyjnych, należności za pracę, należności ali
mentacyjnych oraz ,rent z, tytułu odszkodowania Za wywo
.łanie choroby, niezdolności dó pracy, kalectwa lub śmier
ci, jak również kosztów ostatniej choroby i kosztow po
grzebu dłużnika w wysokości odpowiadającej zwyczajom 
przyjętym w danym środowisku. 

,2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do mienia państwo
wych jednostek organizacyjnych, 

Art. 24. 1. Skarbowi Państwa z tytułu ustalonych w 
decyzji zobowiązań podatkowych przypadających od 
właściciela i samoistnego posiadacza nieruchomości przy
sługuje hipoteka ustawowa na tej nieruchomości ; cho
cia~by zobow.i-ązania te nie zostały ujawnione w księdze 
wieczystej. Skarb Państwa 'może dochodzić zaspokojenia 
wierzytelności podatkowych z nieruchomości, bez wzglę-

du na to, czyją stała się własnością. , 
2. Przepisu ust. .1 nie ~tosuje się do nieruchomości, 

której posiadanie samoistny ·, posiadacz uzyskał w złej 
wierze. 

Art. '25. 1. Właściciel nier,uchomości jest obowi~zany 
okazać notariuszowi przy sporządzaniu aktu prze~ie~ienia 
własności nieruchomości -lub jej części zaświadczenie 

właściwego organu podatkowego o niezaleganiu w podett
kach lub w innych nale~nościach, do. których stosuje się 
przepisy ustawy, łub zgodę tego organu na ·.niepobranie 
zaległości podatkowej przy sporządzaniu aktu przeniesie
nia własności. 

2. JeżeU na nieruchomości, o k;tórej mowa w ust. t, 
ciąży zaległość podatkowa, notariusz . może sporządzić akt 
.przeniesienia własności ,ńieruchomości w wypadku~ gdy 
właŚciCiel okaże mu zgodę organu podatkowego na ' nię-, 
pobranie tej zale'głości lub nabywca złoży oświadczenie 
na piśmie, 'ze wyraża zgodę na zapłacenie zaległości ,w 
terminie określonym ' prz.ez organ podatkowy. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w j azie daro
wizny na rzecz Skarbu Państwa lub państwowej jednostkl 
organizacyjnej. 

Art. 26. . L , Zob.owiązanie podatkowe wygasa. przez 
zapłatę podatku, prźedawnienie lub umorzenie .. 

2. ' Szczególnymt sposobami zapłaty podatku są po- , 
trącenie i przejęcie majątku na własność Skarbu Państwą. 

: 3. Minister Finansów w drodze rozporządzenia mo
ie dopuścić lub wprowadzić zapłatę określonych rodza
jów podatków papierami wartościowymi lub znakami opła
ty skarbowej oraz określić wzóry tych znaków i zasady 
ich s~psowania. . 

Art. 27. Jeżeli ' na podatniku ciążą zobowiązania pO- . 
datkowe z różnycp tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się 
na pokrycie zob.owiązania podatko,wego w kolejno~ci od 
zobowiązć;mia o najwcześniejszYJ;ll . terminie płatności, chy
ba że .podatnik wskaie, na poczet którego zobowiązania . 
dokonuje wpłaty. Jeżeli wpłata dotyczy zaległości podat
iowej, z Wpłaconej kwoty pokrywa , się równie~odsetkl 
za zwłokę należne od zapłaconei,kwOty za1egłości. 

Art. 28. Zobowią~anie ' podatkowe podlega .. · na wnio
sek podatnika, a także z urzędu. potrąc.eniu z wzajemnej. ' 
bezspornej i wymagalnej ', wierzytelności podatnika wo
'bec Skarbu Państwa. O dokonaniu potrącenia organ po
datkowy zawiadamia podat~ka~ . 

Art. 29. 1. Kwoty . nadpła,conych i ni'enależn{e uisz
eżonych . podatków (nadpłaty) podlegają ·· z międu zalicze
ni",1 na zaległe ·. i bieżące , z,obowiązania podatkowe. a W" 

rażie. braku ·takich , .zbhowiązań ~. ' podlegają - z 'urzęd,u,~ 
zwrotowi w . ciągu miesiąca od dnia powstani-a · nadpłaty; 
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chyb. te pod~tnik zgłosi wniosek o zaliczenie nadpłaty 
na poczet przyszłych zobowiązań, Nadpłatę wynikłą z de~ 
qzji dotyc,zącej zaliczki lub przedpłaty zwr\łca , się do
piero po ostatecznym ustaleniu wysokości zobowiązania 
podatkowego za dany rok. 

2. Nadpłaty m;óp. fizycznych oraz nie będących . -jed
nostkami gospodarki' uspołecznionej os6b prawnych i \n
nych jednostek organizacyjnych nie posiadających osb 
bowości prawnej, wynikłe w związku z uchyleniem lub 
zmianll decyzji ustalającej wysokość zobowiązania po
datkowego, podlegają od dnia dokonania zapłaty opro
centowaniu w wysokości przewidzianej dla w~ładów 
oszczędnościowych Płatnych na każde żądanie. , \ ' 

3. Nadpłata nie podlega zwrotowi po upływie łat 
3 licząc od ' końca roku, w którym powstała, jeżeli nie 
można ustalić w tym czasie o~oby uprawnionej do jej od-
bioru.' ' . 

'Art. 30. 1. Zaległości podatkowe ' jednostek gospo
darU uspołecznionej przedawniają $ię z. upływ~m 3 lat, 
a pozostałych podatników z upływem SIaŁ - licząc od 
końcA roku, w ldórym , upłynął h~r.min płatności podatku. 

2. Bieg przed a wnienia przerywa się przez odroczeni El 

terminu płatności, rozłoże.nie zaległości na raty oraz przez 
czynność egzekucyjną, o której zOQowiązany został za
wiadomiony. 

3. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono 
na nowo. Jednakże w razie ,odroczenia terminu płatności 
podatku lub rozłożenia zaległości na raty przedawnienie 
biegnie na nowo od terminu. do którego odroczono pIat
ność podatku, lub od terminu płatności ostatniej nie wpła
coneJ raty. Przedłuzenielerminu przedawnienia nie może 
być większe nit dalsze 5 lat. , 

4. Nie ulegają przedawnieniu ' zaległości podatkowe 
zabezpieczone . na nieruchomości. Jednakże po upływie :' 
terminu określonego w ust. 1 zaległ'ości te mogą być 
egzekwowane tylko z tej nieruchomości. 

-Art. 31. 1.. W wypadkach gospodarczo lub społecz
nie uzasadnionych zaJegłości podatkowe lub odsetki za 
zwłokę mogą być umorzone w całości lub w części przez 
MinisŁfa Finansów lub organy podatkowe, 

. 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również 
umorzenie odsetek za zwłokę w całości ,lub takie j części, 
Ji1ka część zaległości podatkowej. została umorzona. 

3. Rada Ministrów- w drodze rozporządzeni a określa 

właściwość organów podatkowych w sprawach umarz,ania 
zaległości podatkowych. 

Art. 32.1. Organy podatkowe są uprawni one do 
przeprowadzania kontroli" działalności jednostek gospo
darki uspołecznionej. nie będących jednostkami gospodar
ki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek orga
nizacyjnych nie posiadających osopowości prawnej. a tak
że działalności zarobkowej osób fizycznych oraz posiada
nych przez nie nieruchqmości - jeżeli przeprowadzenie 
kontroli jest niezbędne do ustalenia zobowiązań podatko
wych. 

2. Pracownicy organu podatkowego upoważnieni do 
dokonania cżynności kontrolnych są uprawnieni do prze
prowadzania oględzin gruntów, budynków. lokali i innych 
pomieszczeń oraz przedmiotów związanych z wykonywa
ną działalnością zarobkową. wglądu do wszelkiego ro
dzaju akt, dokumentów i ksiąg dotyczących tej działal

ności, a także do sporządzania z nich notatek, . odpisów 
lub wyciągów. ' 

3. OględzirlY lokali mieszkalnych mogą być dokony
wane za zgodą · posiadacza lokalu. z zastrzeżeniem wYJąt
ków określoriych wart. 33. 

4. Jednostki ' i osoby określone W. ust. l są, obowią
zane umozliwić pracownikom organu podatkowego do
konanie czynności kont·rolnych. anażądanie pracownika 
dokonującego tych czynności oka zać posiadane akta, 
księgi i inne dokumenty wiążące się z pr owadzoną przez 
niedzialalnością, a także przedmioty związane- z tą dzia., 
łalnością. oraz lidzielać! wyjaśnień dotyczących ustalenia 
zobowiązania podatkowego. 

5. Przeglądanie akt postępowani a przygotowawczego 
I sądowego i akt spraw sądowych. a także dokumentów 
stanowiących tajemnicę paiistwową. oraz sporządzanie z 
nich odpisów i notatek następuje z zachowaniem właści
wych przepisów. 

6. Minister Finansów określi sz<;:zegółowo sposó,b 
przeprowadzenia kontroli wykonywania ' obowiązku po
datkowego przez jednostki gospodarki uspołecznionej. 

Art. 33. 1. W razie powzięcia przez organ podatko
wy wiarygodnyclJ wiadomości. że w lokalu mieszkalnym 
jest prowadzona nie zgłoszona do opodatkowćlnia działal
ność zarobkowa albo że są przechowywanepFzedmioty 
lub dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie zobo
wiązania P9datkowego. prokurator rejonowy. na wniosek 
organu podatkowego. może udzielić zgody temu organo
wi na przeprowadzenie oględzin tego lokahr przez ~j)O

ważnionych pracowników. w celu ustalenia' istnienia ' obo
wiązku podatkowego. 

2. Posta,nowienie dotyczące przeprowadzenia ogJę." 

dzin powinno być doręczone posiadaczowi mieszkania 
przed przystąpieniem do dokonania . oględzin. 

3.. Przepisy art. 32 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 34. 1. Jednostki gospodarki uspolecznionejvTaz 
osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspo
łecznionej są obowiązane sporządzać i udzielać organom 
podatkowym informacji o zdarzeniach mających wpływ 
na ustalanie Zobowiązań podatkowych innych osób, 

2. Osoby fizyczne prowadzące działalnoś ć zarobkową 
obowiązane' są. na pisemne żądanie organu podatkowego. 
do sporz~ania i przesyłania temu organowi informacji 
o transakcjach mających wpływ na ustalenie zobowią~ań 
podatkowych innych osób z tytułu wykonywania przez nie 
działalności zarobkqwej. 

3 . . Minister Finansów Vi drodze rozporządzenia okreś
la rodzaje zdarzeń będących -przedmiotem informacji po
datkowych oraz zasady sporządzania i udzielania infor-
macji. ' 

Art. 35. Minister Finansów, w porozumieniu z Mini
stramiObrony Narodowej. · Spraw Wewnętrzn ych oraz 
Sprawiedliwości określa organy. zakres i tryb' dokonywa
nia czynności. o których 'mowa lN art. 32 i 34. w' Jedno
stkach podległych . tym ministrom. 

Art. 36. 1. Sądy i państwowe biura notarialne są 
obowiązane przesyłać właściwym organom podatkowym 
infónnacje. podatkowe o zdarzeniach prawnych. które 
mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego. 

2. ,Minister Sprawied1iwościw porozurriieniu z Mini
strem Finansów, w drodze rozporządzenia. określa obo
wiązkI sądów i państwowych biur . notarialnych co do. 
sporządzania I przesylaniainformacji ,'podatkowych. 
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Zobowiązimla Podatkowe osób fiZyczllych; ' osÓb prawnych 
. nie będących jednostkami ' gospod,arkl uspo.łecznlonej 

- I Innych jednostek organizacyjnych ' nle posiadających 
osobowQŚcl praWnej., 

Art. 37. 1. Osoby wykohujące usługi lub doko.nują- , 
ce sprzedaży to.warów są obo.wi·ązane na żądanie Odhior- 
cy usługi '1ub , kupującego wystawiać ' rachuł;lki stwierdza
jące wykonanie usługi lub do.konanie ' sprzedaży . 

. 2, . Przepis ąsL 1 nie dotycty 'rolnikÓw sprzedających. 
, ' p.rodukty rośiinne i zwierzęce pc;>chodzącez , własnej 

uprawy lub hodo.wli. nieprżerotiione sposobemprzemysło.
wym, cbyba . że sprzedaż jest dokonywan ... w ich o.dręb

onych stałych miejscach sprzedaży po.za obrębem , upra,wy 
lub hodowli. . 

3. Osoba przewożąca zakupi.one towa,ry i półwyr~y 
przeznaczone dó odprzedaży lub przerobu w, celuqalszej 
odprzędaży .Jest o.buwiązanappsiadać dokument wydania 
towaru lub jego kopię, zaopatrzone w pieczątkę fin~ową 
i podpis wydającego, chyba że przewozi produkty, ro.lne 
,nabyte u ro.lników, Q których ' mowa w ust. '2. 

Art. 38. Minister F'inansów w drodze rozporządzen~ 
może: 

, l} zobowiązywać n!ektórę grupy podatników do zgła" 
, szania obowiązku podatkowego OIaz określać zasddy 
, zgłaszania tego obowiązku i ustalać" wysokość, po-
bieranych z ~ego tytułu opłat, ' 

2} " nakładać nd o.kreślone grupy ' podatników o.bowiązek 
składania · zeznań, wykazów i deklaracji 'oraz ustalać 
terminy ich składania i rodzaje dokumentów, które 
powinny być do nich dołączone, 

3) wprowadzać obowiązek prowadzenia ksiąg , przez 
określone grupy pqdatników oraz o.kreślać ' rodzaje 
ksiąg, sposób ich prowadzenia, sztzegółowe warunki, 
jakim te księgi powinny odpowiadać, aby stanowiły 
dowód do ust.alenia zobowiązań podatkowych, ja1c 
również o.bowiązkio.sób zoboWiązanych d.o 'prowadze
nia ' ~siąg, 

_ ,4) wprowadza c obowiązek d9k~eritowania zakupu su'
rowc6w; materiałów, ' półwyrobów i towarów ' lub 

""sprzedaży tuwarów i u~ług-' 'Qraz prowadzenia ewi
dencji tych dokumentówPfzez niektóre grupy o.sób 
pro.wadzących działalność zaro.bkową, nie o.bowiąza

nych do prowadzenia ksiąg, 

5) o.kreślaĆ wymogi, jakimpowinn'Y odpowiadać ra
chunki. 

Art. 39. , Osoby 'fizycz,ne" osoby pruwne nie będące 
' Jednostkami gospodarki uspołecznionej Qraz inne jednost
ki prganizacyjne nie posiadające Qsobo.wości prawnej, ZQ
bowiąz'ane ,doprowadzenia ksiąg, obowiązane sąprzecho.
wywać księgi i związane z ich pro.wadzeniem do.kumenty 
przez okres 5 lat, jeżeli nJe są o.ne składane łącznie' z ze
znaniem podątkowym do. właściwego organu podatko
wego. 

Art. 40. t. Za zaległQści podatko.we podatnika odPQ,. 
wiadająrównież osoby. trzecie, .je~eli zachod,ząptzewi.: 
dziane w ustawie o.kciłicznośc,i: O o.dp9wiedz!alno.ści tych 
o.sób orzeka Q~gan podatko.wy w o.drębrlej rlecyzji. 

2. Organ podatkowy odstąpi , od o.rzeczenia odpowie
dzialnoścI' {)'o.datkowej ' ze względu . na źąsady wspÓłżycia, 
społecznego. lub inne ważne wżględy ';społecinolgosp'Q
darcze. 

\ 

\ 

. 3. Odpowiedzialno.ść osoby ' trzeciej , nie obejmuje 
kosztów egzekucyjn ych i odsetek za zwło.kę powstałych 
przed teqninem plptności. okreśionym w decyzji o odpQ, 
wiediialności PQdatkowej tej cisóby. , 

I ' 

" 4. W razie wydania decyzji Q odpowiedzialności po
datkowej art. 22 stosuje się odpowiednio. 

Art. 41. Małżonek podatnika o.dpowiada so.lidarnie z 
podatnikiem za jego zaległoś~i-. p.)datkowe powstałe w 
czasie trwania małżeństwa. Zaległości podatkowe' podle- ' 
gają zaspokojeniu z majątku {v'sp6lnego małżonków. 

.Arl. 42. 1.. Członek ro.dziny nie będący małżonkiem 
p09atnikd odpo.wiada całym swoim majątkiem solidarnie 
z podatnikiem za jego zaległości podatkowe należne za 
okres, w którym stale współdziałał z podatnikiem w wy
konywaniu przez niego. działalności zarobkowej, z której 
,został ,' on o.podatkowany i czerpał korzyści z tej dZiałal
ności. 

2.' Odpowiedzialność, Q której mowa w ust. 1, 'nie 
o.b,ejmujeosób, . które w o.~resie powstania ' zobówiązait 
podatkowych, były milł'bletnimi albo które w tym okresie 

, czerpały korzyścj z działalności , zarobkowej , podatnika 
w ' związku z wykonywaniem przez podatnika obo.wiąiku ' 
alimentacyjnego. 

3. Za członka ,rodziny podatnika uważa się wstęp

nyCh, zstępnych, rodzeństwo, małźońków zstqpnych, - oso
, bę pozo!!..tającą w slosunkuprzysposo~ienia z podatni

kiem oraz osobę pozostającą z pcdatnikiem w· f~ktycznym 
po.życiu. 

4. Organ podatkowy, na wnio.sek członka rodziny, 
o którym mowa w ust. 1. ograniczy lub wyłączy jego. od
powiedzialność za--- zaległoŚci podatkowe ' wymienione w 
tym przepisie, jeżeli stałoby to w sprzeczności z zasada
mi współżycia społecznego. 

Art. 43. 1. Rozwiedziony małżonek" podatnika odpo
wiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem 
za jego zaległości podatkowe powstałe w czasie trwania 
małżeństwa, jednakże tylko do. wysokości wartości przy
padającego mu udziału . w majątku wspólnym. Przepis 
·art. 42 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

l ' 

2. Nie można wydać ,decyzji o o.dpowiedzialno.ści 

małżonka 'rozwiedzionego, jezeIi od o.rzeczenia rozwodu 
upłynęły 3 . lata, 

Art. 44. 1. Spadkobiercy podatnika odpowiadają za ' 
zobowiązania podatkowe spadko.dawcy na zasadach o.kreś

,lonych w przepisach kodeksu cywilnego Q odppwiedzial
noś ci za długi spę.dkowe. 

2. ZapIsobierca, który otrzymał należ~y mu ' za;:fs, 
odpowiada za zobowiązania podatkowe spadkodawcy do. 
wysokości wartości otrzymanego zapisu. 

3. W ' sto.sunku 'do osób wymienionych w ust. 1 2 
przepis art. 42 'ust. 4 stosuje się o.dpowie~nio. 

Art. 45. 1. Nabywca całości lub części majątku po
datnika , o.dpo.wiada całym , swoim majątkiem splid.amie 
z po.datnikiem' za jego zale.głości , po.datkowe powstałe , 

przed nabyciem majątku podatnika, jeżel) ten majątek 
albo o.brót, ,przychód łub dochód ~z niego ,zostai przyjęty 
do podstawy ustalenia zobowiązań. podatkowych, Zakres 

, o.dpowiedzialno.ści nabywcYo.kreśla się w takim stosunku 
,do zobowiązań pqdatkowych . podatnika .. w jakim n.i'byty 
majątęk albo. o.brót, pr~ych()d. lub dochód zost,al przyjęty 
do podstawy ustalenia zobowlążań podatkowych, jednak
że tylko do wyso.ko~ciwartości ,nabytego ,majątku ,po-
datnika. " ' 

• 



Jnienntk:. Ustaw Nr 27. -- 290 - Poz . . Hl 

2. Jeżeli ' nabywcą lllajątk>upodatl1i~ajestc.złol1ek 

rodziny .podatniltd, odpowiaj:la on za .zaległości poąatkowe 
podatn~fadow:ysC!kościwartościnabytego majątku bez 
wzglęclu na to, czy . nabyty majątek albo obrót, przychód 
lub dochód z niego został Przyjęty do podstawy ustalenia 
zobowiązań podatkowych. . 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje Się w razie naby
cia towarów w . wyniku czynności handlowych objętych 
działalnością podatnika oraz nabycia majątku podatnika 
w trybie postępowania egzekucyjneg.o. 

. Art. 46. Dzierżawca nieruchomości odpowiada całym 
swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem' za zobowiąza
nia podatkowe związane z nieruchomością za czas tr:wa
nia dzierżawy. Zakres odpowiedzialności dzierżawcy 
określa się w takim stosunku, w jakIm wartość, przychód 
lub dochód z ' dZlerżawionej nieruchomości był przyjęty 
do podstawy ustalenia zobowiązań p.odatkowych. 

Art. 47. Wspólnik spółki jawnej, spółki z ograniczo
ną odpowiedzialnością oraz spółki cywilnej odpowiada 
całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozo'sta
łymi. wspólnikami za wszystkie zobowiązania podatkowe 
spółki i wspólników związane z działalnością spółki. 
Spółka z ogranicioną odpowiedzialnością odpowiada tak
ie solidarnie ze wspólnikami całym swoim majątkiem za 
wszelkie zobowiązania podatkowe wspólników powstałe 
w zwiątku z uczestnictwem w spółce. 

Art. 48. Jeżeli w działalności zarobkowej prowadzo
nej na własny rachunek podatnik posługiwał się nazwis
kiem lub firmą innej osoby, za jej zgodą, albo gdy osoba 
ta posługiwała się nazwiskiem lub firmą podatnika, za 
jego zgodą, w prowadieniu na własny rachunek dzia
łalności podlegającej opodatkowaniu, za zobowiązania 
podatkowe związane z tą działalnością odpowiadają soli
d.amie podatnik i ta osoba. 

. 
Art. 49. Skarbowi Państwa z tytułu zobowiązań po-

datkowych przysługuje ustawowe prawo zastawu na 
wszystkich . przedmiotach służących podatnikowi do wy
konywania dzia)alnościzarobkowej, niezależnie od tego, 
czyją własność przedmioty te stanowią,' jeżeli zostały one 
zajęte w zakładzie podatnika. 

Rozdział 3 ' 

Zmiany w przepisach obowiązUjących oraz przepisy 
przejściowe I ' końcowe. 

A.,t. 50. Wart. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 roi 
o podatku dochodowym (Dz. U. z 1972 f. Nr 53. poz. 339 
f z 1976 r. Nr 40. poZ. 231) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

,,9. Wysokość przychodu nie znajdującego pokrycia w 
ujawnionych źródłach, o których mowa w ust. 8. usta
la się przyjmując, za podstawę sumę wydatków doko
nanych w roku podatkowym. nie znajdujących pokry
cia w już opodatkowanych lub wolnych od opodatko
wania źródłach przychodów i zasobach majątkowych 
p6siadanych. przed poniesieniem tych wydatków." 

Art. 51. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 ' r. - Ko
deks pestępowania administracyjnego tOż. U. z 1980 r. 
Nr 9, poz. 26) prz~pis § 5 wart. t07ótrzymuje brzmienie: 

,,§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji rów-
nież w przypadk.ach, w których z d-otychczasowych 

.przepisów ustawowych ) wynikała moil~wość i~. 
chania )lub . ograniczenia '.' uzasadnienia ze względu 

na .interesbezpieczeó,stwa Pa,ństwa lub porządekpu- . 
,bliczny." · . 

Art; 52. 1. Wymienione wart. 1 pkt 2 dekretu z dni~ , 
25 ,sierpnia 1980 r. 7.lDiEmiającego~staw,ęo NacżEHnym 
Sądzie Administracyjnym oraz ą 7.lDianie ustawy Ko~ 
dekspostępqwania .administracyjnego (Dz. U. Nr 19, 
poz. 68) przepisy: . . ' 

1) art. n pkt. 85 -w zakresie dotyczącym postępowa
nia w sprawach zobowiązań podatkowych. 

2) art. 11 pkt 90 - w zakresie , +obowiązań podatkowych 
i innych śWIadczeń pieniężnych. do których mają za
alosowanie przepisy ' o podatkach, 

3) art. 16 ust. 1 

ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym oraz o zmianie ustawy ~ Kodeks po
stępowania administracyjnego (Dz. ' U. Nr 4, poz. 8 oraz 
Nr 19, poz. 68) wchodzą w życie z dniem wejścia w zy
cie niniejszej ustawy. , , 

2. Postępowanie . w sprawach . zob0W'iązań podatko
wych wszczęte przed dniem wejścia wżycie niniejszej 
ustawy i nie zakończone do tego dnia toczy się do za~ 
kończenia w danej instancji według przepisów dotych
czasowych. 

3. Roszczenie o odstkodowanie przewidziane wart. 
160 i 215 Kodeksu postępowania administracyjnego służy 
w przypadkach, ' gdy uchylenie lub . stwierdzenie nieważ
ności decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego bądź' 
stwierdzenie, że . decyzja taka wydana została z narusze
niem przepisu art. 156 t. 1, nastąpiło po wejkiu w życie 
niniejszej ustawy. 

4. Przepisy Kodeksu postępowania ~dministracyjnego 
o zaskarżaniu do sądu decyzji administracYjnych z po
wodu ich niezgodności z prawem w odniesieniu 'do de
ćyzji w sprawach zobowiązań potlatkowych stosuje się do 
decyzji wydanych w sprawach, w których postępowanie 
wszczęte zostało po wejkiu w życie ustawy z ania 
31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyj
nym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 8). Termin do wnie
sienia skargI do 'sąduńa decyzje. które stały się ostatecz
ne przed wejściem w życie niniejszej ustawy, biegnie od 
dnia wejścia jej w życie. 

, Art. 53. 1. Traci moc dekret .z dnia 26 października 
1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. 
Nr 49. poz. 452, ż 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, 
poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24; 
poz. 151). 

2. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonaw
czych wydanych na podstawie upoważnień zawartych w 
niniejszej ustawie pozostają w mocy, nie dłużej niż przez 
okres jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. przepisy wykonawcze w tych sNwach wydane 
na podstawie dekretu wymienionego ,,!ust: 1. 

3. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonaw
czych wydanych na podstawie upoważnień zawartych Iw 
art. 9 ł. .w art. 12 niniejszej ustawy -pozostają w mocy. nie . 
dłużej nit przez okres jednego. r-Oku od dnia wejścia w 
'życie niniejszej ustawy, przepisy wykonawcze w tych 
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. ' , sprawach wydane na . podstawi;, dekretu ~dnial6 maja 
1946r.() postępowamupodatkqw~młDz. U.z 1963 r .. ' 
N,rll,póz. 60 i z 1912r,Nr5$,poz. PS). 

że na podstawie przepisów dotych,p:asowych ulegną one 
wcześniejszemu przedawnieniu. 

Art; 55. Ustawa wchodzi '. w zycie z dniem l stycznia ' 

Art. 54. Zaległości . podatkowe powstdłe przed dniem 1981 r. 
PrzewodniczącyR~dy Państwa: H •. JabłónskJ 

Sekretarz · Rady Państwa: E. Duda 
wej~cia wzycieustawy.przędawniają · się w tęrminach 

ókreślonych wart; 30 licząc od konca roku 1980, chyba 
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UST A WA 

Z dnia 19 grudnia 1980 r. 

o prowizorium budżetowym na 1981 r. 

Art. 1. 1. Ustala się dla budżetu centralnego' prowi. 
zodum budzetowe na okres od l stycznia d03! marca 
1981 r. 

2. Upoważnia się Radę Ministrów do dokonywa~ia 
w zakresie budżetu centralnego wydatków budżetowych 
w . okresie od 1 st.yczńia do 31 marca 1981 r. 
do wysokości 363.000 mln zł. 

3. Pokrycie wydatków wymienionych w ust. 2 stano· 
, wić będą dochody budżetowe 
w kwocie - 290.000 mln zł, 
a w pozostałej części środki budżetowe zgromadzone w 
Narodowym Banku Polskim. 

_ 4. Minister FinansóW' · dokona podzia,łu dochodów 
1 wydatków budżetowych . wymienionych w ' ust. 2 i 3 na 
części. . 

Art. 2. 1. Ustala się w zakresie zbiorczych budżetów 
województw na 1981 r.: . 

udziały w dochodach budżetu central· 
nego 'ustalane w stosunku procento
wym do wartości sprzedaży detalicz-
nej i usłllg uspołecznIonych - jedno
stek handlowych i usługowych obję- _ 
tych planem centralnym i terenowym 
w wysokości 
dotacje na inwestycje w wysokości 

dotacje celowe w wysokości 

dotacje wyrównawcze w wysokości. 

151.291.721 tys. zł 

35;170.700 tys. zł 
28.561.125 tys. zł 
11.250.095 tys. zł 

zgodn.ie z załącznikiem do ustawy, zwanYID dąlej "za-
łącznikiem". ' 

2. Minister Finansów ustali zasady naliczania udzia
łów i przekazywania z budżetu centralnego ' dotacji. o 
,których . mowa w ust. 1; w okresie od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 marca 1981 r. oraz określi w terminie do ! dnia 
31 marca ' 1981 r. , wysokość stawek .procentowych udzia-
łów. ' 

Art.a. 1. Wojewodowie p~zedstawią wojewódzkim 
radom narodowym w terminie do dnia 31 grudnia 1980 r. 
projekty jednostkowych i zbiorczych budżetów woje
wództw. 

kresie budżetów jednostkowych podział dochodów i wy,. 
datków na działy i rozdziały. 

·2. Kwoty określone w załączniku są wlązące przy 
uchwalaniu przez wojewódzkie rady narodowe zbiorczych 
budżetów województw. 

3. Kwoty dotacji na inwestycje, dotacji celowych 
l wyrównawczych.> udzialów w d,pchodach własnych . bud
żetów terenowychofdZkwoty wpłat wyrównawczych w'y
nikające z uchwa/budżetowych wojewódzkich .rad naro
dowych są wiążące przy uchwalaniu budżetów tereno
wych, stopnia podstawowego. 

4.W uchwalanych budżetach terenowych źródłem 
pokrycia wydatków może być również nadwyżka budże
towa z lat ubiegłych oraz część przewidywanej nadwyż
ki budżetowej i 1980 r., z uwzględnieniem przepisu art. 1 
ust. ' 1. 

Art. 5. 1. W zbiorczym budżecie województwa two
rzy się rezerWę . budżetową na wydatki nieprzewidziane 
w wysokości 0,5% kwoty wydatków bieżących; , 

2. W granicach re-zerwy, o której mowa w' ust. 1. 
wojewódz.ka . rada narodowa określa wysokość rezerwy 

. dla poszczególnychbudzetów wchodzących w skład zbior
czego budżetu województwa, z tym że wysokość rezerwy 
dla jednostkowego budżetu województwa nie może być 
zwiększona powyżej 0.5% wydatków bieżących tego bud
żetu kosztem zmniejszeńw. wysokości rezerW pozostałyc,h 
budżetów jednostkowych. 

Art. 6. 1. Dochodarrii własnymi budżetów terenowycn · 
są: 

1) wpłaty przedsiębiorstw podporządkowanycb radom 
narodowymi jednost.ek spóldzielczych objętych pla
nem terenowym. z wyjątkiem p'odatku od funduszu 
płac oraz innych wplat. które z mocy prz~pisów · p.o
datkówych, przepisów regulujących zasady gospodarki 
finansowej przedsiębiorstw i jednostek spółdzielCzych 
stanowią d0chod y bud.żetu centralnego, 

2) opłaty za świadczenia ' i usługi wykonywane przez 
jednostki budżetowe podporządkowane radom ńaro-

l 

2. Wojewodowie określą terminy przedstawienia ra
com narodowym projektówbud'żet6w przez.. terenoweor
gany administracji państwowej stopnia podstawowego. 

3 .. Terenowe organy administracji ' państwowe f stop
nia podstawowego opracują projekty budżetów do dnia 
31 grudnia 1980 r. . 

Art. 4. 1. Rady narodowe uchwd'lą . budżety tereno
we na 1981r. do dnia 31 stycznia 1.981 r.stosującw za.-

' dowym oraz pobierane przez te jednostki! urzędy te
renowych organów administracji .państwowej dochody 
o charakterze administracyjnym i. majątkbwym, z wy- < 

jątkiem opłat za świadczenia zakładów służby zdro
wia udzielane cudzoziemcom dewizowym i dochodów 
ze sprzedaży admtilistrowanych przez Narodowy Bank 
Polski depozytów c tzeczowych, stanowiących dochód 
budżetu centralnego; 




