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przedaniu . pozostałych 5(11/0 tych wpływów 
polskiemu bankowi dewizowemu."; 

2) art . . 26-30 skreś,la " się; 

3) .w art.33w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) 5f1J/onadwyżkiwpływów z eksportu w walutach 

wymienialnych pozostałych po odprzedaży, o któ
rej mowa w art. 25a, nad wydatkami na import." 

Art. 4. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
' jednolity tekst ustawy ' o podatku dochodowym, z 

uwzględnieniem zmian wynikający~h z przepiśów ogłoszo
nych przed dniem wydania jednolitego tekstu i · z 
zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów" ustępów 
i punktów. 

Art. 5, Ustawa wchOdzi w życie .z dniem 1 sierpnia 
1983 r., z tym że ad. 27 ust. 1 ustawy wymienionej . w 
art. 3 zachowuje moc do dnia 31 grudnia 1983 r .. 

Przewodniczący Rady Państwa: . H •.. Jabłoński 
Sekretarz Rady ' Państwa: J . . Szymanek- . 

188 

US1AWA 

z dnia 28 lipca 1983 r. 

Q pOdatku wyrównawczym. 

Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym po
dlegają wszelkiego rodzaju dochody pieniężne i wartość 
pieniężna świadczeń ' w natu:rze; osiągnięte przez osoby fi-

. zyczne mające miejsce żamieszkania na ~bszarze Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, z wyjątkiem dochodówwYmie
ulonych wart. '2 oraz świadczeń socjalnych o charakterze 
jednorazowym. . 

Art. 2. 1. Nie podlegają opodatkowaniu: 
. 1) dochody z gospodarstw rolnych, z wyjątkiem docho

dów z niektórych rodzajów upraw i produkcji zwie
rzęcej, zwanycbdalej "działami specjalnymi gospo

. darstwa rolnego", 
"2) udziały człortków rolniczych ' spółdzielni produkcyj

nych w dochodzie podzielnym tych ' spółdzielni z tytu
hl działalności rolniczej, 

3) dochody w rozumieniu przepisów o podatku dochodo
" wyro, 

4) dochody z wykonywania rzemiosła na podstawie po
twierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła, od 
których zamiast podatków obrotowego i dochodowego 
pobiera sięoplatę skarbową, . 

5) przychody podlegające przepisom o podatku od spad
ków i darowizn, z wyjątkiem wyp~dku określonego 
wart. 6 ust. 2, 

6) nagrody państwowe, . 
7) zasiłki i dodatki rodzinne oraz zasiłki wychowawcze, 
8) świadczenia alimentacyjne i pomoc pieniężna dla ro

dzin zastępczych, 
9) 'rEmty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, 'In

walidztwa powstałego. wskutek pobytu w obozie kon
centracyjnym albo z tytułu inwalidztwa pozostającego 
w związku ze służbą wojskową oraz emerytury otrzy-
mywane . przez ociemniałych żołnierzy, . 

lO) renty inwalidzkie żołnierży zawodowych i funkcjona
riuszy Milicji Obywatelskiej z tytułu inwalidztwa po
zostającego w związku ze służbą, 

11) renty inwalidzkie z tytułu . inwalidztwa powstałego 
wskutek wypadku przy. pracy, w drodze do pracy lub 
z pracy albo wskutek choroby zawodowej, 

12) dodatki pielęgnacyjne do emerytur i rent, 
13) odszkodowania -otrzymane na podstawie przepisów 

prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa 
pracy, 

J 4) kwoty wypłacane z tytułu ubezpie~eń majątkowych 
i osobowych, 

15) nagrody za wieloletnią . pracę (gratyfikacje jubilęuszo-
we) oraz odprawy emerytalne, . 

16) przychody za ' pracownicze projekty . wynalazcze 
i udzielanie pomocy technicznej niezbędnej do . oceny 
. i realizacji tych . projektów, 

17) wynagro<tzenia w walutach obcych: 
a) wypłacane przez jednostki gospodarki uspołecznio

nej pracownikom skierowanym lub oddelegowa
nym do pracy za granicą, 

b) . otrzymywan~ przez pracowników skierowanych lub · 
oddeh~gowanych do pracy w organizacjach mię
dzynarodowych, przed~iębiorstwach lubspółkdch 
z ,!-działem kapitału ęols!tiego, mających siedzibę 
za granicą, oraz przez specjalistów skierowanych 
do pracy za granicą, W ramach współpracy " gospo-
darczej i naukowo-technicznej, . 

18) dochody uzyskiwane za granicą w razie udowodnie
nia, że podlegają one w obcym państwie podatkowi 
podobnego rodzaju, a ' państwo to postępuje według 
zasad wzajemności co do takichdocłlodów osiąganych 
na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, · chyba 
że umowa między Polską Rzecząpospolitą " Ludową 

,a tym państwem zawiera odrębne postanowienia. 
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 

J) określa świa~czenia w naturze, których . wartość nie 
podlega opodatkowaniu, oraz zasady ustaliuiia wa-r- 
tości pieniężnej świadczeń W naturze podlegających " 
opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym, 

2) może określać inne rodzaje dochodów jako nie 
podlegające opodatkowaniu podatkiem wyróWnaw
czym. -
3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, okreś!a 

rodzaje i rozmiary upraw i produkcji zwierzęcej stanowią
cych działy specjalne gospodarstwa rólnego, z których do, 
chody podlegają opodatkowaniu podatkiem wyrównaw
czYm. 

Art. 3. 1. Jeżeli osoba oprócz dochodów podlegających 
opodatkowaniu podatk~em .wyrównawczym osiąga dochody 
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo do
chody z wykonywania rzemiosła, od których zamiast po
'datków obrotowego i dOChodowego pobiera się opłatę skar
bową, zwane dalej "dochodami z działalności produkcyjno
-usług.owej", dochody te, po odliczeniu należnego. podatku 

. dochodowego lub opłaty skarbowej, łączy się z dochoda
~i podlegającymi opodatkowaniu podatkiem wyrównaw
czym w celu ustalenia obowiązku podatkowego i okreśłe-



( 

Dziennik Ustaw Nr 42 - 561 Po.z. 188 

nia sto.py pro.cento.wej po.datku wyrównawczego., należne
go. o.d do.cho.dów po.dlegających o.po.datko.waniu tym po.
datkiem. 

2. Jeżeli o.bo.je małzo.nko.wie o.siągają do.cho.dy z dzia
łalno.ści pro.dukcyjno.~usługo.wej, łącznie opo.datko.wane po.
datkiem docho.do.wym; w celu zasto.so.wania zasady o.kreślo.
nej w ust. 1 przyj;muje się do.chód z tej działalno.ści w wy
so.ko.ści uzyskanej przez każdego. z małżo.nków, po. o.dli<:ze
niu prz,ypadającej w sto.sunku do. tego. do.cho.du części po.
datku do.cho.do.wego. lub o.płaty skarbo.wej. 

/ 

Art .. 4. 1. Do.cho.dy z działów specjalnych go.spo.darstwa 
rohlego. o.po.datko.wuje się na imię właściciela go.spo.dar
stwa. 

2. Do.cho.dy małżo.nków z działów specjalnych go.spo.
darstwa ro.lnego. stano.wiącego. współwłasno.ść lub o.drębną 

. własno.ść każdego. z małżo.nków łączy się i o.po.datko.wuje 
na imię o.bo.jga małżo.nków. . 

3. Przepisy ust. 1 i 2 sto.suje się o.dpo.wiednio.do. sa
mo.istnych po.Siadaczy go.spo.darstw ro.lnych oraz użytkow
ników lub dzierżawców gruntów paI'lstwo.wych, na których 
są pro.wadzo.ne działy specjalne go.spo.darstwa ro.lnego.. 

4. Do.cho.dY zstępnych z działów specjalnych go.spo.dar
stwa ro.lnego. do.licza się do. do.ch0.9óW wstępnego., · jeżeli 
przysługuje mu prawo. po.bierania po.żytków ze źródeł przy
cho.dów zstępnych. 

5. Jeżeli ' jeden z małżo.nków lub o.bo.je uzyskują o.prócz 
dochodóW z działów specjalnych go.spo.darstwa ro.lnego 
również docho.dy z innych iródeł po.dlegające o.po.datko.wa ~ 
niu po.datkiem wyrównawczym, do.chody z tych, innych 
źródeł o.po.datko.wuje się na imię tego. małżonka, który do-
chód uzyskuje. . 

6. Jeżeh małżo.nko.wie o.siągają, do.cho.dy z działów 
specjalnychgo.spo.darstwa rolnego., a po.nadto. jeden z mał
i.onków lub o.bo.je o.siągają do.c.ho.dy z działalności pro.duk
cyjno.-usługo.wej, do.cho.dy te, po. o.dliczeniu należnego. po.e 
datku do.cho.do.wego. lub o.płaty skarbo.wej, łączy się z do.
.chodami z działów specjalnych go.spo.darstwa ro.lnego. 
w celu ustalenia obo.wiązku po.datko.wego. IQkreślenia sto.
py pro.cento.wej po.datku wyrównawczego., należnego.. o.d 
do.cho.dów po.dlegających o.po.datko.waniu tym po.datkiem. 

1. Jeżeli jeden z małżo.nków lub o.bo.je o.prócz docho.
dów z działalno.ści pro.dukcyjno.-usługo.wej lub z działów 
specjalnych ' go.spo.darstwa .ro.lnego. o.siągają inne do.cho.dy 
po.dlegające o.po.datko.waniu po.datkiem wyrównawczym, te 
inne do.cho.dy o.po.datko.wuje się na imię o.siągającego. je 
maJżo.nka. 

Art. 5. L W celu us~alenia wyso.ko.ści do.cho.du: 

'l) wynagrodzenia i wszelkie inne należno.ści wynikające 
ze sto.sunku pracy przyjmuje się - z zastrzeżeniem 
pkt 2 - w wysoko.ścio.trzymanej w ro.kupo.datko.
wym, po. o.dliczeniu. należnego. o.d nich po.datku o.d wy
nagro.dzeń, a także ko.sztów uzyskania wynagro.dzeń. 
jeżeli takie koszty zo.stały o.kreślo.ne przez Ministra 

. Finansów, 

2) wynagro.dzenia o.siągane przez o.so.by zatrudnio.ne · w 
spółdzielczych zakładach · usługowych, pro.wadzo.nych 
według zasad zrycz·ałto.wanego. rozrachunku, i kieru
jące tymi zakładami przyjmuje się w wysokości róż
nicy po.między przycho.dem uzyskanym w ro.ku po.dat
ko.wym a ko.sztami uzyskania teg.o. przycho.du, 

3) świadczenia emerytalne i rento.we przyjmuje się w 
wysoko.ści wypłaco.nej w ro.ku po.datko.wymi w razie 
o.trzymania wyrównania za lata po.przedzające ro.k po.
datko.wy, wyrównania te po.dlegają o.po.datko.waniu za 

ro.k,· w którym po.winny być wypłaco.ne; przez emery
turę lub rentę ro.zumiesię łączną kwo.tę świadczeń , 

emerytalnych i rento.wych wraz z . do.datkami, z wy- ' 
jątkiem do.datków rodzinnych i pielęgnacyjnych o.raz 
reko.mpensat z tytułu wzro.stu ko.sztów utrzymania, je
żeli ' nie zo.stały o.ne włączo.ne do. kwo.typohieranych 
świadczeń, . . I 

4) do.cho.dy c~ło.nków ro.lniczych spółdzielni pro.dukcyj
nych z tytułu działalności po.zaro.lniczej · ustala się . 
przyjmując przypadający im do.chód po.dzielny, po.m
niejszo.ny Q do.chód o.siągnięty z pro.dukcji ro.lniczej 
ro.ślinnej i zwierzęcej, 

5) do.cho.dy z działów specjalnych go.spo.darstwa ro.lne~ 

go. przyjmuje się w wyso.ko.ści wynikającej z zasto.so.
wania no.rm szaCunko.wych do.cho.du z o.kreślo.nej jed
no.stki po.wierzchni upraw lub jedno.stki pro.dukcjii do.
cho.dy te mo.gą być również ustalane na po.dstawie 
faktycznych przycho.dów i wydatków stano.wiących k()'~ 
szty uzyskania w ro.zumieniu przepisów o po.datku do.-· 
cho.do.wym, po.d warunkiem pro.wadzenia ksiąg wyka
zujących te przycho.dy i wydatki i Q zamiarze zało.że
nia ksiąg po.datnik jest o.bo.wiązany zawiado.mić właś
ciwy urząd skarbo.wy przed ro.zpo.częciem ro.ku podat-
kowego., . 

6) inne docho.dy przyjmuje się vi wysokości różnicy po
między przychodem uzyskanym w ro.ku po.datko.wym 
a ko.sztami uzyskania tego przycho.du, po odliczeniu 
od niego należnej ' składki na ubezpieczenie spo.łeczne 
lub zaopatrzenie emerytalne i należnego po.datku o.d 
wynagrodzeń. '. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozpo.rządzenia, o.kreśla 

normy szacunkowe do.chodu, Q którym mo.wa w ust. 1 
pkt 5, oraz zasady ustalania dochodu na po.dstawie tych 
norm. 

3. Rady naro.dowe sto.pnia wojewódzkiego. mogą, na 
wnio.sek wo.jewo.dy lub prezydenta miasta sto.pnia. 'wo.je
wódzkiego., w zależności o.d miejscowych warunków i o.pła
calności upraw lub pro.dukcji. o.bniżać lub podwyższać .w 
całym .wo.jewództwie albo na niektórych jego. obszarach, 
w granicach do 2(11/0, normy szacunkowe, Q których mo.wa 
w ust. 1 pkt 5, co. do. wszystkich lub niektórych ro.dzajów 
upraw ipro.dukcji zwierzęcej, a także na wnio.sek wo.jewo.
dy lub prezydenta miasta sto.pnia wojewódzkiego., uzgo.d
nio.ny z Ministrem Finansów w ' poro.zumieniu z Ministrem 
Roinictwa i Gospo.darki Zywnościo.wej - sto.sować o.bniź
ki lub po.dwyżki w wysokości przekraczającej 2(11/~ norm 
szacunkowych oraz wyłączać z opodatko.wania do.cho.dy 
z niektórych rodzajów upraw i produk.cji zwierzęcej. 

4. Minister . Finansów, w ; drodze rozpo.rządzenia, o.kre
śla: 

1) ro.dzaje wydatków stano.wiących kosity uzyskania 
przychodów, 

2) ko.szty uzyskania w stosunku pro.cento.wym do. przy-
. cho.duh.lbwynagro.cizenia albo według o.,kreślo.iiyćh 

stawek kwo.to.wych bądź inny spo.sób ustalania tych 
kosztów, 

3) najwyższą kwotę kosztów uzyskania po.dlegającą od"
liczeniu o.d przycho.dów, 

4) podstawowe wymagania dotyczącę pro.wadzenia ewi
dencji księgowej w ro.lniczych spółdzielniach pro.duk
cyjnych do. celów wyodrębnienia docho.du po.dzielnego. 
z działalności ro.lniczej. -

Art. 6. '1. Oso.by, które uzyskują do.cho.dy (w tym rów
nież nagro.dy) z twórczo.ści lubdziałalno.ści artystycznej, 
literackiej, nauko.wej, o.światowej lub publicystycznej, nie 
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wynikające ze stosunku pracy, oraz osoby, które uzyskują 
dochody z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa korzysta
niaz niepracQwniCzego, projektu wynalazczego, podIegaj~
ce opódatlrowaniu podatl~,iem od wynagrodzeń, mogą gro
madzić te dochody na spe~jalnymrachunkubankowyrn, 
po potrącenIach, o -których mowa w art. 5 ust . . lpkt 6. 
W tym wypadku przyrost wkładów, na specjaln,ym rachun
ku bankowym na- koniec roku w porównaniu 'ze .stap.em 
wkładów na począte,k toku od1iczasię od sumy dochodów ' 
podlegających opodatkowaniu w danym 'roku , podatkowym, 
a zmniejszenie wkładów, na. koniec roku w stosunku do sta
nu wkładów na początekrokudolicz,a sięl;losfuriydocho
dów podlegających op~datk.owaniuw danym roku. 

2.W razie śmierci osoby posiadającej specjalny rachu
nek -bankowy, na wniosek spadkobierców otwiera się na 
ich imię odrębn.e, specjalne rachunki bankowe, na.które 

'- przekazuje się przypadające im wkłady ze specjalnego ra
chunkuba~ko~ego spadkodawcy; W tym wypadku kwoty 
przekazane , n,a rachunek spadkobierców, po potrąceniu na
lemego podatku od spadków i _darowizn, . dolicza - się dla 
celów podatku wyrównawczego do Qochodów spadkobier- ~ 
ców w roku, w którym nastąpi podjęcie przez nich wkła
dów. 

3. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, okre
", śla zasady i tryb przekazywania na specjalny rachunek 

bankowy dochodów, o których mowa w ust. 1. 

Art. 7. 1. Podatnikom podatku wyrównawczego przy
SłUgują ulgfz tytułu poniesi~nia wydatków na inwestycje 
o charakterze produkcyjnym lub związane z wykonywa
niem zaWodu. 

2. Podatnikom podatku wyrównawczego, z wyjątkiem 
podatników osiągających dOChody z działów' 'specjalnych 
gospodarstwa rolnego, prZysłu~!"ują ponadto ulgi polegające 
naooliczeniu_ od dochod6", wydatków poniesionych na: 

l) budowę i remont domu jednorodzinnego, 
2) wkład budowlany lu'1>mieszkanioWy do spółdzielni, 

i wyjątkiem wkładu wynikającego z zamianY' $,pół
dZielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spół
dzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

, 3 . .Jeżeli . oboje , malżonkowie podlegają odrębnemu ' opo
datkowaniupodatkiem wyrównawczym i ponoszą wydatki 
na cele określone w ust. 2; ulga związana z tymiwydat
kami przysługuje każdemu z małżonk6ww takim stosunku, 
w jakim pozostają dochody każdego z małżonków do do
chodów obojga małżonków. 

4; Jeżeli tylko jeden małżonek podlega opodatkowa
niu podatkiem wyrównawczym, a , drugi małżonek osiąga 
dochody w wysokości ' nie powodującej Obowiązku podat
kowego w tym podatku, dla zastosowania ulgi z tytułu 

poniesienia wydatków na cele 'określone W ust. 2 wydat
ki te odlicza się w takim stosunku, w , jakim pozostają do
chody małżonka podlegającego opodatkowaniu podatkiem -
wyrównawczym do dochodów oboJga małżonków. 

5., Rada Miriistrów, w drodze rozporządzenia" określa: 
1) ' szczegółowe zasady i warunki stosowania ulg, o któ

rych mowa w ust. 1 i 2, oraz ich wysokość, 
2) rodzaje inwestycji o charakterze produkcyjnym- oraz 

związanych z 'wykonywaniem 2:awodu, a takżeremon
tów, ,z tytułu których, przysługują ulgi. 

Art. 8. 1. Dochodem podlegającym opodatkowaniu, sta
nowiącym podstąwę opodatkowania podatkiem wyrównaw

-,czym, jest , suma dochódów ustalonych W sposób określony 
wart. 5, pomniejszonalqb powiększona stosownie do prze
pisów art. 6 i pomniejszona stosownię do przepisów art. 1: 

Poz.1SB 

2. Nje podlega opodatkowaniu dochód nie przekracza-
jący kwoty 300.000 zł rocznie. ' 

Art. 9.1.Podatekwytównawczy od doChodu, podlega- ' 
jącego ' opodatko,waniu, ,z zastrzeżeniem ust. 2-5, Ustala, 
się według następującej skali.: 

, 
" 

Dochód, podlega- -

jący opodatkowa- Podatek: Wynosi: 
'muro,czniew zł 

300.000-312.000 ' lQ% od kwoty ponad 300.000 zł " 
312.000-324.000 1.200+ 15% od Jtwoty p~nad 312~000 zł 
324.000-336.000 3.000+20% od kwoty ponad 324.000 ' zł 

336.0~360;00Q SAOO+250/0od kwoty ponad 336,000zI 
360.00~31J4.000 11.400+30% od k:wotYP0II.!ld 360;000 ił 
384.000-4.08.000 '~ la;600+35%od kwoty pouad384.000 zł-
408.000--432.,900 27.000+40% od kwoty ponad 408.000 d 
432.000-4.80.000 36.600+4.5% od kwoty ponad 432.000 ,zł 

480.000-528.000 58~200+5001c> od kwoty ponad 480;000 zł 
, " : ,, ' 

528.000-576:000 82.200+55% od kWoty ponad ' 528.000 zł 
576.000-648.000 108.600+600/0 od kwoty ponad 576;000 , zł 

648.000-720.000 151.800+65% od kwotyponad .648.000 zł 
720.00~40.000 198:600+ 10% od kwoty ponad 720.000 zł 
840.000 i wi~cej 282.600+15% ocłkwoty ponad MO.OOO zł 

2. Podatku nie ,ustala się, Jeżeli wynosi on , mniej - n~ż 
100 zł. 

3. Wwypa,dkach określonych wart. 3 i , art. , 4 usl: 6, 
jeżeli suma dochodów: podlegających ' opodatkowaniu ,po
datkiem wyrówna:wczyril oraz 'dochodów z działalnośCi 
produkcyjno-usługowej 'przekracza kwotę wymienioną w 
art. B ust. 2, podatek ustala, się w następujący sposób: 

1} , obliCza , się kwotę podatku, jaki przypadłby w: mysI 
'ust. 1, ' " , . • 

2) ustala .się stopę procentową kwoty ,podatku obliczonej ' 
w myśl pkt 1 w stosunku do sumy dochodów podlega, , " ' . 
jących opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym ,i do
chodów z działalności produkcyjno"usługowej" ,', 

3) ustaloną wmyśl pkt 2 stopę I>roc~nto\Vąc stosuje się do 
sumy dochodów podlegających opodatkowan,iu. 1>0-
datkiem wyrównawczym. ' , - , 

4. W wypadkach określonych wart; 4 ust. ,5,gdyp obo- : 
je małżonkowie uzyskują dochody z działów specjalnych 
gospodarstwa rolnego; 

i) oblicza się kwotę podatku, jaki prźypadłbyod sumy 
połowy dochodów z działów specjalnych gos~odar
stwa rolnego oraz innych dochodów podlegających 
opodatkowaniu podatkiem ' wYrównawczym, ' 

2) ustala się stopę procentową kwoty podatku obliczonej 
wmyśl pkt 1 w ' stosunku do sumy połowy docho~~ 
z działów specjalnych gospodarstwa rolnego. oraz m
nych dochodów podlegających opodatkowamu podat~ " 
kiem wyrównawczym, 

3) ustaloną w myśl. pkt 2 stopę procentową stosuje się 
do sumy pozostałych dochodów poza dochodem z dzia
łów specjalnych gospodarstwa rolnego. 

5. W wypadkach określonych w art. 4 ust. 1, gdy .Qbo~ 
je małżonkowie uzyskują dochody z działów specjalnych 
gospodarstwa rolnego: 

1) obiicza się kwotę podatku, jaki przypadłby od sumy 
połowy dochodów z działów specjalnych gospodarstwa 
rolnego, dochodów z działalności produkcyjno-usługo-
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wej oraz innych dochodów podlegających opodatko
waniu podatkiem wyrównawczym, 

2) ustal~ się stopę ,procentową 1c.woty podatku obliczonej 
w myśl pkt l w stosunku dó sumy połowy dochodów 
z działów specjalnych gospodarstwa rolnego, docho
dów z działalnośei produkcyjno-usługowej oraz innych 
qochodów podlegających opodatkowaniu ' podatkiem 
wyrównawczym, . 

3) ustaloną w myśl pkt 2 stopę ' procentową ' stosuje się 
do sumy . innych dochodów poza dochodarai z działal
ności produkcyjno-usługowej i z działów specjalnych 
gospodarstwa rolnego. 

\!.,,;, 

Art. 10. 1. Podatnikom mającym na utrzymaniu człon~ 
ków najbliższej rodziny przysługuje ulga w podatku w po
stacizwolnienia od opodatkowania d,ochodu w wysokości: 
)tr 30:000 zł - na małżonka, j~żeli nie osiąga on żadnych 

dochodów, . 
2) 15.000 zł - na każde dziecko pozostające na utrzyma

niu podatnika, a także na każdego' z rodziców i ro
dzeństwa niezdolnych . do pracy, pozostających na 
utrzymaniu podatnika i nie osiągających żadnych do
chodów. ' 

-2. Ulgę 'określoną . w ust. 1 stosuje 'się w sposób nastę
pujący: 

' 1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu w myśl art. 
8 ust. 1 ustala się podatek przypadający na podstawie 
art. 9, . , 

J 2) od podatku ustalonego zgodnie z pkt 1 odlicza się PO" 
datek, jaki w myśl art. 9 ptzypadałby od kwoty sta

'. ' / ~owiącej sumę dochodu nie podlegającego opodatko
\Vaniustosownie d? a~t. 8 ust. 2 i dochodu zwolnione
go oq opodatkowania z tytułu ulg wymienionych w 
ust. 1. 

3 .. Jeżeli małżoIl,ekosiągadochody, ale nizsze niż kwo
taokr~ślQna wust.l pkt 1, kwotę określoną W tym p:\,ze
'pisie óbniza się o kwotę dochodów małżo~ka. 

4. Jeżeli oboje małżonkowie osiągają dochody podle
gające opodatkowaniu podatkiElm wyrównawczym, prawo 
do ulgi przysługuje jednemu- z nich, stosownie do ich 
oświadCzenia. 

5. Za dzieci, o których mowa w ust. l pkt 2, uważa 
~ię dzieei własne; przysposobione i pasierbó,w oraz dzieci 
obce przyjęte na wychowanie na podstawie ' orzeczenia· są
du opiekuńczego lub na które pobiera się zasiłek rodzin
ny , -'- . W wieku do lat 18, a jeżeli pobierają naukę - ,w 
wieku do lat 25 .. a także dzieci starsze będące inwalida
mi I i II grupy, jeżeli nie osiągają własnych dochodów i 
przepis, ust. 3 stosuje się odpowiedPio. 

6. Za rodziców, o ktÓrych mowa Vi ust. ' 1 pkt 2, uważa 
, się rodziców podatnika, a także rodziców małżonka speł
niającego Warunki przewjdziane Vi ust. 1 pkt 1 iw ust. 3, 
za rodzeństwo zaś - tylko rodzeństwo ' podatnikaiprzepis 
ust. 3 stO!~uje się odpowiedIl,io. 

7. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, pozostawały 
na utrzymaniu podatnika nie przez cały rok ' podatkowy, 
lr:woty wymieniońe w tym przepisie przyjmuje się ,pro
porcjonalnie do liczby miesięcy, w których osoby te pozo
stawały na utrzymaniu podatnika. 

8. W wypadkach określonych wart. 4 ust. 5) 1, gdy 
podatnik osiąga dochody z działów specjalnychgospodar
stwa rolnego oraz inne dochody podlegające odrębnemu 

" opodatkowaniu podatkiem wyrównawczy1n, ulgę określoną 
w ust. 1 stosuje się tylko przy opodatkowaniu dochodu 

.;:Z d~iałuspecjalne90 gospodarstwa rolnego. 

Art.H. L Podatek wyrównawczy od osób, które uzy
skują wynagrodzenia ze stosunku pracy od jednego zak-ła" 
,du pracy w wysokości powodującej obowiązek płacenia 
podatku . wYrównawczego lub ' uktórycb obowiąze~ ten 
powstaje 'w związku z uzyskiwaniem dodatkowych wyna
grodzeń ze stosunku pracy od innych zakładów . pracy lub 
uzyskiwaniem innych dochodów podlegającycbopodatko. 
waniu pOdatkiem wyrównawczym, z wyjątkiem dochodÓw 
z · działów specjalnych gospodarstwa rolnego oraz docho
dów z przeniesienia praw autorskich, oblicza i pobiera ja: 
kopłatnik ten zakład pracy, który stanowi pod,stawowe 
miejsce zatrudnienia, a w razie otrzymywania wynagro
dzeń ze stosunku pracy więcej niż od jednegozakladu 
pracy - zakład wskazany przez podatnika. 

2. Jednostki gospodarki uspołecznionej, osoby prawne 
nie będące · jednostkami gospodarki uspołecznionej i inne 
jednostki organizacyjne nie posiadające 0sobQwości praw
nej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar
czą, które dokonują wypłat że stosunku pracy lub z innego 
tytułu, z wyjątkiem wypłat należności z tytułu przeniesie
nia praw autorskich, osobom poiostającyln w stosunku .; 
pracy w innym zakładzie, pracy, są obowiązane w termi~ 
nie dą dnia 15 miesiąca następującego po upływie kwarta,
łuprzesyłać zakładowi pracy, ' który stanowi podstawowe 

,miejsce :zatrudnienia, informacjewskazujące:' wysoko~ć wy
płaconych tym osobom wynagrodzeń lub innych należnoś
ci, kwotę stano,wiącą podstawę obliczenia podatku od wy-o 
nagrodzeń i kwotę tego podatku.· Obowiązek przesyłania 
informacji istnieje, gdy łączna kwotawynagroctzeń wypła
conych w danym kwartale przekroczyła 10.000 zł. W ,pozo~ 
stałych wypadkach pl'zesyłasię infórmacjepo zakończeniu 
roku do dnia 15styczhiaroku następnego, jeżeli' łączna 
kwota wynagrodzeń wypłaconych Vi ciągu roku przekro
czyła 10.000 zł. 

Art. 12. Podatnicy podatku ' wyrównawczego, ż . ,!yjąt" 
kiem podatników, o.d, których podatek od wszystkich' osią
ganych przeznicb dochodów pobiera zakład prac.y,są 
obowiązani składać urzędowi skarbowemu właściwefuuw 
sprawach podatku wyrównawczego zeznanie na ·formula
rzu wedlug ustalonego }VZoru, i wpłacać zaliczir.ęna poda" 
tek, w wysokości wynikającej z zeznania, w terminie do 
qnia 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, 
a podatnicyiktórzy osiągają również dochody zdziałal .. 
ności produkcyjno-usługowej - W terminach przewidzia
nych do składania zeznań ó dochodzie. 

Art. 13. W lalach 1983-1985 wyłącza śię z podstawy 
opodatkowania podatkiem wyrównawczym: 

1) wynagrodzenia i dodatki za pracę w niedziele i święta 
oraz w dodatkowych dniach wolnych od pracy, jeżeli 
stanowJ ona pracę w god,zinach nadliczbowych lub wy
nika z warunków pracy na morzu, 

2) dodatkowe wynagrodzenia, określone przez Radę Mi
nistrów, dla zapewnienia .:zwiększenia wydobycia wę" 
gla kamiennego oraz innych surowców wydobYwa
nych w kopalniach głębinowych, 

3) wynagrodzenia ze stosunku pracy, otrzymywane przez 
emerytów i rencistów, do wysokości nie powodującej 
zawieszenia prawa do emerytury lub renty. 

Art. 14. Rada Ministrów,. w ,drodze rozporządzenia, 
może· : 

1) podwyższać kwotę okI;eśloną wart. 8 ust. 2 oraz obni
żać sŁawki podatku określone wart. 9 ust. 1, ' 

2) określać inne grupy podatników niż wymienion~ wart. 
6 jako uprawnione do gromad,zenia dochodów na spe
cjalnym rachunku bankowym, 
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3) wprowadzać ulgi ' w podatku wyrównawczym z tytułu 
innych inwestycji niż określone wart. 7 i ustalać za
sady ich stosowania. 

Art. 15; 1. Tracą moc: 
1) ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrów

nawczym(Dz. U. Nr 45, poz. 227, z 1976 r. Nr 40, poz. 
233 i z 1977 r. Nr 3, poz., 17), . 

2) odrębne przepisy dotyczące zwolnienia .od opodatko~ 
wania podatkiem wyrównawczym dochodów podlega
jących opodatkowaniu w myśl przepisów niniejszej 
~stawy. 

2:' Przepisy określone w ust l stosuje się jednak do 
wynagrodzeń, przychodów i dochod9w osiągniętych przed 
dniem wejścia w życie ustawy; z tym ze podatek wyrów
nawczy należny za ten okres oblicz~ się weQJug stawek . 

. skali podat~owej odpowiadających wynagrodzeniom, przy
chodom i dochodom doprowadzonym do stosunku roczne
gOi w tym wypadku, w celu zastosowania, przepisu art. 5 
ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, przyjmuje się 
jako końcowy stan wkładów na specjalnym rachunku ban
kowym, stan na ostatni dzień przed dniem wejścia w ży
cie niniejszej ustawy. 

3. Prawo dokonywania odliczeń z tytułu . spłaty kredy
tów, 'o których mowa wart. 8 ust: 2 ustawy wymienionej 
w ust. 1 pkt 1, przysługuje do czasu ich sp"łaty. 

4. Podatnicy, którzy po dniu wejścia w życie mmeJ
szej ustawy ponoszą wydatki na cele określone wart. 8 
ust. l pkt 2 ustawy wymienionej w ust . .1 pkt 1 z tytułu 
rozłożenia spłaty należności na raty, zachowują prawo do
konywania odliczenia tych wydatków do czasu spłaty rat 
w granicach ustalonych wart 8 ust. 4 tej ustawy. 

5. Podatnicy, którzy skorzystali z odliczeń kwot wy~ 
datkowanych na cele określone wart. 8 , ust. r pkt 2 usta
wy wymienionej w usL l pkt l oraz na cele określone w 
'przepisach wydanych na podstawie art. .13 pkt- 4 tej \lsta
wy, do wysokości ustalonej Vi tych przepisach, nie mają 
prawa do .takich ' odliczeń na podstawie niniejszej ustawy. ' 
JeżeH podatnicy ci wykorzystali te odliczenia tylko częś
ciowo, mają 'prawo 'do odliczeń, o ldórych mowa wart. 7 
niniejszej ustawy, do wysokości różnicy pomiędzy kwota
mi określonymi ha podstawie ustawywymieniońej w ust. 1 
pkt l a kwotami wykorzystanymi, powiększonej w 'takim 
stosunku procentowyM, w jakim pozostaje kwota odliczeń 
ustalonych w przepisach wydanych na podstawie niniej
szej ustawy .do kwoty odliczeń obowiązującej na podstą:
wie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt L 

Art. 16. L Ustawa · wchodzi w życie z dniem l sierpnia 
1983 r. 

2. Podatek wyrównawczy należny od dochodów osiąg
niętych od dnia " wejścia w życie ustawy do końca 1983 r. 
ustala się według stawek skali podatkowej odpowiadają
cych dochodowi ia tep czas doprowadzonemu do stosun
ku rocznego. w fym wypadku w celu zastosowania prze~ 
pisu ~rt. 6 przyjmuje się" jako początkowy s,tan wkładów 
ha specjalnym' rachunku ,bankowym; stan w dniu wejścia 
w życie ustawy. 

3. Na wniosek podatniki! ustalenie podatku wyrów
nawc.zego od dochodów osiągniętych w ciągu całego roku 
1983 może nastąpić według ' zasad niniejszej ustawy. 

Przewodniczący Rady Państwa : H. Jabłoński ~ 
Sekretarz Rady Państwa: ' J. Szymanek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dni!i 28 lipca 1983 r. 

w sprawie podatku wyrównawczego. 

Na podstawie art. 2 uSL 2 i 3, art. 5 ust. 2 i art. 1 
ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrów
nawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. Opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym pod- t 
lega wartość świadczeń w naturze w wysokości ustalonej 
dla uibezpieczenia społecznego oraz wypłac'ane w 'zamian_ 
tych świadczeń ekwiwalenty pieniężne, z wyjątkiem: 

1) ,ekwiwalentów w zamian' świadczeń rzeczowych, wy
nikającychz przepisów dotyczących bezpIeczeństwa 
i higieny pracy (w tym posiłków profilaktycznych), 
a także ekwiwalentów za pranie i naprawę odzieży 
roboczej wykonywane we własnym zakresie p~zez pra-

l cowników, ekwiwalentów za przedłużenie używalności 
odzieży roboczej i za nie wydane pracownikom przy
sługujące im środki higieny osobistej, 

2) ekwiwalentu pieniężnego za zużyte przy wykonywa
nhl pracy na~zędzia, materiały lub sprzęt stanowiące 
własność wykonawcy. 

, , 

§ 2. Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem wyrów- \ 
nawczym: 

1) zasiłki stypendia z funduszów państwowych udzie- . 

' lane osobom fizycznym na działalność w dziedzinie 
nauki, techniki, kultury i sztuki, 

2) renty otrzymywane przez niewidomych inwalidów l 
grupy, 

3) hagrody uzyskane w wyniku udziału w konkursach 
z dziedziny .nauki, techniki, 'kultury i sztuki oraz dzien" 
nikarstwa, 

4) kwoty otrzymane z tytułu zwrotukoszł.ów podróży, 
przeniesienia oraz diet do wysokości ustalonej w ód
rębnych przepisach, 

5) ' zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie, , 
6) rekompensaty z tytułu podwyżki kosżtów utrzymania, 

jeżeli nie zostały one włączone do wynagrodzenia, 
emerytury lub renty, . 

7) kwoty otrzymywane z tytułu \spłaty wierzytelności do 
wysokości sumy nominalnej • . 

8) odsetki oraz premie pienięzne i rzeczowe od wkładów 
oszczędnościowych oraz depozytów, 

9) nagrody z funduszu efektów wdrożeniowych podlega
jące zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługują-

' cego twórcy projektu wynala"Lczego, . 
10) wygrane z gier losowych i totalizatorów prowadzo- ' 

nych na podstawie zezwoleń udzielanych przez właś
ciwyorgan państwowy, 

11) przychody ze sprzeda~y rzeczy. 




