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In 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

, z dnia 31 lipca 1982 r. ,' · 

w sprą.w1e szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów ł trybu płatnoścł oraz trybusporządzanła I przed
sldwianiaorganompodatkowym ro1łiczeń (deklaracjl)podatkowycb przez ledą ostki gospodarki uspołecznionej. . 

Na podstawie art. 49 USt. J pkt 1 i 2 ustawy z' dnia ' 
26 lutego 1982 r. o opódatkowaniu .jednostek gospodarki 
uspołecznionej (Dz. U. Nr, 7. poz. 55) oraz art. 9 pkt 4 . 
tJstawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniachpodat
kowych (Dz. U. Nr 1.7. poz. J II) zarządza się, co następuje: 

Rozdział . l 

Przepisy wstępne. 

§ I: Ilekroć w rozporząd:/~niu jest .mowa O; 

. 1) .. ustawie" - rozumie się przez to ustawę .z ,dnio. 
26 lutego .1982 r. o opodatkowaniu jednostek ' gospo
darki uspołecznionej (Dz. , U. Nr 7. poz. 55), 

, 2), "jednostkach gospodarczych" '- rozumie się przez to 
jednostki gospodarcze wymienione wart. l ustawy. 
a w wypadkach określonych wart. 3 ust. 2 ustawy -.... 
zakłady tych jednos,tek, ' 

3) "organie podatkowy'm" - rozumie , się przez to właś
ciwy organ administracji parlstwowej określQnyw art. 
4 ust. 1 ustawy. " .. , 

§. 2. Rozpo[z<idzenie stosuje' Się do podatków wymie-
nionych w ' art. 3 list. l · pkt 1 .. -4 ustawy.' 

Rozdział 2 

Podatek obrotowy. 

§ 3, l, Jednllstki gospodarcze. od których .należny po
(idtek obrotowy za druqie półrocze ' poprzedniego roku po~ 
da rk.owego: ' 

l J nie przekwcl.y!900 tys. zł ....:... uiszczają podatek za 
ok.resy ' k wd!talne od ' obrotów osiągniętych w danym 
k. wctftale. \Ii te i'rojnie 23 dni po upływie tego kwar
tału, 

2) przekrocz11 90U tys . zł. · ale ·· nie przekroczyi kwoty 
:J.HOO tys. zl - uiszczają podatek za ' okresy miesięcz· 
ne od obnJtów. osiągniętych " w d1tnym miesiącu, w 
terminie 23 dni po upływię tego miesiąca. 

3) przelcToczyl :3.fiGO tys, zł -~ lliszCZiljił poudtek od obro
tów qsiąfjniętych w dąneJ dekadzie w terininIe 13 dni 
po uplywie dekiidy; okres· od 11 dnia 'miesiaca do 
koilCd ~jesią~d llI'YćlZd si!; Zd pełną dekadę, . 

2. JednostkiqóspoddfCZe. nowo powstałe oraz je4-
') nostki, kt.óre· ""okresie drugiefjo półroczdPoprzedniego 

roku podatkowe~Jo były zwolnione od po<tatku - uiszczaJi\ 
podatek w pierwszym półroczu bieżącego ' roku podatko
wegoza okresy miesięczn~ w terminie ókreslonym w 
us't, l pkt 2. Przepis ten dotyczy również podatku od za-
w inionych niedoborów produktów. ' 

3. Organ podatkowy moie w w~' p'idk i1ch gospodarczo 
uzasadnionych prZedłużyć począwszy od Mstępnego kwar
,talu do . kOl:,Cd roku podatkowego poszcz"Cgólnym ~iednost
.kom gospod iJrcz~'m termin płatnosd o~re$Jon y w ust. 1 
pkt 3 - do dziesięciu dni. 

. , §4 . . Podatek z tytułu p.rowadzenia gierIGsowych i to· 
taliza torów platn y jest: . 

1) od obrotu osiągniętego w ciągu miesiąca z . gier. W. 
automatach - do dnia 20 następnego miesiąca. 

2) w pozostałych ~ypadkach: ' 
al jeżeli wygrane są uzależnione od przeprowadzenia, 

losowania - w ciągu '8 dni ' po dniu losowania;' 
b) jeżeli wygrane nie są uzależnione od przeprowa· 

dzenia loso~ania - w pierwszym dniu wypłat 
wygranych. 

§ 5. Przedsiębiorstwo państwowe .,Zjednoczope Przed
siębiorstwa Rozrywkowe w Warszawie" oraz 'podległe Jllu 
jednostki gospodarcze, przedsiębiorstwa paostwowe pod
legle rądom narodbwym prowadzące gry losowe i tota1i~a4 
tory oraz. zakłady ' Prżedsiębiorstwa Pa.(l.stwowego "TolaJI
zator Sportowy" obowiązane są przedstawić organowi po
datkowemu, niez.ależnie od deklaracji podatkowej . .rozlicze .. 
nla z tytułu wpływów z poszczególnych gier (totalizato
rów) na druku de~laracji miesięcznej. Rozliczenie to po-
winno być złożone w terminie, płatności pOdatku., ' . 

§ 6. I. Jednośtki gospodarcze przemysłu tytoniowe
go, przemysłu spirytusowego i piwowarskiego oraz przE:1d
sfębiorsfwa handlu iagranicźnego' uiszczają podatek w 
drodze potrącenid ' go przez bank przy wpływił! na!~ż
nosci ' lIa rachunek. jednostki gospodarczej. 

2, Przepisu ust. l nie stosuje się W razie,: , 
1) 'OPOddŁkowan'id wynikającego z ' dodat~owego obdą· 

ż€:uia ' odbiólcy ża dostcllczone IDU przei. jednostklł 
gospodarczą produkty. 

21 uiszczania llależnosci nie przekrilc-zających minimćll· 
n}'Ch kwot ustalonyCfl przez Nar;)dowy Bank Polski .. 

3. J~lnostki g::Jspodarcze. o których mowa iN ust. 1. 
obowiązane są n~ kopii faktUry Ofaz nu ' wszystkich egzem
plarzach żądania zapłaty przesianych do banku podad 

. kwotę podatku obliczonego ou obrotów objętych faktur<\! 
Jeżeli żąuanie zaplaty sporządzone 'jest łącznie dla kilku 
faktur, kwota należnego podatku powinna być obliczona 
oddzielnie na każdej kopii faktury, natomiast na żądaniu 
zaplaty podatek powinien być podany w łącznej kwocie. 

4. Organ podatk()wy . na wniosek jednostki gospodar. 
czej moze wyrazić zgodę ' na: , 
1). lączne obliczenie podatku . dotyczącego faktur wł'sta. 

wionych w danym dniu. 
2) uislczd!1ieprze:1. przedsiębiorstwa handlu zagrdnic~

nego podatku ,według zasad określonych w§ , 3, 
3) uiszczanie podatku w sposób określony w ust. 1 prze. 

inne jedno~tki ' gospodarcze niż wymienione w ty m 
przepIsie. 

§ 7. t. Jeżeli wskutek odmowy akceptu przez od
biorcę produktu lub braku środków na rachunku odbiorcy 
należność za sprzedany , produkt, jest uiszczana na pod~ 
stawie polecenia przelewu, podatek ' należny od jednostek 
gospodarcz'ych; o których mowa w § •. ~,płatnyjest w 
terminie 23 dni ,po upływie miesiąca, w ktÓrym bank za ... 

t · '" 
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"'adomił jednostkę gospodarczą o odmowie akceptu lub 
• braku środków. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w wy
padku częściowego braku środków lub częścioweg~ 

J)tceptowania żądania zaplaty przez odbiorcę. 

3. W razie dodatkowych obdążell odbiorcy (§ 6 ust. 
, 'pkt.l) podatek przypadający od obrotów , wynikających 
• tych obciążeń płu'tny jest w ciągu 23. dni po upływie 
..uesiąccl, w którym dokonć]llo obciążenia. 

, 8.' Jeżeli przy rocznym <lbliczeniu podatku uiszcza
lego w sposób określony w § 6 ust. 1 kwota' podntku 
łlstalona według obowiązujących stawek okaże się wyższa 
Pel kwoty uiszczonej, zaległość powstała w wyniku nie

-Jrealizowania .faktur płatna jest w terminie określonym 
do złożenia bilansu rocznego. 

§9. Przepisy § .6-8 stosuje się odpowiednio dQ 
ppod'atkowania należności rozliczanych w formie polece-
Ilia pobrania. . 

§ to. 1. Jednostki gospodarcze mogą wpldcać za-
liczki na pO.datek obrotowy: , ' 
II przy wpłatach dekadowych - w kwocie odpowiada. 

jącej 1/18 podatku I?ależnego .za drugie półrocze PQ-
przedniego Ioku podatkowego, "!" 

l) przy wpłatach mtesięcznych - w kwocie odpowiada..;. 
jącej 1/6 podatku należnego za drugie półrocze po-
przedniego roku podatkowego, ,. . 

J) 'IN razie potrącania podatku przez bimk przy wpły
wie należności na rachunek jednostki . gospodar
czej -- w kwocie wynikającej z zastosowania do 
należności obj~tej fakturą średniej stawki podatku; 
Arednia stawka podatku odpowiada stosunkowi pro
centowemu kwoty podatku należnego za drugie ·pół
rocze poprzedniego roku podatkoweg? do kwoty. 
obrotu za ten okres. 
2. Zaliczki na podatek, O ' których mowa w Uł;t. f 

,,1.t 1 i 2, uiszcza się 'w terminach określonych w § 3j 
ast. 1 pkt 2 i 3. 

3. Nowo powstałe jednostki gqspodarcz~ mogą tlisz
Gać żaijciki na podatek. począwszy od półrocza nastę

..pu:iącego .po pólroczu, w któiym jednostki te rozpoczęły 
działalność podlegającą opodatkowani Ii. Zaliczk'a płatna 

lest za okresy miesięczne w terminie 23 dni po upływie 
miesiąca w wysokości podatk.u należnego za ostatni mie
siąc półrocza, w którym jednostka gospodarcza rozpo
częła działalność podlegającą opodatkowaniu. 

4. Przepis ust. l stosuje się odpowiednio do jednostek: 
gospodarczych. ' któTe w ciągu drugiego półrocza poprzed· 
Iliego roku · podatk0wego były zwolnione od podatku. 

5. O zamiarze obliczania i 'ujszczania zaliczek na po
' ''atek w danym roku podatkowym jednostka gospodjlrcza 
·pow.nna zawiadomić organ podatkowy w terminie . do 
dnia 31 grudnia roku poprzedniego. 

§ 11. 1. Jeżeli w wyniku obliczenia podatku za okre:' 
-r miesięczne lub kwartalne . przez jednostkę gospoi~r

czą powstanie różnica między kwotą podatI;;u ustaloną 
za okres pł<ltnQści a sumą zaliczek uiszczonych w sposób 
.określony w § 10; zategłość należy wpłacać bez odsetek 
la zwłokę w terminie przewidżianym do złożenia dekla
racji podatkowej (§ 23). Nadpłata podlega z urzędu za
liczeniu na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe jed. 
Ilostki, a w razie braku takich zobowiązań '- podlega z 
urzędu zwrotowi w cią94 miesiąca od dnia powstania 
a"dpłaty. / ... . \ . 

2 . . Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razia 
sprostowania przez jednostkę gospodarczą wysokości na .. 
leinegq podatku w ~wyniku skorygc.wania _ w ' terminie 
prZewidzianym do .złożenia najbliższego obliczenia podat
kowego (deklaracji) zaplsow księgowych dotyczących 
podstawy .opodatkowania na skutek OKoliczności ujaw:1.io-. 
nych po dokonaniu oblicze .ń za okres, którego dotyczą. 
Skorygowaną wysokość należnego podatku uwzględnia 

się w obliczeniu podatkowym za ten. okres, W którym 
wprowadzono poprawki do ks.iąg; 

Rozdział 3 

Podatek od plac. 

~ 12. f. Jednostki g6spodarcze obliczają podatek od 
phrc nariJstająco od początku roku i uiszczają za poszcze
gólne miesiące wtermin'ie do dnia 20 miesiąca następują
cego po miesiącu, za · który wplata przypada. 

2. JedilOslki gospodarcze, od . których podatek od płac 
należny ' za okres drugiego półrocza poprzedniego roku 
podatkowego wynosi do · I mln .zł, uiszczają podatek za 
okresy kwartalne w terminie do dnia' 20 miesiąca nastę-

, pującego po kwartale. za .który wplata przypada, z tym 
że za czwarty kwartał wpłacają zaliczkę na podatek VI 

wysoko$ci podatku należneg() za trzed kwartuł . - w 
terminie do dnia 20 grudnia. . 

§ 13. , Ostateczne obliczeni~ uiszczenie podatku od 
płac za rok podatkowy powinno być dokonane w. terminie 
.określonym do złożenia · bHansu rocznego; 

§ 14. Do podatku od płac m,a odpowiednie zastosowa" 
nie przepis § 11 ust. 1. 

Rozdział .4 

Podatek od nieruchomośd. 

§ 15; Jedńostki gospódarcze obliczają uiszczają po. 
~atek od njerucbomo~ci za okres: 

1) miesięczny w tenniniedodnia 15 każd-egD miesiąca 
za miesiąc ubiegły, z tym że wplóta za mies1ącgIU
dzielI p ',Jw1lma byćdokouana ;.lo dnia·}8. ltgo mie- . 
siąca, 

/ 2) roczny. . w ' terminie przewidzianym ' do złożenia bilao· 
su rocznego. 

§ 16. 1. Wpłaty podatku za okresy rpieslęcznedo
konuje się _w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczone~Jo 
od wartości budynków i b,udowli oraz powierzchni grull~ 
tów według stanu .na dzieli 31 grudnhi, roku ub~egJe90; 

2. Jeżeli w ciągu'. :roku nastą~pily zmiany powodują..; 
ce obniżenie lub podwyższenie pod:;;tiJwy opodatkowania, 
odpowiednJej zmianie podl('gają f9wnież wpłaty za okre
liy mi.esięczne. 

3. ,Wpłaty podatku, o których mocWd w llSt. 2, po-
"win·ny być dokonywane za okres, od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w - którym wystąpi
ły okoliczno~ci pDwodujące zrnianę podstawy opodatko
wania. Jednostki gospodarcze obowiązane są zawiadomić 
właściwy organ podatkowy o przyczynach powodujątych 
zmiany wysokości wpłat za okresy miesięczne najpóżniej 
w terminie płatności zmienionej wpłaty podatku. 

4: Przepisy ust. 2 I 3 stosuje się odpowiednio do 
jednostek "gospodarczych, w .których obowiązek pooatko. 
y.;.ypows1:al w ciągu rci~u Pocl9tkoweg-o. 
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5. \Vpłaty, O których mowa, "IN ust. 1. od budynków 
, ł budowli oraz 'gruntów użytkowcmych sezonowodoko~ 

nywane są za okres sezonu w 'wysokości i trybie okre.<i
lonych w ust. 1..:....3. pIZy, czym w razie gdy rozpo
cz~cie lub. zakończenie sezonu następuje w Ciągu mie
siąca, przyjmuje się ilość dni niepełnego miesiąca pr,ze
knczającą licibę 1 S za cały miesiąc: 

§ 1'7. 1. Wpłat podatku za okresy roczne dok'onuje 
się po potrąceniu wp/at za okresy miesięczne, z uw~ględ
nieniem art. 36 ust. 5 ustawy, w kwocie wynikającej 'Z , 
zastosowania obowiązującej stawki podatku do: 

/ l) wartości będącej podstawą amortyzacji budynków 
i budowli. 

2) powierzchni zajmowanych gruntów w ciągu roku. 
j 

2. Przy ustalaniu wp/at podatku. o których mowa vi 
ust. ], od budynków i budowli oraz gTunŁów użytkowa' 
nych sezonowo uwzględnia się tylko' wartość budynków 
i budowH oraz powierzchnię gruntówzajinowaną w okre-, ' 

sie se'ZODU. 

Rozdział 5 ' 

Podatek docbodo\vy. 

§ 18. 1. Jednost~i gospodarcze obliczają ujszczają 
podatek dochodowy za okres; 

l) miesięczny - w terminie- do dhiił 28 każdego mie
siąca za miesiąc ubiegły, 

2) roczny'- na wdstawie bilansów TOcznych: 
a) wstępnie - w tenninie określonym do złożenla 

bilansq, 
I 

b) ostatecznie -w terminie 10 dni licząc od daty 
jego zweryfikowania. " 

2. Jednostki gospQ.durczeobowiązane do sporzą~za

nia sprawoufania finansowego ża okresy miesi~czne uisz· 
czają zaticzki na podatek w wysokości wynikające) z da
nych pnedstawionych' w tym sprawozdaniu oraz ,osiągnię-
~j rentowności, ' 

3, 'Jednostki gospodarcze obowiązane do spor~ądza
nia sprawozdania finansowego za' miesiące k,ończące kwar-
taj , uiszczają zaliczki na pod'atek: ' 

1) za pierwszy i drugi miesiąc kwartału - w kwocie 
odpowiadającej 1/6 podatku za drugie półrocze pą
ptżedniego roku podatkowego, 

2) za miesiąckońcżący kwartał - według zasad okreś
lonych w ust. 2. 

4. Za zgodą organu podatkowego jednostki gospo
darcze, o których mowa w ust. 2, mogą uiszczać zaliczki 
W wysokośdokreślonej w ust. 3. ' 

5: 'Podatek dochodowy oblicza się narastająco od p~
czątku roku. ' 

6. Zaliczka -na podatek za miesiąc grudzień: płatna 
, jest do dnia 28 grlldnia w wysokości zaliczki za mie-
siąc listopad. ' 

7. , W razie ui szczania zaliczek w wysokości okreś. 
, lonej w ust. 3 stosuje się odpowiednio przy wpłatach z~. 
liczek za miesiąc kończący kwartał przepis § 11 ust. 1. 

, 8. Do zaliczek na podatek dochodowy, o których mo .. 
Wa w~st. 3~ mają odp"owiednie zastosowanie przepisy ~ ' 10 
ust. 3 1, 4. " 

§19~ 1. W , sprawozdaniach .finansowych, o którycli 
mowa w '§ 18 ust. 2 ' i 3, koszty przerobu ' w celach obli~ 
cZania podatku docho,dowego mogą być ustalane: 

1) przez odjęcie od ~osztu wlasnego sprzedaży' wyrO
bów, robót ,i usług kosztów materiałów, przedmiotów: 
nietrwałych, energii i obróbki obcej; wykazanych 
w ewidencji kosztów w układzie rodzajowym. bądł 

2) przez zastosowanie do kosztu 'własnego sprzedaży 
wyrobów, . robót i usług wskaźnika okreśiająceg~ 
udział kosztów przerobu - obliczonych przez odjęci,. 

od kosztów według rodzajuogólem sumy K9sztÓW:, 
matęriałów, przedmiotów nie~rwałych, energii i obrÓb~ 
ki obcej - w kosztach . według rO,dzaju ogółem< 

2. Przepis ust. 1 nie' dotyczy kosztów przerobu ..t 
dzięłalności handlowej. . 

Rozdział 6 

Deklaracje pod3tkowe. 

§ 20. 1. Jednostki gospodarcze składaj4 organowi 
podatkowemu deklaracje podatkowe na formularzach wy .. 
danych według odrę,bnie ustalonych wzorów. Służ" on. 
do rozliczenia podatku oraz zaliczek na podatek. 

2. Ustala się następujące wzory formul!1rzy podał .. 
kowych: 

1} Min. Fin. nr 2023 - de!<-laracja podatku obrotowegC\ 
2)' Min. Fin. nr 2100 ~ deklaracja podatku od' płac. 
3) Min. Fin. nr 2005 - deklaracja podatku . od niem. 

chomości, 

4) Min. Fin. nr 2024 - deklaracja podatk\l\ dochod~ 
wego. 

3. Jednostki gospodarcze zaopatrują się nieodpłatllł, 
w organie podatkowym , w formularze, 'b których mow. 
w ust. 2. 

4. Formi.llarz należy sporządzić w dwóch egzempl.", , 
rzach. Pierwszy egzemplarz składa się organowi podatk.o
wemu, .a kopię zachowuje jednostka gospodarcza. Formu.
larz składa się bez piflllIla przewodniego. 

5. Wypełniony formularz powinien być podpis~., 
przez dyrektora oraz osobę odpowiedzialną za, prawidłowe 
obliczenie podatku (prawidłowe podanie danych w d .. 
klaraCJi). 

§ 2.1. Jeż.eli w' okresie,' za który należy doltOna! 
obliczenia podatku, nie zaistniały u podatnika okolia": 
ności p()wodując~ powstanie 'żobowiązania podatkowego, 
podatnik zawiadamia o tym' organ podatkowy w termim. 
przewidzianym do złożenia deklaracji. . 

§ 22. Deklaracja podatkowa powinna zawienl6 
wszystkie dane potrzebne do ustalenia należnego podatku 
za okres objęty deklaracją oraz za okres popr~edzający 
od początku roku pOdatkowego, określenie wysokości 

'wpłat dokonanych na poczet podatku oraz stanu zale
głości lub nadpłat na koniec tego okresu. W szczególnośd , 
deklaracja powinna zawierać: 

1) podstawę prawną opodatkowania oraz ulg l zwol'" 
nień podatkowych. 

2) podstawę opodatkowania z podaniem tabeli staweV 
podatkowych. 

3) określenie wielkości ulg i zwolnień podatkowycł~ . ' 
~) kwotę należnego podatku za · okres; " 

a) poprzedzający okres objęty deklaracJą, 
bl ' objęty dek.laracją,: 

, 
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fi) kwoty 'uiszczohe na poczet ' należności, ' o których , 
mowa w ' pkt 4, 

~) kwotę zaległosci lub nadpłaty na koniec r;;-kreSUobję
lego , deklaraCją. 

,7) obliczenie należnych i uiszczonych odsetek ' za , zwło
k,ę od zaległQśi;i podatkowych. 

Deklarac;a podatku obrotow@go_ 

, § 23. 1. Jednostki ' gospodarcze' powińny ' składać ' 
:Organowi podatkowemu deklaracje podatku obrotowegą 
J§ 20 ust. 2 pkt I) za okres: 

.1) miesięczny - w termi.nie do dnia 23 ' następnego 
miesiąca. jeżeli są obowiązane do uiszcżania po
datku za okresy krótsze od kwartalnych (§ 3 ust. 1 
pkt 2 i 3), 

2) kwartillny - w terminie do dnia 23 miesiąca I\astę
pującego po k\yartale. jeżeli są obowiązane do 
uiszczania podatku za okresy kwartalne l§ 3 ust. 1 
pkt 1), ' I 

3) roczny - w termi?ie określonym, do złożenia ' biran- , 
su rocznego. 

.-
, 2. Jednostki gospodarcze uiszczające podatek obro

towy w drodze potrącenia go prtez, b~nk ' przy wpływie 
, należności na ich rachunek ,· sk.ładają organowi podatkó~ 

wemu deklaracje podatkowe za ok resy miesięczne ....... w 
, , . 
terminie do dnia 23 miesiąca następuj,ącego po miesiącu, 
'y. którym dokonano obrotu podlegającego opodatkowaniu. 

3. Jędnostk( gospodarcźe uiszczające ' zaliczki na po~ 
CiaŁek ohrotowy składają deklaracje podatkowe: 
,l) ża okresy' miesięczne ......:. w razie dokonywania deka~ 

Deklaracja podal ku od njeruch'omoscj~ 

§ 25. Jednostki. gospodilfcze 
datkowemu deklaracje podatku ' 
ust. '2 pkt 3),' za okres roczn y 

sk/ad'ają organ,)wi po
od nieruchomości (§ 20 
w terminie określonym 

~' , .. " , 
do złożenia , bilansu rocznego. 

Deklarac;a podat ku dochodowego. 

§ 26. 1. ' Jednostki -gospodarcze składają organowi 
podatkowemu deklaracje podatk4 dochodowego, l§ QO ust. 
2 pkt 4) za okręs: , 

1) miesięczny - , w terminie do dnia 28 nastę pne~lo 
miesiąca, w wypadkach określonych w' §' 18 ' ust. 2, 

2) kwartalny - w terminie do 
siąca następnego kwp.rtału, 

, nych w § 18 ust. 3 i 4, 

dnia 28 pierwszego mie
w wypadkach , okrei;lo-

'3) roczny: 
a) wstępnie 

rocznego 
bilansu. 

na podstawie sporządzonegó bilansu 
Vl terminie , określonym do 'ż/oienia 

\ 

b) ostatecznie. na pod,stawie ' zweryfikowanego bi
lansu rocznego - w terminie 10 dni ' licząc od:
daty zweryfikowania. 

2. Do deklinacji za ' okres roczny (ust. 1 pkt 3 lit. ;~) 
należy dołączyć bilans. 

3. Przepis § -23 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

Ro~dział 1 

Przepisy przejściowe I k.ońcowe. 

dowych wpłat zaliczek oraz wpłat zaliczek dokonywa- § 27. 'Zaliczki, o których mowa ' vi §-ilo list. 1, § 12: 
n ych przez jednostki, o których mowa w ust. 2, ust; 2 i _ § 18 ust. 3. w drugim półroczu " 1982 r. ~stal a . 

2) 'za okresy kwartalne - w razie miesięcznych wpłat , się w kwotach odpowiadających · ~/6 lub \118 kwoty 
zaliczek. ' _ podatku należnego ,za pierwsze półrocze tego roku. 

4. Pallstwowe jednostki gospodarcze powinny w de
klaracji podatkowej za okres roczny' podać w odrębnych 
pozycjach wysokość obrotow (wartość dostaw produktów 
f usług), {) których mowa w art.'3ust. ,4 ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej prżedsiębiorstw 
państwowych . (Dx. U. Nr 7, poz. 54). ' 

5. ' Jeżeli w terminie określonym do złożenia hilansu 
rocznego nie zaszły zmiany wymagające sprostowania 
lub uzupełnienia danych zawartych w 'deklaracji obejmu
jącej ostatni mieSiąc ubiegłego rokli podatkowego, ' de
klaracja ta _ ma równocześ'nie charakter deklaracji rocz
nej, o ' czym ' jednostka gospodarcza powinna pisemnie 
2awiadomić organ podatkowy w terminie określonym do 
210że~ia bilansu rocznego. 

L?eklaracja podatku od plac. 

§ 24. 1. Jednostki gospodarcze składają organowi 
podatkowemu deklaracje podatku od płac (§ 20 ust. 2 
pkt 2) za okres: 

,l) miesięczny - w ' terminie do dnia 20 ' następnego 
miesiąca. jeżeli są obowiązane d,o uiszczania podatku 
za okresy -9liesięczne (§ 12 ust. 1), 

2) kwartalny - w terminie do dnia 20 miesiąca nastę
pującego po kwartale. jeżeli są o,bowiązane do uiszcza
nia podatku za okresy kwartalne (§ 12 'ust. 2), 

3) r:><;zny - w terminie określonym 'do złożenia bilansu 
rocznego. 

~. Przepis § 23 ust, ~ stosuje się pdpowiednio. 

~ 28. Tracą moc: 
l) przepisy § 2 pkt t, § 3 ust. l pkt 1 i § 4 ust. t pkt/ l 

rozporządzenia Ministra Finaąsów z ~nia 6 ' marca 
1982 r. 'iN sprawie- niektórych podatków, l opłat 

terenowych (Dz. U. Nr 10, poz. 78). 
2) zarządzenie MinIstra Finansów z . 'dnia 17 , c~erwca 

1967 r. w sprawie zasad i trybu ' rozliczania z budże

tem ', centralnym przez państwowe, i spółazielcze 
przedsiębiorstwa handlowe róznic bu'dżetowych z \y_ . 
tu!lr przeszacowania zapasów w wyniku zmiany cen 
towarów (Monitor Polski Nr 34. poz. ' 162), 

.3) zarządzenie Ministra Finansów z dnia lO lipca 1971r. 
W. sprawie wylączenia niektórych śrddków lr~ałych 
ze stanu środków trwałych w organizacjach spółdziel
czych przy" ustalaniu podstawy opodatkowania podat
kiem dochodowym (Monitor Polski Nr 39. p<;>z. 254), 

4) ,zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 . grud'nia 
1971 r. w sprawie szc;:zegółowy'ch zasad opoda,tkowa- ' 
nia' podatkiem obrotowym' palistwowych jednostek. 
guspodarczych i niektórych spółek (Monitor Polski 
z 1972 -r. Nr 4: poz_ 18 t z 1973 r. Nr 3. POZy 18), 

5) zarządze~ie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 
1971 r. w sprawie podatku obrotowego 'od niektórych · 
prz,edsiębiorstw podległych lub nadzorowanych przez 
Ministra HansJlu Wewnętrznego i Usług oraz spół
dzielni i ich związków (Monito\:. Polski z 1972 r. Nr 4, 
poz. 19 i z 1973' r. N r3. poz. 19), 

6) zarządzenie Mihistra Finansów z dnia 29 grudnia 
.1971 r, w . sprawie , wp/at miesięcznych' .oraz trybu 
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i . terminQw 'COzHczania podatku dochodowego przez 
jedocslki spółdziel<:ze (Monitor Polski' Z' , 1972 L Nr 4. 
poz. 211. 

7) zarządzenie nr 32 Ministra Finansów z dnia 9 marca 
1973 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczanid 
z budzelem centralnym rÓlnic budżetowych ' 10z. Urz. 
Min. Finansów z 19/3 r. NrS. poz. 12 iz 1975 r 
Nr 6. poz. ! 4), 

8) zarządzenie Ministra Finansów z dnia za marc,a 
1973 r. w iprawie trybu rozllczama różnic bu(j.żeto
wycll(Monitor Polski Nr 15. poz. 961. 

9) zarządzenie Ministra Finansów I dnia 19 kwietńia 
1!H-4 r. w sprawie ulg' w podatku dochOdowym dla 

~ niektórych jednostek spółdzielczych (Monitor Polski 
Nr 15. poz. 98), 

10) zarządżenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1975 r. 
w iprcJwie .opodatkowania obrotów i dochodów z 
dzialalnosci pozaro~niczejprowadzonej przez spółdzicl-

11 ) 

--~--~----------------~~~~ 

nie zrzeszone w .Centralnym Związku RQlniczych 
Spółdzielni Produkcyjnych (Monitor Polski Nr 22, 
poz. 139). 

żarządzenie Ministr'l Finansów z i dnia J 2 maTe4 
1977 r. w sprawi~ ulg pOd-atkowych dla ~póldzielni 
i ich związków ztytulu przygotowania zawooowegCJ 
pracowników (Monitor Polski Nr s: poz. 53), 

12) . zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1982 r. 
w sI>rawie szczegółowych zasad obliczania. terminów 
i trybu płatności podatków oraz terminów i trybu prze
kazywania do budżetu zysku nieprawidłowego przez 
przedsiębiorstwa państwowe w 1982 L . (Monitor Polski 
Nr 7; poz. 42). 

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z- dniem ,ogło~ 

szellia z mocą od dnta I lipca 1982 L 

Minister Finansów: w 1:. W: Bień 
" 

172 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA. FINANSÓW 

z dnia 31 lipca 1982 r. 

w 'sprawie zasad I trybu zglaszanłaobowiązku podatkowego (rejestracji podatkowej) przez jednostki gospodarki 
uspolecmloneJ. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
o . opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej 
(Dz. U. Nr 7, poz. 55) zarzącizą się. ,co następuje:. 

§ l. Obowiązek podatkowy zgłaszają: 

1) jednostki gospodaJ;ki uspołecznIOnej wymienione w 
art. l ' ustawy z dnia 26 futegol982 r. o opodcttkowa
niu jednostek gospodarki uspołecznionej (07.. U.' Nr 7, 
poz. 55). zwanej dalej "ustawą", 

2) zakłady jednostek gospodarki uspo.łecznionej sporzą

dzające bilans i obowiązane do uiszczania p,odatków 
zgodnie . z art. 3 ust. 2 ustawy ' 

- zwarte dalej "jednostkami gospodarczymi". 

§ 1. l. Jednostki gospodar.cze zgłaszają . org.anowi 
podatkowemu powstanie obowiązku pod<3tkowego w ter
minie 30 dni od dnia, rozpoczęcia działalności powodują-

cej powstanie tego obbWiązku. . 

2: Zgłoszenia obowiązku podatkowego ,tiokcnuje się 
przez złożenie W dwóch egzempl.arzach zgłószenia reje
stra~jnego. 

3. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawieraćnastę
. pujące dane według - sIanu na dzień złożenia zgłoszenia: 

1) pełną i skróconą nazwę jed~ostki gospodarczej; jej 
siedzibę. przedmiot działalności gospodarczej i datę 

jej rozpocźęCialprzedsiębiorstwa pańshyowe podają 
ponadto I)azwę i siedzibę organu założycielskiego, 

a pozostałe jednostki gospodarcze - nazwę i siedzibę 
organu nadrzędnego, 

2) . numer statystyczny jednostki gospodarczej nadany jej 
przez ~ Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z prze
pisami dotyczącymi . systemu identylikacji klasyfi

, ltacji jednostek go~~odark~ narodowej. . 

. .. 
3) numer rejestru przedsiębiorstw państw'Ow'rch lub re

. jestru spółdzielni. 

4) wyszczególnienie : 
a} podatków. które jednostka gospodarc~a ma obo· 

wiązek wpł,acać ' do. budżetu, 
b) niepodiltkowych, należności budżetowych. 
c) dotacji otrzyrpywanych z budżetu panstwa, 

5) DlImer rachunku rozliczeniowego w banku finansu
jącym tiziałalność jednostki. 

6) wskazanie aktu stanowiijcegopodstawę prawną dzia
łalności jednostki gospodarczej OriiZ aktu nOlmujące-
99 . .zasady gospodarkI finansowej, 

7) wykaz podległych zakładów sporządzających bilans .. 

4. Zgłoszenie ' rejestracyjne podpisują kierownik; 
i główny księgowy jednostki gospodarczej. 

§ 3. 1., Jednostki gospodarcze. z wyjątkiem wymif:i
nionych w ust. 2, składają zgłoszenia. rejestracyjne: 

l) terenowemu organowi administracji państwowej stop
nia wojewódzkiego, jeżeli są obowiązane do uiszcza
nia podatków obrotow~o lub dochodowego dQ b\.łd· . 
żetu terenowego; dotyczy to również przedsiębiorstw 
panstwowych, których organi;lmi założycielskimi są 

terenowe organy administracji państwpwej, 

2) okręgowemu zarządowi dochodów państwa i kontroli 
finansowej (zamiejscowemu wydziałowi dochodów pań
stwa tego zarządu). zwanemud.alej .. okręgowym, .za
rządem" - w wypadkach nie wymieBionych w pkt 1., 

2. 1 Jednostki gospodarcze. podległe Minis'trom Qbron y 
Narodowej onizSpraw Wewnętrznych składają zg łoszenia 
rejestracyjne Ministrowi Fi.nansów. 
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