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USTAWA 

z dnia 28 lipca 1983 r. 

/ o zmianie ustawy o podatku obrotowym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 197Yr. 10 po
, $l,atku obrot'Owym(Dz. U. Nr 53, poz. 338 i z 1976 ri Nr 40, 

poz; 232) wprowadza się następujące zmiany: 

,,11) sprzedaż p6 cenach nominalnych znaków 
opłaty skarbowej, sądowej, notarialnej 
i paszportowej, maczków pocztowych oraz 
urZędowych blankietów wekslowych", 1) wart. 1: 

a) ust: 1 otrzymuje br:mnienie; 
,,1. Opodatkowaniu podatkiem obrotowym podle

ga działalnoś'ć wytw6trcza., usługowa i handlo
wa, wyJ.t.onywana na 'Obszarze Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej przez osoby fizyczne oraz 
nie będące jednostkami gospodarki uspołecz

nionej osoby prawne i inne jednostki orga
nizacyjne nie posiadające osobowości praw
nej.", 

b) w 'ust. 2 wyrall "zarobkowa" skreśla się, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmieni,e: 
',,3. Dzi~łaln()ść wymieniona-:- w ust. 1 i 2 podlega 

opodatkowaniu, jężeli wykonywana jest w 
olrolicznościach 'wskazujących na zamiar wy
konywania świad<fLeń w sposób częst·otliwy, 
aby mieć stąd główne lub uboc:mle żródła 
przychodów, cho~-iażby pawet świadczenie 
'było wykonane jedńorazowo. Opodatkowaniu 
podlega równięi; działalność polegająca cho
ciażby na jednorazowej sprzedaży rzeczy w 
tym celu nabytych.", 

d) w ust. 4 wyraz "zal'ob:kowa" skreśla się ; 

~) ' wart. 2 w ust. 1 i 2 wyraz "zarobloowej" skreśla się; 
3) w art. 3: 

a) w ust. 1: 

- pkt 10 skreśla się, 
- dotychczasowy pkt 11 otrzyinuje oznacżenie 

pkt 10, 
- dotychczasowy ~t 12 otrzymuje oznaczenie 

pkt 11 'oraz brzmienie: 

."... dodaje się nowy pkt 12 w br:mnteniu: 
,,12) sprzedaż wyrobów i usług na eksport", 

:b) w ust. 3 powołanie "ust. 1 plot 6 i 11" zastępuje 
się powołaniem '"ust . .1 pkt 6 ~ lO"; 

4) wart. 5 pkt 1 otrzymuje brmlienie: 
,,1) wykonywania działalności usługowej w zakresie 

WIOlnych ..zawodów"; 
5) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. ' 8. 1. Przy. czynnościach wynikających z umo
wy agencyjnej lub umowy zlecenia do-I 
Taźnego póśrednictwa albo umowy komi
su obrotem jest· prowizja i inne wynć),gro
dzenia za wykonane rusługi,z zastrzeże

niem ust. 2. 
2. Je:beli agent lub przyjmujący zlecenie 

posiada towar lub nim dysponuje, obro- ' 
tem jest należność, jaka by mu przy
padła, gdyby d~ałał we własnym imieniu 
i na własny rachunek, ,nawErt gdy fakt 
posiadania towaru wynik'a' z umowy rilię-
dzy stronami. . 

3. Przepisu ust. 2 nie slosuje 's~ę do agentów 
działających w imieniu i na Jzecz jedno
iStek gospodarki uspołecznionej. 

4. Jeżeli komisant przyjmuje zlecenia bez 
posiadania właściwego uprawnienia dl() 
wykonywania działalności w. tym zakre
sie. obrotem jest całkowita suma naJeż

ności, jaka by mu przy:padła, gdyby dzia
łał na własny rachunek."; 
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6) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. 1. Stawki podatku obrotowego wynoszą 

.00 obrotów z działalności: 

1) wytwórczej 100/0. 
2) usługowej 5°10. 
3) handlowej 5°10. 

2. Minister FiJnansów może. w drodze roz
porządzenia. 'odpowiednio do wysolPości 
stawelk podatkJu obrotowego określo
nych dla jednostekgospodar1ki uspołecz
nionej. ustalać , lod obrotów z nieik.tófych 
.rod:zajów działalności albo . ze sprzedaży 
okreśLonych wyrobów bądź grup wyro
bów staw'ki podatku obrotowego: 

1) ,niższe od wymienionych w ust. 1 
oraz określać warUlIlki stosowania 
tych stawek. 

2) wyższe od wymienionych w ust. 1. 
nie przekraczające jednak 50% obro
tu; ograniczenie to nie dotyCzy wy
robów objętych szczegółnymnadzo

rem podatkowym oraz wyrobów 
i u'Sług luksusowych. 

3; JeŻelli podatnik wylk.onuje róme rodz"je 
działalności. z ktocych obrót podlega 
:opodatkowaniu według rÓŻnych stawek. 
do obrątu z każdego rodzaju działal
nJości stosuje . się właściwą stawkę. 

4. Minister Finansów określa. · w drodze 
rozporządzenia. stawki podatku obroto
wego od obrotów z Qziałalności gos
podarczej prowadzonej na obszarze Ploł
skiej RzeczypospoUtej Ludowej przez 
osoby fizyC2lIle i prawne mające mi~jsce 
zamies2Jkania lub pobytu albo siedzibę 

za glranicą oraz przez obywateli państw 
obcych mających kartę stałego pobytu 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. od- . 
powiednio do wysokości tych stawek 
!określonych dla ,polskich usp})łecznio

nych i nieuspołecznionych pOdmiotów 
g.ospodarczych." ; 

Poz. 186 i 187 

7) po art. 10 dodaje .się art. ' lOa w brmlieniu: 
"Art. lOa. 1. Kwotę nale:lmego podatku obr,otowego 

obniża się o kwotę podatku obrotowe
go zapłaconego w cenie zużytych ptzy 
wykonywaniu działalności sur'owców 

8) wart. 11: 

i materiałów zakupionych vi uspołecz
nionych jednostkach produkcyjnych i ' 
handlu zaopatrzeniowego. w tym także 
w spółdzielniach lrZemieślniczYch. Wa
runkiem zastosowania obni:hld je'St po
siadanie -rachuIliku stwierdzającego za
kup surowców i materiałów 'oraz pro
wadzenie przez podatnika kontroli iloś
ciowej przychodu i rozchodu tych su
rowców i materiałów. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypad
kach. gdy tflkże ' jednostki gospodarki , 
uspołec2JIlionej nabywają dane sUITowce 
i materiały po cenach z podatkiem 
obrotowym."; 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, a po
nadto .w przepisie tym: 
- po pkt 2 dodaje się nowy, pkt 3 w brzmieniu: / 

,,3) określać wypadki. w kJtórych obrotem jest 
wartość towarów". 

- dotychczasowe pkt 37 5 . skreśla się. 

b) dOdaje się ust. 2 w brzniieniu: 
,,2., Minister Finansów. w dr'9clze rozporządzenia. 

określa wykaz wolnych zawodów. o których 
mowa w art. 5 pkt L" 

Art. 2. Opodatkowanie Olbrotów osiągniętych w ókre
sie dlo dlnią wejścia W życie ustawy następuje według 
przepisów · dotychczasowych. 

Art. 3. ,Minister Finansó.w ,ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolity te)cst ustawy o podatku obr'otowym. z uwzględ
nieniem 7JDl~an wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniell]. wydanią jednolitego tekstu i z zachowaniem 
ciągłej numeracji artykułów. ustępów i punktów. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 
1983 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. JabłońskI' 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 
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USTAwA 

z dnia 28 lipca 1983 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o po
datku dochodowym (Dz. U. Nr 53. poz. 339. z 1976 r. 
Nr 40. poz. 231 i z 1980 r. Nr 27. poz. 111) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 1 ust. 1 otrzymuje br7JIIlienie: 
,,1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podle

gają .osoby fizyc2JIle i osoby prawne nie będące 
jednostkami gospodarki uspołecznionej od docho
dów uzyskanych ze źródeł przychodów określ 0- , 

nych w ustawie."; 

2) wart. 7: 

a) w ust. 1 pkt /1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) działalność wytwórcza. usługowa handlowa". 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Źródłem przychodów w Ifozumiertiu ust. 1 
pkt 7 jest sprzedai: 

1) nietuchlOmości bądź ich części. -

2) przedsiębiorstw bądź ich składników. 




