
, .. 

'-.~ 

, . 
Dziennik Ustaw Nr 5 -86 

nym zakladzieoraz wysokość podatku p,obranego od każ
degoz tych pracowników. 

~ 11. L Osoby świadczące uślugi określone w ust. 2. 
wykonywane. na zlecenie j'eanostcksprawujących admi
nistrację budynków mieszkalnych. oPl.itca.ją podatek od 
wynawodzeri w formie zryczałtowane). jeżeli: . 

l) wykonują usługi os.obiście i z materiałów powierzo
nych bądź przez jednostkę sprawuj'ącą administrację 

budynków mieszkalnych. bądżprzez lokatora; jed
nakże świa'dCzący usługi może używać własnych 'ma
ter id/ÓW pomocniczych, takich jdk np. taśma izoldcyj
na, uszczelki. sruby, 

2) są emerytami . lub r.encistami albo równoczp.śnie za
trudnieni przez płdtnika będącego jednostk~ gospo
darki uspoleczniohej, 

3) nie są podatnikami podatku .obrotowego z tytułu '-'iy
konywania innychświadczen; zastrzeżenie dotyczy 
równi'e'Ż członków ich rodzin, których dochody z mocy 
przepisów o podatku dochodowym podlegają łączne

mu opodi1tkowaniu. 

,2. Zryczałtowany podatek pobiera 'Się bez względu 

na wysokość otrzymai1€go wynagrodzenia ' według nastę

pującychstawek: 

-

Rodzaj usług 
Wysokość' podatku 

Lp. ~ miesięcznie 

w zlotych 

l usługi blachar skodekarskie 180 
2 usługi eiesielskie " 160 
3 usługi elek lr ólechniczne 250 
4 uslugi ,hydrauliczne 200 
'5 uslugi malaJskie ' 230 
6 uslug,i posadzkarskie 210 
7 usługi stularskie " I 230 -
8. usługi sZ,kla.lsk ie 110 
9 udugi śłusarskie 160 " 

!O usługi , tapicer skie 23Q, 
11 usługi zduriskie 130 

, , 

' ,3.Je~cli umowa przewiduje o,?sługę przez podatni
ków więcej niż stu lokali, stdwki podwyższa się o 50%. 
Jezeli pdJatnik wykonuje dw,) lub więcej ror!zajów 'usług. 

p~da(ek należy pobierać według stawki wyższej. 

4. Podatek od wynagrodzeń od osÓb świadczących 
usługi pobiera co mie$iąc. jako płatnik jednostka sprawu
jąca administrację budynków , mieszkalnych i wpłaca go ' 
w terminie do dnia 7 następnr:,go miesiącd ' do budżetu 

właściwego organu podatkowego, składając równocześnie 
wykaz osób, od których pobrano podatek, ze wskazaniem 
ich nazwisk i imion, rodzaju wykonywanych usług oraz 
kwot pobranego podatku. 

/ Poz. 31.' l 31 

§ 12. 1. Podatek od wynagrodzen od przychodó~ ze 
sprzedaży wody sodowej z saturatorów na zlecenie przed
siębiorstw gospodarki uspołecznionej pobiera się w tor
mie zryczałtowanej. - ' 

2. , Zryczałt()wany pbdatek pobiera, jako płatnik ' każ
dorazowo jednostka gospodarkiuspołeczriionej," dostar- ' 
czająca sprzedawcy bezwodnik kwasu węglowego (C02), 
w wysokości 5 zł , od każdego kilograrr.,a bezwodnika kwa-
su węglowego. < 

3. Sumę pobranego za każdy miesiąc' podatku ( płat
nik obowiązany jest przekazywać ,w ' terminie do dnia 7 . 
następnego 'miesiąca d·obudżetu właściwego dla '- organu 
podatkowego,' Składając 'równotześnie wykaz ' śprzedaw

ców, od 'klórychpobrano poddtek,- z podaniem 'kwot po;
branego podatku. 

§ 13, Tracą moc.: 
l) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 

1962 L W sprawie pobon~ zryczałtowanego pod<1tku 
od wynagrodzeil od przychodÓw za niektóre usługi 
wykonywane na zlecenie jednostek sprawujących 
administrację budynków mieszkalnych pozostających 
w zarządzie prezydiów rad narodowych (Dz, LT. z 
1962 r. Nr 40, poz, 175. Nr '65, poz. 317 i z 1965 r. ' 
Nr 30, poz. 200), ' 

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21. grudnia 
1971 L W sprawie opodatkowania podatkiem od wy
nagrodzeń przychcdów tłumaczy przysięgłych (Dz, U: 
z 19l? L Nr I, poz, 4), 

3) § l ust. 1 pkt '5 i § 6 rozporządzenia Ministra Fimm
sów z dnia 23 lutego ,1975 r. w sjJTawie opodatko
wania niektórych prHchodów podatkiem od wyna
grodzeń (Dz. U. z 1975' r. Nr 9, ' poz. Sfj iz 1977 r. ' 
Nr 16, poz. 65), " . 

4) rozporządzenie Ministra Finansów z driia 8 lutego 
1978 r. w sprawie podatku ' od wynagrodzeń ód 
osób prowadzących za~łady w , formie " rOzliczenia 
zryczalt,9wanego o~az ' od pracowników zatnidnionych 
,w ,lych ' zakładach ' (Dz. U. z )978r. Nr' 5, poz. 14 
, i z 1979 ~. Nr 9, poz, 54), " " ' 

5) 'zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 
1966,L w sprawie określenia niektorych przychodów 

' osiąganych p'rzez wynalazców, jako podlegających 

opodatkowaniu według przepisów' o podatlcu , od wy
. nagrodzeri (MOnitor 'Potski )Nr ' 10, poż. 69) , 

,~) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 
1968 r. w sprawie określenia niektórych prżvchodów 
podlegających opodatkowaniu według przepisów po
datku od wynagrodzeń (Monitor Polskj z .1969 r. 
Nr 2, poz. 13, z 19/0 l'. Nr 42. poz. 315, z, 19.74 r. 
Nr' 36, pOZ. 212, 7. 1975 r. Nr 9, poz. 50 i z 19J6 /r. 
Nr 36, .poz. 163). " 

§ 14. Rozporządze?ie wchodzi w żyćie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: w z, W. Bień 
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ROZPORZĄDZENIĘ MINISTRA FINANSÓW 

,z dnia 9 lutego 1982 r. 

w sprawie 7asad opodatkowanfa przychodów z twórczo~ci lub działalności plastycznej l lutnic.zej podatkJem 
od wynagrodzeń. 

Na podstawie drt. 4 ust. 'l ustawy z dnia 4 lutego 
1949r.opodalku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 ... 

z późniejszymi zmianami) · oraz art. 9 pkt 2 i art 38 pkt 3 
ustawy z dnia 19 grudnia 1980 T" ozobowiązaniach...podat-



~~;?,łl (Dl; ~J, N e 2(>;pQZ:,l tp V~r~ą,d,'l a się : ,: co~ nastę-

§ 1. . 1. ' Opodatkowaniu podatkiem' od wynagrodzen 
według skali określonej wart. Ił ustawy z dnia 4. lutego 
1949 I. o podatku od wynagrodzeń (JJz. 1). Nr 7. poz. 41 
z .pQżniejszymizmianamU podlegają nie ., wynikające ze 
stosunku pracy przychody ~ , wykonywa(lej osobiście. twór
czoścj lub działaln9ści plastYl:Znej. fotograficznej . lub lut
niczej, nie wyłączając sprzedaży· dzieła. jeżeli : 

I) wszyst~ie wynagrodzenia. z, wyjątkiem . wynagrodzeń 
. . -za' przeniesienie pra~ ąutorskich lup udzielenie lic.en~ 

cji na korzystanie z tych praw. otrzYmywanych przez 
osoby ,nie zrzeszone w stowarzyszeniach twórców, są 
wpłacane na konto wlaściwe-go stowarzyszenia twór
ców. li mianowicie: 
a) z zakresu działalności plastycznpj, z wyjątkiem 

, wchodzącej w zakres fotogra~ii artystycznej - na 
konto Związku P.:>lskich Artystó.w PlastYków. 

b) , z · zakresu fotografii ćlrtystycznej . ·- ' na konto 
Związku Polskich Artystów Fotografików, / 

c) z zakresu architektury - na konto ' Śtowarzysze
nia Architektów Polskich, 

d) z ,zdKresu . d zi a l c:t!ności l.lItniczej - na konto 
Związku Polskich Arfystów Lutnikówi . 

2) w odniesieniu dO' przychod:ów z dzi a łalności p1.astycz
nej w ' zakresie sztuki warsztato~ ... ej Zil!:howane zo
stal1ą ponadto Wa runki okreśJ9ne w § 2. a, w zakresie 
fotogram artystycznej - okreś lone' w § 3. 

2 . Prżez t~órcżość iub dzi il łalność plastyczną, ' foto
gralicz~ luh lutniczą rozumie się twórczość i Jziałalność . 

' malarską. rzeźbiarską. graficzną, scenograficzną,' konser
wacyjną. twórczość i dzjała1ność w ' zakresie \vzornictwa 
przemysłowego i rękodzielnicżego; sztuki' warsztatowej, 
fotografii artystycznej (fotografiki) . twórczość. lub .dzia
ł~ność arćhitektoniczną w dziedzinie . lworzeni'a dzieł 
architekŁoniczT'.ych w zakresie chronionym . pf"ł;ez prawo 
a utoIskie. a także l wórczość I ub dzialćllność hitnicżą. to 
jest buduwę artystyczną; korektę i konsęrwację instrumen-
. tó"" smyezkowych. 

3. Obliczenia podatk u od wynagrodzeń wymienio
nych w ust. I i wpłacenia go do budżetu wlii~ciwego 
organu pOGatkó~ego dokonuje właści we . stowarzyszenie 
twórców; w tym celu pqdatnik jest obowiązany złożyć 

dokonującemu ' Iwyp)aty oś\v!adczenie, że zgadz-d się na 
przekazame całej . naI 9żnej. mu kwoty wynagrodzenia na 
konto właści wego stowa rzyszenia ', twórców, 

'4. Przepis usL 1 p'kt l nie ma ' zastlisowanfa do wy
nagrodzeń ' z twórczości lub działalności plastycznej. wy
płacanych , przez jednostki gospodarki uspołecznionej 

określone prze;!: Ministra KuJ(u~y i Sztuki. W tym wypad f 
ku obowiązek; obliczenia i pobrania podatku od wynagro
dzeń obciąża jednostkę gospodarki uspolecznionej. która 
dokonuje wy p/aty. . " ~ 

5. Twórq:ością lub d ziałalnościll plastyczną w zakre
sie sztuki Warsztatowe j jest wykonywanie przez a rtystę 

plastyka artystycznych przedI'niotów użytkowych według 
projektów własnych. . 

6. Uprawnienie do wykonywania "Zawodu powinno 
być stwierdzone w odniesieniu do: 

, l) artysty plastyka: 

- dyplomem ukończen i a ' wyższej iIczelnipla~tyci.nej 
lub 

legi~ymacjąZwiązku, PolskichArtystó,~ PIast y
ków,.!ub 

• 

. ' 

'ł'_.~' .• , 

zćlś"Yiadczen)em ,rv1in, is .~rą Kul1,ury i ' Ęztuki stwier
dzającym wykon'ywan'{e' zawodu , artysty plastyka. 

2) a rtysty fotogr afika: 
~ ~,y plo'mem ukończenia wyżs~ej ' ~czelni w zakresie 

. lotbg ral iki artystyqnej lub . r 
legitym~~'~i': Związku Polskich Artystów Fotogra- · 
lików . . Iub 

.zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki stwier
dzającym wykonywanie zawodu artysty ,fotogra
fika. 

3) Mchitek ta: 
dyplomem uk'ończenia wydzialli architektury oraz 
zaświadczeniem Minjstra Kultury Sztuki przy
znającym status architekta-twórcy;, 

4) artysty lutnika: 
- dyplomem ukończenia wyższej uczelIi,i wzakre

sie lutnictwa lub 
- zaświadczeniem Związku Polski<;:h Artystów Lut · 

ników. . , 

7. Twórczość (działalnoŚć ' plastyczną, fotograficzną 
lub lutniczą) uzna je się za wykonywaną oso'Jiście także 

wtedy. gdy artysta p) 'astyk. fotografik lub lutnik: . 
l) w wyjątl}owych przypadkach zatrudnia za zgodą te

renowego organu administracji państwowej stopnia 
wOJewódzkiego jednego pracownika do . prac c cha-

. rakterze pomocy technicznej, ' 
2) wykonuje 'twórczość z elementów dostarczonych 

przez zamawiającego, przy czym przychodem z tej 
działalności jest -wynagrodzenie otrzyinane przez ar
tystę plastyka. fotografika lub lutnika z pominięciem \ 
wartości elementów dostarczonych. . 

§ 2. ,1. Przychody z twórczości lub działalności pla
stycznej w zakresie sztuki warsztatCtwejpodlegają .opo
datkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli zachowane 
zostaną następujące warunki : 

1) p~ace autorów. są oz~acz~nein.icj~łamh .mon.ogra'Ya
mI, symbolami, podp1samibądz , ml1yml sposóoami 
wskazującymi indywidualnie twórcę' pracy, 

2) artysta plastyk, prowadzi e"ri~encję, w' którejzapi
suje prace oryginalne i ich kopie w lllicHę ) ch wy
kpnania ze . wskazaniem co do każdego ' dzieła ilości 
wykonanych egzemplarzy i ich kopii ' lub .metrów 
tkarlin. 

3) ilość kopii z każdej pracy oryginalnej ' wykony
wanejosobiscie przez ' plastyka, a także p'rzy poniocy . 
technicznej (§ 1 ust. 7 pkt l), nie p'rzekracza norm 

. przewidzianych ' w załączniku do rozporządzenia; w 
, wyjątkowych . wypadkach terenowy organ administra
cji . państwowej stopnia wojewódzkiego, na wnio-

. sek podatnika lub dokonującego wypłaty. może ze
zwolićna przekroczenie norm ilościowych, 
2. Jeżeli artysta plastyk dokimuje sp rzedaży ' włas

nych wyrobów . z przeznaczeniem na eksport bezpośred
nio właściwemu przedsiębiorstwu handlu zagranicznego 
bądź za pośrednictwem spółdzielni przemysłu \ ludowego 
i artysWcznego z,rzeszonej w Krajowym- Związku Prze
mysłu Ludowego i Artystycznego CPliA, do przedmiGtów 
wytworzonych na eksport i o~iągniętych z tego tytułu 
przychodów nie mają zastosowćlnia 'Przepisy ust. 1 pkt 2, 
z tym że artysta plastyk . jest oboWiązany ., wydawać ko
lejno nurrierowane - rachurikina sprzedaż tych przedmio
tów 'i pr'zechowywać kopie tych r achunków. 

3. Jeżeli część należności z ty-fułu , :sprzedaży na 
ekspott ma być . przekazana ,na rachunek ' dewizówy • po-

l> 
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oatnika. to do tej części należnośCi ' nie mają zastosowa- 2. W wyjątkowych wypadkach Minister Kultury 
nia przepisy . § l ulit. l pkt l. natomiast Związek Polskich , - i Sztuki na wniosek podatnika lub ;dokonuJącego wypla-' 
AJ tystów Plastyków obowiązany jest potrącić podatek od ty może zezwolić na przekroczenie norm określonych w 
pozostałej części należności. ' przyjmując za podstawę obli- ust. l pkt 2 . 

. czenia wysokcsci podatku całą pależność. 

§ 3. 1. Przychody z ' twórczości lu~ dzi il l a lności w 
zakresie fotografii al tystyczriej (fotografiki) podlegają 

opoctatkowaniupodatkiem od wynagrodzeń. 'jeżeli : 

l) artysta fotografik nie prowadzi zakładu uslugowego; 
za równ~aczne z prowadzeniem takiegó zakladu 
uważa się równi.eżwykonywanie 'na zamówienie 
zdjęć o charakterze użytkowym (np. 90 legitymacji. 
zdjęć okolicznościowych iitp.). chyba . ze zamawiają· 
cym jest jednostka gospodarki uspołecznionej. 

2) ilość identycznych fotogramów nie przekracza 200 
sztuk. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów ' z dnia 
21 lutego 1968 . r. w sprawie . określenia przycn'ddów 
ztwórtzości i działalności plastycznej i lutniczej jako 
twórczości i działalności artystycznej. podlegającej opo- " 
datkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń 
oraz podlegających op'odatkowaniu według przepisów 
o podatku obrotowym i dochodowym (Monitor Polski 
z 1968 r. Nr 10. poz. 61. z 1973 r. Nr' 35, poz. 214, .zI974 r. 
Nr 11. poz. 84 i z 1976 r. Nr 42, poz. 205). 

§ 5. ROZPorządzenie wchodzi y, życię z 'dniem o~flo
szenia. 

, Minister Pinansów: w z. W. Bieli 

Załącznik do 
Finan sów z 
(poz. 37). 

roz'po rzą<izenia r-.1in istra. 
dni3 9 lutego 1982 r. 

NORMY ILOŚCIOWE PRZED'MIOTOW W YKONYWANYCH WEDŁUG ' JEDNEGO WZORU ' 

1. Elementy ;.vYP0sa żenia wnętrza oraz ele
mElnty plasfycznE! architektury sta!&j i 
wystawienniczej, jak meble, wazy deko
racy jne, popielnice, elementy oświetle

niowe sufitowe i ścienne (stałe) oraz lam
py meblowe. kraty do drzwi.i okien, itp., 
formy plastyczne fypu architektoniczne-
go Z materiałów różnych,. reklamy duże 20 sztuk 

2. Formy plastyczne w zakresie przedmiotów 
użytkoWych • . zabawkarstwa i stroju. jck 
kasety, naczynia stołowe i dekoracyjne, 
wazony. lampy stojące i przenośne, kin
kiety, biżuteria, popielniczki, puchary. za
bawki. maskotki, artystyczna galanteria 
konfekcy jna itp.. elementy reklamowe z 
materiałów różn ych 100 sztuk 
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3. Tkaniny: 

al tkaniny dekoracyjne o raporcie zamk
. 'niętym, wykonane w różnych tech-. 

nikach 

b) ~j{aniny z metra wykon':lne techniką 

filmodruku 
• c) tkaniny z metra tkane lub dzi ane 

d) tkaniny konfekcyjne o raporcie zamk
niętym, wykonane . w różnych tech
nikach 

e) tkaniny z metra malowane -W' różnych ' 

techn*ach 

15 sztuk 

15::> mb~ 

100 mb. 

100 sztuk 

100 mb. 

Zmianę koloryzacji tkaniny uWaża sil: za nowy wzór. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 
'\ 

Ż dnia 9 lutego 1 !ł82r. 

w sprawie ulg podatko'yych dla osób I1zycznych w')konujących działalność · zarobkową w zakresie pozyskiwania 
1 sprzedaży odpadów poużytko'Yych I produkcyjnych. 

Na podstawie art. 11 pkt l usLnvy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o podatkQ obrotowym (Oz. lI. z 1912 r. ,Nr 53, 
poz. 338 i z 1976 r. Nr 40. poz. 232); art. 20 ust. 2 pkt 1 
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 

' j z 1980 r. Nr 27, poz.' 111), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia ' 
19 grudniil 1975 r. o opIacie skarbowej (Dz. U Nr 'i5, 
poz. 226) oraz art. 8 ust. 1 i art. 9 pkt I i 2 ustawy z dnia 
19 grIJdnia 1980 r. o'zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. 
Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następujp· 

l 

§ I .. 1. ' Przychody z . działalności zarobkowej I W za
kresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów pouiytko"vych 
j . produkcyjnych, stanowiących surowce wtórnEl, jednost-: 
kom gosp.odarki· uspolecznionejp'rowadzącym skup tych 
odpadów , o~iągane przeZ' osoby fizyczne posiadajć!ce 
uprawnienia do wykonywania działalności handlowej 

przewidziane w odrębnych przepisilch, podlea a ją opo
datkowaniu podatk<lmi obrotowym i dochodowym w for
mie rycza!tu. ' 

2. Zwalnia się od podatków obrotowego i dochodo
wego przychody osiągane przf:>'ż osoby, o kt6rych mowa 
w ust. I. z działalności zarobkowej w zakrf:>sie pozyski
wania i sprzf:>dćlży odpadów poużytkowych, sta nowiących 

surqwce wtórne, odbiorcom nie będącym jednost kami go
spodarki usporecznionej. 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatków obrotowe~1O i do
chodowego przychody z nowo uruchomionej dzi a łalności 

zarobkowf'j Qkieslonej w § 'I ust. I. osiągane przez osoby 
.wymienione w tym przepisie. na zasadach i w trybie 
określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
30 października 191::11. r.w. sprawie zwolnienia ' od podat
ków i opIaty skarbowej podatnik6w psiągającychprzy-

• 
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