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-Zilłącznik nr t j, do "To~pOrz4dzeni:a 
Ministra Finan_s6w . z dnia 29 czerw

,-Fa 1981 r.(poz. , 88J. 

v~ lORY ZNAKOW OPŁATY SKARBQWFJ , , 

t. Ustala się wzory znaków~płaty skarbowej o war;' ,3.: Znaki opiaty skarbowej wyko~anesą w illl;stępuj~~ 
tości: I zl. 2 zł, 5 zI; 10 zł, ' 20' zł, sa zł, 10'0' zł, 150 zł, : eyeh kolc>rćich: ' , ' ' . ' , 
30'0' zl i 500 zl. 

2. Znaki opłaty skarbow~j są wykonane n,a _papierze 
, znaczkowym. ,podgumowan-ym, , } N ' wymiarze', 25,S mm X 

3 L25 mm. z wy jątki.em zn'aków o wartości 150' zł i_300 zł, 
które mają wymia-r'y 2'1.25 mm X '25,5 mm. Po ,środku zna
ku na He ciemnej ośmiobocznej- tarc;zy znajduje się godło 
Państwa, powyżej którego umieszczono napis .. OPŁATA' 

, SKARBOWA"" a poqHej. w rogach znaczka" cyfry war
tości. między którymi widnieją litery "Zł". Boki znaku 
ujęte Sil motywem .zdobniczym. Całość znaklIwydrukowa
na jestną tle gilos~myym, wype'lniającym ta'kże margine
sy znaczka. 

I ' 

Wartość znaczka Kolor znaczIta 

1 zł ' -- Uo jasnop6marańczo~e' - 'kontur zielony 
' 2 ' zł ~ tło Jclsrropotnar.ańczow-e -'- .kontur fioletowy 
'S zł - ' tło jasnopomanińczow:e ~ kontur stalewy -

10, zl' - , tło jasnopomarańczo:we ...:...., kontur btązowoc'łer- , 
,wony , 

20 ~ zł - tło jasnopomarańczowe - kontur ~iebieskj , _ 
5Ó zł - tło jasnopomaral\czowe ~ kontl;1.r ciemnQ.z-ielony 

10'0 zl-tło' jasnopomarańczowe- kontur czerwony , , 
150 zł '- ' tło ' jasriopomarańczowe' - kontur jasnoczen\1ony 
30'0 ' zl - tło jasn,oponiarańczowe - ' konturńiebieskofiole~ 

towy , 
500' zł ,~ tło jasnopomafańczowe - kontur wiŚłliowy. 

:Załi\cznik nr 2 do " Tozporzi\drenla 
'Ministra Finansów :i 'dna 29 ,czerw
ca c1981 r. (poz. 88). 

WZORY URZĘQOWYCH BLANKIETOW WEKSLOWYCH 

t. Usłalasię ,wzory urzędowych blankietów wekslo
wych w cenie: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) , 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

1 zl dla sumy wekslowej nie przekracz~1ącej 

2 zł dla sumy weks10wej nie przekraczającej 

3 zł dla- sumy weksJowej nie przekraczającej 

4 il dla sumy weksłowej,~'je przekraczającej 

5 zł dla sunlY wekslowej nie prze~raj;;zającej , 

6 ił dla · sumy cWekslowej nie pr~ekraczającej 
7 zl dla sumy wek~lowej nie przekraczającej 

8 zł dl.a sumy wekslo,,' ej nie przekraczającej: 
I 

9 zł .dla sumy 'wekslowej nie przekraczającej 

10 zł dla sumy ~ekslowej nie przek.ra~l·ą]"cej 

15 : zł dla sumy wekslowej nie przekracz.ającej 

20 'zl dla s_umy weksluwej nie przek,rilczającej , 

13) 30 'zł dld silmy wekslowej nie przekr.;lczającej, 

14) 40. lł dla ,sumy ~eksl,owej ,nie przekraczającej 

1(;IG zł, 

200 zł, 

300 zł, 

400 zł, 

500 zł, 

600 zł, 

700 zł, 

800 zł, 

900 zł) 

-i.oOO zł, 

1.500 zł, 

2.000 zł, 

3.000 zł, ' 

4,000 zł,' 

2. Urzędowe blankiety wekslowe (ust 1) są wykona
ne na papierze mającym W przezroczu wodny znak bieżą
cy. Wymiar blankietów wynosi około 2m mm X '83 mm: 

3. Blankiet wekslowy SKłada , się z trzech: części tekstu 
objaśniającego, ,winiety oraz częŚCi przeznaczonej na umo
wę wekslową. Tekśt objaśniający zawiera napis: "Urzędo
wy , blankiet weksl9wy .do sumy wekslowej nie przekra
czającej (odpowiednia liczba) zł". Winieta składa się. z 'tar- ' 
czy QśmioboCznej z umieszczonym na niej godłem Panstwa 
i napisem "Oplata, skarbowa" ora;zz górnej i dolnej ro-

, zet y giloszowej, po środku której w kolistych tłach , znaj-, 
dują się cyfry i litery ' określające wysokość opłaty. Cz~ś~ 
trzecia, przeznaczona na 'sporządzenie umowy wekslowej, 
zawiera tekst: 

" 
_______________________ dnia __________ , _______ :.:._19 .... 'r. nr _________________________ _ 

zaplac._: ___________ ·za ten ______________ weksel ' na zlecenie _________ ' 

s limę _____ : ________ ~ ____ . ____ ~ _________ . __ __ ________ Pła tn y ..L---~,------------------- '" 
15) 50 zł dla sumy wekslowej' qie prźekraczaj<,\cej 

.16) 100 zł dla 'sumy weksl~wej nie przekraczającej 

, 5.000 z,ł, , 4. Kolor druku na blankietach jest zielony, a winieta 
W,OOO zł. . na pOddruku żółtYm • 
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ROZP0!łZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 2 lipca 1981 r. 

w sprawie podatków obrotowego dochodowego qd 'osób fizycznych osób prawny~h nie będących Jednostkami 
gospodarki uspołecznionej. , 

Na · podstawie -art. 7 ust. 1. art, 10 ust; 3 i art: ; l ' usta
wy z dnia 16 grudnia 1972r. o podatku obrotowym (Dz. U. 
z 1972 r. Nr 53, po,ż. 338 i Ź 197~ r. Nr 40, poz. 232), art. 5 
ust. ' 2, ,art. 13.i alt. 20' ustawy z dńia 1'6 g-rudnia 1972 r. 
o podatkudochbdowym (Dz_ U. z ,1972 r, Nr 53, poz, 339, 
z 1976 r. Nr 4o,poz: i31 i i 1980 T. Nr 27, poz. 111) oraz 
art. 38 pkt I i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980', r. o zoho
wiązaniach podatkowych {Dz. U. Nr 27, poż. 111) zarzą-
dza ' się, co następuje: ~ \ , 

Rozdział -ł 

Przepisy ' ogÓlne. 

, § . L 1. Za zajęcia zarobkowe w rozumieniu,' art. 
usl. ł ustawy z dnia 16 grudnia 1972r. ;0 pO,dat~u obro
towy1p (D,2. \1. 2 r912r. Nr '53, ·poz. 338 lz 19'16 r. Nr '40!, 
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poz. 232), zwanej dalęj "ustawą o podatku oOrotowym". , 
i art.8a ust. 1 pkt 1 lit. t) ' ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U; z 1972 r. Nr 53, 
poz. 339, z 1976 r. Nr 40, poz. 231 i ' z 1980 r, Nr 27, 
poz. 11'1), zwanej dalej .. ustawą o podatku do.chodowym", 
uważa się działalność adwokatów, inżyriierilw, budowni
czych" techników budowlanych, geodetów, tłumaczy, leka
rzy. lekarzy weterynarii. iekarzy , dentystów, uprawnionyćh 

, techników ' dentystycznych, . techników dentystycznych, 
felczerów, położnych, pielęgniarek, agentów, osób wyko
nującycłr zlecęnia dorażnegopośrednictwa oraz osób zaj-_ 
mujących się wytwórczością ' ludową_ i artystyczną, jeżeli ' 
działalność ta nie ' podlega przepisom o podatku od wyna-
grodzeń. ' 

2. Za produkty zwierzęce pochodzące z własnej ho
dowii w rozumięniu art. 3 ust. 1" pkt 6 ustawy o podatku ' 
obrotowym u waża się również zwierżęta rzeźne nabyte 
i , hodowane przęź okres co najmniej 3 miesięCy, a jeżeli 
chodzi o dI~p - prz; z okres co najmniej 7 miesięcy. 

3. Za dzia'łalność ,w zakresie zatrudnień, o których 
,mowa wart. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodo
wym, rozumie się działalność duchownych i organistów za- , 
trudnionych na innej , podstawie niż urnowa o pracę . . 

I 

§ 2. Przez użyte w rozporżądzeni-u określenie "o(<<]an 
' podatkowy" rozumie się terenowy ' organ administracji 
państwowej stopnia podstawowego właściwy w sprawie , 
.podatków obrotowego i dochOdowego. 

§3. Na wniosek podatnika wyłącza się z obrotu: 

1) przy wykonywaniu rzemiosł budowlanych - wartośĆ 
-materiałÓW, ' 

2) przy wykonywan iu pozostałych rz~miosł - wart,)ść 
, części zamiennych. podzespołów oraz nie przetworzo

nych materiałów dodanych przy wykonywaniu usług, 
jeźeli ' podatnik: ' 

a) wystawi ra'chunek za _ wykonaną usługę, w którym 
wykate w odrębnej pozycji rodzaj. ilość, c'enę jed
nostkową nie wyższą od ceny zakupu i ogólną war- ) 
tość dodanych materia/ów, CZęSCl , zamiennych 
i pudzespołów. ,_ bez do)iczenia do niej narzutów, 
z wyjątkiem' stosowanych przy robotach budowla
nych i montażowych,jeżeli ich w.y~okoŚć nie prze-

.a kracza łącznie 3,50/0 ·ceny podstę:wowej tYC;h ' robó~r 
, " 

b) ma dowody zakupu dQdanych ' materiałów, części 
, zamiennych lub podzespołów, odpoWiadające wa
runkom określol,lym w odręb~ych przepisach. 

, § 4: 1. Sprzedaż towarów po likwidac ji działalnośti 
zarobkowej i uzyskany z tej sprzedaży dochód nie podle
gają oddzielnemu ' opodatkowaniu podatkami, obrotowym 
i dochodowymJ jeżeli: 

~ 1) ' na dileń likwid 'aEjt: został spor;~dzony spis remanen
tu towarów w dWój:h "egzemplarzach, z których jeden 
został złożony' przez podatnIka organowi podatkowe-

'-, mu w terminie tygodniowym po d~konaniu spisu, 

2) pod-atnik wystawia. z zachowaniem kopii, kolejno nu
merowane rachlJnki za spf'zedane towary z zazriacze
niem_ pozycji s~isu remanentu, 'której spr2ledaz doty

, CZYi przy sprzedaży towarów bezpośredniemu konsu- , 
mentowi , nie jest konieci.Iie podawanie w ,rachunku 
nazwiska, imienia i adresu, nabywcy tow,aru" 

3) sprzeda~ towarównię trwa dłużej niż trzy niiesiące, 
liGząc 'od dnia likwi9acji działalności zarobkowej. -

\ , 

·2. Organ podatkowy "'może, na wniosek. ' podatnika, 
przedłużyć w uzasadn'ionych wypadkach 'termin określony 
w ' ust 1 pkt 3. 

§ 5. Ustala się stawki ' podatku obrotowego od obro" 
tów z dliałalnoSti, zarobkowej w zakresie: 

',T 

1) rzemiosła piekarstwo - w wysokości 1%, 

2)- pozostałych rzemiosł spożywczych -- w wysoko:id -~ 
2% , 

3) rzemiosł w zakresie materiałów budowlanych, z wy
jątkiem ,betoniar:stwa nagrobkowego i kamIeniarstwa 
nagrobkowego - \tv wysokości 4% , 

4) rze!lliosła mechanika maszyn rolniczych - w wyso-
kości 4%, ' 

5) rzemiosł : kowalstwO tlsługowe t ślusarstwo usługowe, 
wykonywanych na terenie gminy i w miastach o lic:'; ' 
bie 'mi~szkailców do 25.000 - w wysoko~ci 4% , 

6) handlu, ze sprredaży pieczywa - W wysokosci 2, :.J:/o" 

, 7) , handlu, ze sprzedaży powstałych towarów spożyw
czych, spożywczo-rolnych i- ogrodniczych, z wyjąt

kiem sprzedaży kwiatów - w wysokości 4°/9, ' 

8) usług hotelarskich. z prowadzenia pensjonatów i ,obo-
zowisk turystycznych-'-~ w 'wysokości · 6%, ' 

9} przemysłu gastr9nomicznego, jeże.li nie jest prowadzo
na sprzedaz napotów alkoholowycJ;l, w tym również 

, - piwa - w wysokości 30f0, ' 

10) 

11) 

-przemysłu gastronomicznego, jeżeli jest prowadz~ma , 
sprzedaż napojów alkoholowych o zaw3.rtości do '180f0 
alkoholu - w wysokoś'ci 4% , 

innej działalnoś ci zarobkowej n1ż wymieniona w pkt 
1~1O i w arf. 10 ust. l ' pkt ' 1-6 ustawy ~ podalku , 
obrotowym - w wysokości 611;0. 

§ 6, l. Zwolnienie od podatku prze.widzi~lTIe w art. 5 
ustawy o podatku dochodowym na stępuje pod warunkiem 
udowodnienia okol iczności uza sa dni ających zwolnienie. 
W razie ,istnienia obowiązk u prowadzenia ks i ąg udowod
nieni~ może- nastąpić jedy nie na podsta wie tych ksiąg. 

2. Za dochody przekazane bezpoś.r"ednio na cele kultu 
religijQego uważa się dochody wydatkowane na napycie 

.lub utrzymanie przedmiotów używanych wyłącznie przy 
spelnipniu obrzędów religijńych oraz ' na utrzymanie w 
stanie', zda tnym do użytku obiektów-sakralnych. 

§ 7. 1. ' Za koszty uzy~kania" przychodów 'uznaje się: ' 

1) wydatki na nab ycie przedmiot.!? w majątkowych w celu 
wymiany zużytych przedmiotów: 

a) Jeżeli jedno.s~kowy koszt nabycia przedmiotu nie 
przekracza 5.000 zł , ' 

h) w zakładach przemysłu gastronomiczneg9 f usł ug 
hotel iHskich '- w stosunku do przedmiotów mająt
kowych 'przeznaczonych do bezpośredniej ' dziala!
ności tych ' zakładów - jeżeli, jedncstkowy koszt 
nabycia przedmiotu nie przekracza 30.000 zł, 

2) odpis,y na zużycie przedmiotów majątkowych, jeżeli 

wydatki na ich nabycie nie są UZnane za koszty \lzy
, skania przychodów. ' 

2. Za przedmioty , majątkowe, o II:tórych mowa", 
ust: 1. uważa się również matryce niezbędn'e do wykony
wania określonej produkcji. 

3. -Zasady' dokonywania odpisów na zużycie przedmio
tów majątkowych określają przepisy f9zporządzenill ' ~1ini-
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stra Finansów z dnia 26 kwietnia , 1978 r.w sprawie zasad , 
dokonywania odpiSów ' na ' zużycie przedmiotów majątko
wych przez podatników podatku dochądowegoniebędą- ' 
eych jednostkami gospodarki uspołeczriionej (Dz. U. Nr 11, 
poz. 49). 

: § 8. ' l. Koszt 'nabycia rzeczy i praw majątkowych dla 
,celów opodatkowania dochodu z ich sprzedaży ustala się: 

. ,l) jeżeli nabycie rzeczy lub prawmajątko'wych no.stąpi
ło w drodze darowizny albo zasiedzenia -:"w ' wyso
kości wartości przyjętej da opodatkowania podatkiem 
od spadków i darowizn, a jeżeli nabycie byłO' wolne 
od opodatkowania - w wysQkości wartości ustalonej 
przez ' organ podatkowy, tak jakby to rlilbycie podle-
gało opQdatkQwaniu, , . 

2). jeżeli naI>ycie rzeczy lub praw majątkQ-wych nastą
. piło w inny sposób - w wysQkQści ceny · nabycia lub 
kosztów wytworzenia. ' 

2. Jeżeli koszt nabycia budynków IHb ich częścł, 
ustalony w sposób Qkreślony w usLL łącznie z wartQścią 
nakładów trwale zwiększających lub ulepszających 'ich 
substancję. jest niższy Qd wart~ści ustalQnęjw celu obo
wiązkowego ubezpieczenia od ognia w dniu sprzedaży, za 
kQszt nabycia l~b "wybudowanja ' przyjmuje się wartQŚĆ 

, , ustalQną w celu obowiązkowego ubezpieczenia. 

2) 

I 

3. Nie ustaia się ' d QchQdu: 

ze sprzedaży budynków lub Ich " części oraz ze zbycia 
spółdzjeJczegQprawa d.~, lokalu, nabytych przed Qkre
sem 5 lat. a także ze -sprzedaży gruntów na~ytych 
przed . Qkresem 10 lat, licząc od końca tQku kalenda-
rzowegQ,w którym nastąpiła sprzedaż (zbycie). 

ze sprzedazybudynków lub ich części Qraz zbycia 
spółdzielczegO' prawa dO' lQkalu,jeżeJi; sprzedaż (zby
Cie) była uzasadniQna kQniecznQścią zmiany warun-
ków mieszkaniQwych, a nabycie nowego budynku lub' 
prawa dO' lQkalu nastąpiłO' nie później niż w ciągu 

sześciu ' miesięcy od dnia sprzedaży (zbycia), lub gdy 
sprzedaż (zbycie) nastą'pila wskutek przejęcia do uiyt
kQwania innegO' buclYI1ku , lub lokalu . 'mieszkalnegQ 
uzyskanych W. drQd:ze spadku lub zapisu. 

L" 
4. Przy ustalaniu dochQdu ze sprzedaży rzeczy ! praw' 

majątkowych zmniejsza się kQszty ich nabycia lub wy
tWQrzenia Q wartQŚĆ odpisów na zużycie za Qkres po dniu 
31 grudnia 1976 r" z wyjątkiem wypadków. gdy ustalenie 
wartQści z dnia nabycia nastąpiłO' w sPQsób określony VI 

ust. 2. 

5. PQdatek dQchQdQwy Qd dochQdu ze sprzedaży bu- ' 
dynków lub .ich części. gruntów oraz ze zbycia spółdziel
~zego prawa dO' lakalu ustala się w sPQsób następujący: 

1) dQchQdu z tegO' tytułu nie , łąqy się z dochQdami z in
nychźródel PQdlegaJących podatkQwidQchQd<!'wemu, 

2)' nadwyżkę dQclłod6 ponad kwotę wQlną Qd pQdat.ku 
, dzieIisię prze?; liczbę pełnych lat. jakie up'łynęły od 

. , dnia na,bycia dO' dnia sprze~aźy (zbycia). ' 

)} PQdatek od części nadwyżki przypadającej na jeden 
. pełny rok Qblicza 'się 'według skali określónej wart. Ui 
, ust. 1 pkt 3 ustawy Ó PQdatku dochodowym, 'a liastęp
nie ustala się stQpęprQcentQwą tak QbliczQnej kwoty 
podatku w ~tosunku dolej części nadwyżki. 

~) stopę procentową podatku ustałQną ' w sposób ' określa- ' 
ny w pkt 3 stQsuje się dO" caJeJ nadwyżki dochOdu ze , 
sprzedaży budynków. lub ich €z~ści, gruntów orci~ ze 
zbycia scpóldzielczegQ prawa , do lOkalu. ' 

6. Liczbę pełnych lat. Q któryc;h mQwa w ust 5 pkt 2, 
ustala ' się przez podzielenie przez 12 Qkresu pQsiadania 
budynku (c;zęści budynku)" gruntu lub spółdzielczegO' pra
wa dO' IQkalu( licząc od miesiąca. w którym nastąpiło _na
bycie. , dO' miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż (zbycie). 

RQzdział 2 , 

Zwolnienia od podatków obrotowego dochodowe'go • 

§ 9-. 1. Z-walnia si~ Qd podatków obrotQwegQ i do
chodowego przychody: 

1) " z~ykQnywania rzemiQsła,z wyjątkiem rodzajówrze
miQsł wymieniQnych w ust.. 2, i z wytw6rczośc.i! arty
stycznej, jeżeli obrót Qsiągany z tych rodzajów dzia
łalnQści nie przekracza w roku PQdatkQwym 100,000 żł, 
Qraz z wyt.wórczQści · ludO'weJ; wykQnywanych QSQbiś
cie lub z udział'em czfónków rodzinYPozQstając;yeh w. 
wspólnym gQsPQda~stwie dQmowymprzez rolników , 
prQwadzących g.osPQdarstwQ rolne bez zatrudnienia 
w nim ' pracowników, przez członków (oInIezyC'h spół
dziehliprQdukcyjnych Qraz przez pracowników , rQ1-
nych; nie stanowi p.rzeszk.ody w stiJsQwaniu zwolnie
nia za'trudnianieprzez ' rzemieślnika, ,z~odnie z' odręb
nymi przepisami, dO' dwóch Qsób W celu nauki zawo
du lub przyuczenia: dowy~onywailia QkreślQnej pr,a
ey i osiąganłe 'w związku z tym obrotu przekracza]4-
cego 100.000 zł ' rocznie,nie wi~cej jednak Rit pO! 
35.000 zł na kaidą z tych Qsób~ 

2) z wykonywania. QSQbiście świadczeń usług, z wyjl\t~ 

krem usług przewozowych i zajęć zarQłYkQw.ych wu- ' 
kresie sluźby zdrQwia, Qraz ze sprzedaży rzeczy wy- 
tworzonych przez zbywcę lub uzyskanycb przez nfego 
ze zbiQru produktów Jeśnych, łąkowych, nasiQn drzew 
i krzewów itp .• gdy łączny Qbrót z tych tytułów ' ni. 

przekracza 24.000 zł rocznie, 

, 3) ze świadczeń lekarzy i innych pracQwników słutby 

zdrowia nie wykQnujących zawQdu poza Jednostkami 
' gQspodarki uspołecznionej, w razie gdy zwłQka 1/1 

udzieleniu PQmocy mQgłaby sPQwQdować u~ratę życia , . 
lub kalectwO'. 

4) ze sprzedaży przez , rzemieślników zbędnych"'mateda.; 
łów w cenie .pie wyższej Qd ,-ceny zakupu; zWQlnienie ' 
to ma zastQ~'Ciwanie takie przy Qpodatkowaniu war
tości remanentu towarów w · razie likwidacji przedsię· 
biQrstwa. 

5) ze sprzedaży produktów leśnych i łąkowych, nasiQli 
'drzew i krzewów QWQCQwych i QZdobnych; ze zbioru 
wykonywanegO' QSQbiście albO' z udziałem członków 
najbliższej rodziny przez rolników prowadzących g-o
spodarstwo rolne Qraz wykonywanegO' ubocznie, prze:ł 

' członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lu,b 
, lltacowników rQln.ych i leśnych. 

6) z czynności uprawy ziemi wykQnywanych 'przez' ,rQl:... 
'ników w innych gQsPQdarstwach z uźyci~m' kQni, ' 

7) z usług przewQzowych, z wyjątkiem . przewQzu QSÓDI ' 
wykQnywąnych własnym pojazdem przez ralników 
prQwadzących gosPQdarstw,o rolne; jednak w r:azi. 
wykonywania usług, przewozQwych , pQjatdemmecha
nłcznym: zwQlnrenie, dotyczy wyłączn,ie przewozu , 
prodllktów rolnych i śrQdków pr'odukcji na, rzecz' in
dywidualnych gospodarstw , , rołnyeh Qraz , przewozu 
mleka 'do, ~sp!,łecznioriych punktów sku,pu, 

8) z przę'Wozu uczniów dO' szkół zbiórczł'ch, 

9) Z prQwad'zenia pasiek~ 

.:r 
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10) z hodowli Jedwabników, jeżeli : 

- a) kokony są. dostarczane wyłącznie na rzecz jedno. 
stek gospodarki uspołecznionej, 

b) hodowla prowadzona jest wyłącznie z greny do
starczanej przez _jednostki g'ospodarki uspcilecznio
nej, 

11) , ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, 
o których mowa wart. 3 ust. I pkt 6 ustawy o po
datku obrotowym, przerobionych spos-obem przemysło
wym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów 
rośUnnych lub przetwórstwie mleka, . - . 

12) z hodowli zwierząt rzeżny~h prowadzonej w ramach 
-kooperacji z Jednostką gospodarki uspołecznionej 
przez rolników prowadzących gospodarstwl9 rolne, je
żeli zwierzęta są hodowane przez -okres co najmniej 
3 miesięcy, a w zakresie hodowli drobiu - jeżeli 
zwierzęta śą hodowane przez okres co najmniej 2 mie
sięcy, 

13) ze sprzedaży posiłków domGwych (śniadania, obiady, 
kolacje) w mieszk,;miach, jeż~li: , 

aJ sprzedaż posiłków nie przekracza liczby określonej 
przez właściwy terenowy organ administracji pań
stwowej,prH której jest , wymagane u zyskanie 
uprawnienia do wykonywania tej działalnościj wy
łącza jednak zwolnienie od podatków" mimo braku 
w danej miejscowości obowiązku uzyskania upraw
nienia, sprzedaż w liczbie przekraczającej 30 po
siłków w miejscowościach na terenie gmin i w 
miastach o liczbie stałych mieszkańców do 25,000, 
li w pozostałych miejscowościach - w liczbie prze
kraczającej 20 posilków każdego rodzaju na dobę, 
licząc w skali średniej tygodniowej: ograniczenie 
liczby sprzedawanych posiłków nie dotyczy spora
dycznego żywienia myśliwych prz-ez pracowników 
państwowych ~ospodarstw leśnych, 

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

14) ze sprzedaży · jednodaniowych posiłków domowych 
. i n~pojów beżalkoholowych w mieszkaniach; jeżeli: 

a) sprzedażodbyvia się na podstawie umoWy zawar
tej z jednostką gospodarki uspołecznionej, właści
wą do prowadzenia działalności gastronomicznej 
lub turystycznej, . 

b) sprzedaż posiłków nie prz~kracza liczby określonej 
przez właściwy terenowy organ administracji pań: 
stwoweJ, przy lttórej nie jest wymagane' uzyskanie 
uprawnienia do wykonywilnia tej działalności; wy
łącza jednak zwolnienie od podatków, mimo braku 
w danej miejscowości obowiązku uzyskania upraw
nienia, sprzedaż -IN liczbie przekraczającej · 100 po-
siłkówna dobę, . 

c) sprzedaż posiłków nie jest połączona ze sprz edażą 
. napojów alkoholowych, w tym rÓwnież piwa, 

:tS) ze sprzedaży towarÓw . otrzymanych przez sp rzed a ją
cego ,z zagranicy, deklarowanych przez niego jako 
dary, lub nabytych w eksporcie wewnętrznym, z wy
jątkiem nabytych w Przedsiębiorstwie Handlu Zagra
nicznego .,Baltona", za zagraniCzne środki płq tnicze 
nadesłane z zągranicy do jednego z polskich banków' 
dewizowych lub wpłacone na rachunek, W 1edn ym 

. z· tych banków; nIe dotyczy to osób prowadzących W 

kraju działalność zarobkową, jeżeli surowiec lub to
warotlzy~any z zagranicy. jako · dar lub nabyty · w 

eksporcie wewnętrznym jest przerabiany lub sprzeda
Wdny w ramach tej dzia łalności, 

16) ze sprzed'aży .towarów nabytych w Przedsiębiors twie 
Handlu Zagranicznego "Baltona" przez członków ~a

logi poJsklch morskich statków handlowych w że9}U- -
dze międzynarodowej i statków rybołówstwa morskie
go za zagraniczne środki płatnicze uzyskane z otrzy-

. manego' clodatku dewizowego, 

17) ' ze sprzedaży towarów przywiezionych albo sprowa· · 
dzonych z zagranicy zgodnie z przepisami prawa cel
nego, i nabytych za granicą za środki płatnicze uzy
skane z oszczędności w granicach diet, kieszonkowego 
lub otrzymanych za granicą zarobków albo pochodzą· 
cez .posiadanego rachunku walutowego w ' jednym ź 
polskich banków dewizowych, jeżeli łączny obrót ze 
05prżedaży ' nie przekracza kwoty 36,000 zł rocznie, 

18) 

19) 

20) 

21) 

ze sprzedaży tewarÓw D:lbytych w Przedsiębiorstv;.8 

Handlu' Zagranicznego "Baltorra" za zagraniczne środki 
płatnicze przez osoby nie wymiel)ione w pkt 16, jeżeli 
łączny obrót ze C sprzedaży nie przebacza kwoty 
36,000 zł rocznie, 

ze sprzedaży przez rolników kopalin wydobytych 
z gruntów wchodzących w skład .prowadzonego gospo
darstwa rojnego, 'jeżeli do przychodów z tej sprzeda
ży stosuje się przepisy o podatku gruntowym, a dzia
łalność w tym zakresie nie jest rzemiosłem, 

z -prowadzenia na podstawie zezwolenia wydanego 
przez właściwy terenowy organ administracji państwo~ 
wej żłobków i przedszkoli w mieszkaniach nie więcej 
niż dla 6( dzieci, 

z wykonywania przez emerytów i rencistów osobiście 
niektórych rodzajów działalności na podstawie za
świadczenia właściwego terenowego organu admini
stracji państwowej stopnia p.odstawowego, 

22) ze s'przedaży przezkościeine jednostki organizacyjne 
i ' zakony miesięcznika w języku polskim "L'Osserva- . 
tore Romano". 

2. Zwolnienia, o którym: mowa w ust. 1 pkt 1, nie sto" 
suje się w razie wykonywania ' następujących rzemiosł: 

rzemioslachemiC1:ne, z wyjątkiem wulkanizatorstwa, tar
taCZnictwo, wytwarzanie płyt, .sklejek, oklein i obłog'ów, 
wytwarzanie bindry, wytwarzanie cukierków i wyrobów' 
czekoladowych, rozlewanie piwa, wypożyczanie sprzętu 

i garderoby. 

§ 10. t. Zwalnia się od podatków obrotowego i do
chodowego . przychody osiągane z tytułu: 

l) wykonywania rzemiosła, 

2) wykonywania działalności w zakresie prżemysłu ga
stronomicznego bez sprzedaży napojów zawierających 
alkohol, zwyJątki~in piwa" 

przez osoby, któ re ' ukończyły: kobiety 60 lat, a "mężczyźnI 
65 lat życia, bądŹ zostały za liczone do I lub II grupy in
w al idówj w stosunku do kombatantów i byJych więźniÓW 
obozów koncentracyjnych wiek określony w zeJaniu po
przednim obniza się odpowiedn io do 55 l ~ t i do 60 lat. 

2. Zwolnienie stosuje się, jeżeli ' osoby określ one w 
, ust. 1: 

n mają uprawnienie do wykonywania działalnośclprze, 
widZIane w obowiązujących przepisach, 

-n i.e zatrudniają w związku z wykonywaną dzia to. l no~, 
cią ani pracownika, ani pełnoletniego członka rodzi ny 
poza małżonkiem, jak również nie korzystają z usług 
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innych .osób. nie zatrudnionych 'w zakładzie, a jeżeli 
chodzi () ",osoby wykonujące działalność w 'zakresie 
przemysłu ga&tronomicznego- zatrudniają poza mał~ 
zonkiem nie więcej niz jednego pracownik,a lub jed
negope.lnoletniego członka rodziny, 

, . 
; 3) osiągają w roku podatkowym obrót z tytulu . wykony-

. wania rzemiosła nie przekraczający 200.000 zł. a z ty
tulu wykonywania działalności w zakresie przemysi~ 
gastronomicznego sezonowo - 270.000 zł, a w okre
sie calego roku 400;.000 zł, 

~) nie wykonują satne, jak też ich małżonkowie, poza 
jegnym z rodzajów d'ziałalności wymienionych w 
ust. I. innej działalności -podlegającej podatkowi obro
towemu lub opłacie skarbowej z tytułu wykonywania 
rzemiosła : 

3. Nie stanowi przeszkody' w stosowaniu zwolnienia 
zatrudnianieprzeż rzemieślnik'a, zgodnie zodrębnvmi 
przepisami. ' dwóch osób w celu nauki , zawodu lub, p~zy
uczeni~_ do wykonywania określonej pracy ( osiąganie w 
związku z tym obrotu przekrClc;zającego 200.000 zł rocz:1ie, 
nie więcef jednak niż po 35.000 zł na , każdą z tych osób. 

, 4. Zwolnienie stosuje się, poczynając ód roku podat
kowego następującego po roku, w którym podatnik osiąg

, nął wiek określony WU3t. 1 albo żostał zaliczony dol lub 
,II grupy inwalidów. 

. 5. W ' celu uzyskania zwolnienia od podatkÓW: obroto
'wego i dochodowego należy złożyć wniosek o zwolnic
nie w terminie do dnia 31 grudnia ro!<u pqprzedzającego 
rok podatkowy, a w raz!e rozpoczęcia wykonywania dzia
łalności zarobkowej w Ciągu' toku podatkowego - przed 
rozpoczęciem jej wykonywania. 

6, Osoba zwolniona od podatków na podstawie ust..-1 
Jest obowią'żana z,uwiadomić organ podatkowy o powsta- ' 

,niu okoliczności powodujących utratę prawa do , zwolnie-_ 
nia. · Zawiad~mienie należy zloi. yć na piśmie w terminie 
siedmiu dni od dnia utraty prawa do zwolnienia. 

7. Qsoba, która zawiadomi organ podatkowy w te'rmi~ 
nie określonym w ust. fi o powstaniu okoliczności po'wo
dUjących , utratę prawa do zwolnienia od ' podątków, zosta
nie opodatkowana' od miesiąca następującego po utracie 
teg.o ' praw.a, z wyjątkiem wypadku przekroczenia granicy 
obrotu określonej w ust. 2 pkt 31ub w ust; 3; w tym wy
padku zostanie oha opodatkowana za cały rok podatkowy, 
lecz zapłata podatku zostanie jej rozłożona na miesięczne 
taty. . 

8. Osoba, ktÓra wprowadzi organ podatkowy ' w błąd 

co do warunków, . od których uzależnione ; jest prawo do 
zwolnienia od podatków, łub która utraci to 'prawo i nie 
dopełni obowiązków przewidzianych w ust. 6,zostanie 
,opodatkowana za cały rok po'datkowy . . 

9. W razie nieuwzględnienia w,niosku o zwolnienie 
od podatków przysługuje podatnikowi prawo zgloszenia w 
termi.nie~ dwutygodniowym od d!1ia doręczenia ostatecznej 
decyzji wniosku o .opodatkowanie w formie karty podat
kowej, ryczałtu umownego lub opłaty skarbowej z tytułu 
wykonywania rzemiosŁa. . . ' , 

§ 11. Zwalnia się od podatku dochodowego dochcdy 
osiągane przez rzemręślników ze świadczeń w zakresie 
przemiału i przerobu zbóż n~ zlecenie państwowych jedno
steko,rganizacyjnych przemyslu z/)ożowo;rriłynarskiego, je
źeli dochod y te riie przekraczają k\voty) 44,000 zł\,!oczniel 
W . razie. przekroczenia tej kwoty podatek doch'0dowy 

. ustala się od nadwyzki łącznego dochodu rocznego ponad 
- kwotę ,216.000z1 zwiększóriąo kwoty ' wymienione w 
~t. 8a ust. ;3 ustawy o podatku docllodowym. 

Rozdział 3 

'Zgł<iszdnle obowiązku podatkowego.' 

§ 12. 1. Podatnicy podatku obrotowego ' obowiązani 
są corocznie , zgłasżać organowi podatkowemu obowiązek 
podatkowy w zakresie tego podatku, jeżeli od obowiązku ' 
zgłoszeriia nie zostali zwolnieni z mocy szczególnych prze-

,pisów. . . 

2. Przepis ust. nie dot,y-czy osób wykonują!=ych dzia-
łalność zarobkową zwolnioną od podatku obrotowegoI 
osoby t-e obowiązane są jednak zgłaszać ol;>owiązek podat
kowy w wypadkach,gdy obowiązek zgłoszenia przewl
dziany został w przepisach dotyczących zwolnienia od 
podatku. . 

3. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w za~reśie.po- , 
datku obrotowego zwałnią od odrębnego zgłoszenia . bbo

' wiązku podatkowego w zakresie podatk u dochodow.ego od ' 
dochódu z dźiałałności zarobkowej objętej zgłoszeniem w 
zakres~ podatku, obrotowego. 

§ 13, 1. Podatnicy, którzyosiągćtią stałe przychody 
ze żródeł podlegających opodatkowaniu tylko podat
kiem dochodowy,m,z wyjątkiem osób prawnych, o których 
mowa wart. 5 ust. t ustawy o podatku dochodowym, obo
wiąZani ~ą corocznie zgłosić organowi podatkowemu obo
wiązek podatko~y w zakresie podatku dochodowego . 

2, PrżepisusL l nie dotyczy osób. któtych dochody 
zę wszystkich żródel przychodów nie przekraczają łącznie 
kwoty wolnej od podatku doChodQwego. . . . 

. 3. Przez stałe osiąganie przychodów ze źródeł podle
gających opodatkowaniu podatkiem dochodowym roz.umie 
się osiąganie takich przychodów przez okres dłuzszy niż 
trzy kolejne miesiące w roku podalkowym. ' 

§ 14. 1. Zgłoszenia obowiązku potlatkowegodokonu
je się na piśmie przez złożertie deklaracji według usIalo
negowzoru i uiszczenie opłaty związanej .,. tym zgłosze-
niem. 

2. Deklaracje w sprawie zgłoszenia obowiązku podąt~ 
kowęgo skladają: 

l) podatnicy podatku obrotowego wykonujący zajęcia 
zarobkowe (§ I ust. l), z wyjątkiem wykonujących 
zlecenia doramego pośrednictwa ,"'- w dwóch egzem
plarzach, . 

2) pozostali pOdatnicy podatkU obroto"vego -,:. w lrżech 
egzemplarzach, . 

3) podatnicy podatku dochodowego(§ 13) - w jednym 
e/Jzemplarzu. f 

§ 15. 1. Opłaty roczne, związane ze z~łoszeniem obo-
wiązku podatkowego wynoszą: . 

i) od podatników podatku obrotowego (§ 12 ust. 1) -
250 zł, 

2) . od podatników podatku dochodowego (§ .13) - 100 zł; 

2. Organ podatkowy potwierdza zgłószenie obowiąz
ku podatkowego przez wydanie pokwitowania uiszczenia 
opłaty związanej z tym zgloszeniem; zwą.nego dalej "po
kWitowaniem", według ustalonego wzoru: 

3. Pokwitowanie powinno stale znajdować się w miej
scu wykonywania działalności zarobkowej. Podl!tn1~V wy
konujący działalność zarobkow'ą bez utrzymywania zor
ganizowilOego , zakładu powinni posiadać p rzy sobie po-

, kwitowanie podczas wykonywania świadczeń. 

§ 16. I. Zgłoszenia obowiązku podatk'owego uisz-
czenia związanej z tym opiaty należy dokonać w teimi~ 
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' nie do dnia 31- grudnia roku poprzędzającego rokpodat- , 
kawy" ~a który zgłaszany jest ten obowiązek, a' jeżeli 
obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowe
'go - przed powstaniem. tego obowiązku. Jeżeli jednak 
obowIązek podatkowy powstał ,po dniu: 1 lipca 'r0ku po
datkowegot, uiszcza się ' tylko połowę opłaty związanej ze 
zgłoszeniem tego obowiązku. 

2., Połowę opłaty uiszcza się również, w razie gdy 
działalność zarobkowa z uwagi na jej cha.rakter jest wy
konywalłd Sezonowo przez ,okres krótszy niż 6 miesięCy 
w ciągu roku podatkowego. W ' ta·kim wypadku ważn'ość 
pokwitowania wygasa 'z upływem 6 miesięcy od dnia roz
poczęcia wykonywanią działalności, najpóżniej z końcem 
roku podatkowego. Jeżeli· w tym samym roku podatko
wym działalność wykonywana; jest w dalszym ciągu po 
upływie okresu sześciomiesięcznego. na pndatniku ciąży 
obowiązek dopłacenia różnicy pomi'ędz.yepłatą całoroczną 

.. półr.eczną, w ciągu tygodnia· od upływu. okresu s.ześcio
miesięcmeg,e. 

§ 17. i. obowiąze~ poo'at.koWy w zakresie podatku 
obtotoweg:o pewinien być zgł'oszony odd~ieJ;uie: 

l) 'na każdy zakład rzemieślniczy, przemysłowy, usług,o
, wy, handlowy, 

2) :na- każdy wykenywa-ny w zakładzie I'odzaj działal~'oś
\ ci zarobko.wej stan'Owi~y odrębny ' przed'miot opo-
'd'atkow,ania, ' " ' 

3) na każdy wykonywany bez utrzyinywania zorganizo
wanego zakładu rodzaj działalności zarobków ej , stano
wiący odrębny przedmi'otopodatkowania, 

~r na każde zajęcie zarobkowe. 

2. 'Organ , poda~ko:wy w terminie trzech dni od otrzy, 
mania deklaracji w' sprawie zgłoszenia obowiązku podat
kowego przekazuje drugi 'egzemplarz deklaracji orgaI!owi 
właściwemu: w sprawie wydawania uprawnień· do wyko
nywania działafności za:robkowej, lf trzeci egzemplarz -
właściwej organizacji. samorządu społeczno-zawodowego 
l gospodarczeg,o , podatników. 

§ 18. 1. Jeżeli dzialalpość zarobkowa ~ykonywana 
lest w: [:,6żnych lokalach lub ' pomieszc~eni'ach, poza miej
scemokreślonym w uprawnieniu , albo poza miejscem 

, wskazanym jako siedziba działalności, w' razie braku obo
wiązku pOSiadania uprawni,enia - podatnik powinien w 
deklaracji w sprawie zgłoszenia, obowiązku podatkowego 
wymienić . te lokale i pomieszc,zenia, wskazuj,ąc ich adre
sy; dotyczy to również posiadania o_drębnych składów. 

2. W wypadkach określonych w ust. 1, jeżeli. podat
nik podejmuje działalność zarobkową W różnych lokalach 
lub pomieszczenia.ch, albo uruchamia, edrębny sklad w 
ciągu , roku podatkowego po zgłoszeniu 'obowiązku podat~ 
kowego, powinien on przed podjęciem takiej działalności 
albo przed uruchomieniem składu zawiaQ.omić o tyrrior
gan podatkowy. 

---3. W lokalach, pomieszczeniach i składach, o któ-
ry~h ' mowa w ust. 1 i 2. powinny znajdować się odpisy 
pokwitowania poświadczone przez organ podatkowy. ' 

§ 19. 1. Wykonywanie działalności zarobkowej przez 
spadkobierców , podatnika, w razie, jego śmierci, nie po
wodujeab0wfązku uiszczenia nowej opłaty związanej ze 
zgłoszeniem obowiązku 'podatkowego, pod ' 'ijVarunkiem za
wiado!,hienia o tym organu podalkowe'go ,w terminie dwóch 
miesięcy od daty śmierci podatnika. Zasada ta ma ocfpo~ 

', wiednia- zastosowanie ró,Wnie-z w razie przekształceńia 
dziaIaInoścL wykonywanej jednoosobowo w spółkę oraz w 

razie połączenia się dwóch lub więcej ósób prawnych, z 
tym że termi·n zawia'domienia o ' ty,m 'or-ganu podatkowego 
wynosi siedem dńi od' powstania tego zdarzenia. 

/ . . 

2. ZinLana miejsca ,(siedziby) działalności zarobkowej 
nie powoduje' obowiązku uiszcżeniaifowe'j opłaty ZWią
zanej ze zgłoszeniem obowiążku p,odatkowego', podwarnn-' 
kiem zawiadomienia o tym w terminie siedIńi'u dni ód: wy
dania' nów ego uprawnienia lub ąokonania odpowiedni'ej 
adnotacji na posiadanym uprawnieniu, ząrówno organu po~ 
datkowego, ktÓry . wydał pokwitowanie, jak i or.ganu właś
ciwego , miejscowo dla nowej siedziby działalności. Orga
nowi podatkowemu właściwemu dla nowej siedziby dzia
łalności róy.rnocześnie z zawi'adomieniem ' należy przedsta
wić pokwitowanie w celu dokonapia na nim odpowiedniej 

. adnota,cji o zmianie. 

3. Zmiana rodzaju działalnośCi zarobkowej niepow:o
duje obowiązku uiszczenia nowej opłaty związanej ' ze 
zgł'osienIem o'bowiązku podatkowego pod wafunki'em zei.
wiadomienia o tym org'anu podatkowego w ter~inie sied
miu ,dni, z równoczesnym przedstawieniem organ0wi po
datkowemu pQkwitowai1ia w celu dokonani'a na nim odpo
wiedhiej adnotacji o zmianie. 

, 4. W wypadkach określonych w ust. 1":""3 naJeży łąr.z
n.ie z zawiad,omieniem ' zlożyć' d€klarację, Q , której mowa 
w § 14 ust. 2. Przepis § 17 ust. 2 stosuje' się odpowiednio. 

§ 20. 1. O zamierzonym ostatecznym zaprzestaniu 
działalności zarobkowej należy zawiadom ić organ podatko
wy w terminie co naJmniej jednego miesiąca przed dniem 
z~mierzonego zaprzestania działalności. 

2. b zaprzestaniu na' stale wykonywania działalności 
zarobkowej oraz -o utracie , źródel przychodów' okreś'lonych 
w §, 1~ należy zawiadomić organ podatkowy w terminie 
siedmiu dni. W razie ostatecznego zaprzestania wyko
~ywariia działalności należy rów:tfież ' zwrócić temu orga
nt rwi pokwitowanie (odpisy pokwitowania) uiszczenia 

' opłaty związanej ze zgłoszeniem obowią2)ku ' podatkowego. 

R,ozdział .4 

Zeznani~ podatkowe. 

. §' 21, ' 1. , Podatnicy podatków obrotowego i dochodo
wego lub tylko podatku dochodowego obowiąiani są skła
dać organom podatkowym zeznania :według ustalonego , 
wzoru o wysokości osiągniętegO' w ubiegłym roku podat
kowym: 

1) obrotu i dochodu z działalności zarobkowej, 

2) dochodu ze źródeL przychodów podlegających tyłko 
podatkowi dochod ()wemu, jeźeli ' osiągnęli' dochód prze
kraczający kwotę . wolną od podatku. 

2. Osoby prawne., Ó których mowa wart. 5 ust/ 
ustawy o podatku dochodowym, obowiązane są.. składać 

, organom ·podatkowym zeznania według ustalonego wzoru 
o wysokości przy.chodów · ze' wszystkich , żródeł osiągnię
tych w ubiegłym roku podatkowym i o wysokości docho
dów wydatkowanych na cele wymienione w tym prze
pisie. 

3. Obowiązek złożenia zeznania o dochodzie ze sprze
daży, rieczy i praw rnajątkowych nie ciąży na 'osobach, 
które dokonały sprzedaży jednorazowo w 'ciągu roku po
d'atk.owego i przy sporządzaniu umowy sprzedaży złożyły 
oświa~.cżenie dla celów podatku dochodowego . według 
ustalonego wzuru .. 



/ 
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4. W sprawach określonych wart. 8 ust. 9 ustawy 
• podatku dochodowym obowią~ekzłożenia zeznania 
~ wy.so!sośd ' przychodu i o posiadanych zasobach mająt

kowych powstaję w razi~ doręczenia wezwania organu po-
datkowego. ' 

5. Jeżeli w sprawie podatkudochodowego; właściw'y 
Jest więcej niż jeden organ podatkowy, podatnik obowią
Jllny jest złożyć zeznanie każdemu Z tych organów. 

6. Jeżeli podatnik ma więcej niż jedno źródło przy
chodów, powinien we wszystkich zeznaniach' podać wyso
kość dochodów z każdego ż tych źródeł. 

§ 22. Ustala się następujące terminy składania ze
Jllań, o których mowa w §21: 

J) do końca Jutegonastępnego roku podatkowego--
przez osoby prawne oraz podatników prowadzącycll 
księgi handlowe, 

,) op. dnia 15 stycznIa następnego ,roku podatkowego -;:, 
, przez pozostałych podatników, 

~) w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wezwa-
- nici: organu podatkowego w sprawach określonych vi 

§ 21 ust. 4. ' 

(zgromadzenia wspóJników) zatwierdzającego 'zamknięcie 
roczne oraz odpis sprawozdania komis<ji rewizyjnej. 

2. Osoby prawne, p których mowa w aFt. 5 ust. l' 
usta,wy o podatku dochodowym, obowiązane , są w skła

danych zeznaniach zaznaczyć fakt prowadzenia ksiąg ora~ 
wykazać w załączniku ' do zeznaniapfzychody ,i wydatki 
wędług iC;h rodzajów. ' 

3. Podatnicy prowadzący księgi podatkowe obowią
zanI s'ą w składanych zeznaniach zaznaczyć faktprowa
dzenia ksiąg. a ponadto dołączyć zamknięte księgi do ze. , 
znania o wysok,ości obrotu. ' 

RozdzIał 5 

Przepisy przejśCiowe' t końcowe. 

§ 24. Traci moc rozporządz~nie Ministra Finansów 
z dnia 23 grudnia 1976 r. w sPIawie podatków obrótowe
go i dochodowego (Dz. ~U: z 1976 r. Nr 42,. poz. 255. 
z 1978 r. Nr 11. poz. 48 i z 1979 I; Nr 24, poz. 144). 

§ 23. 1. Podatnicy prowadzący księgi handlowe obo
,"'tązan i są , w sk ładanych, zeznaniach zaznaczyć fakt prl>
,wadzenia ksi ąg oraz do łączyć zamknięcie roczne. a osoby 
prawne - ' ponad to odpis protokołu walnegoz(jromadzenill 

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
czterną,stu dni od dnia ogłoszenia. z wyjątkiem § 5 pkt 2--
5, 119, §7 ust. 1 pkt l lit. a). § 9 usf. 1 pkt L 3, 7, 8, 
12, 20 i 22 oraz ust. 2. § 10 ust. 2 pkt 3i ust. 3 oraz §11, 
które stosvje się od dnia 1 stycznia 1981 r. - . 

MinisterFina~sók M. Krzak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO 
j ~ 

z dnia 15 ilpca 1981 r • 

. zmieniające rozporządzenie W sprawie zwo]nlen od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz l wywóz 
, oraz od cła • 

. Na podstawie art. 19 ust. 3 L 4 ustawy z dnia 26 mar- 1 litr wina 1 litr innego alkoholu, z wyjllf .. 
I . ' . 

. ta 1975 r. - Prawo celne (D z; U. Nr 10, poz. 56) zarządza kiem spirytusu" l , , 
.tę, -co następuje: 

§ l . W ' rozporządzeniu Ministra Handlu ZagHlnicln ... 
lO I Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca'. 1977 r. w spra-

b) w ust. 2 po wyrazach: "pkt 3" dodaje się wyrazy.: . 
"i 4"'1 

- iWie zwolnień od , obowiązku posiadania pozwolenia na 
przywÓz i wywóz oraz od cła (Dz. U. ż 1971 r. Nr 22. 
poz. 97 i Nr 38. poz. 173 oraz z 1979 r. Nr 25, poz.. 149) 
~prowadza się następujące zmiany: '. ' 

~) w § 50 ust. 2 skreśla się pkt 31 

3l w §54 dodaJe się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Zwolnień, o których Diowa w _ ust. 1. ni. stosuj. 
się do samochodów". 

~: 

L ) W § 7: 

a) w ust. 1 dodaje się - pkt 4 w brzmieniu: 
§ 2. Rozpo;ządzElDie wchodzI w życie z dnIem ogło~ 

szenia. - I I 

.!!4) w przywozie wyrobY' alkoholowe ' w iloścI!: Minister Handlu Zagranicznego: R.KarskJ 
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