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f t. Wroiporządzeniu ·Rady -Ministrów z dnia 8 grud
nia 1971 r. wsp.rawie opodalkowania podatk.iem grun
towym ' dżiałów specjalnych (Dz. U. z 1971 ' 'r. ·'Nr 34,. 
poz. 300, z 1973 r. Nr 34, poz; 199, z 1974 r. Nr 49, poz. 307, 
z 1915 r. Nr 46, poz. 247, z 1976 r. Nr 33. poz. 198 
1 z 1981 r. Nr 6,poz. 25) wprowadza się ' następujące 
zmiany: 

l) w § 1: 

a) w ust. 1 pkt 4 skreśla się wyrazy: "z wyjątkiem 
prowadzonych przez rolnicze spółdzielnie produk
cyjne, kółka rolnicze i ich ośrodki rolne oraz spół
dzielnie i ich związki zrzeszone w Centrali Rolni
czej Spółdzielni ;,Samopomoc Chłopska" i w Cen
trali Spółdzielni Ogrodniczych", 

b) w ust. 2 pkt 3 skreśla się wyrazy: "z wyjątkiem 
prowadzonych przez jednostki wymienione " w 
ust. 1 pkt 4"; 
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2) w §. 10: 

a) ust. t otrzymuje brzmienie: 
;,1. Zwalnia się od , podatku gruntowego .przycho
dyz hodowli, chowu i wylęgu drobiu osiągane 

przez hodowców . zesprzedaży w okresie od dnia 
l lutego do dnia 31 października danego roku 
kurcząt lub kaczek odchowanych na ' wymianę w 
liczbie nie przekraczającej dwukrotnej liczby po
siadanych w fermie kur . lub kaczek niosek: ', 

.) 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy: "pkt 2". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia i ma zastOSoWanie począwszy od roku podatkowe~ 
go 1982. 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. JaruzelskI 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 13 lutego 1982 r. 

W sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicmych osób fizycznych I prawnych. 

Na podstawie art. 11 pkt ustawy z dnia 16grl1dnia 
1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, 
poz. 338 i z 1976 r. Nr 40. p,oz. ~2). <1ft. , ~.O ust. 2 pkt l · 
ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym 
(Dz. U; z 1972 r .. Nr 53, poz. 339 •. z J976 r. Nr 40, poz. 231 ; 
i z .1980. r . . Nr' 27, poz. 1 t 1), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
4 lutego '1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. 
Nr 7, poz. 41i późniejszymi zmianami), art. 9 pkt 1 J 2, 
art.1L. ust. 2, : art. -tpust. 3 . i , art.38 pkt 2 . ustawy 
z ' dnia. ' 19 grudnia 1980 r. o . zobowiązaniach podatkowych 
(OŻ.U. Nr 27.', poz. 111) zarządża się, co inastępuie: 

Ot 1:1. Rozporządzenie reguluje, zasady ' opodatkowa. 
nia .pódatkami -obrotowym, rlOcłlOdowYlD i od wynagro~ 
dzeń os6b fizycznych iprawnYF;ii. ' ~ającyc'h mi~jsce ~a· 
mieszkania lub siedzibę za granicą. wykonujących dziu- ' 
łalnośc zarobkową. z wyjątkiem określonej w ust; 2,lub 
osiągających dochody na . obszarze Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej >afboosiągających wynagrodzenia za pracę 

wykonYwaną na oqszarze .Polskiaj Rzet'zypospolitej Ludo
wek-zwanych " dalej"osobamizag.r:anicznYini" . 

. 2. 'Zasady' opod'atkowani~ podatkjlmi obwto~ym i do
chodowym osób fizycznych i prawnych, : wykonujących ' 
działalnośćzarobkowąria podstawie zezwoleń tereno
wych organów administracji państwowej stopnia woje
wódzkiego, regulują odrębne przepisy. 

§ 2. 1. Za działalność zarobkową w zakr~sie handlu 
zagranicznego, wykonywaną na obszarze' Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej przez osoby zagraniczne, uważa się
w rozumieniu rozporządzenia - spr~edaź towarów beZ' 
względu na miejsce zawarcia kontraktu, jeżeli osoby te 
mają na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej ;. Ludowej , 
przedstawicielstwo działające na ppdstawie -zezwolenia 
udzielonego pr~ez , Ministra Handlu Zagranicznego lub in-

nego właściwego ministra (kierownika urzędu central
nego). 

.. ,. 2. Za obrót z działalności zarobkowej w ząkresie 

hąndlu zagranicznego" Just. 1) uważa się wartość . towarów 
sprzedanych polskim odbiorcom beż względu na n(iejsce . 
zawarcia . kontraktu. Wartość tę ustala Się\ wedlugcen 
określonych w k9ntrakcie. Jeżeli ceria obej~uje równiei 
koszty dostawy t'ówanJ do odbiorcy. w~rtość zmniejsza 
się . «;> u~owodnione . ,kos~ty tra.nsportui\lbezpieczenia. , 

. § 3. _ L Zwalnia się od podatku obrotowego diiałal

ność zarobkową w zakresie handlu zagraniczne~JO;piOwa
dzoną na własny rachunek przez : os6by ' zagraniczne; 

\ . . .. , - . " " 

2,., qsoby , . zagrani~zne. wykonujące działil.,l nQśc; . za-
robkową w zakresie handlu zagranicznego \'{", . .,iptieniu 
I na rachunek innych osób fizycznych i prawnydi nie 
mających na obszarZe Polskiej RieczypospoliŁt~j t'Ul.lowCj 
ml'ejsca zamieszkania lub siedziby i otrzymujące ź tego 
tytułu prowizję. są obowiązane opłacać . podatek- Obro-
towy w wysokośCi ' 10°/, otrzymanej prowizji: . . . 

§ 4. Zwalnia się od podatku obrotowego działalność 
budowlaną lub montażową prowadzoną na obszarze Pol
sklej Rzeczypospolitej ' Ludowej przez osoby zagrcini~zI1.e 
z tytuł~świadczeil wykonywanych na rzecz jednostek 
gospodarki uspofecznionej. Osoby te zwalnia się również . 
od podatku dochodowego. jeżeli budowa lub montaż nie 
trwa dłużej niż sześć miesięcy. . 

§ 5; Zwalnia się od podatków obrotowego i docho, 
dowego działalność zarobkową prowadzoną na obszarze 
PoJskiejRzecżypospolitej Ludowej przez ośrodki kuJtu
ralne państw obcych. jeżeli prowadzenie takiej dżi .alę.l
nó~ci pq:ez póls~ie OŚI:l;>dki kui,tmalne na obszarze . l'y'ch 
p~tw ,Ję~, ~W9Iri.ipri~ 9d , pp9d~tkowania. 



,',-

DZiennik Ustaw Nr 6 -'- l/)3 - Poz. 45 

§ 6. Zwalnia się od podatku dochodowego osoby za
graniczne od dochodów ,z ' tytułu odsetek od ,kred ytów 
udzielonycb polskim jednQstkom gospodarkiuspołecznio

nej, pod warunkiem że państwo, na którego obszarze 
osoba ta ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, me po-

, biera podatku dQchod,p.wego od takich samych dochodów 
osiąganych przez polskie jednostki gospoodfki uspołecz
nionej. 

§ 7. 1. Jeżeli zachodzą okoliczności określone w 
art. 16 ust. I ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podat
ku dochodowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz, 339, z 1976 r. 
Nr 40. poz. 231 i z 1980 r. Nr 27. poz. III) lub ustalenie 
dochodu na podstawie ksiąg handlowych nie jest moż
liwe, dochód ustala się w drodze oszacowania z zasto
sowaniem norm zysku w stosunku do obrotu ' w wy
sokości: 

l) SOJo - z działalności w zakresie handlu zagranicz
nego wykonywanej na własny rachunek. 

2) 10°/0 - z działalności budowlanej lub montażowej. 
, 3) 60% - od obrotów z prowizji. 

4) 20010 - z pozostałej dżialalności. 

2. Jeżeli osoba zagraniczna udowodni, że wynikają
cy z bilansu udział zysku w obrocie z jej działalnoścl 

zarobkowej za granicą i na obszarze Polskiej Rzeczypo· 
spolitej Ludowej jest niższy od określonego w ust. 1, 
dochód ustala się przy przyjęciu tego nizszego udziału, 
nie niższego jednak niż: 

1) 311/0 - z działalności w zakresie handlu zagranicz-
nego wykonywanej na własny rachunek. 

2) 6010 - z działalności budowlanej lub montażowej, 
3) ' 4o% -:- od obrotów i prowizji. 
4) 129/9 - z pozostałej działalnoścl. 

§ 8; 1. Podatki obrotowy i' dochodowy pobiera .ł~ 
od osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę ZA 

granicą , w ,tortnie rycżaltu: 
' 1) od przychodów z tytułu należności ,za wywóz }adun~ 

ków i , pasażerów przy)t~tych do przewozu w port .. cb 
polskich przez ' zagranfczne przedsiębiorstwa ' morskiej 
żeglugi handlowej, z wyjątkiem ' ładunków i pasaie
rów lrari'zytowych - w wysokości 1()lI!. tych przy
chodów. 

2) od' pr'~ychodów uzyskanych w Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej przez zagraniczne prz,edsiębiorstwa że

glugi powietrznej - w wysokości 10°/. tych przy
chodów, 

3) od przychodów uzyskanych z działalności widowi$ko
wej, rozrywkowej lub sportowej. wykonywanejprzes 
przedsiębiorstwa zagraniczne. a organizowanej przes 
polskie przedsiębiorstwo imprez artystycznych lub 
rozrywkowych - w wysokości 120/. należności za 
świadczone uslugi. ' 

2. Zwalnia się od podatków obrotowego i dochodo
wego przedsiębiorstwa żeglugi mors~iej i powietrznej 
tych państw, w których polskie przedsiębiorstwa żeglugi 

morskiej i powietrznej są zwolnione od takich podatków. 

§ 9. Podatek dochodowy od dochodów uzyskanych 
na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej , przez oso
by zagraniczne z praw majątkowych i kapitałów. a w 
szczególności z opłat za udostępnienie prawa

i 
do eks

ploatacji wynalazków, metodprodukcjf. znaków towa
rowych I praw autorskich, z opłat za, wy~ajern filmów 
i udostępnienie ich do wyświetlal1iaw kinach i telewizji, 
z odsetek od udzielaHch kredytow 'biazdywidend f ,in .. -

nych dochodów z tytułu udziału w zyskach osob praw
nyc:h. pobiera ' Się w formie ryczałtu w wysokości 30°/, 
przychOdu. 

§ lO. Podatek od wynagrodzeń od przychodów z t y-
' tulu twórczości lub działalnosci naukowej. oŚwiatl,wej. 
artystycznej. literackiej i publicystycznej. przekazywa
n ych za granicę w walucie zagranicznej, pobiera się w 
wysokości 30% wypłacanego wynagrodzenia bez odlicze
nia kosztów uzyskania. 

§ 11. 1. Do poboru podatków obrotowego i docho
dowego w formie ryq.ałtu od , przychodów określonych 

w § 8 ust. t. podatku dochodowego w formie ryczałtu 
od dochodów określonych w § 9 oraz podatku od wyna
grodzeń od przychodów określonych w § 10 obowiązana 
są jako płatnicy jednostki gospodarki uspołecznionej wy
płacające należności z tytułów , wymienionych w tych 
przepisach, przy każdej wypłilcie należn()ści. 

2. Płatnicy przekazują pobrany podatek do budżetu 

terenowego właściwego dla Naczelnika DZielnicy Warsza
wa-Śródmieście w terminie do dnia 10 każdego miesiąca 
za miesiąc ubiegły, składając rÓwnocześnie wykazy za
wierające dane dotyczące osoby podatnika. tytułu i kwo
ty wypłaconej należności oraz rodzaju i kwoty pobrane
go podatku. 

3. Płatnicy pobierający podatek 'od dochooów okre
ślonych w ' § 9 oraz 'od przychodów określonych w § 10 
obowiązani są wydawać podatnikom zaświadczenia o wy
sokości pobranego podatku. sporządzone według ustalo-
nego wzoru. 

/ 
§ 12. Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania 

za granicą, przebywa jące na obszarze Polskiej Rzeczypo
lipolitejludowej i otrzymujące wynagrodzenie za prac. 
wykonywaną ,nabbszarze Pols,kieJ Rzeczypospolitej Lu
dowej ;- bez względu na miejsce wypłaty tych wyna
grodzeń -obowiązane są w terminie siedmiu dni po 
upływie miesiąca, ,w którym otrzymały wynagrodzenie. 
óbI,iczyć należny 'podatek od 'Wynagrodzeń) wpłacłćgo 
do budżętu właściwego dla organu poąatkowego według 
miejscapóbytu danej oloby w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. skhldając równocześnie deklarację. ' w której 
wymieniają kwotę wynagrodzenia i kwotę podatku oraz 
sposób obliczenia kwoty podatku. Jeżeli wynagrodzeni. 
jest wyplacane przez płatnika w Polskiej Rzeczypospoli
tej 'Ludowej, do obliczenia i poboru podatku od wyna
grodzeń jest obowiązany płatnik. 

§ 13: \V sprawach nie uregulowanych w rozporzą
dzeniu stosuje się przepisy o podatkach obrotowym, d()oo 
chodowym i. od wynagrodzeń oraz o zobowiązaniacb p()oo 
datkowych. dotyczące osób fizycznych l prawnych nł~ 
będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, mają
cych miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. . 

§ 14. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, Jeżeli 
umowa międzynarodowa stanowi inaczej. 

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra , Finansów 
z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie opodatkowania zagra
nicznych osób fizycznych i osób prawnych (Dz. U. z 1977 r. 
Nr 18. poz. 71, z 1979 r. Nr 8, poz. 49 i ., Z 1981 r. Nr 28, 
poz. 148). 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i , ma zastosowanie do wymiaru i pOboru podatków 
należnych za okres od roku podatkowego 1.98~. 

Minister Findnsów:M. Krzak 




