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- ~r w wypadku wymienionym w § 64 pkt '). - od 
sumy. która ' według ' układu ma by~ wypl ;lcona na 
zaspokojenie wierzytelności. 

2. Do podstawy wymiaru opłaty nie wlicza się sum 
potr~ebn yeh na . zaspokojenie wierzytelności. n:lleżących 
do kategorii pięrwszej i drugiej. 

§ 67. Wpis stosunkowy uiszcza: 

:1) w razie ukonczenia postępowar,ia upadłościowego 
przez podZiał - syndyk masy up3dłosci. 

2) we wszystkich in~y<:h wypadkach - upadły . 

I 68. Zatwierdzenie ukladu" jak również wydanie 
postanowienia o umorzeniu postępow,mia może nastąpić 

dopiero po odpowiednim zcibezpieczeniu należnych opiat 
.ądowy~h. 

§ 69 Przepisy § 62-68 stosuje się odpowiednio w 
razie wznowienia posŁępowaniaupadłościowego. 

' . . 

§ 70. Od ska rg na czynności k..:.mornika lub nota· 
riusza w .. toku postępowania upad/ościowego pobiera się 
taki sam wpis staly jak od skarg na czynnoScI komor-
nika w postępowaniu egzekucyjnym. .. . 

§ 71. Wnioski wieI zyciela o wydanie zarządzenia 
tymczasQwego oraz . ozas~osowanie do upadłego ' przy· 
musu osobistego wolne są od wpisu . 

§ 72. 1. Za przeprowadzenie postępowania układo
wego pobiera się . od dłużnika : 

l) w ·razie ukończenia postępowania przez za~rcie 
układu - piątq część wpisu stosunkowego, 

2) w razie umorzenia PostęllOwania -'- wpis . wgra
nkach od 1.000 do 20.000 zł w za leżności od stanu 
majątkowego. dłużnika i czasu lrwania . post,ępowania. 

2. ~W.pis przewidziany w ust. t pkt l oblicza ,się od 
sumy, która według . układu ma być ' wyplacona na z~ 
spokojenie wierzytelności . 

3 . . Zatwierdzenie układu może nastąpi~ dopiero po 
odpowiednim zabezpieczeniu należnych opIat sądowych. 

§ 73. Wnioski ;ierzyciela o na({.azanie dłużniko\\i 
złożenia zapewnienia wolne są od wpisu. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe I końcowe. 

§ 74. Nie pobiera się opłat ·sądowych w postępowa 
niu o uznanie za zmarłego lub o stwierdzenie zgonu osób. 
którychzagiriięcie pózostaje w związku z wojną rozpo
czętą w dniu l września 1939 r-. ' 

. § 75. W sprawach w.szczętych przed . dniem wej1cia 
w . życie niniejszego rozporządzenia określooe w .nim. 
stawki wpis,ów stosuje się, jeżeli obowiązek uiszczenia 
opłat powstał po' tym dniu. ". 

§76. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wysokości 
-wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. z 1973 r. Nr 21. 
poz. 127 i z 1980 r. Nr 28. poz. 123). _ 

§ 77. Rozporządzenie wchodzi w życie po ńpł{"w ie 
14 .dni 'Od dnia ogbszenia. 

Prezes Rady Minist rów: w z. J. Obodov,' skJ .' 
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ROZPORZĄI)ZENIE RADY MINISTROW 

Ż dnia 26 lipca 1982 r. 

w sprawie wykazu· towarów, na którymi ', obrót z zagra nicą nie nadaje się koncesjI. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 . lutego 19·82 r. 
c uplawnieniach do prowadzenia htHKJlu zagl a nicznego 
(Dz. U. Nr 7, poz. 59) . zarządza się. co następuje: 

ł l. Ustala się wyk.az towarów o pods!ilwowymzna
czeniu d/a gospodarki narodowej, na którymi · obrót nie 
nadaje się uprawnień do prowadzenia handlu zagrankz, 
nego (koncesji), stanowiący za/ąqnik do rozporl.ądzenia. 

§ 2. W wypadkach uzasadnionych względami hilO
dlowymi, pohzebł:lffii koopel 'atji z kontrtlhentctmi zagra-

nicznymi. . obrotu uszlachetniającego · oraz Importu kom
pletacyjnego Minister Handlu Zagrani cznego może nadać 
lub utrzymać w mocy nadaną koncesję na obrót towa
raII).i . o których mowa w § l. 

§ 3, Rozpo rządzenie wchodzi w ży~ie z dniem 0910-
szenia; 

• 
Prezes Rady Ministrów: w z. J . ObodowskI 

Załącznik do rozporządzenia Rany 
Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. 
(poz. 189l 

WYKAZ TOWAROW. ŃA KTORYMI OBROT Z ZAGRA NlCĄ NIE . NADAJE SIĘ KONCESJI 

Lp. 
Symbol · Sysłemal ycznego 

W y s z C z e g ó lri i e n i e wykazu wyrobów 

J 2 3 

1 Ol Węgiel i brykiety 
2 02 Paliwa· (z wyjątkiem węgla i brykie tÓw) oraz przetwory paHw. ż wyjątkiem 

importtJ paliw bunkrowych dla armdtorów i przedsiębiorstw lotniczych. na 
który można .nddawać konceSję 

- :'-
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3 03 
4 04 
5 05 
6 UlI 

' 7' 1212 
' S 1218-1 
9 1218-2 

10 1222-:>5 
II 1222-611 
12 1231 
13 12G2 
14 1'263 

\ 15 1269 
1-6 In 
17 ' 1371 
lH 1332 
HI 1333 
20 1418-6 
21 ' 142 
22 l7.ll do .1714 
23 18i3 
24 1814-1 i IS14 ~2 
25, IYll do 1915 

26 1921 do 1925 

. 27 ' 1931, 1932 
2R 1913 
29 2211 do 2216 
30 2313-1 do 2313-5 
31 2315 
32 ' 2316-1 do 2316-4 
33 2321 
34 2322-1 
35 2322·8 
36 2322-91 
37 233-1 
38 2342-1 
39 2343-1 do 2343-4 
40 2344 ' / 
41 2349-11 
42 2349"2 
43 2353 
44 2354 
45 2358-2 
46 2359-1 
47 2418~3 

48 2431 
49 2442 do 2444 
50 249 
51 " 2543-1 
52 2543-76 
53 2551 
54 261 
55 2621 
56 2623 
57 401 
58 4031-13 
59 4031-2 

60 4032-41 t 
61 4032-411 
62 4035-1 
63 408 

-479 -

Fnergia elektryczna i cieplna 
Wyroby hutnictwa żelaza Oj 

3 

Wyroby przemysłu metali nieżelaznych 0) 
Siarka i surowce siarkonośne 
Sól (chlorek sodowy) 

' Se!e potilsowe 
Fusforyty i ,apatyty 
Węglany sodu (soda bezwodna i ciężka) 
Wodorotlenek sodowy (soda kaustycwa) 
Nawozy sztuczne ' 
Tworzywa sztuczne kondensacyjne -
T\'vorzywa sztuczne polimer yzacy jne 
Kauczuki naturalne. syntetyczne i ich lateksy 
Włókna chemiczne 
Ogumienie środków transportu. urządzeń l maszyn 
MCłterialy radioaktywne i izotopy trwałe 
Mdterialy wybuchowe l wyroby pirotechniczne 
Azoest , 
Cement. klinkier I spoiwa osobno nie wymienione 
TCircica i półfabrykaty tarte 
Cel'uloza 
Papier gaze~owy i do druku 

Poz. tB~ 

Wyroby przemysłu bawełnianego. z wyjątkiem importu przędzy bawełnianej. 
na który mozna nadawać koncesję 
Wyroby przemysłu wełnianeg9. z wyjątkiem importu przędzy. wełnian~j, nCl 
który można nadawać koncesję 
Surowce i czesanka przemysłu włókien łykowych 
Przędza z jedwabiu naturalnego 0) 
Wyroby garbarskie ') 
Mięso surowe 
Tłuszcze zwierzęce surowe i topione konsumpcyjne 
Przetwory mięsne 

Skóry SU! owe zakonserwowaTle dla przemysłu garbarskiego 
Jelita ' riatura\ne 0) , ' 

Tłuszcze zwierzęce surowe techniczne ') 
Osłonki białkowe ') 
Drób bity (bez perliczek) 
Ryby żywe 0) 
R Y by słod kowodne i morskie ') 
Ryby solone 0) 
Surowce paszowe z ryb i innych zwierząt wodnych 
Produkty uboczne (przetworzone) z ryb oraz innych zwierząt wodnych l 
Produkty mleczarskie zagęszczone i w proszku ') 
Sery 0) 

Masło 

Kazeina 0) 
Ryż łuszczony (patrz lp. 57) 
Cukier 
vVyroby przemysłu spirytusowego 
Produkty przemysłu olejarskiego 
Herbata naturalna luzem 
Pieprz naturalny 
Tytoń przemysłowy 

Mieszanki paszowe przemysłowe ' 
Mączki pastewne pochodzenia zwierzęcego 
Tłuszcze techniczne zwierzęce topione 
Zboża i rośliny strączkowe. w tym ryż nie łuszczony 
Ziarno rzepaku 0) 
Nasiona roślin włóknistych i oleistych, z wyjątkiem importu nasion rzepaku. 
na który można nadawać koncesję 
Juta 
SiMl 
Ziarno kawowe surowe 
Materiał siewny i reprodukcyjny 

, 
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1 I 2 I 3 I 

64 4133-1 Owoce cytrusowe 
65 418 Materiał reprodukcyjny dla bg rodnictwa 
66 4211 Stado hodowlane (wrodowe i reprodukcyjne) 
67 4212 - St~do użytkowe 

68 4213 Stado rzeżne 

69 4231-5 Wełna nie prana 
70 4253 Skóry surowe zdkonserwowane dla przemysIu futrzarskiego i filcowego 
11 4311-161 Drewno kopalniakowe 
12 4311-171 i 4311-172 PapieJówkd susnUWd ł świerkowo-jodłowa 

13 4312-171 Papierówka bukowa 
, -

Uwag a; :) Dotyczy tylko ekspOltu. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY I\HNISIROW 

z dnia 16 sierpnia 1982 r. 

W ,prawie szczególnycbzasad obliczania uis7.czanla podatku dochodowego puez puedsiębiorslwa przemysłu 
węgla kamiennego i bniodlnego, energetycznego oraz naitowo-gazowniczego, nadzorowane przez Ministra Gór

nictwa I Energetyki, objęte rachunkiem wyrównawczym cen wewnętrznych. 

Na podstawie crt. 48 pkt 3 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecz

nionej (Dz. U. Nr 7, poz. 55) oraz art. 3 ust. 6 i art. 38 
pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 1982 r. o ' gospodarce 
finansowej przedsiębiorstw panstwowych (Dz. U. Nr 7, 
poz. 54) zarządza się, co następuje; 

§ 1. Rozporządzenie określa - zasady ohliczania 
uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa 

przemysłu wydobywczego, energetyki i gazownictwa, 
nadzorowane przez Ministra Górnictwa i Energ€tyki, 
objęte rachunkiem wyrównawczym cen wewnętrznych. 

§ 2. Przedsiębiorstwa stosujące ceny wewnętrzne: 

1) obliczają swój pizychód według ustalonych dla nich 
cen wewnętrznych wyrobów objt;tych rachunkiem 
wyrównclwczym, 

2) obliczają podałek dochodowy od podstawy opodatko
wania okreŚlonej wart. 40 ust. 1 j 2 ustawy z dnia 
26 lutt'90 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospo
darki 'Ispolccwionej (Dz li.' Nr 7, poz. 55) orilZ 
wedłu~! skali ok le"I{JUej ' w art 44 tej ustawy, 

3) wpłac'lJą n-alewy podatek dochodowy do jednostki 
orgilnizdcy jnej prt)wddzącej r,achun e k cen wewnętrz
nych. 

§ J. Jednostka organizacyjna prowadząca rachunek 
:WYlównawcz'y cen weWn(~tIZllych: . 

I) oblicza podatek dochodowy według skali okreś lon e j 
wart. 44 ustawy wymienionej w § 2 od . sumy zwe
ryfikowanych zysków bilantłYwycll przedsiębiorstw 

objętych rachunkiem wyrównawczym cen wewnt;tlz
nych, pomniejszonej o ewentualne ujemne wyniki 

. finansowe tych przedsiębiorstw, 
2) uiszcza należny podatek dochodowy do budżetu. 

Par'tstwa. 

§ 4. Saldo rachunku wyrównawczego cen wewnętrz
nych istniejące na dzień 31 grudnia podlega przekazań iu 
na rachunek scentralizowanego funduszu rozwoju branzy, 
której rachunek wyrównawczy dotyczy. 

§ 5. 1. W odniesieniu do przedsiębiorstw, o których 
m0wa w § l, nie mają zastosowcll1ia prz,episy § 3 ust. b, 
9 i 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 
1982 r. w spraw;" szczegółowych zdsacl ' gospodarki finan
SOwEo~ [Jlzedsiębiorstw państwowych oraz dostosow dni a 
przepisów ustawy o gospodarce finansowej p rzedsi ę 

biorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsi(; 
biorstw (Dz. U. Nr 22, poz. '156). 

2. W zakresie obliczania i uiszczania podatku do
chodow ego nie Illregulowanym w rozporządzeniu stosuje 
się przepisy ogólni"e obowiązujące. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dnia 1 lipca 1982- r. 

Prezes Rac4' Ministrów: w z. J. Obodo\V shi 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISfROW 

z dnia 16 sierpnia 1982 r. 

w sprawie zasiłków prlysfuQującycb członkom rodzin źl)łnierzy pełniących czynną służbę woj.skową oraz 
oieklóryeh uprawnień tych żołnierzy w czasie obowiązy wania sIanu woienneqo. 

'--. 

Na podstawie art.· 134 oraz w związku z art. 133 . wszechnym cbowiązku oblony Polskiej Rzeczypospolitej 
ust. J i dlt. '237 ustawy z dnia 21 hstopada 1967 r. o po- 'Ludowej (Dz. U. :L 1919 ~. Nr 18. poz. 111), jak' również 




