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I5iienrllk" tJstaw Nr 35 . 

~. Wsp61~e wydatki poniesione w związku z egze
kucją u dwu lub więcej zobowiązanych ~ozdziela si~ 
między wszystkich zobowiązanych, biorąc pod uwagę 

szczególne okoliczności egzekucji u każdego z nich. 

4. Wydatki egzekucyjne powinny być Udokumento
wane rachunkiem lub pokwitowaniem osób lub instytucji, 
które ś;viadczyły usługi na rzecz biura 1!.omorniczego. 

§ 9. Upcważnia się wojewodów oraz prezydentów 
miast stopnia wojewódzkiego do ustalania norm wy;' 
datków wymienionych w .§ 8 ust . .1. Przekroczenie tycll 
norm jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych okolicz
nościach, gdy cel egzekucji tego wymaga.-

§ 10. 1. Koszty egzekucyjne mogą być umarzane: 
l) w razie nieściągalności, 

'2) na uza~adnioną prośbę dłużnika lub wierzyciela. gdy 

" 
Poz. 232 I 23:f ' 

za uwzględnienlem prośby przemawiają szczególne 
, okoliczności. 

2. Do umarzania kosztów egzekucyjnych jest upww
niony wgan, na którego rzecz koszty 'te przypadają. 

Organ ten może również ' odroczyć lub rozłożyć ' na raty 
należność z tytułu kosztów egzekucy jn ych. 

§ 11. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o po- 
stępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1966 r. 
Nr 45, poz. 279, z 1969 r. Nr 32, poz. 272, z 1971 r. :Nr8, 
poz. 92, z 1972 r. Nr 49, poz. 317, z 1974 r. Nr 23, poz. 138 
i z 1975 r; Nr 46, poz. 251) skreśla się § 6 i 7 oraz 
§ 11-18. -

§ 12, Rozporządzenie wchodzi w życie z ,dniem ogIo-
szenia. ' 
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ROZPORZĄDZENIE MINIStRA FINANSÓW 

z dnia 19 pażdziernika 1982 r. 

w s(>rawie zasad zwalniania kościołów związków wyznaniowych oraz , ich jednoste~' organizacy~~y~.b .ęd " 
podatków obrotowego i dochodowego. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 20 ust. 2 pkt 1 i 3 
ustawy z dnia 16 grudnia 19?2 r. o podatkLl dochodowym 
(Dz. U; z, 1972 , r. Nr 53, poz. 339, z 1976 r. Nr 40, poz. 231 
i z 1980 r. Nr 27, poz. 111). art. 11 pkt l ustawy z dnia 
16 grudnia '1972 r. o podatku Obrotowym (Dz. U. z 1972 r. 
Nr 53, poz. 338 i z 1976 r. Nr 40, poz. 232) oraz art. 38 ' 
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowią
zaniach podatkowych (Dz.U. ,Nr 27, poz. III) zarządza 

się. co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie reguluje warunki zwoln ienia 
od podatków obrotowego i dochodowego działających 

na ohszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej kościo
łów, związków wyznaniowych i ich jednostek organi
zac yjnych. sposób udowadniania okoliczności uzasadnia
jących zwalnianie o'd podatku -dochodowego, jak również 
okreś la, jakie dochody uważa się za przekazane bezpo
średnio na -cele statutowe oraz jakie wydatki uważa się 
za koszty f\mkcjonowania. 

2..Jednostkami organizacyjnymi kościołów i związ

ków. wyzna ni'owych. zwanymi dalej "jednostkami wyzna
niowymi", są: 

l) di ecezje i ' jednostki równorzędne (pp. okręgi, ku
stodiej, 

2) parafie i jecjnostki równorzędne (np. gminy wyzna
niowe. zbory, kongregacje), 

3) jednostki" organizacyjne nie wchodzące w skład pa
r afii i jednostki równorzędne posiadające samodzlel
ną 'administraCję (np. !ektoraty), ' 

4) zakłady (szkoły) kształce nia duchownych (np. semi
naria duchowne). z zaslrwteniem wynikającym 

z liSt. 3. 

5) domy zakonne, kl asztory, domy prowincjalne ge-
neralne. 

I 3. Seminaria duchow n'e zakonne traktuje 
pdrębne jednostki w y w ani owe. jeżeli 

się jako 
nadrzędna 

zwierzchnia władza zakonna zawiadomi wła$ciwy .) prgan 

podatkowy o tej odrębilOści. 

, ~. Jednostki wyznaniowe stanowią odrębne podmioty 
podatkowe w rozurriieniu przepisów o podatku docho
dowym. 

5. Minister Finansów na wniosek ' zainteresowanych , 
zwie rzchnich władz kościelnych lub zakonnych może 
uznać za odrębne podmioty podatkowe inne jednostki 
organizacyjne kościołów i , związków wyznaniowych niż 
wymienione ' w ust. 2. ' 

§ 2. Zwolnienie ,od podatku dochodowego p rzewi-, 
dzia ne wart. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o po
datku dochodowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339, 
z 1976 r. Nr 40, poz. 231 i z 1980 r.. Nr 27. poz. 111) na
stępuje pod warunkiem udowodnienia przez jednostki wy
znaniowe okoliczności uzasadniających zwolnienie na 
podstawie prowadzonych kSiąg. a w razie braku obo
wiązku prowadzenia tych ksiąg - 'w sposób określony' 

w § 18 rozporządzenia. ' 

§ 3. Zwalnia się od podątków oprotowego i docho
dowego przychody: 

l) jednostek wyznaniowych ze sprzed~ży miesięcznika 

w języku polskim "L'Osservatore Romano", 

2) , jednostek wyznaniowych wymienionych Yl § ' l ust. 2 
pkt 2, 3 i 5 ze sprzedaży wydawnictw religijnych 
i dewocjonalii, prowadzonej w obrębie obiektów sa
kralnych, pod warunkiem: 

a) posiadania zezwolenia naprowadzenie takiej dzia
łalności, przewidzianego W 'odrębnych przepisach, ' 

b) przeznaczania w całości dochodu uzyskanego z 
tej działalności na cele statutówe tych jednostek 
oraz udowodnienia tego księgami rachunKowymi. 

§ 4. 1. Za dochody przeznaczone bezpośrednio na 
cele statutowe jednostek wyznaniowych uważa się do
chody tych jednostek wydatkowane ' na: 
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, l) spełnianie kultu religijnego oraz nabycie, wyposa
żenie i utrzymanie obiektów i przedmiotów służących 
temu kultowi, 

2) nabycie.i budowę (odbudowę, przebudowę, rozbudo
wę lub adaptację) budynków lub innych nierucho
mości na potrzeby wyznaniowe, 

3} kształcenie duchownych, 

4) akcję duszpasterską wśród Polonii zagranicznej 
i misje, 

,~5) cele naukowe~ oświatowe. dobroczynne i 'Opieki spo
łecznej. 

6) cele uzytecznośfi społecznej, np. na Centrum Zdrowia 
Dziecka, N'arodowy f'undusz Ochrony Zdrowla, walkę 
z alkoholizmem, narkomanią; chuligaństwem, 

,,' 

7) indywidualne wsparcia i zapomogi dla ,osób fizycz-
nych. ' 

8) ,cele' prowadzonych lub nadzorowanych redakcji i wy
dawnictw, 

-.. 9) utrzymame zakonników, alumnów, I emerytów oraz 
chorych ' i niezdolnych do ,pracy osób duchownych 
i ich ~odzin. ' 

2. Jeżeli jednostka wyznaniowa utraciła prawo do 
zwolnienia od podatku dochodowego, ' dochody wydatko
wane na cele wymienione, w ust. 1 pkt 2 i 9 oraz na 
konserwację zabytków wyłącza się z dochodu p()dlega
jącego opodatkowaniu. 

§ 5. 1. Nie powoduje utraty prawa do zwolnienia 
\, od podatku dochodowego przekazanie części dochodu: 

1) przez diecezje i jednostki 'równorzędne oraz domy 
zakonne na rzecz: 

a} ich władz zwierzchnj.ch, 

b) zakładów kształcenia duchownych i Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, 

c) prowadzonych lub nadzor,owanych szkół, interna
tów, przedszkoli, żłobków i zakładów opieki spo
łecznej, 

2) przez parafie i jednostki równorzędne n!! rzecz: 

a) innych parafii' i jednostek równorzędnych, 

b) diecezji i jednostek równorzędnych, 

c} domów zakonnych z tytułu misji i rekolekcji, 

d} zakładów kształcenia duchownych i Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, 

.e) prowadzonych lub nadzorowanych szkół, interna- \ 
tów, przedszkoli, żlobków i zakładów , opieki spo
łecznej. 

2. Przekazaną część dochodu wyłącza się z dochodu 
podlegającego opodatkowaniu i ,dolicza do przychodów 
jednostki otrzymującej. 

§ 6. 1. Za koszty funkcJonowania jednostek wyzna
niowych uważa Się stałe. wydatki związane z funkcjono-
w~niem tych jednostek. w tym również: ' 

l) diety i koszty podróży duchownych i zakonników, 

2) wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne, diety i koszty podróży, 

3) wydatki na zakup' wyPosażenia biur , i kancelarii, 
wydatki i opłaty z tytułu czynszu. opału, oświeUenia, 
jwiadczeń komunalnych, ubezpieczeń majątkowych, 

podatków ' i opłat terenówych i administracyjnych, 
koszty {lruków, wydawnictw urzędowych oraz wy· 
datki na remonty i konserwację budynków admini
stracyjnych, ich wyposażeń i urządzeń, 

4) wydatki na wyposażenie domów zakonnych, prowa
dzónych szkół, internatów i zakładów opieki spo
'łecznej, 

5) wydatki na , nabycie, utrzymanie i eksploatację środo 
ków transportowych, , 

6) wydatki nil prowadzenie , katechezy parafialnej. 
, , , 

2. Koszty funkcjonowania potrąca się z przychodów 
w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, bez 
,,:zględu na okres, którego dotyczą. 

' § 7. 1. Jednostki wyznaniowe są obowiązane pro
wadzić księgi rachunkowe, które powinny obej~ować 
wszystkie przychody i rozchody, zarówno w gotówce, 
jak i w naturze, z zastrzeżeniem § 10. 

2. Jednostki wyznaniowe prowadzące działalnóść 
podlegającą podatk<lwi obrotowemu, co do której istnieje , 
obowiązek prowadzenia ksiąg, obowiązane , są dla każ
dego rodzaju działalności prowadzić księgi handlowe lub 
księgę przychodów i rozchódów zamiast kS,iąg podatko
wych. 

3. W ,· księgach, o których mowa' w ust. 2, jednostka 
wyznaniowa wykazuje wszystkie wpłaty dotycżące dzia
łalności podlegającej podatkowi obrotowemu i wszystkie 
kwoty pobrane przeż tę jednostkę. 

§ 8. 1. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 
nie dotyczy d~mów zak()nnych i klasztoró'w, które nie 
posiadają kościołów i kaplic publicznych, a których przy
chody pochodzą wyłącznie: 

l) z wynagrodzeń zakonników za prace poza domem 
zakonnym oraz z otrzymywanych przez zaknnników 
emerytur i rent, 

2) z przychodów lub dochodów zakonników, opodatko
wimych podatkami: od wynagrodzeń, obrotowym, do
chodowym, gruntowym, lub opłatą skarbową z tytułu 
wykonywania rzemiosła a'lbo zwolnionych od tych 

, podatków (opłaty skarbowej), 

3) , z prowadzonych przez domy zakonne gospodarstW ' 
rolnych opodatkowanych podatkiem gruntowym albo 
zw()lnionych od tego podatku. 

2. Je,żeli domy zakonne i ' klasztory uzyskują przy
chody nie wymienione w ust. 1, obowiązek prowadzenia 
ksiąg rachunkowych powstaje od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym osiągnęły te przychody. 

§ '9. Księgi rachunkowe oraz księgi przychodów 
l rozchodów należy prowadzić według ustalonego wzoru 
i zgodnie z objaśnieniami zamieszczonymi na ich wzorach. 

§ 10. , Obowiązek wpisywania d() ksiąg 'rachunkowych 
wszystkich przychodów -i wydatków nie dotyczy przy
chodów w naturze: 
l) pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego jed

nostki wyznaniowej, przeznaczonych 'na potrzeby 
tego gospodarstwa 'lub na utrzymanie zakonników, 
alumnów, emerytów, chorychr niezdolnych do pracy 
oS'ób duchowItych, jak równi('v; przeznaczonych na 
potrzeby prowadzonych zakładów opieki społecznej, 
żłobków, przedszkOli, ,szkół i internatów, 

2) pochodzących 'l: zagranicy darów, które zostały prze
kazane: 

l --
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a) w całości instytucjom państwowym lub organi· 
zacjom społecznym alb'o innym instytucjom wy· 
znaniowym realizującym cele opieki społecznej, 

b) jako wsparcie i zapomogi dla osób fizycznych. je· 
żeli prowadżona jest odrębna ewidencja tycn 
darów, 

c) na utrzymanie osób wymienionych w § 4 ust. l 
pkt 9, 

§ 11. L Zwierzchnie ' jednostki wyznaniowe będące 

podmiotami podatkowymi obowiązane są objąć prowa
dzonymi księgami przychody i rozchody podJegłycn im 
jednostek nie · będących podmiotami podatkowymi. 

. 2. Dla jednostek podległych mogą być pomocniczo 
'prowadzone odrębne księgi rachunkowe. Zapisy w tycn 
księgach po upły Wie każdego miesiąca powinny być prze
niesione w sumach ogólnych do ksiąg rachunkowych 
zwierzchniej jednostki wyznaniowej. . 

§ 12. 1. Przychody i · rozchody w. naturze powinny 
być . księgowane według przeciętnych cen rynkowych. 

2. .Jeżeli przychodem w naturze jest pochodzący 

z kraju dar, któl y został w ca!ości przekazany instytucji 
par\slwoweJ lub organizacji społecznej albo innej insty
tucji wyznaniowej, realizującym .. celeopiekispołeczr.ej. 
lub jako, wsparcie dla osoby fizycznej~ taki przychód 
i rozchód może być księgowany w wartości poniesionych 
kosztów lub ewidencyjnie w wiirtości 1 zł. 

§ 13. I, Zapisy w księgach rachunkowych oraz księ-
. gach przychodów rozchodów powinny być udokumen-
towane. 

I 2 . . Przychody ze składek, ofiar i ze ' spr,?edaży płodów 
z gospodarstwa rolnego, na które brak jest odpowiednich 
dowodów, powinny być udokumentowane protokołami 

podpisanymi przez dwie osoby. 

3. Nie wymagają udokumentowania dowodami za
pisy przychodów wymieni.onych w § 8 ust. 1. 

.4. Zapisy w księgach dotyczące wydatków powinny 
być udokumentowane rachunkamiodpowiadającyrni Wit

~ runkom okreśłonym w odrębnych przepisach. 

5. Nit udokllm~ntowanie z<lpisów mogą być przed
'Stawione oświadczenia. . określające cel wydatku . oraz 
zaopatrzone w datę i podpiSy osób. które bezpośrednio 

dokonały wydatków, jeżeli wydatki dotyczą : 

I) kosztów przejazdów. diet i ryczałtów za noclegi. 

2) kosztów poniesionych na tragarzy, 

3) kosztów transportu, jeżeli zgodnie z przepisami 
o przewozie kwity przewozowe są odbierane przy 
wydawaniu przesyłki, oraz kosztów dorożek. wózków 
ręcznych i rowerowych, ' . 

4) wsparcia i zapomóg dla osób fizycznych; w tych 
wypadkach mogą nie zawierać danych dotyczących 
osób otrzymujących wsparcia lub zapomogi, 

5) innych drobnych kosztów, które ze względu nil SWó,};: 
rodzaj wyłączają możliWOŚĆ uzyskania dowodu i któ-
re nie pl zekraczają 0,25% rocznego przychodu. ' 

§ 14.. I. WszeJkiezdarzenia podlegającę ujawnieniu' 
w księgach powinny być uwidocznione w dniu, w którym 
nastąpi/y, a w księgach rachunkowych - najpóźniej w 
dniu następnym. 

2. Organ podatkowy może, na wniosek jednostki 
wyznaniowej, zezwolić , na księgowanie w księgachra
chunkowych powtarzających się drobnych przychodów 

· lub wydatków w odstępach dekadowych lub miesiętz
nych; nie dotyczy to składek i ofiar. 

§ 15. Księgi przychodów i rozthodów należy dołą
czyć do rocznego zeznania podatkowego składanege'
zgodnie z odrębn ymi przepisami. 

I , " 

§ 16. Terenowy organ administracji pallstwoweJ 
stopnia wojewódzkiego może w szczególnie uzasadnio.~ , 
nych wypadkach, na wniosek jednostki wyznaniowej, ze
zwolić na prowadzenie zamiast ksiąg rachunkowych inne
go . rodzaju ksiąg, pod warunkiem że księgi te będą :z;a/' 
wierały co najmniej zespoły kont przewidziane we wzo-
rach ksiąg, o których mowa w § .9. . 

§ , 17. I. Księgi powioIly być prowadzone i prze· 
chowywane w siedzibie jednostki wyznaniowej. 

2. Organ- podatkowy może na wniosek jednostki wy
znaniowej zezwolić . naprowadzenie i przechowywanie 
ksiąg wraz z dokumentami poza lokalem siedziby jed-
nostki wyznaniowej. / 

§ 18. I. Jednostki wyznaniowe, zwolnione od obo· 
wiązku .prowadzenia ksiąg rachunkowych, przedstawiaj" 
organowI podatkowemu w celu udowodnienia prawa ,uo . 
zwolnienia od podatku dochodowego. łącznie z zeznaniem 
podatkowym, oświadczenie Q.. wysokości przychodów we
dług ich rodzajów określonych w § 8 i wydalków weG tllq 
ich rodzajów. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. L powinno 
być podpisane przez przełożonego lub administratora 
jednostki wyzl).anioweji zawierać stwierdzenie, że spo
rządzone zostało zgodnie z prawdą r że wczasie objętym 
oświadczeniem nie osiągnięto innych przychodów. ,ani 
też nie poniesiono innych wydatków. ' 

§ 19. Tracą moc: 

l) § 6 i § 9 ust. l pkt 2'2 rozporządzenia Ministl;a Fi· 
nansów z dnia 2 lipca 1981 r. w sprawie podatków 
obrotowego i dochodow:ego od osób fizycznych i' osób 
prawnych nie będących jednostkami .gospodarki uspo; 
łecznionej (Dz. U. Nr 18, poz. 89 iNr 28, poz, 148!. 

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca ' 
1976 c.w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelna ) 
jednostki organizacyjne oraz zakony (Dz . . U. Nr 21, 
poz. 158). 

§ 20. ROl,porządzenie wchodzi w źycie z dniem ogło
szenia, ~ wyjątkiem § 7. 1&tóry wchodzi 'w życie .z dniem 
.1 sty~znia 1983 r .. 

Minister Finansów: S. ' Nfeckar"r" 
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