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" ,6) . państwowych przedsiębiorstw uzyteczności publicznej, 

7) państwowych,· przedsiębiorstw . drobnejwyt~órczości, 

8) państwowych · przedsiębiorstw gospóqarki rolnej. oraz 
, panstwowych gospoda~stw rolnych, 

9) przedsiębiorstw podległych Ministrom: Obrony Naro
dowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości (dzia
łających . przy zakładach karnych) oraz Finansów, 

10) przedsiębiorstw państwowych handlu zagranicznego, 
11) przedsiębiorstw państwowych turystycznych, 
12) przedsiębiorstw 'państwowych prowadzących gry loso

wei, totalizatory, 
13) prz~dsiębiorstw paJistwowych gospodarki morskiej, 
14) przedsiębiorstw państwowych helnd-Iu wewnętrznego. 

Art. 39. Rada Ministrów, w drodze -rozporządzenia, 

określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej przed- ' 
siębiorstw oraz zasady i -tryb finanS-owania wydatków 
przedsiębiorstw, , ponoszonych na ceJe obronności kraju. 

Art. 40. Przepisy wykonawcze. o których mowa w 
art. '-3. 4. , 7. 31. 35. 38 i 39, są wydawane po zasięgnięciu 
opinii właściwęj komisji sejmowej. 

Art., 4l. , 1. W latach 1"982 j J 983 amortyzacja od 
środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i praw
nych podlega podziałowi między 'przedsiębio-rstwa i. bu
dżet. 

2. Priedsiębiorstwo przeznacza na fundusz rozwoju: 
l) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz war

toś€i niematerialnych i prawnych, uzyskanych ~ wy
niku inwestycji finansowanej _w całości lub cżęścł 
z kredytu bankowego, do czasu spłaty tego kredytu. 

2) 70°/0 równowartości pozostałych odpisów amortyza
cyjnych.pomnożonej przez stosunek procentowy umo
rzeniaśrodków trwałych oraz wartości niematerial
nych I prawnych. do ich wartości początkowej 

wecBug stanu na dZIeń 'l stycznia danego roku. 
3. Rada Ministrów może dla określonych grup przed-o 

slębiorstwzwiększyć pro.cent amortyzacji przeznaczonej na 
fundusz rozwoju p rzedsiębiorstwa. 

Arl.42. W latach 1982 i 1983 część funduszu postępu 
techniczno-ekonomicznego 'przedsiębiorstwa p.odlega od
prowadzeniu na rzecz · Centralnego Funduszu Postępu 

Techniczno-Ekonomicznego rta dotychczasowych zasa
dach. 

Art. 43. 1. W latach 19821 1983 stosuje się zasady 
rozliczeń finans9wych z tytułu obrotów w h~ndlu zagra
nicznym, określone w ust. 2-11. 

2. , Przedsiębiorstwu dokonującemu eksportu przysłu

guje prawo do zwrotu cła ' importowego, pobranego od 
surOWCGW, materiałów, półfabrykatów lub elementów 
kooperacyjnych, zużytych w poszczególnych fazach pro
dukcji towaió,w ! usług sprzedanych na eksport. 

3. Przedsiębiorstwu dokonującemu eksportu przysłu

guje prawo do zwrotu podatku obrotowego przejętego 

przez budżet państwa w poszczególnych fazach produkcji ' 
towarów i usług sprzedawan ych na ekspprt. 

4. · Z\~'rotu cła i podatku, o których mowa w ust. . l 

ł 3, nie stosuje się do ek~poltu rózliczanego według C8111 
utzędowYFh. 

5.W .imporcie i , eksporcie towarów, na którestc.:l 
suje się ceny urzędowi- ustalane na podstawie odrębnyc. 
przepisów, rozl.iczenij;lpomiętlzy ,odbiorcami i dostaWCO",," 
mi a przedsiębiorstwami handlu zagranicznego następuj, 
według cen urzęp.owych. 

6. Upowa±nia się MiJlistra Handlu Zagranicznego d. 
prowadzenia rachunku wyrównawczego. -

. 7. Rachunek wyrówna-;"'czy może być zasllanYdota. 
cją budżetową do wysokości środJców przewidzianych n. 
ten cel w budżecie państwa. Pozostałość środków ! n_a r. 
chunku wyrównawczym jest rozliczana na konie,c rokll 

, z budżetem państwa. - . 
8. Zasady prowadzenia rachunku wyrównawczeg~ 

rozliczeń 'ustalajll Ministrowie: Finansów oraz Handha 
Zagranicznego. 

9. Minister Handlu Zagran,icznegc dysponuje twO
rzonym ze środków ' budżetowych funduszem nagród .W 

celu materialnego zainteresowania -- dzialalnościll ' w sferze 
handlu zagranicznego. ' ) 

10. Wysokość funduszu nagród zostanie każdorazo
-wo okre~lona w centralnym planie rocznym i w budżecie 
parlstwa, w _części dotyczącej :Ministerstwa Handlu Za
granicznego. 

11. Do "czasu wydania odrębnych przepisów MinI
ster Handlu Zagranicznego, w porozumieniu z Ministrem. 
Finansów, może rozciągnąć przepisy ustępów poprzedZA
jących ' na spółdzielnie oraz spółki będące przedsiębior- 
stwami handlu zagranicznego. 

tArto -44. 1. Przedsiębiorstwo, które w ~81 r. doko
nało niższych odpisów na ?-akładowy fundusz ' socjalny 
i miesżkaniowy w przellczeniu na jednego _ zatrudnionego 
od wys'okości ustalonej wart. 18 ust. 1; podwyższa te 
odpisy w dWQch eta'pach: . 

1) w 1983 r. w wysokości połowy różnicy pomiędzy: 

wysokością odpisu określonego wart. 18 ust. l a w-.p 
sokością przypadającą na jednego zatrudnionego VI 

1981 r .• 
2) w 1984 r. dopetnej wysokości określonej wart. l' . 

ust. 1. 
2. Przedsiębiorstwo, które w 1981 r. dokonało odpI. 

sów wyższych w przelicze'niu na -jednego zatrudnionego 
od wysokości ustalonej-- w art. 18 ust. 1. dokonuje odpi
sów w takiej samej wys,okości do czasu ich zrównania 
z wysokością określoną w tym przepisie. 

Art. 45. Do czasu uchwaleriia ustawy ' o Państwo
wym Funduszu AktywIzacji Zawodowej obow1llzujll d~ 
tychczasowe przepisy w sprawie Funduszu Ak,tywizacjl 
Zawodowej. 

Art. 46. Ustawa wchodzi w życi. ,z dniem ' 1 I lipca 
1982 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. JablońskJ 
Sekretarz Rady Państwa: ' E. DLida 

55 
USTAWA 

z dnia f6 lutego 1982 r. 

o opodatkowaniu Jednostek 

Rozdział I 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Ustawa regulujli opodatkowanie, 

\ 

gospodarki uspołecznioneJ. 

1) wzedsiębiorstw panstwowych, 

2) zrzeszeń przedsiębiorstw i innych organizacji grupu
jących przedsi~biorstwa państwowe. 
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I} ' pn.clsiębiorstw ml~zynlirodowycb l blnych 1~dno. 
Itek gospodarczych. utworzonych przez , org.anadmi-' 
niBtracji państwowej w!.i1Ólnie z innymi państwami 

Ila, pOdstawie porozumienia bądź' \lmo:wy, 
~ utworzonych przezpr~edsiębiorstwapaństwowe 

' przedsIębiorstw mieszanych z podmiotem zagranicz
nym.~ organizacją spółdzielczą bądź z organizacją spd
łecmq ludu pracującego, 

') ,zagranicznych osób prawnych działających w Polsce 
na ' podstawie porozumienia między Rządem Polskł'ej 

Rzeczypospolitej Ludowej a ' rządami ()bcych pdllStw, 
8) banków, z wyjątkiem Narodowego Banku Polskieg'o, 
i) szkół wyższych i jednostek badawczych, 
8) innych niż wymienione w pkt 1-:-1 państwowych 

jednostek organizacyjnych. prowadzących dzialalność 
gospodarczq. 

9) , spółdzielni i ich' związków. 
10) spółek handlowych, w których Skarb Państwa albo 

, jednostki gospodarki uspołecznionej posiadają udział 

wynoszący ponad 50°/. kapitału zakładowego. ' 
11)lpółek wodnych i leśnych ' oraz ich ~wlązków. 
12) organizacji politycznych. społecznych i zawodowych , 

- 'Zwanych dalej "jednostJcami gospodarczymi" . .• 
2. Rada Ministrów. po zasięgnięciu opiriii właściwej 

komisji sejmowej. w drodze rozporządzenia, może uznać 
za jednostki gospodarcze także inne jednost~. gospodar
ki uspoł~znlonej niż wymienione w ust. 1. 

,Art. 2. Minister Finansów. w drodze rozporządzenia. 
określa zasady '1 tryb zgłaszania obowiązku podatkowego 
(rejestracji podatkowej). 

- nil .którego otsz.arze działania znajduje się w danym 
roku podatkow,m- siedziba je~lnostki gospodarcz~jl . a w 
wypadkach określonyc;h wart. 3 ust. l -- zakład jedno-
5tkigospodarczej sporządzający bilans. 

2. Siedzibą jednostki ' gospodarczej .fest miejscowość'; 
w której znajduje się jej zarząd. lub miejscowość okTe
ślona w przepisach (statucie) jako siedziba jednostki. 

,3. W razie zmiany siedziby jednostki gospodarczej w 
ci.ągu roku podatkowego dokonyWanie czynności okre
ślonychw ust. 1 za rok •. w którym nas'tąpiła zmiana. na
leiy do orgahupodatkowego. który był właściwy przed 
tq zmianą. 

Art. 5. ' Odrębna ustawa określa. które podatki sta
nowią dochód budżetu centralnego. Ii które budżetów 

terenow ych poszczególnych stopni. 
! 

Rozdział 2 

Podatek obrotowy. 

Art. 6. 1. Opodatkowaniu podatkiem obrotowym 
podlega działalność gospodarcza. wykonywana prźez jed
nostki gospodarcze, polegająca na: . 

l) sprzedaży' (dostawie) wytworzonych prze,znie pro
duktów. 

2) sprzedaży produktów import0':Vanych. 
3) sprzedazy produktów wytwarzanych bądź importo

wan ych przez inne jedrwstki gospodarcze, w wypad
kach i na warunkach określonych przez Ministra Fi
nansów, 

" Art. 3. 1. .Jednostkl gospodarcze uiszczają: / 4) sprzedpży komisowej • 

. 1) podatek obrotowy, 5) zakupie (skupie) prsduktów określortychprzez Mi-
2) podatek ,od płac, nistra Finansów. 
3) podatek od nieruchomości, 
.e) podatek dochodowy 6) świadczeniu usług (rol?ót), w tym również usług po-

legających na przewozie. spedycji, wykonywaniu 
oraz podatki wynikające ż odrębnych ustaw podatko- umów agencyjnych i zlecenia, reklamy. wynajmie, 
wych. ~ydzierżawianiu lub ' przechowywaniu rzeczy •. orua-

2. Jednostki gospodarcze. w porozumieniu z właści- nizowaniu i prowadzeniu gier losowych i totalizaŁo-
wym w myśl art. 4 ust. ' l organem podatkowym. mogą rów. usług w zakresie kultury i sztuki oraz usług 
ustalić, te podatki określone w ust. 1 pkt 1-3 uiszczają rozrywkowych. 
zakłady tych jednostek sporządzające bilans. 7) organizowaniu imprez. 

3. Jednostki gospodarcze są obowiązane do oblicza-
nia. i terminowego wpłacania należnego podatku bez we- 2. Za, sprzedaż produktów wytwarzanych przez jed-

nostki gospodarcze uważa się ' również .sprzedaż wezwania organu podatkowego. 
wnętrzną. polegającą na przekazywaniu produktów we-

4. Urządzenia ewidencji księgowej jednostki gospo- wnątrz' jednostki gospodarczej. p'Izeznaczonych dla: 
darczej powinny zawierać dane 'potrzebne do ustalenia 
przedmiotu i podstawy opodatkowania. wysokości należ- ' 1) własnych inwestycji, 
nęgo podatku oraz uiszczonych z tego tytułu kwot. 2) działalności wyodrębnionej finansowo, 

Art. 4. 1. Organem pOdatkowym właściwym do wy- 3) biur kompletacji dostaw. sklepów fabrycznych I In"" 
dawania decyzji w sprawach ustalenia wysokości lObo- nych punktów sprzedaży detalicznej 'prowadzonej 
)Viązańpodatkowych I poboru podatków jest: przez jednostkę gospodarczą. 

1) okręgowy zarząd dochodów państwa. i kontroli fi. 4) innych celó\v, nieprodukcyjnych. 
ilanaowej - codo podatków stanowiących dochód 3. Opodatkowaniu podlegają również: 
budżetu ' centralnego, z wyjątkiem podatków od jed-l) nadmierne ubytki , produktów określonych przez, Mi-
nostek gospodarczych podległych Ministrom Obrony nistra Finansówi za nadmierne ubytki produktów 
Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych. w odniesie- uważa się ubytki powstałe w czali. ich produkcji, 
ntu do których właściwym organem podatkowym magazynowania. przerobu, zużycia lub przewozu, 
, .. t Minister Finansów, zmniejszone o powstające w czasie tych c~y'nnośd 

J)t.r~nowy organ administra!;;ji państwQwej, stopn'ia dopuszczalne ubytki. 'obliczone na ,podstawieobowiq-
woj.wód~kiego - CO do podatk.ów· stanowiących do-- Kująqchnorm. 

chód jednostkowego budżetu ' wojeWództwa. .2) " zawinione niedobory -produktów.Je~elt:r:godnl • . _000--. 

, ' 

",,": ___ ~wy~pn~łat.taC1i,r"'Pa.Mtwow.eJ\,' ~IAc ~, · " " " ~, , ,,'wi~i'!;-p~.i'4tttlez~C~ ,cSób-:, _poowłe~~;,' ;' , ' .. ~, 
.. ' -'- ~.""t.woweg.o:' , ...... cQ ' de . podatkPwS;tano.wl~yth ,go--' dzhrlnych ,za ' t~ . nied9:bofy , E>ulicN . • t,;po : cen-ie det'6~ . 

childbud:ietuterenowego .top~a JKJdlłtawow .. UG U~·znei ; łuf>.: (el'1ie .bytll~ 
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4. Za produkty uważa , się: 

1) wyroby gotowe i ·· częściproduktówi' w tym równieł 
niepelnowartościowe (pozagatunkowe), 

2) surowce i półfabrykaty, jeżeli ich sprzeda'! następu
je po cenie zawierającej podatek obrotowy, 

3) produkty uboczne, 
4} w jednostkach skupu - również produkty gospodar

ki rolnej, hodowlanej, .ogrodniczej, sadowniczej, 1.
snej, łąkowej, wodnej i rybnej, 

5) w wypadkach określonych w ust. 3 pkt 1 - rów
nież surowce, materiały, półfabrykaty i produkcją VI. 
toku. 
5. Opodatkowanie, o którym mowa w ust. 3, stosuje 

się bez względu na przysługujące jednostce gospodarczej 
z innego tytułu zwolnienia od podatku obrotowego tub 
ulgi podatkowe. 

Art. 7. 1. Podatnikiem jest jednostka gospodarcz. 
prowadząca działalność gospodarczą polegającą na: 

1) wytwarzaniu (przetwarzaniu) lub wydobyciu produk .. 
tów, . 

2) wykańczaniu, naprawie lub odnawianiu produktóVl. 
w tym celu nabytych, , 

3) sprowadzaniu produktów z zagranicy (imporcie), 
4} sprzedaży w stanie nie przerobionym produ'któw n&

bytych, 
5) świactCzeni,u usług. 
6) organizowaniu Imprez 

- jeżeli w następstwie tej działalności osiąga obrót podoi 
legający opodatkowaniu. 

2. Podatnikiem jest równłet jednostka gospodarcza. 
1) z tytułu nadmiernych ubytków i zawinionych nied~ 

borów, 
2) udzielająca, w zakresie swej działalności, innym jed

nostkom lub osobom fi::ycznym zamówień na wykona. 
nie produktów z jej własnych materiałów i surow
ców. które następnie zbywa, lub przyjmująca zamó
wienia na wykonanie usługi przez inne jednostki. lub: 
osoby. 

Art. 8. 1. Podstawę opodatkowania stanowi obrót 
osiągnięty przez jednostk~ gospodarczi\o 

2. Obrotem jest należność: 
1) za sprzedane produkty - obliczona według celi 

sprzedaży (cen realizacji), 
2) za świadczone usługi - obliczona według cen usług, 

a w wypadku gier losowych i totalizatorów - sum. 
wpł3.t uczestników tych imprez. 

3. W wypadkach określenia stawki podatku obroto
wego kwotowo od jednostki produkcji podstawę opodat
kowania stanowi ilość sprzedanych lub zakupionych pro
duktów. 

Art. 9. t. Przy opodatkowaniu nadmiernych ubyt
ków produktÓW za podstawę opodatkowania przyjmuje 
sią wartość nadmiernego ubytku produktu, określoną we
dług cen zbytu. 

2. Przy ~podatkowaniu zawinionych niedoborów pro
duktów podstawę opodatkowania stanowi należnoś~, któ
rą obciązono osobę odpowiedzialną za niedobór. 

Art. 10. 1. Przy opodatkowaniu świadczenia usług 
podstawę opodatkowąma stanowi należność (opłata) za 
usługi. z wyłączeniem wartości materiałów i części 'Zali~ 
czonych zleceniodawcy i wyodrębnionych .w fakturze. 
Wyłączenia tego nie ' stosuje liię do usług objętych cen
nikiem, jeteIi cena obejmuje r6wnieinależność za ma-

teriały i' części zaliczone zleceni~dawcy do wartości 
usług. 

:L. Jeżeli jednostka gospodarcza przyjmuje zlecenie 
na wykonanie usługi I powierza jej wykonania innej jeci

'nostce gospodarczej, podstawę opodatkowania jednostldr 
która przyjęła zlecenie od odbiorcy usługi, stanowi ró" 
nica między należnością wynikającą z faktury wystawio
nej zleceniodawcy a należnością faktycznego wykonawcy 
usługi. Obie te należności powinny być ujęte w faktU. 
ne w oddzielnych pozycjach. Jeżeli fakturę wystawi. 
tylko faktyczny wykonawca usługi, podstawą opodatko
wania jednostki, która przyjęła zlecenie od odbiorcy 
usługi, stanowi kwota należnej prowizji. 

3. Przy sprzedaży komisowej I wykonywaniu umó'" 
agencyjnych i " umów zlecenia podstawą opodatkowani. 
stanowi suma należnej prowizji oraz innych wynagrodzeA 
u wykonane usługi. 

Art. 11. Do podstawy opodatkowania nie wlicza sięr 

.1) kwot, o które zmniejszono pierwotne sumy faktur w 
wyniku korekt dokonanych w związku z uznaniem 
reklamacji. ze zwrotami produktów, stosowaniem nie
właściwych cen oraz sprostowaniem pomyłek, 

2) należności stanowiących zwrot wydatków I kosztów 
poniesionych w imieniu i na rachunek nabywcy pro
duktów oraz kośztów podróży związanych z wyko
n1łniem usług poza siedzibą jednostki gospodarczej 
świadczącej t. usługi, jeżeli zostaną wyodrębnione 

w fakturze w odtl.zielnej pozycji, 
3) należności za opakowania zakupione przez jednostką 

gospodarczą, jeżeli nie 1i4 wliczane do ceny sprze
daży produktu, 

~) dopłat do cen, które jednostka gospodarcza pobiera 
wyłllcznie jako inkasent lub płatnik. 

Art. 12. Jeżeli jednostka gospodarcza prowadzi dzia
łalność polegającą na wykańczaniu, naprawie lub odna
wianiu produ~tów nabytych w celu ich dalszej odsprze
daży, dla których ustalone są stawki procentowe, t~ 
• podstawy obliczenia podatku wyłącza się wartość tych 
produktów, obliczoną według ceny zakupu, pod- warun
kiem że nie określono dla tych produktów szczególnej 
stawki podatkowej, a wartość tych produktów zostanie 
przez jednostkę gospodarczłl wykazana w rachunku w 
pddzielnej pozycji. 

, 
Art. 13. Za datę dokonania obrotu uważa się: 

1) datę wykonania umowy, wynikającą z przepisów 
o formach rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów 
dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jedno
stkami gospodarki uspołecznionej, 

2) w \!ypadkach określonych w -art. 6 ust. 2 - datę 

przekazania produktówi w razie składowania pro
duktów i ujmowania ich w ewidencji w związku ze 
sprzedażą wewnętrzną jako zapasy materiałów - za 
datę dokonania obrotu uważa się datą przekazania 
produktów do magazynu materiałów lub pOdręcznego 
magazynu produkcji, 

3) w wypadkach, o których mowa wart. 6 ust. 3: 
a) w pkt 1 - dzień, w którym powstał. nadmierny 

ubytek produktu, a w razie niemożności ustalenia 
tej daty - dzień stwierdzenia ubytku, 

b} w pkt 2 - dzień, w którym niedobór został uzna
ny za zawiniony. 

Art. 14., Obowiązek podatkowy powstaje z chwil, 
rozpoczęcia przez jed'nostkęgospodarcz'l działalnośd pod-
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legającej opodatkowaniu, a kończy się z chwilą zaprze
stania tej działalnoścl. 

Art. t5.1. Stawka podatku obrotowego od sprzeda
ży produktów, o których mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1-3 
i pkt 5, wynosi 10% osiągniętego obrotu. 

2. Stawki podatku obIOtowego od sprzedaży produk
tów i usług, wymienionych w załączniku nr i do ustawy, 
dla produktów nie mogą być: niższe od 25%, a dla usług 

/ - 10% . .Rada Ministrów,' po zasięgnięciu opinii właści
wej komisji sejmowej, w drodze rozporządzenia, może w 
za leżności od sytuar ji rynkowej ograniczyć wykaz pro
duktów i usług luksusowych. 

3. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii . właściwej 
komIsji sejmowej, w drodze rozporządzenia, określa wy- . 
sokość: stawek podatk:Jwych, o których mowa w ust. 2. 

4. Minister finallsów ustala stawki podatku obroto
wego dla: 

1) wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, 

wyrobów winiarskich i produktów przemysłu piwo
warskiego, 

2) soli, 
3) tytoniu i wyrobów tytoniowych. 
4) zapałek, 

5) metali szlachetnych, 
6) benzyny i oleju napędowego. 

5. Stawka podatku obrotowego od: 
1) świadczenia usług j organizowania imprez wynosi 

5% podstawy, opodatkowania, 
2) sprzedaży komisowej wynosi 10% podstawy opodat

kowania. 
6. Deputaty pracownicze podlegają opodatkowaniu 

według stawek lobowiązujących dla dapego produktu. 
7. Minister Finansów może ustalać pobór podatku 

w innej formie . niż określona w ust. 1. W szczególnośCi 

może określać (ltawkę podatku kwotowo od jednostki pro
duktu, a w odniesieniu do produktów, . na które ustalono 
zarówno U1zędowe ceny detaliczne, jak i urzędowe ceny 
zbytu - w formie różnicy tych cen. 

8. Minister Finansów ustala tabelę (taryfę) stawek 
podatku obrotowego, która jest publikowana. 

Art. 16. 1. Stawki podatku obrotowego. określone 

wart. 15 ust. 1-5. mają charakter cenotwórczy 
i uwzględniane są jako element kalkulacyjny przy usta
laniu cen produktów. 

2. StawkL podatku w ciągu roku ' są stałe. Jednakże 
w razie podwyżki cen detalicznych, uznanych zgodnie 
z przepisami usta\vy o cenach za ceny urzędowe. Mini
ster Finansów może podatek obliczony na podstawie sta
wek objętych tilbelą zwiększyć o różnicę mię'dzy ceną 
nowo ustaloną. zmniejszoną o marże handlowe, a ceną 
obowiązującą przed zmianą. 

3. Zmiany stawek podatkowych objętych tabelą, 

o której mowa wart. 15 ust. 8. Minister Finansów może 
wprowadzić w okresie do dnia 31 października roku po
przedzającego ~ok podat)towy. 

Art. 11. 1. Przedsiębiorstwa międzynarodowe I. Inne 
jednQstki gospodarcze. określone w art. I ust. 1 pkt 3, 
uiszczają podatek obrotowy zgodnie z przepisami ustawy, 
chyba że porozumienie bądź umowa o ich utworzeniu 
określają odmiennie wysokość i sposób opodatkowania. 

2. Przepis ust. l stosuje się równieź do zagranicz~ 

nych osób prawnych działających w Polsce na podstawie 

porozumienia między Rządem Polskiej RzeczypospoliteJ . 
LudoweJ a rządami obcych państw. \ 

Art; t8. 1. ,Jednostki gospodarcze prowadzące zakl'a
dy gastronomiczne. w tym również restauracje dworcowe 
i wagony restauracyjne. uiszczają podatek obrotowy obli
cZony od I!).brotu osiągniętego ze sprzedaży napojów alko
holowych. zawierających więcej niż 18% alkoholu, w wy
sokości: 

1) w zakładach "Lux" i kategorii I - 20%, 
2) w pozostałych zakładach i wagonach 

restauracyjnych - SOfo. 
2. Sprzedaż napojów alkoholowych podlega opodat

kowaniu bez względU na przysługujące jednostce gospo
darczej zwolnienie od podatku obrotowego. 

Art. 19. Jednostki g~spodarcze podległe radom na
rodowym. prowadzące gry losowe i totalizatory, uiszczają 

- podatek obrotowy w wysokości: 
l) 6% obrotu oS·iągniętego z prowadzenia gier losowych 

i totalizatorów. . 
2) 2.5% obrotu osiągniętego ze świadczenia inn ych 

usług. 

Art. 20. Przedsiębiorstwo "ZJednoczone Przedsiębior
stwa Rozrywkowe w Warszawie" uiszcza z tytułu pro
wadzenia gier losowych i totalizatorów podatek obroto ... 
wy w wysokóści: 

l) 15% obrotu osiągniętego z prowadzenia gier w auto
matach, 

2) 100/0 obrotu osiągniętego z pozostałych gier i totali
zatorów. 

Art. 21. Zakłady przedsiębiorstwa państwowego "To
talizator Sportowy" uiszczają z tytułu prowadzenia gi.er 
losowych i totalizatorów podatek obrotowy w wysokości 

.50f0 osiągniętego obrotu. 

Art. 22. Przedsiębiorstwo "Państwowe Tory Wyści
gów Konnych" uiszcza podatek obrotowy: 

l) od sprzedaży biletów wstępu na, wyścigi - w wyso
kości 25% osiągniętego obrotu. 

2) z tytułu prowadzenia totalizatora. od realizacji brutto 
we wzajemnych zakładach - w wysokości 10"/. 
osiągniętego obrotu. 

Art. 23. Obroty osiągnięte ze sprzeda:Ły produktów 
usług na eksport są wolne od podatku obrotowego. 

Art. 24. 1. W razie sprzedaży produktów i usług na 
eksport podatek obrotowy uiszczony w poprzednich fa
zach obrotu od surowców i materiałów zużytych do icll 
wyrobu bądź przy świadczeniu usługi podlega zwrotowi. 

2. Zasady obliczania oraz tryb zwrotu podatku okre
śla Minister Finansów. 

Art. 25. t. Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego 
uiszczają podatek obrotowy od sprzedaży na rynek kra
jowy w stanie nieprzerobionym produktów nabytych 
Z. przeznacze.niem na eksport, jeżeli cena produktusprze
dawanego jest wYższa od _ ceny nabycia tego produktu, 
zwiększonej o marże (narzuty, prowizje). 

2. Wysokość podatku ustala się w formie różnicy 
między wartością sprzedanych produktów, obliczoną we
dług rzeczywistych cen sprzedaży, a :wartością ~błiczoną 
według cen nabycia, z uwzględnieniem m.arż handlowych 
lub narzutÓw doliczanych do · ceny oraz prowizji wypla
canych odbiorcom zgodn,ie z obowiązującymi przepisami. 

Art. 26. Jednostki gospodarcze nowo powstałe 

, uiszczają w okresie 6 miesięcy, . licząc od . pierwszego dnia 
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miesiąca,, 'w , któryxa' osiągnęły po· raz , pierwszy obrót, pod. 
legający , opodatkpwaniu; ,'8041/opodalku " om:otowegQ" dlałir 

czonego'od . 9siągniętegooqrątu ,. przy zastosowaniu , obo-
;wiąZujących~1a~ek pgd"atkowYch. ' 

. Art: 1/1; 't~Podatek ,:obrotowy od , sprzedaży produk" 
tów wytworzonych- przy użyciu odpadów zamiast surow
ca pełnowa,rŁościowego obilizasię ' o taki pro<;en,t.w ja. , 
kim surowiec pełnowartościpwy zastąpiony został odpa.
dami. 

2. Przepis. ust., l nie aotyczy produktów. dla których 
' wytwarzania jest ustalona l ub powszęchnie stos.owana 
określona technologia produkcji przewidująca użycie 

jako surowca tylko odpadów, oraz produktów wytwarza
nych z odpadów, dla których ustalono specjalne stawki 
podatkowe. 

3. Przepis ust. l stosuje się odpowiednio do opodat~ 
kowani~ sprzedaży produktów wytworzonych przy użyciu 
surowców określonych w załączniku nr 2 do ustawy. . ' 

4. Opodatkowanie sprzedaży produktów, o których 
mowa, w ust. l i 3, stosuje się1>od warunkiem, że: 

1) dostawca zaznaczy ' w fakturze, że dostarczony pro
dukt został wytworzony z , surowców odpad.ow ych, 

2) u~yto własnegO: surowca odpadowego i fakt t0n wy
nika z ewidencji materiałowej, 

3) wydatki i dochody ze sprzedaży zostały w księgo-' 
wości oddzielone od koszlów i dochodów ze sprze
daży pozostalej produkcji,-

4) w ewidencji ilościowej zostały wyodrębnione wyro
by gotowe z odpadów lub surowCów. 

Art. 28. l. , Spółdzielnie , inwalidów uiszczają podatek 
obrotowy obniżony o 6 jednostek proce'ntowych w wy
padku , osiągnięcia przez nie wskaźnika zatrudnienia in
walidów i osób traktowanych na równi z inwalidami, 
zgodnie z przepisami w sprawie zapewpienia warunków 
do dalszego ' rozwoju Spółdzielni inwalidów. ; , 

2. Spółdzielnie inwalidów. które osiągnęły wskaźnik 
zatrudnienia niż'szy od ustalonegóvl przepiąach, o któ
rych 'mowa w ' ust. 1. jednak nie więcej niż o 10"/0 ogól
nej liczby zatrudnionych. uiszcz~ją podatek' obrotowy 

' obniżony () 3( jednostki procentowe. " .. 
3. Nowo powstałe spółdzielnkinwa.lidów, ' :zatrud

niające inwali.dów ,i osoby traktowane na równi . zinwa
lidamiw liczbie nie mniejszej od połowy ,stanu wynika
jącego ze wskaźnika, o którym mowa w ust. 1. uiszczają 
w o~fE~si~ roku, licząc ' ,od ' pierwszego dnia miesiąca;, w 
którym' po raz . pierws~:y' ósiągnęły obrót podlegająqr .opo
datkowaniu, podatek Obrotowy w wysokośd połowy po
datku przypadającego. przy zastosowaniu ulgi przewidzia" 
~jwu~l. .' , 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się. jeżeli w tabeli 
stawek .. podatkowych prz~widziano dla ' spółdzielni', inwa
lidów specjalną stawkę. , 

5. Spółdzielnie inwalidów korzystają z, ulg podat-ko
wych przewidzianych w ust. l za kaźdy kwartał, Vi któ
rym przeciętna liczba zatrudnionych; obliczona jako śred
nia liCZba zatrudnionych w ostatnim 'dniu poszcżególnych 
miesięcy · kwartcrłu; odpowiada warunkom określonym w 
tym przepiSIe. '. ~" 

6. ' Spółdzielnie , inwalidów korzystające z ulgpodat
kowych, przewidZIanych w ,ust. 1, nie' tracą prawa do 
ulg, jeźeli stanzatrudniemi.s inwalidów i osóbtraktowa
nych na rówfiiż inwalidami zostalzmniejs,żony prżejśCia
·wo poniżej ustalonego wskaźniki! ' wskutek przejęcia 
;,stniejącego "zakładubądt urueh()mienia -nowego; zakład",! 

a ospójd~elnja' eJsiągni~ ustalony " dła n.ie-j wskaźn~k nie 
później , niż do końca miesiąca, w którym up.ływa ,okre~ 

6 miesięcy odda t y przejęcia istniej1ce90 lub uruchomi e-
n'ia ' no*eg6 zakładu. ,. -

' .... - ".: . ", ' " 

Art. 29. 1. Ulgi podatkowęnie mogą być łączc~:te, 
z wyjątkiem ulg , dla spółd2>ielni inwalidów. 

2.W razie zbiegu uprawnień do ulg stosuje się ulgę 
najkorzystniejszą · 

Art. 30. ZWillnia się ód podatku obrotowego działal-
ność polegającą na: ' 

l) sprzedaży artykułów zaopatrzeniowych, z wyjątkami 
określonymi przez Ministra Finansow w tabeli, o któ
rej 'mowa wart. 15 ust. 8" 

2) sprzedaży artykułów kooperacyjnych, których ceny 
'ustalane są według przepisów ocenach umownych, 

3) sprzedazy produktów i usług, na które udziela się 
dotacji przed!Diotowych. , \ 

4) sprzedaży wyrobów wojskowych, 
5) sprzedaży produktów gospodarki rolnej, hodowlanej, 

ogrodniczej, sadowniczej, leśnej , łąkowej, wodnej 
i rybnej. z wyjątkiem sprzedaży produktów wytwa
rzanych sposobem przemysłowym w ramach tej go
spodarki oraz sprzedaży drewna, 

6) wynajmie: ' 

a) lokali na podstawie decyzji administracyjnej 
o przydziale lokalu, 

b) przez zakłady 'pracy zbim:owych pokojów gościn
nychpracownikom jednostek gospodarki uspołecz-
nionej. .. 

c) lokan i garaży, gdy wynajem ich, nie stanowi sta
łej działalności gospodarczej danej jednostki, 

7) organizowaniu i prowadzeniu kursów naukowych lub 
nauczania, odcżytów, wystaw. muzeów. publicznych 
imprez teatra!-:lych. muzycznych i baletowych, zabaw 
i wieczorków tanecznych. zwierzyńców, świetlic, do
mów kultury. bibliotek i , czytelni, burs, internatów, 
przedszkoli, przytułków. schronisk noclegowych' i in
nej dZIałalności służącej ' celom opieki społecznej, 
a także sanatoriów i )domów wYPoczyilkowych oraz 
dorywczego 9rganizowania wyciecz~k, wczasów, kolo
nii i obozów, jak równi~ż innych fpTm wypoczynku. 

Art. 31. Zwalnia się od podatku obrotowe~.o działal-
ność , wykonywanąprtez: 

1) jednostki gospodarcze podlegle Ministrom ', Obrony 
Narodowej oraz 'Spraw Wewnętrżnych. 

2) zakłady , ubezpiecżeń majątkowych i osobowych, 
3) banki, 

' 4) . przedsiębiorstwo państwowe "Polski Monqpol Lote,; 
ryjny". " 

, 5) szkoły wyższe, jednostki naukowo·badawczę i- pod
legle im zakłady dośwjadczalne, ,Iaboratgfia, wzor
cownie (biura wzornictwa) i zakłady modelarskie. 
z, wyjątkiem sprzedaży produktów przeznaczonych na 
rynek, 

6) śpółdzielnie Inwalidów niewidomych ispółdzie1nie 
inwalidów or~z ich zakłady uznane za zakłady . pracy 
chronionej, 

7) spółdzielnie zrzeszone w ' Centralnym Związku Spól.
dzielni Budownictwa, Mieszkanioweg~, i zakłady tego 
Związku, o ile działalność ta ' jest prowadzoI)a na po-
trzeby ' własne spółdzielni! ich alonków, ' 

8) spółdz:elnie i jednostki drobnej wytwórcżości -' z t y
,tulu sprze~aty produktÓw naprawionych lub odno

;' , , • wiony<;b, :jeżeli W tym celu zostały nabyte, 

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

. "., ; 

• 
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Ił) rzemieślnicze spółdzielnie z tytułu świadczenia usług 

' na rzecz ludności I rolnictNa, jcze!i pobierana przez. 
nie marż(i nie przekracza 30ft należności, 

10) gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych" 
11) zakłady 'doskonalenia , zawodowego. 

, I,., 
Art. 32. 1. . JeŻeli jednostka gospodarcza obowiązana 

do uiszczania podatku ' oqrotcwego według różnych sta· 
węk nie ujmuje w ewidencji wszystkich danych potrzeb
n,ych do określenia podstawy opodatkowania i wysok;)sci 
pvdatku lub sporządza wadliwie dokumenty dotyczące 

rozliczenia podatku i wskutek tego uniemożliwi a prawid
łowe obliczenie podatku - organ , podatkowy ustala na
leżny podatek przez zastosowanie do ca łego obrotu pod
legającego opodatkowaniu stawki właściwej dla produktu 
najwyżej opodatkowanego w danej ,grupie, sprzedanego w 
okresie objętym rozliczeniem. 

2. vii razie brak,u mnżliwości wycdrębnienia przez 
' jednostkę gospodarczą obrotu nie pod l egającego ,opodat
kowaniu lub ' zwolnionego od ' podatku, podatek ustala się 
przez zastosowaniestawkl podatkowej ' Qkreś10nej Vi 
ust. Ido pełnego obrotu. 
, 3. W razie 'sprzedaży produktu, dla którego' nie usta-
lono ceny w obowiązującym ttybie, pobie ra się ' d() czasu 
je-j prawidłowego ustalenia podatek powiększony o WOlo, 
z tym 2:e podstawę opodatkowania stanowi ob?ót ustalo
Dy według cen faktycznie stosowanych. 

Rozdział 3 

Podatek od plac. . 
Art. 33. t. Jednostki g()spodarcze uiszczają podatek 

Od płac, obciążający , koszty ich działalności. 

' 2. Podstdwę opodatkowania stanowi suma wydatków 
pieniężnych oraz wartoŚć świadczeń w naturze bądź ich 
ekwiwalentów, pomesionych bezpbśrednioprzez jedno
atkę gospodarczą , z tytułu wyn'agrodzeń za ' pracę wyko- ' 
naną , przez osoby fizyczne na rzecz tej jednostki. 

3. Z podstawy opodat~~wa,nia wyłącza się: , 
l} wydatki' uznane odrębnymi przepisami za nie / m"jące 

charakteru wynagrodzeń, za pracę, 
-....... 

2) Vi organizacjach, o których mowa wart. 1 ust. 1 
pkt 12, wydatki pieniężne na wynagrod zenia wypła

cane pracownikom zatrudniónym w , tych " organiza
cjach przy realizacji ich zadań statutowych , (niego-

, spodaFczych). ' 

4. Stawkę podatku od płac ustala się w wysokości 
20% podstawy opodatkowania. 

2. Podatek od nieruchomości stanowi dochód własny 
budżetów terenowych. 

3. Opodatkowaruu podlegają: 
1) bud ynki i budowle przeznaczone na cęle użytkowe, 

2) grunty .. z wyjątkiem gruntów przeznaczonych na cele 
rolnicze. 

.4. Za grunty przeznaczone na cele rolnicze: o któ
rych mowa ' w ust. 3 pkt 2, uwaza si ę wszystkie , grunty . 
będące własnością lub będące w użytkowaniu jednostek 

,gospodarczych, służące celom produkcji rolnej, do któ
rych w . szczegó l ności zalicza się: 

1) grunty określone w ewidencji gruntów jako ' użytki 
rolne, to jest: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwi
ska trwałe oraz grunty pod uprawami wiel'oletnimi, 
jak chmielniki i winnice, . .,. " , 

2) grunty pod stawami rybnymi, 
3) tereny rolniczego budownictwa gospodarczego, 

4) t~reny pasów wiatrochronnych, 
5) teren.y urząd żeń przeciVferozyjnych, 
6) tereny ogrodów działkowych i działek przyzagrodo

wych. 

Art. 36. 1. Obowiązek podatkowy ciąży na jedno
stkach gospodarczych, które są właścicielam i lub uż yt
kownikami budynków I budowli oraz gruntów zajętych 

w całości lub części na potrzeby prowadzonej przez n1e 
działalności .. 

2. Priepisust. 1 stoslJje się również do użytkowni
ków, ktÓrzy z tytułu użytkowania budynków, budowli 
oraz gruntów nie oplacają czynszu . 

3. Obowiązek ' podatkowy powstaje od pi~rw5zego 

dnia, iniesiąca kalendarzowego, następującego po powsta
niu okoliczności uzasadniających ' ten . obowiązek l ub ulra
tę warunków do zwolnienia Od podatku. 

, / 

. .(. Obowiązek podatkowy wygasa . z upływem mie~ 
Iląca kalendarzowego, w którym ustały okoliczności UZćl- , 

sadniające ten obowiązek lub powstały warunki do zwol-
nfenia od podatku. ' ' 

5. Jeżeli obowiązek podatkowypowsta~ lub wygasł 

w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjo
nal-nie do liczby~ miesięcy, w których istniał obowiązek 

podatkowy. 

1) 

Art. 37. 1. ' Podstawę opodatkowania stanowi: 

d'la budynków i budowli - ich wartość będąca pod
stawą amortyzacji, choci'ażby, były one całkowicie 
zamortyzowane. Jeżeli część budynku zajęta jest na 
ce.le mieszkalne - podstawę opodatkow ' :'i.a części 

. Art. 34. 1.' Wolnę są od podatku od płuc , jednostki budynku zajętej na cele użytkowe stanowi c zęść peł-
gospodarcze utworzone na podstawie porozumień między nej wartości budynku odpowiadająca procentowemu 
Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ci rządami stosunkowi powierzthni zajętej na cele użytkowe do 
obcych państw (art. 1 ust. l pkt 4 i 5), jeżeli wynika to ogólnej powierzchni całego budynku. Budynek uważa 
z tych porozumień. się za przeznaczony w całości na cele użytkowe, je-

2. Minister Finansów ustala ulgi w podatku od płac żeli część budynku przeznaczońa na te cele stanowi 
ala spółdZIelni inwalidów i innych jednostek gospodar- c'o riajmniej 80910 ogólnej powierzchni budynku, 
czych zatrudniających inwalidów i osoby traktowane na , . 2) dla gruntów' ~ powierzchnia tych, gruntów. 
równi z inwalidami. Srodki uzyskane z tytu!u ohniżenia 

2, Przez powierzchnię g-ruńtów rozumie się calą pokwoty podatku przeznacza się na fundusz rehabilitacji in-
walidów. wierzchnię gruntów nie wyłączonych z opoaatkowania, 

Rozdział 4 

Podatek od nieruchomoścł. 

Art. 35. t. Jednostki gośpodarc~~ :tińcznją ~datek 
pd nieruchomości! pbciążający kosztY ich działalności; 

bez względu na to, czy jest ona zabudowana, czy zajęta 

na inne cele. 

3. Od budynków I budowli oraz gruntów, użytkowa
nych sezonowo jako domy wypoczynkowe lub w których 
Świadczone są usługi potelarskie, podatek od nierucho
m,ości pobiera się "la okres sezonu. 

,I 
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4. Stawka podatku. od nieruchomości wynosi rocznie: 

~ l) od budynków i budowli - 3010 wartości będącej pod
stawą amortyzacji. 

2) od gruntów - 10 zł od 1 m 2 powierzchnI. 

5. Rady narodowe stopnia wojewódżkiego mogą 

~bniżać stawki podatku od ni'eruchomości. 

' Art. 38. Zwalnia ~ię od podatku od nieruchomości: 

1) państwowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej: 

2) zakłady bud:t;etowe oraz gospodarstwa pomocnicze 
jednostek budżetowych działające na zasadach upro-
szczonych. ' , 

3) organizacje polityczne. społeczne i zawodowe. z wy~ 
jątkiem budynków i budowli oraz gruntów związa

nycp z prowadzoną działalnością , gospodarczą. 

4) szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze. z wy
jątkiem zakładów doświadczalnych. '5, budynki i budovyle: 

a) , związane z wykorzystywaniem gruntów na, cele 
produkcji rolnej i leśnej. 

b) wzniesione na tefenie nowych budów. jeżeli są 

wykorzystywane wyłącznie na potrzeby tych bu
dów. przez okres realizacji budowy oraz w okre
sie 6 miesięcy po oddaniu jej do użytku. 

6) budynki lub ich części ' przeznaczone na cele miesz
kalne oraz budowle-i grunty związane z tyJ)1i budyn
kami. 

7) budynki i budowle oraz grunty: 

a) stanowiące własność Panstwa lub jednostek go
spodarki uspołecznionej. a pozostąjące we włada
niu , Naczelnej Rady Spółdzielczej. centralnych 
związków spółdzielni, i Centralnego Związku Rze
miosła. 

b) stanowiące własność Centralnego' Związku Spół
dzielni Ipwalidów oraz Związku Spółdzielni N ie
widomych. z wyjątkiem zajętych przez za'kłady , 
produkcy jne lub usługowe. ' 

8) grunty: 

a) stanowiące tereny leśnego budownictwa gospodar
czego oraz bU9-0wnictwa wymienionego w pkt 5 
lit. bj. 

b) 'zajęte na tereny leśnych pasów ochronnych. 

c) określone jako leśne w przepisach o państwowym 
gospodarstwie leśnym. 

d) zajęte na cele dróg publiczllych. 

9) budynki i budowle oraz grunty stanowiące własność 

kolei. 

10) bIldowie' oJ:az grunty ' zajęte przez 
rzeczne i morskie. 

11) rurociągi i zajęte pod nie grunty. 

Rozdział 5 

Podatek dochodowy. 

porty lotnicze, 

, Art. 39. Jednostki gospodarcze uiszczają podatek do~ 
chodowy. 

. ~ 
Art: 40. 1. Podstawę opodatkowania podatkiem 00-

chodowym stanowi zweryfikqwapy , zysk bilansowy, w y
kazany IN rocznym , sprawozdaniu finansowym. sporządza

nymzgodnie z obowiązującymi podatnika zasadami ra-
chunkowości. ' 

, 2. Podstawę opodatkowania podwyższa, się o koszty 
I straty uznane za nie uzasadnione • .,. 

3. Rada Ministrów. w drodze rozporządzeria, """",,,sla 
rodzaje kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione. 

4. Do podstawy opodatkowania nie wlicza 
stanowiącego udział w wyniku finansowym 
biorstw wspólnych i mieszanych. 

się zysku 
przedsię-

Art. 41. t. Dla ustalenia zysku bilansowego do 
k osztów działalriości jednostki gospodarczej zalicza się 
amortyzację środków trwałych oraz wartości nieI1'late
rialnych i prawnych. w kwocie wynikającej z obowiązu
jących stawek amortyzacyjnych. 

2. Rada Ministrów. w , drodze rozporządzenia. określi 
w terminie do dnia 31 grudnia 1983 r. zasady amortyzacji" 
ś rodków trwałych. wartości niematerialnych i prawnych 
oraz wysokość stawek amortyzacyjnych. 

Art. 42. I. Jeżeli~rgan podatkowy stwierdzi. że 
wskutek nieprzestrzegania przez podatnika obowiązują

c"}ch 'przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości 

zysk bilansowy wykazany został w niewłaściwej wyso
kości, wzywa on podatnika do sprostowania sprawozdania 
finansowego. wyznaczając w tym celu odpowiedni ter
min o~az wskazując pozycje. które powinny byt sprosto
wane. 

2, Jeżeli podatnik nie dokona sprostowania sprawo
zdania finansowego w wyznaczonym terminie. organ po
datkowy ustali podstawę opodatkowania. 

Art. 43. 1. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi prowa
dzenie ksiąg rachunkowych w sposób uniemożliwiający 

ustalenie podstawy opodatkowania i ustali podstawę tę 

szacunkowo. wówczas zobowiązanie podatkowe ustalę. się 

przez zastosowanie do takiej podstawy opodatkowania 
właściwych stawek podatku. zwiększając obliczony po
datek o 20010. W uzasadnieniu decyzji ustalającej wy
sokość podatku -dochodowego organ podatkowy wskaże 
przyczyny powodujące pominIęcie w postępowaniu ksjąg 

1 sprawozdania finansowego. 

2 .. JeŻeli organ podiltkowy stwierdzi. że jednostka 
gospodarcza zaliczyła do kosztów działalności eksploata
cyjnej koszty wytworzenia lub zakupu środka trw,!łego 
albo inne koszty inwestycyjne. pod'atek dochodowy obli
czony według właściwych stawek zwiększa się o kwotę 
:równą tym kosztom. 

Art: 44. 1. Podatek dochodowy od jedrostek/ gospo
darczych, z zastrzeżeniem art. 45-47. ustala się według 

następującej skali: 

Stawka podatku c)ochodowego od każdej części zysku 
wynosi przy rentowności 

ponad ponad ponad ponad ponad 
ponad do 50f0 59/0 10010 15010 ' 20010 25010 

do 10010 do 1501n do 20010 do 250f0 do 30010 30010 

--' ~ 
O 40 50 60 70 80 90 

. 

2. Podatek oblicza się w sposób składany. oddzielnie 
dia każdego z określonych w ust. l przedziałów rentow
ności. 

3. Procent' rentowności określa , się przez ustalenie 
stosunku zysku do kosztów , przerobd. Przez koszty prze
robu rozumie-się koszty własne sprzedaży produktów. ro· 
bót i usług. pomniejszone o koszty materiałów. przedmio~ 
tów nietrwałych i energii oraz obr(ihld obcej; za koszty 
przerobu w działainości handlowej przyjmuje się koszty 
hand.lowe. 

,/ 
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Art. 45. 1.: Podatek ;p,ochodowy od: 
1) przędSiębiorstwinając)'ch- formę spółek. ' w któ~ych 

Ska rh ,Panst w a. przedsi~ bi orstw a paÓs~.w o~eal bo lp.ne 
uspołeczniope jednostki gospodarcze mają udział 
pónad' 50°/0 kapItału zakładowego. ' . 

2) przedsiębiolstw handlu zdgraniCznego mających formę 
spółek. w których · SkarbPartstwalub przedsiębior
stwa państwowe mają udział ponad · 50°/. kapitału 

zAładowego. ' 
3} Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. Centralnego 

Związku Rzemiosła.' izb r'lemieślniczyth i -cechów 
w zakresie ich dzia lalności gospodarczej 

-- wynosi 650f0 zysku. 
. 2. Przepis ust. l nie dotyczy spółek mających sie

Clzibę za gr.anicą. 
3. Podatek dochodowy odje,pnostek gospodarczych, 

utworzonych przez przedsiębiorstwo państwowe lub inną 

uspołecznioną jednÓstkę gospodarczą oraz zagranicznq 
osobę prawną lub fizyczną w celu pro",adzenia ' działal
ności na rynk ll 'krajowym i zagranicznym. wynosi 40% 
zysku. 

Art. 46. Zwalnia się od podatku dochodowego: 
1) Państwowy Zakład Ubezpieczęń. 

2) państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 
3) szkoły wyższe,i jednostki naukowo-badawcze. 
4) zakładY 'budżetowe i ' gospodarstwa pomocnicze jed

nos tek budżetowych. działające na zasadachuproszczo
nych. 

5) jednostki gospodarcze zajmujące się utrzymaniem 
i remontami 'dróg pubqcznych. 

Art. 47. I. Rada Ministrów. w drodze rozporzą~zen!a. 
może wprowadzać ulgi z tytułu przeznaczenia zysku na 
cele rozwojowe. a w ' szczególl!0ści ulgi ' ihwestycyjne. 
ulgi stymulują'ce rozwiązania w- dziedzin~ postępu nau
kowo-technicznego oraz na inne cele lhasadnione spo-
łecznie. • 
_ 2. Ulgi. " o których mewa w list. L ni\leży st()~ować 
zwłaszcza w stosunku do jednostek' gospodarczych. w kto-

, rych udział wydatków z zysku na nagrody i obciąż.enie 

przyrostu wynagrodzeń w zysk~ do- podziału nie prze~ 

kracza udziału wynagrodzeń w kosztach przerobu. . I' 

, Art. 48. Rada Ministrów. w drodze rozpor~ądzenia: 

1) określa zasady i wysokość opodatkowania podatkiem 
dochOdowym banków .i innych instytucji fina~sowych 
oraz. Polskiego Monopolu .Loteryjnego. . 

2) określa stawki podatku dochodowego od jednos~k 
g.ospodarczych. o których mowa wart. 1 ust., r pkt 3. 
i 5. jeżeli porozumienia bądź umowy .0 ich ut!V0rze
niu nie zą~ierają postanowienia o wysokości . , tego 
podatku. , . '. " ' .. 

3) może określać szczególne zasady obliczania i uiszcża
nia podatku docho~owego prżez jednostki gospodar
cze. wktÓ.rych zgodnie z usta.wą o gospodarce 'finan
Sowej przedsiębiOlstwpailstwowych ' stosowany jest 
systemwyrównawezy. ,' . . 

· Rozdział 6 

Przepisy szczególne. ,przejściowe , końcowe, , . 

Art~49~ l. Minister Finansów •. w drodze rozporżądze-
nia. okreś'ła: • 

l} szczegółowe zasady obliczania podatków oraz terminy 
i ,tryb icb płatności. . 

~. zaHdyopodatkowania nadmietnychubytk6w prodult- " 
~, .tów,~Lta:kżew:zory rozliczeil (sprawozdań, deldci'tlicli) 
~ 

podatkowych oraz tryb ich spQrządzania . i przedsta~ 
wiania Ofganom podatkowym. ' 
2. Minister" Finansów. w wypadkach gospodarczo uza

sadnionych. może wprowadzać podmiotowe i przedmioto-; 
we ulgi i zwolnienia podatkowe; '~ ',; 

3; Minister ' Finansów przekazuje właśćiwej komisji 
sejmowej infor'macjęo wprowadzonych, w · ciągu roku 
ulgach i zwolnienfath pOdatkowych; ' . 

Art. 50. t. Do czasu zmiany ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji organ podatk?wy. w razie 
stwierdzenia. że zobowiązanie ' podatkowe nie zostało 

przez jednostkę gospodarczą uiszczone w obow'tązującym 
terminie. zamiast wszczynać postępowanie egzekutyjne 
może przesłać: bankowi fina"nsującemu zlecenie pokrycia 
należności. 

2. Zlecenie. ó którym mowa w ~ust. 1. bank przyj
muje bez ograniczenia kwo-10wego i · dokonuje przelewu 
należności ob-jętej zleceniem ńa rachunek budżetu. 

Art. 51. 1. W latach 1982 i 1983 nie !itosuje się opo
datkowaniapodatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży 
jednostkom _ gospodarki uspołecznionej artykułów inwe~ 

. st yty jn ych. " 
2. Minister Finansów dla określonych produktów 

bądż grup produktów. których dotyczy stawka podatku 
obrotowego w wysokości 10% osiągniętego obrohl;, oraz 
dla usług. których dotyczy stawka-~ 50f0podstawy opo
datkowania (art. 15 ust. l i 5). może w okresie do 1985 r. 
stosować zwolnienia od podarku i ulgi podatkowe oraz 
obhiżać bądż ,p.odwyższać stawki podatkowe. jeżeli uza- ' 
sad ni a to poziom cen. ' 

3. Zwo'lnienia od podatku obrotowęgo. ulgi podatko
we oraz wysokość stawek podatkowych. o których -mowa 
,vi ust. 2. okre'śla się w tabeli stawek (art. 15 ust. 8), 

Art. 52. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Ko
deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1;980r. 
Nr 9; poz. 26 i Nr 27. po,z. 111) wart. 196 w ' ust. 2 
w pkt 11 po wyrazach: "z wyłączeniem" wyrazy: "zobo- ' 
wiązań podatkowych i" skreśla się. 

Art. 53. 1. Traci .moc dekret z dnia 21- września 

1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspo
łecznionej (Dz. U. Nr 44. poz. 39!;l). z tym że pozostają 

, w ' mocy. nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1982 L. prze
pisy w<ydane na' podstawie tego dekretu w sprawach: 
.1) ~asad opodatkowania podatkami obrotowymi do

chodowym działalności gospodarczej organizacji spo-
łecznych i zawodowych. . 

2) opodatkowania podątkiem dochodowym jednostek go
spodarczych drobnej wytwórczości; 

2. Rada Ministrów. w drQclze . ,rozporządzenia. 'dosto
suje przepisy utrzymanych w ;nocy aktów wykonawczych 
do postanowien: niniejsze.l 'ustawy/ uw-zgfędniając . oostęp.
stwa wynikające z odrębnościźasad systemu ekon",?micz
no-"finansowego jednostekgospodaić~ych określonych w 
,ust.' 1. ' ", ' 

Art. 54; Ttacą moc przepisy ustawy ' z dnia 19 grud
.nia1.975 J;, ... O niektórych 'podatkach L opłatach terenowych 
(Dz.l,l. Nr ,AS. poz. 229/. odnosz'lce się d~ podatkl;l .. od; 
nieruchomości; . vi zakresie uregó10wanym w art. , ~s,...,.38 
niniejszej ustawy. ' 

Art. ss:. - Ustawa wchodzi w:iycie Z' dniem 1 lipca 
1982 r. 

Przewodniczący RaGr ' Pa-astwa: H. ;JabłońskI 
Sekretarz Rady Paftstwa:. E.D.udo 
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Załącznik 'rir t ' do ' ustawy z dnia 
.26 lu,tego 1982 r. (poz. 55). 

WYKAZ PRODUKTOW I USŁUG LUKSUSOWYCH 

t. 
2. 

3. 

4 . 
5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

Przyczepy campingowe. 
Broń myśliwska. z wyjątkiem popularnej . broni śru

towej. 
Aparaty i obiektywy fotograficzne oraz kamery fil
mowe wysokiej klasy. sprzedawane w liieci deta
licznej. 
Zegarki z metali szlachetnych. 
Meble stylowe i stylizowane. 
Drewno mahoniowe. modrzewiowe. dębowe l JeSIOno
we oraz produkowana z tego drewna tarcica. 
Marmur i alabaster oraz półfabrykaty i wyroby 
z tych materiałów. 
Dywany ' i chodniki z wełny 100%. 
Szkło kryształowe o najwyższej klasie szlifów. 
Porcelana stolowa. zestawy stołowe z dekoracją klasy 
specjalnej z użyciem platyny. kobaltu itp. I 

Wyroby z bursztynu o cenie detalicznej powyżej 
5.000 zł za sztukę. 

12. Futra i inne wyroby ze skór lisów, kara kulów. norek. 
piżmaków, kun i tchórzy. 

13. Wyroby ze złota. platyny i srebra oraz inne wyroby 
jubilerskie o cenie detalicznej powyżej 30.000 zł za 
sztukę. z wyłączeniem naczyń . i przedmiotów litur-
gicznych. . 

14. Usługi zakładów gastronomicznych kategorii "Lux" 
i hoteli kategorii "Lux". 

15. Wycieczki zagraniczne pozaeuropejskie organizowane 
przez biura podróży, z wyłączeniem wyjazdów leczni
czych i wyjazdów szkoleniowych grup młodzieży 

(z podstawy opodatkowania wyłącża si~ koszt biletu 
lotniczego). 

Uwaga: 
Poz. 1-9 i 11-13 obejmują także produkty wyko'
nane przez zakład usługowy na zleceąie zamawia
Jącego. 

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia , 
26 lutego 19Ś2 r. (poz. 55). 

WYKAZ SUROWCOW, PRZY KTORYCH UZYCIU PRZYSŁUGUJE ULGA PODATKOWABĄDZ ZWOLNIENIE 
OD PODATKU OBROTOWEGO 

1. Piasek. z wyjątkiem 'wypadku użycia go do wyrobu 
szkła. 

2. Zwir. 
. 3,. Kamienie (wapień. margle, gips, kreda, łupki, tufy itp.). 
4. Ziemia okrzemkowa. 
5. Glina i glinki. 
6. Materiały rozbiórkowe budowlane oraz tużle. 

7. T<;Irf. 
8. Węgiel brunatny. 
9. Rogożyna (pałka wodna). 

10. Glony morskie. 
11. ' Sitowie. 

12. Rośliny dziko rosnące. z wyjątkiem ziół leczniczych'. 
' 13. Łyko. 
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14. Kasztany i żołędzie. 
15. Korzenie. kora, liście, igliwie oraz gałęzie drzew: 

i krzewów. 
16. 'Trawa i mech. 
17. Trawa morska. 
18. Zywice. 
19. Szyszki. 
20. ' Słoma (w tym również ryżowa). 
21. Sorg.o. 

ustA WA 

• dilia 26 lutego 1982 r. 

Prawo bankowe. 

Rozdział 1 

Przepl.y ogólne. 

Art. 1. Ustawa określa zadania i organizację banków 
~raz zasady ich działalności. 

Art. 2. Banki Sil iamodzielnymi jednostkami organi
zacyjnymi. posiadającymi osobowość prawnl\, i działajll 

na podstawie ustawy oraz statutów. 

Art. 3. Statut określa szczegółowy zakres działania 

banku, , jego władze. organizację; tryb składania oświad

czeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wiel
kośĆ funduszów własnych, zasady tworzen!a i wykorzy
stywania funduszów specjalnych, zasady gospodarki .finan-
aowej oraz zasady rozliczeń z budżetem. ' 

Art. 4. Podstawowym zadaniem banków jest groma
,henie środków pieniężnych, prowadzenie działalności. 

kredytowej i organizowanie rozliczeń . . 

Art. 5. Zadania określone ustawil b'anki wykonuj~ 
mając na celu umacnianie pieniądza polskiego i jego r~
l.cji do walut innych krajów. 

Art. 6. Banki ' organizują obieg pieniężny i kształtujil 
go stosownie do ustaleń planu kredytowego. 

Art. 7. Banki organizują l przeprowadzają obroty 
płatnicze z zagranicą oraz wykonują kontrolę w tej dzie
dzinie w zakresie określonym ustawą i statutami tych 
banków. 

Art. 8. Banki współdziałają z właściwymi organami 
władzy i administracji państwowej w ustalaniu i realizo
waniu polityki gospodarczej państwa, a w szczególności 
w kształtowaniu polityki pienięźno~kredytowej. 

Art. 9. Projekty , planu kredytowego, bilansu piepjęż
nych przychodów i wydatków ludności oraz założenia 
polityki pieniężno-kredytowej państwa sporządza Narą
,dowy Bank Polski, w porozumieniu z innymi bankami. 




