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Art. 18. 1. Organami Naczelnej Rady S", , 
l) zjazd delegatów, 

2) zarząd i jego prezydium. 

3) komisja rewizyjna. 
. 4) odwoławczy sąd ' koleżeński jako organ drugiej In

stanc ji. 

2. Zasady powoływania. zakres i tryb działanIa oraz 
gospodarkę finansową Naczelnych Rad i ich organów 
określ<l.ją stiltuty uchwalone przez zjazdy delegatów i za
twierdzone przez ministrów sprawującycil nadzór nad dzia
łalnością tye h orfJanizac ji. 

Art. 19. Zrzeszenia i , Naczelna Rada są następcami 

prawnymi organi~acji prywatnego handlu i usług, działa
jących na podstawie przepisów wydanyeh z mocy- art. 46 
ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i 
organizacji rzemiosła (Dz. U. Nr 23, p01l. 164) . 

Art. 20. Nadzór zwierzchni ~ad zrzeszeniami prywat
nego handlu i usług ora1l nad Naczelną Radą Zrzeszeń 

Prywatnego Handlu i Usług sprawuje Minister Handlu 
Wewnętrznego i Usług, a nad zrzeszeniami transportu pry
watnego I Naczeln/ł Rad" Zrzeszeń Transportu Prywatne
go -:- Minister · Administracji. Gospodarki Terenowej l 
Ochrony Srodowiska. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 lipca 198~ r~ 

w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych l przedsiębiorstw 
z udziałem zagranicznym posiadających osobowość ,. pr~'vną oraz w .sprawie ulg podatkowyc~ z tytułu' InwestycjI. 

Ną podstawie art. 20 ust. 6 ustawy 1I' dnia 18 grudnill 
1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43. · 
poz. 192) oraz art. l ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia · 
1975 r. .0 ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U; 
Nr 45, poz. 230) zarządza się. co następuje: 

§ I. 1. Podatek dochodowy od zagranicznych podmio
tów gospodarczych oraz przedsiębiorstw z udziałem zagra
nicżnym posiadających oso,bowość prawną od dochodu 
• dzią.łalności gosP9darczej wykonywanej na podstawie 
przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej .. 

' Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w za- ' 
kresie drobnej wytwórczości przez , zagraniczne osoby 
prawne i fizyczne obniża się: . 

. l) ' o 20% kwoty dochodu 11 działalności ze sprzedaży' 
wytwarzanych wyrobów o charakterze antyimporto
wym, określonych w wykazie ustalonym przez Mini
stra Finansów, w porozumieniu 11 Ministrem Handlu 
Zagranicznego, w termini! do dnia 31 października ro
ku poprzedzającego rok podatkowy. 

2) o 100J0kwoty docilodll: 
a) ze świadczenia Usług !lia ludnoŚci lub rolnictwa. 
b) z produkcji wyrobów na rynek oraz na zaopatrze

nie w sprzęt i aparaturę medyczną, środki ochrony 

' roślin i pasze. jeżeli wyroby te nie maj/ł charakte
ru. antyimportowego. 

,2;. W "razie wykonywania. oprócz świadczeńokreślo
nych ' wust. L także innych łwiadczeń albo w· razie wy
konywania różnych świadczeń określonych w ust. 1, 
obniżki podatku stosuje się do części dochodów przypa
dających proporcjonalnie na obroty ze świadczeń okre.-

,lanych w .usL l. 
. § f. 1. Podatnikom określonym. w f 1 ust. 1 przysłu

gują ulgi podatkowe z tytułu inwestycji. 
2. Przy udzielaniu ulgi podatkowej z tytułu inwestycji 

stosuje się zasady określone w przepisach o ulgach podat
kowychz tytułu inwestycji, odnosz/łcych się do polskich 
nie uspołecznionych podmiotów gospodarczych. z tym że: 

1) lllga podatkowa przysługuj'e bez względu na rodzaj 
wykonywanej działalnośct gospodarczej określonej w 
zezwoleniu, 

2) ulga podatkowa wynosi 50% nakładów poniesionych 
na inwestycje. bez względu na rodzaj inwestyCji. . 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierp

nia1983 r .• z wyjątkiem f 1, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1984 r. " 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. JalUzeJski 

195 
. ROZPORZĄDZENIE MINISTR~ FINANSÓW 

z dnia 29 lipca 1983 r; 

w sprawie podatków obrotowego ' 1, dochodowego od ósóbUzycznych I osób prawnych nł& , będących JednostkamI 
gospodarki Ulpołecznionej: 

Na podstawi! art. .7: ust. 1, art. 10 uat. l i art. 12 usta- d~wane przez okres co najmniej 3 miesięcy, a jezeh ćho-
wy z dnia 16 grudnia 1972 r.o podatku obrotowym (Dz. U. dzi o drób - przez okrea co najmniej 2 miesięcy. 
J: 1983 r. Nr . 43. poz. 191). art. $ ust. 2, art. 15 i art. 23 2. Za wyroby i usługi na eksport w rozumieniu art. J 

. ustawy z dnia 16 grudnia 1912r, o podatku dochodowym ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku obrotowym uważa się wy-
(Dz. U. i 1983 r. Nr 43. poz. 192) oraz art. 38 pkt 1. 2 i 3 roby i usługi, których wykonanie zleciła podatnikowi spół-
ustawy .z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podat-· dzielnia rzemieślnicza lub wykonane bez pośrednictwa 
kowych (Dz. U. z 1980r.Nr 21. poz. 111 l z 1982 r. Nr 45. spółdzielni na podstawie: 
poz. 289) zarządza się, co następuje: -. 1) zamówień Towarzystwa Eksportowo-Importowegu .. Re-

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Za produkty zwierzęce pochodzące z własnej 
hodowli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia ' 
16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r., 
Nr 43. poz. 191), zwanej dalej · "ustawą o podatku ohro
towym", uważa się również zwierzęta rzeźne nabyte i ho-

mex" Spółka z 0.0 •. w Warszawie w wykonaniu umów 
zawartych z tym przedsiębiorstwem przez przedsię

biorstwa handlu zagranicznego. · 
2) umów zawartych z przedsiębiorstwami handlu zagra.; 

nicznego. 
3) umów zawartych bezpośrednio z odbiorcami zagra. 

nicznymi. jeżeli spóldzielnia lub podatnik otrzymali 
koncesję Ministra Handlu Zagranicznego naprowadze
nie dzjalalnosci w zakl eSie ekspol tu, 
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4) zamówlen uspołecznionych przeds~ębiorstw ' handlu , 
wewnętrznego z przeznaczeniem na wymianę bezde,wi- _ 
zow'ą z jednostkami handłowyrrii za granicą. , 

.3. Do wyrobów i usług na eksport zalicza się również: , 

1) ~yroby wykonane z 'przeznaczeniem na sprzedt1z' w 
kraju 'w ramach ekspertu w,ewnętrznego, ' 

2) wyroby i usługi, których wykonanie w rajc ach koop'e
racji, przy realizacji zawówień i umów ok rc,jlonych w 
pkt 1 i ust. 2, zleciła podatnikowi spóJ ,'zielnia rze
mieślnicza. ' ' 

4. Za dzialalność w zakresie wolnych zawod ów w ro-
zumieniu art. 5 pkt , l ustawy o podatku obrolowYlll lI W ćlŻa 
lię~ działalność polegającą na świadczeniu usług pr .. ez le
karzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarjL uprawnio
nych techników , dentystycznych, techników dentystycz
nych, felczerów, położne, pielęgniarki, prawników, in-
żynierów, tectmików budowlanych, geodetów, i tłumaczy, 
jeżeli działa I n'ość ta nie podlega przepisom o podatku od 
wynagrodzeń. ' 

5. Za działalność w ·'zakresie zatrudniei'l, O" których 
mowa w , art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1,972 r. 
o podatku dochodowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz, 192), 
zwanej dalej "ustawą o P9datku dochodowym", u~aża się 
działalność duchownych i organistów osiągających docho
dy z innego tytułu niż umowa o pIgCę oraz działalność 

polskich arbitrów uczestniczący~h w procesach arbitrażo
wych jednostek organizacyjnych handlu, zagranicżnego 
K partnerami zagranicznymi. 

§ 2, Na wniosek podatnika , wyłącza się z obrotu: 

l) przy wykonywaniu rzemiosł budowlanych - wartość 

materiałów, 

2) przy wykonywaniu pozostałych rzemiosł w'artość 
części zamiennych, podzespołów oraz nie przetworzo; 
nych materiałów 

dodanych przy, wykonywaniu, usług, jeżeli podatnik: 
. aj wystawi ' rachunek za wykonaną usługę, w którym ' 

wykaże w odrębnej pozycji rodzaj. ilość. cenę jed
nostkową nie wyższą od ceny z?lkupu i ogólną 

wartość dodanych materiałów, części zamiennych 
i podzespołqw, bez doliczenia '--Cło niej narzutów, 
z wyjątkiem stosowanych przy robotach budowła
nych i montażowych, jeżeli ich wysokość nie prze
kracza ląqnie 3.5010 ceny podstawowej tych robót, 

b) ma ' dowody zakupu dodanych materialów, -, części , 
zamiennych i podzespołów, odpowiadające wa run
kom ókreślonym w , odrębnych przepisach. 

§3. 1. Sprzedaż tówarów po likwidacji działalności 
wytwórczej; usługowej lub handlowej, zwanej dalej "dzia
łalnością". i uzyskany z tej sprzedaży dochód nie podleqct
jłł odQzielnemu opodatkowaniu podatkami obrotowym 
l dochodowym. jeżeli : ' 

l) ·na dzień likwidacji został spo rząd'zony spis remanen
tu towarów w dwóch egzemplarzach. z których jeden 
został złożony przez podatnika urzędowi skarbowemu ' 
w termin~e tygodniowym , po dokonaniu spisu, 

2) poElatnik . wystawia. z., zachowaniem kopii, kolejno 
numerowane rachunki za sprzedane towary, z zazna
czeniem pozycji spisu remanentu, której sprzedaż do

, tyczy: przy sprzedaży towarów bezpośredniemu kon
sumentowi nie .jest konieczne podawanie w rachttnku 
nazwiska, imienia i aQresu na bywcy towaru, 

\ 3) . sprzedaż towar6w nie trwa dłużej niż trzy , miesiące, 
,licząc od , dnia likwidacji działalności. 

2: Urząd skarbowy może, na wniosek ,podatnika, prze
dłużyć w uzasadnionych wypadkach teInlin ~kreślony w 
ust. l pkt 3. ' ' 

' . § '4: l. Ustal a się stawki podatku obrotowego od obro
tów z działalno.ści, _której przedmiotem je;;t: 

l} wytwarzani e wyrobów w ,rzemi()slach: 
aj piekarstwo -- w wysokości 1"/0. 

'b) ludWisarstwo. rusznikarstwo., elektro.mecha nika 
sprzętu . medycznego. garncarstwo, witrażown'ielwo, 

stolarstwo - w zakresie mebli dziecil~cych , i mło
dzieżow ych . kołodziejstwo. bednarslwo., koronkar- ' 
slwo, w yl wa rzanie pomocy szkolnych, o rtoped yka, 
i, sztukatorstwo oraz w rzemiosłach spożywczych, ' 
z wyjąlkiem pi ~ka rslwa i wytwarzania napojów 
chlodzących -c-,,.-w wysokości 2010, 

c) .w zakresie "maler ialów budowlanych, z wyjątkiem,. 
garnca! stwa, beloniarstwa nagrobkowego i ' kamie
niarstwa ' riagrobkowego - w wysokości 4°/u, 

'd) zloblictwo-jubilerśtwo, w ytwarzanIe wy robów 
z ' bursztynu. grawerstwo, wytwarzanie CZęSCI za
miennych i ' akcesoriów ' do pojazdów mechanicz
nych - w zakresie regeneracji części. wytwarza
nie arlykuló'w z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem , 
wyrobów dla budownictwa. służby , zdro.wia oraz 
wyrobów wymi enionych w pkt 2 L 4 .- w , wyso
koŚci 20%. 

~) . spożywczych - w , zakresi-e wytw,arza nia mi ud ów 
pitnych 'oraz napojów winnych na miodzie. t~w. 
"honey drink" i "honey Iiqtlor!' - w wysokoś

ci 25%. 
f) wytwarzanie , części ,zamiennych i akcesoriów do 

pojazdów mechanicznych - w, zakresie nie wymie
nionym pod lit. d). z wyjątkiem części do ciągni~ 
ków rolniczy~h.wytwarzanie artykułów kosmety'" 
cznych i perfumeryjnych, wytwarzanie i szlifewa
nie szkieł ozdobnych , i kryształów, wytwarzanie li.; 
stew i parkietów oraz wyprawa skór futerkowych 
--.:. w wysokości 300/0, 

g) spożywczych - w żakresie wytwarzania wyrobów 
winiarskich, z wyjątkiem wymienionych pod lit. e) 
oraz piwa - w wysokości 50010, 

2) wytwarzanie guzików i zamków błyskawicznych. bez 
względu na rodzaj rzemiosła - w wysok<)Ści 500/0, 

3) wytwarzanie wyrobów w rzemiosłach i zakresach rze-
miosl nie wymienionych w pkt l ' - jeżeli takie sam. 
wyroby wytwarzane przez jednostki gospodarki uspo
łecznionej są zwolnione od podatku obrotowego albo 
podlegają opodatkowa.ni~ tym podatkiem według staw- . 
ki nie przekraczającej , 6%, - w wysokości 6%. 

' -4) wytwarzanie 'kart do gry - w wysokości 500/0: 
5) wytwarźanie wyrobów poligraficznych: 

aJ reprodukcji 'polig.raffcznych ---: w. wysokości 25%, 
b) w zakresie wydawnictw - ' W wysolwści 10/0. ' 
c) innych niż wymienione pod lit.a.) i b) - w wyso~ 

kości 6010, " 
'6} wytwarzariie: 

a) taśm m'agnetycznych w wysokości 50~/o. 
b) płyt gramofonowyc,h - w wysokości 30010. 

także z zapisem dźwięku, 
7) świadczenie uslug w zakresie rzemiosł: 

a) szewstwo ortopedy~zne - w wysokości 2010. 
b) szewstwo naprawkowe - w wysokośc;i 4%, 
c) kamieniarstwó - w wysokości 15°/0, 

. d) grawerstwo oraz kowalstwo artystyczn~ - w wy-
sokości 20010, , 

e) kuśnierstwo -c- -W' wysokości 25°/0. , 
f) 'zlotnictwo-j~bilerstwo - w wysokości ao'/., 



...... 

Dziennik Ustaw Nr 43 ~ 593 _ Poz. 195 . 
~~~~.,---~~~~~--'---~~~ -._.--

/ 

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

8-) wykonywanie UInów komisu, agen.cyjnych! zlecenia 
doraźnego pośrednictwa - w wysokośCi lbb1o, j,) 

9) 'wykonywanie handlu w zakresie sprzedaży: ' 

a) . pieczywa - w wysokości . WG, 
b) tow'arów spożywczych i spożywczo-rolnych, z wy

Jątkiem pieczyw,a i kwiatów .~ w wysokości AOfo. 
c) towarów przeroyslo'\vy<:hpoc;hodzenia zagraniczne .. 

gOi. z wyjątkiem odzieży używanej i obuwia używa.l 
nego - w wysoll.ości 10Q/o. 

tO) wykonywanie przemysłu gastronomicznego w zakre
sie: 
a) sprzedaży towarów ' i wyrobów. jeżeli nie jest pro

wadzona sprzedaż napojów alkoholowych. w tym 
piwa - w wysokości 3010. 

~ b) sprzedaży towarów i wyrobów. jeżeli jest prowao( 
dzona sprzedaż napojów alkoholow'rcll. w 'tyropl-
wa --- w wysokości 6010. . 

2. Do obrotów ze sprzedaży produktów i usłllg luksu
sowych stosuje śię stawki podatku obro~owego ; okr~Ślone 

. dla takkhsamych produktów i usług,na poclsta'Y.i,~ art. 15' 
ust. 3 ustawy z dni.a 26 +utego 1982 r. o OPOdat*owaniu 
jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U . . Nr7, poz, 5j 

Nr 45. poz. 289). 

§ 5. 1. Za koszty uzyskania pt~yChodów ' uznaje siąi 
1) wydatki na nabycie przedmiotów majątkowych: 

v a) jeżeli jednostkowy kosz~ nabycid pp;edrriiotU' nIe 
przekracZa 5.000 zł. a w razie nabyd,a 'pr~edmiotu 
za granicą lub . w eksporcie wewnętrzn,ym- jeżeli 
jednostkowy koSit naqycia prze~Iniot~według oho« 
wiązującego kursu w dniu nabycia te(J() .przedmiotu 
ni'e przekracza 20.000 'zł. . ." < .. ' ... ' 

b) w zakładach i punktach gastronomiCznych oral 
usług hotelarskkh - w . śiosunk;u, do przedmiotów 
majątkowych przeznaczonyćh dobezpóśrednieJ 
~ziałalności tych zakładów -jeżeli' JedA()stkowy; 
koszt nabycia przedmiotu niep~zekracza 30.000 zł, 

. 2) odpisy na zużycie przedmiotów majątk,:owy~h. jeżeli 
wyda tkina ich . na bycien~e, są uz.nane~a rkos:zty ' uzy.( 
skania przychodów, " . 

3) wartość mięsa pochodzętcegoz, ~ucz~ ttzo.dy\,królików, 
ptactwa i hodowli ryb pr9wa.dz()Uych . na potp;eby . wła4 
snego zakładu lub punktu ga.str6noj:p.i~znegO. ' 

2. rla p[zedmiotymajątkowe. ,<>'. których moWIl'w ustJ 
pkt i i·2. uważa się również' matryce niezbędne do wy

konywania ' określonej produkcji: 

3. Zasady 90kony~ania Qdpi~Ó;"; . ~aztizycieprzeąmio« 
tów majątkowych określają' 9dr~bnepizepisy w sprawi. 
dokonywania odpisów ,na zu:zycie przedmiotów majątko-o 
wy ch przez podatników ' podatku docllodowego nie będ4~ 
cych jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

§6.1. Koszt nabycia rzec;zy l praw majątkowych dla 
celów opodatkowania ,dochodu ' z ich 'sprzedaży ustala się: 
}) jeżeli naoycie rzeczy lub praw majątkowych nastąpi<ł 

lo w drodze darowizny albo zasiedzenia - w wyso..J 
kości wartości przyjętej do opodatkowania podatkiem 
od. spadków i darowizn,.' a jeżeli nabycie było ' wolne 
od opodatkowania '--' w w.ysokości wartości ustalonej . 
przez urząd skarbowy, tak · jffkby to nabycie podlegało 
o poda tkow aniu; 

2) Jeżeli nabycie rze€zyluh praw majątkowych nastąpiło 
. w inny sposób -- w wysokości ceny nabycia lub ko
sztów wytworzenia. 

2. Jężeli kosztnabyci!l budynków lub ich części. a tak<ł 
te spółdzielczeg,ci własnościo,.vegoprawa do lokalu mi~sz~ 

kaInego oraz wynikający~hz przydziału 'spółdzielni role'" 
kaniowych: prawa do domu jednorodzinhego lub prawa 
do lokalu w małym domu mieszkalnYm. łącznie' z warto,,", 
cią nakładów trwale zwiększających lub ulepszających lcll 
substancję. ustaldnyw sposób określony w ust. 1. jest nit~ 
szy od kosztów obliczonych według ' zasad stosowanych 
przy przeliqwniu wkładów gromadzonych na mięszkani~ 
wych książeczkach oszczędnościowych. za koszt nabycia 
pr,zyjmuje się wartość uzyskaną z obliczenia według tych' 
zasad. 

3. Nie ustala się dochodu: 
l) ze sprzedaży budynków lub ichczęSCl oraz ze zbycła 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mie
.szkalnego. jak równiez prawa do domu jednorodzin" 
, negą lub prawa do lokalu w małym domu mieszkali" 
nym; nabytych przed okresem 5 lat, a także ze sprze..J 

. daży gruntów nabytych przed okresem 10 lat, licząa 
od . kojlca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła 
sprzedaż (zbycie), 

2) ,z~ sprzedaźy budynków lub ich części oraz zbycia 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mie. 
szkalnego. jak również prawa do domu jednorodzinn&o1 
go lub prawa do lokalu w małym domu miesZkalny~ 

\ je.że~isprzedaż (zbycie) była uzasadniona korriecznoś,.l 
fiążn1iany warunków mieszkaniowych, a ńabycie n~ 
w~go ·I;>udynku lub prawa do lokalu bądź domu jed" 

. norodzinnego nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu 
:miesięcy od dnia sprzedaży (zbycia) lub gdy sprzedał 
(zbycie) nastąpiła wskutek przejęcia do użytkowania 
innęgo .budynku lub .lokalu mieszkalnego uzyskanych 
w drodze spadku lub zapisu. 

4. Przy ustalaniu dochodu zes-przedaży rz:eczy i praw 
qlajątkowych zmpiejsza się koszty ich nabycia lub wy~ 
i",()rżEmia o warto~ć odpisów na zużycie za okres po dniu ' 
3'( grudnia 1~n6 r~ . ., -

5. Za; ·datę nabycia: 
n1) "budynku. wybudowanego przez zbywcę przyjmuje 51ft 

dzień, w którym budynek oddano . do użytkowania. 
J' ;' zgodniezprzepisami prawa budowfanego, a w razie 
e': ( sprzedaży budynku. którego budowy nie zakończono, 

'i zaiiatę nabycia, .przyjmuje siEl dzień, w którym bu
dowa .została przerw.ana, 

2) budynku wybudowanego przez spółdzielniępQdejmu..J 
jącą budowę domów jedIlórod:tinnych w celu przenie~ 
sienia ,dch własności na rzecz członków oraz lokalu 
mies;zkalnęgo w Ldom\l wybudowanym przez spółdziel..; 

nię w celu' ustanowięnia odrębnej własności .lokali .. VI 
tym domu - przyjmuje się dzień zamieszkania człon..; 

/ ka w domu jedriorodzinnym lub lokalu mieszkalnym. 

6. Podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży bu~ 
gynków lub ich części. gruntów oraz ze zbycia spóldziel~ 
czego własnościow:ego prawa do lokalu mieszkalnego, jak 

/ równie:! prawa do domu jednorodzinnego lllb · prawa do' 
lokalu w małym domu mieszkalnym. ustala si'ę w sposób 
następujący: 

l) dochodu z tego tytułu nie łączy się z dochodami z in
nychźródeł podlegających podatkowi dochodowemu. 

,2) nadwyżkę '. ' dochodu ponad kwotę wo lną od podatku 
dzieli się przez liczbę pełnych lat. jakie upłynęły od 
dnia nabycia do dnia sprzedaży (zbycia), 

3) podatek od części nadwyżki przypadającej na jeden 
pełny rok oblicza Się według zasad ustalonych wart.-
20 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodoW"ylTI, a na
stępnie ustala się stopę procentową tęk obliczonej 
kwoty podatku w stosunku do tej części nadwyżki, 

/ 

./ 

/' 
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4) 'stopę procentową podatku ustaloną w sposób określo- ' 

ny w pkt 3 stosuje się do całej nadwyżki dochodu ze 
sprzedpży budynków lub ich części. gruntów oraz ze 
zbycia spółdzielczego własnośt:iowego ł'raw.a do lokalu 
mieszkalnego, jak rGwnież prawa d'o domu jednoro
~zinnego lub prawa do lokalu w małym oomu miesz
kalnym. 

7. Liczbę pełnych lat, ,o któryt:h m:ewa 'in ust. 6 pkt "2. 
ustala się przez podzielenie przez 12 okresu posiadania bu
dynku (części budynku). gruntu lub spółdzielczego własno-
6ciowego prawa . do lokalu ,mieszkalnego, jak również p'ra
wa do domu jednorod~innego lub prawa ,do lokalu w ma
łym domu mieszkalnym, licząc od miesiąca, w którym na
stąpiło nabycie. do miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż 
(zbycie). " . 

Rozdział 2 

Zwolnienia od podatków obrotowego I' docbo4~wego. 

--------~------------,~~-------

6) z czynności up~awy ziemi wykonywanych przez rol
nikÓw ' winnych gospodarstwach z użyciem koni. 

1) z usług przewozowych. z wyjątkiem przewozu osób. 
wykonywanych własnym pojazdem przez rolnikÓw 
prowadzącyc"h gospodarstwo rolne, jednak wrazi. 
wykonywania usług przewozowych pojazdem mecha
nicznym zwolni~nie dotyczy wyłącznie przewozu pro
duktów rolnych i środkÓw produkcji na rzecz indywi~ 
dualnych gospodarstw rolnych oraz przewozu mleka 
do uspołecznionych punktów skupu. 

8) z prZewozu uczniów do szkół zbiorczych. 
9.) z prowadzenia pa'Siek. 

10) z hodowli jedwabników. jeżeli: 

a) kokony są dostarczane wyłącznie na rzecz jedno
stek gospodarki uspołecznionej. 

bj hodowla prowadzona jest wyłącznię z greny do
starpzanejprzez jednostki gospodarki uspołecznio
nej, 

, lI)' że Sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych. 
6 których mowa ~ art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy opodal-

§· 7. 1. Zwalnia się od podatków obrotowego i docho- kuobrótowym, przerQpionychsposobem przemyslo-
dowego przychody:.. . wYm.jeż~lLprzerób: poiegana kiszeniu produktów ro-

I) z wykonywania rzemiosła," z wyjątkiem rodzajów rze- §lhmych duh przetwórstwie mleka. 
miosl wymienionych w ust. 2, i z wytwórc~oś(Jiarty~ ,,". 12) z hodowli zwierząt rzeźnych prowadzonej w ramach 
stycznej, jeżeli obrót osiągany, zŁych' rodzajów dzia- kooperacji 2: , jednostką gospodarki uspołecznionej ' 
łalności niepr~ekraczaw 'roku pódatkowym 120.0QO zł. , przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne, je-
oraz z wytwórciości lud6wej, wykony~a'nychosooiś- ' "Żeli . zwierzęta są ,hodowane przez okres co najmniej 
cie lub z udziałem członków rodziny pozostająqi2h ~e 3 miesięcy, a w zakresie" hodowli drobiu -'-' jeżeli 
wspólnym gospodarstwie domowym przez rolników zwierzęta sąhodowane , prze.z okres co ,najmniej 2 
prowadzących gospodarstwo wlne bez zatrudni~~ia w miesięcy; '· ' 
nim pracowników, przez członków rolniczychspół- !3)t"z hodowli kurcząt otrzymywanych ż zakładów wylę-
dzielni. produkcyjnych oraz przez pracowników rol- gowyćh, prowadzonej w ramach kooperacji z jedno-
nych; nie stanowi przeszkody w stosowaniu zwołnie- stką gospodarki uspołecznionej przez rolników prowa-
nia zatrudnianie przez rzemieś}nika. zgodnie z odręb-dzących gospodarstwo rolne. z ' przeznaczeniem na 

" nymi przepisami, do dwóch osób w celunaukizawo- zaopatrzenie indywidualnycp gospodarstw rolnych, 
du lub przyuczenia do wykol'lywania określonej pra- , 14), ,z, odchowu zwierząt rzeźnych z przeznaczeniem na: 
cy i osiąganie w związku z tym obrotu przekr\liqąją~ eksport prowadzonego w ' ramach kooperacji' z przed-
cego 120.000 zł rocznie, nie więcej jednak ,niż po .50.000 ,siębiorstwami obrotu zwierzętami hodowlanymi p.[Z1:)Z 
zł na każdą z tych osób; w zakresie prbdukcjicegly rolników prowadzących gospodarstwo rolne, 
lub wapna i innych materiałów budowlanychzwol~ .15) ze sprzedaży posiłków domowych (śniadania, obiady. 
nienie stosuje się, jeżeli obrót osiągany;/:' tej produk- kolacje) w mieszkaniach, jeżeli: 
cji nie przekracza 250.000 zł. ,w tym z produkcji in- a) sprzedaż posiłków nie przekracza-' liczby określonej 
hych materiałów budowlanych -120.000 zł. przez właściwy terenowy organ administracji pan-

2j z wykonywania ' osobiście usług, z wyjątkiem usług stwowej. przy któTej jest wymaganeuzyskani~ 
przewó~owych i wolnych zawoQów w zaktesie służ- uprawnienia do wykonywania tej działalności; wy-
by zdrowia, oraz ze sprzedaży rzeczy wytworzonych łącza ' jednak zwolni'enie od podatków, mimo braku 
przez zbywcę lub uzyskanych przez niego ze zbioru w danej miejscowości obowiązku uzyskania upraw-
produktów leśnych, łąkowych, nasion drzew i krze-' - nienia. , sprzedaż w liczbie . przekraczającej 30 po-
wów itp., gdy łączny' obrót 'Z tycp tytułów .nie prze- sitków w miejscowościach na terenie gmin i w 
kracza 48.000 ił rocznie, ' miastach o Ji.czbie stałych mieszkańców do 25,000. 

, ' 3) z usług lekarzy i innycł!../pracowników służby zdro~' a .w pozostałych . miejscowościach - w. liczbie 
wia ńie wykonujących zawodu poza jednostkami go- przekraczającej 20 posiłk6w każdego rodzaju na 
spodarki uspołeczniąnej, w razie gdy zwłoka w udzie- . dobę, licząc w skali średniej tygodniowej; ograni-
leniu pomocy mogłaby spowodować utratę życia lub czenie liczby ,sprzedawanych posilkównie dotyczy 
kalectwo, sporadycznego żywienia . myśliwych przez pracow-

4J ze sprzeda'ży przez rzemieślników zbędnych materia- ników państwowych gospodarstw leśnych, 
łów w cenie n,ie wyższej od ceny zakupu; zwolnienie b) sprzedaż posiłków nie jest połączona ze sprzedażą 
to ma zastosowanie także przy opodatkowaniu war- napojów alkoholowych. W tym ró~nież ,piwa, 
tości remanentu towarów w razie l~kwidacji przedsię- 16) ' ze sprzedaży jedno~aniowych posiłków domowych 
biorstwa, ' . i napojów bezalkoholowych w mięszkaniach. jeżeli: 

5) ze sprzedaży produktów leśnych i łąkowych, nasion aj sprzedaż odbywa się na podstawie umowy zawar-
drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. ze zbioru " tej z ~dnostką gospodarki uspołeczniolJej. właści-
wykonywanego osobiście albo z udziałemczlonków wą do R,rowadzenia działalności gastronomicznej 
naj?liższej rodziny pr~ez rolników prowadzących go- łub turystycznej, " 
spodarstwo rolne oraz wykonywanego ubocznie przez b) sprzedaż posilkow nie przekracza liczby określonej 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych .lub przez właściwy terenowy organ administracji pań-
pracowników , rolnych i leśnych. stwowej. przy której nie jest wymagane uzyskanie 
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uprawnienia do wykonywania tej działalności; wy- czyzm 65 'lat' życia bądź zostały zaliczone do i lub Ugru-
łącza jednak zwolnienie od podatków •. , IPimo braku py inwalidów; w stqsunku dO kombatantów i byłych więż-
w danej miejscowości obowiązkuuzyskania .upraw- .. niów obozów koncentracyjnych wiek ' określony w zdaniu':" 
nienia, sprze~aż w liczbie ' przekrączająC:ej 100 ".po.; , P?przedn~m obniża się odpowiednio do 55 lat L do 60 lat. 

silków na dobę , 2. Zwolnieni~ stosuje ) się, jeżeli osoby określ'one w 
'c) sprzedaż posiłków nie jest połączona ze sprzedażą ust. 1: ' 

llapojów alkoholowych, w tym ,równieżp~wa, . 
1) mają uprawnienie do wykonywania działalności prze.; 

17) ze sprzedaży towarów otrzymanych przez sprzedające- widziane w obowiązujących . przepisach, . , 
go z zagranicy, deklarowanych przez niego jakO dary, 2) riiezatrudniają w związku z wykonywarl'ą dzlalalnoś-
lu b nabytych w eksporciewewnętrznyni, z ' wyjątkiem ; . ' cią ani pracownika, ani pelnoletIliego członka rodziny 
naby tych w Przedsiębiorstwie 'Handlu Zagranicznego . poza małżonkiem, jak również nie korzystają z usług 
"Baltona", za zagraniczne ' środki . platnicze nadesłan~ innych osób nie zatrudnionych w zakładzie, a jeżeli 
z zagranicy d4' jednego z polskich' banków. dewizo- chodzi o osoby wykonujące działalność w zakresie ' 
w ych hib wpłacone na ra chunek w jednym .z tych 

' przemysłu gastronomjcznego - , zatrudniają poza mal-
banków; nie do~yczy to osób wykonujących w kraju żonklem nie więcej .niż jednego prac.ownika lub jed-
działalność wytwórczą, usługową lub handlową, jeżeli nego pełnoletniego cżłonka rodziny, 
surowiec lub towar otrzymany z zagranicy jako dar 3) osiągają w roku podatkowym obrót z tytułu wykony-
lub nabyty w eksporcie wewnętrznym ' jest ,przerabia- wania rzemiosła nie przekraczający 240.000 zł, a z ty'-
n y lub sprzedawany w ramach tej działalności, tulu wykonywania dzialalności w zakresie przemysłu 

18) ze sprzedaży toWarów nabytych w Przedsiębiorstwie 
""---.J!andlu Zagranicznego .. Baltona" przez człon~ów zało- gastron'omicznego sezonowo - 270.000 zł, a w okresie 

__ . . całego roku 400.000 · zł, 
gi po;~:j{,:h morsKi.~,h statków handlowych w żegludz~ 4) niE! wykonują same, ,poza jedI}ym ' z rodzajów dzia-
międzyna~odoweji -;t~1k~~:> ryll-:!~w~twa .morskiego lałności wymienionyc'h w ust. L .ani ich małżonkowie, 
za zagraniczne środki platn,icze uzysk~iie .~ "t,rzymane" działalności podlegającej podatkowi otJ.rotowemu Illb 
go dodatku dewizowego, -----..~<_ ..Q!>łacie skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. 

19) ze sprzedaży tQwarów przywiezionych , albo ~prowa- .' '. ~ ----.:.:---~,... . -- , ' ,~ . . .. 
dzonych z zagranicy zgodnie 'Zprzępisami pra'o/a cel. 3. Nie stanowi Pf~~5kk2.?Y '. w . $tQ~,~~.!1IU zwol.DlE;!ma 
nego i nabytych za granicą za środki płatnicze uzy~~~trn~niilni: przE!~ rzemieślnika, ~gOdnie z odrębnyfi~l pr~~ 
sk illle z oszczędności w granicach diet, kieszonkowego pl!!aml, dW9ch osob w celu nauk! zawodu lub przyu~Zemd 
lub otrzymanych za granicą zarobków albo pochodzące do wykonywania określonej pracy i osiąganie w związku 
z posiadanego rachunku walutowego w jednym z pol- z tym obrotu przekraczającego 240.000 zł rocznie, nie wię-
słdch banków dewizowych, jeżeli łączny ' obrót ze , Gej jędnak niż po , 50.000 zł na ,każdą, z tych osób. 
sprzedaży nie przekracza kwoty 120.000 zł roc~nie, 4. Zwolnienie stosuje się, poczynając od roku poda t-

20) ze sprzedaży towarów nabytych w Przedsię·biorstwie ,. kowego następującego' po roku, w którym podatnik ' osiąg-
HanqluZagraniczne90 "Baltona" z~ zagraniczp:e środ. nął wiek określony w ust. l albo został zaliczony do I lub 
kiplatnicze przez os()by nie wymienione W pkt 18, II grupy -inwalidów. . 
jeżeli łączny obrót ze sprzedaży nie przekracza kwo
ty 120.000 zł rocznie, 

21) ze ,sprzedaży przez rolników kopalin wydobytych 
z gruntów wchodzących w skład prowadzonego gospo
darstwa rolnego, Jeżeli do przychodów z tej sprzedaży 
stosuje się przepisy o podatku gruntowym, . a działal-

5. W celu uzyśkania zwolnienia od podatków obroto
weg'9 i 'dochodowego nalezy złożyć wniosek o zwolnienie 
W terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
)Jodatkowy, a w razię rozpoczęcia wykonywania działa!
n:bści w ciągu roku ' podatkowego ~przed rozpoczęciem 
jej wykonywania. , ność w tym zakresie ,nie jest rzemiosłem, 

22) z prowadzenia na podstawie zezwolenia wydanego 6. Osoba ·.zwolniona od p.odatków na podstawie ust. 1 . 
przez właśCiwy terenowy orga-n administracji pań- jest obowiązana zawiadomić , urząd skarbowy o powstaniu 
stwowej żłobków i przedszkoli nie więcej niż dla lO okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienid. 
dzieci, Zawiadomienie należy złożyć na , piśmie w terminie sied-

23) z wykonywania przez emerytów .i rencistów' osobiścje miu dni od dnia utraty prawa. do ' zwolnienia.. ' 
niektórych rodzajów, dzialalnoś,ci napods.tawie za.- · ~ 7. Osoba, która zawiadomi urząd skarbowy w terr~i
świadczenia właściwego terenowego organu admini- " nie określonym w ust. 6 o powst'aniu okoliczności powo
stracji państwowej stopnia podstawowego. dujących utratę prawa do zwolnienia od podatków, zosta-
2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt!. nie sto- nieopoclatkowana od miesiąca następująceg0 po utra'cie 

suje się 'w razie wykoI,iywania następujących rzemiosł: tegu prawa, z wyjątkiem wypadku przekroczenia granicy 
Izemiosła chemiczne, z wyjątkiem wulkanizatorstwa, tar- obrotuokreś16nej w ust. 2 pkt 3 lub w ust. 3; w t Y IIi wy-
tacznictwo, wytwarzimieplyt, sklejek, oklein i ' obłogów, padku zostanie ona opodatkowana za cały ' rok podatko-
wytwarzanie bindry; wyp ra\va skór futerkowych, kożu sz- ' . wy, lecz zapłata podatku zostanie jej rozłożona na ml~
ka rs two, kuśnierstwo, w ytwarzanie cukierków i wyrohów ' sięczne raty. 
czekoladowych, rozlewnie piwa; wyp'ożyczanie sprzętu 8. Osoba, która wprowadzi ' urząd skarbowy w błąd co 
j garderoby. . . 

do warunków, od któ1ych uzależnion,e jest prawo do zwól-
§ 8. 1. Zwalnia, 'się od podatków obrQtowego 

d,owegm przychodyos~ągane z tytułu: 
1) . wykonywania rzemiosła, 

i docho~ nienia od podatków, lub która utra.ci to prawo i nie dopeł
ni obowiązków przewidzianych w tist. 6, zostanie opodat
kowana za ' cały ro~ podatkowy. 

.2) " wykonywania działalności , w zakresie przemysłu ga
stronomiczn(.,go bez sprzed a.ży napojów zdwie r .ó1j ących 

alkohoL z wy-jątkiem piwa, 
p rzez osoby, które ukończyły: kobiety 60 lat, a męż-

9. W razie nieuwzględ ni e nia wniosku o zwolnieńie od 
podatków przysługuje pod a tnikowi prawo zgłoszenia w tpr
minie dwutygodniowym od dn ia d o ręczen i a ostiltf'czne i de_O 
cyzji wniosku 0 , opoda tkowa.nie IN f.ormie karty pOdil \ko-

! 
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,'Wej, ryczałtu umownego lub opłaty skarbowej z tytułu 

~ykonywania rzemiosła. 

§ 9. Zwalnia się od podatku dochodowego dochoqy 
/osią9ane przez rzemieślników z działalności w zakresią 
przemiału i przerobu zbóż na zlecenie pa,11stwowych j~u
nostek organizacyjnych przemyslu zbożovvo·młynarskiego, 
je'żeli dochody . te nie, przekraczają kwoty 114:000 zł rocz
nie; w razie przekroczenia tej kwoty podatek dochodowy 
ustala się od nadwyżki łącznego dochodu rocznego ponad 
kwotę 304.000zl. ' 

§ 10. 1. Podatek dochodowy od przychodów z działal
ności wytwórczej w zakresie rzemiosŁa ze sprzeclazy wy
robóvi o chilfiiklerze antyimportow,ym obniża się o 5°/0 
kwoty obrotu z tej sprzedaży. 

2. Za wyroby o charakterze antyimportowym' uważa 
się wyroby , których wykaz określa tv1inister Finansów, w 
po.ro,zumieniu z Ministrem HamllLl Za9ranicznego, w ter
minie do dnia 31 paździ~rnika. roku poprzedzającego rok 
pO,daŁkowy. 

3. Podatnicy wykonujący wyroby o charakterze anty
importowym są obowiązani prowadzić odrębne ewidencje . 
sprzedaży tych wyrobów, ze wskilzani,em daty spr;zed,aży, 

rodzaju wyrobu i ilości, z wy~ienieniem j.ednostki, :l11arV) 
ceny jednostkowej oraz wartości. ' ,-' 

4. C:'H1ZR'ę po'dat~ti d.~~,hpdów.ego,o któ.tejmowa w 
ust. i, sl6suje się po przedstawieniu przez podatnika Llrzę
'(lowi skarbowemLl ewidencJi ' sprzedaży wyrobów o cha-
rakterzeantyimportowym. ' 

§ II. I zl~a;skarl)()wa może, na wniosek właściwej izby 
rzemieślniczej, wprowadzić na tereme województwa o/;iniz
kę wysokości podatku dochodowego, nie większą jedhak 
/liż O 2010 kwoty obrotów ze świadczel'l rzemieślników ma
jących tytuł mistrza rzemiosła artystyczn,ęgo i wyk~n~lją" 
cychrzemio'slo artystyczne. Obniżkę podatku dochodowego 
stosuje się w razie stwierdzenia przezwlaściwą izbęrże" 

. mjeślniczą wykonywania rzemiosła artystycznego, · po do" 
konaniu oceny działalności wytwórczej i Llslugowejrzce. 
mieślnika przez komisję rzemiosl artystycznych. Obniżkę' 

przyznaje się poczyndjąc od wskazanego p.rzez, izbę rze
mieślniczą miesiąca, w ktorym rzemieślnik rozpoczął 'wy
konywan'ie r~emiosla artystycznego, Obniżkę·cofasię.po- · 

czyhając od miesiąca, \.V którym nas:tąpiło zaprzestanie wy" 
kOHywania rzemiosłaartystyczne90. 'Izba rzemieślniCza za-

. wiadamia wli1ściwy urząd skarbowy orozpoćżęciu i za
-przestaniu wykonywania rzemiosła :a·rtystycznego przez 
rzemieślnika. 

Rozdział 3 

/' 
Zgłaszanie obowiązku podatkowego. 

§ 12. l.Poclatnicy podatku obrotovvego obowiązani są 
corocznie zgłaszać urzędowi ska rbowemuobowiązek po
da:tkowy w zakresie tego podatku, jeż-eli od obowi·ązku 
zgłoszenia nie zostali zwolnieni z mocy szczególny2h prze
pisów. 

2. Przepis ust. 1 ni,e dotyczy osóh wykonujących dzia~ 
łalność zwolnioną od podatku obrotowego.; osoby te obo
wiązane są j€dnak zgła~zać obowiązek podatkowy w wy
pildkach,gdy obowiązek zgłoszenia przewidziany został 
w pTZ'episach dotyczących zwolnienia od ' podatku. 

;3 .. Zgłoszenie phowiązku podatkowego w 7:akresie po~ 
datku ol~rntowego zwalnia od od{ębnego zgłoszenia oho
wiqzku .podatkowego'W zakr~siepodatktl doc'hodowego od 

G;)choduz działalności objętej zgłoszeniem w zakrąsie po
. datku obrOto.o. 

§ 13.1. Podatnicy, którzy osiągają stale przychody ze 
źródeł podlegiijących opodatkowaniu tylko, podatkiem do
chodowYi1;Z wyjątkiem osób prawnych, o których mowa 
wart. 5. ust. 1 ustawy OPOd'l 'f.U dochodowym,obowiąza
ni są corocznie zgłosić urzędowi skarbowemu obowiązek 

_ ' . . " 7 

podatkowy w zakr,esie podatku dochodll~'ego. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób, których dochody ze 
'wszystkich źródeł p;zychodów me. przekraćzają ląbnie 

kwoty wolnej od podatku dQchodowego. 

. 3. Przez stale osiąganie przychodów ze źródeł podle~ 
gających opodątkowamu podedkiem tjochodowym rozumie 

.- sięosiąganie takichprzychod6wprzez okres dłuższy niż 
trzy kolejne miesiące w ro.ku pod a tkowym. 

§14. L Zgloszenia obowiązku podatkowego dokonuje 
się ' ha piśmi,e przez złożeni 'e deklardcji według ustploneyo 
wzoru i llis"zcZ.enie opłaty zw i(jzanej z tyn1 zgłoszeniem. 

... 2. p~klilracjew sprawie ' z9łoszenia obowi:~~u pcdar~ 
kqwegoskladaj.ą: ' . 

Ll po~a't111[~"; ~odatku obrotow ego wykonujący wolne za~ 
·wcdy (§ l ust. 4) - ' w clwóctlegzemplarzach, 

2) pozostali podatnicy podatku obrotowego - w trzech 
. egzemplarzach, 

3) pociatnicy podatku dochoclów~go (§ 13) - w jednym 
.E!gżerr,plarzu. 

§J, 15. I. Opłaty roczne związane ze z910szeni.em obo~ 
wiązku poclatko,~ego wynosze} : 

l) od podatników podatku olHotowego (§ 12 ust. 1) ......: 
250 zł, . 

2) . od podatników podatku dochodowego (§ 13)-:- 100 zł .. 

2. Urząd skajbówy potwierdza zgłoszenie obowiązku 
podatkowego przez wydanie pokwitowania uiszczenia opia
ty związć1nej z tym zgloszen lem, zwane90 óalej "pokwito
waniem", według ustalonego wzoru. 

3. Pok\vitowanie powinno staje znajdować się wmiej~ 
stu wykonywanią. działalności. '{'ocJatnicy wykonujący dzia
hl,lność bez utrzymywaniazorganizowilnego zakładu po~ 
winni posiadać przy sobie' pokwitowanie podczas' wyko~ 
nywania świadczeń. 

§ 16. I. Zgloszeniaobowiązku podatkowego' i uiszcze
nia związanej z tym opłaty należy dokonać w terminie , 
do dnia 31 grudnia roku poprzeclzające90 rok pOdiltkowy, 
ną który zgłaszany jest ten' obOWIązek, a jeżeli obowiązek 
padatko.wy powstał w Ciąg li rok,u podatkowego - przed 
powstaniem tego obowiązku . 

2. Jeżeli obowiązek poclatkowy powstał po dniu 1 lip~ 
ca roku pOdatkow,eg'o, uiszcza Slę' tylko połowę ,opiaty 
z\'l'iązanej ze zgłoszeniem te90 obowiązku. Połowę opIaty 
uiszcza ' się również, w razie gdy działalność z ,uwagi na 
jej charakter jest wykonywano sezonowo przez okreskrót, 
szy niż' 6 miesięcy w ciągurciku podatkowego. W takim 
wypadku ważność pokwitowani a wygasa z upływem 6 mie
sięcy od dnia rozpoczęcia wykollywaniadzialalnośći, naj~ 
później z końcem roku podatkO\'v'ego. Jeżeli w tymScrmym, 
r'oku podatkowym działa1ność wykony,wana jest w dal..; 

. szym' ciągu po upływie okresu sześciomiesięcznego, na po..; 
<latniku ciąży obowiązek doplaceniaróżnicy pomi'ędzy 
oplatą całoroczriąa półroczną VI ciągu tygodnia od l1pływu 
okresuszesciomi'esi'ęcf:nego. . . 

§ 17. 1:' Obowiązek podatkowy w zakresie podatku 
o'brotowego powinien / :być Z;)fOSzony oddzielnie: 
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1) na. każdy ząkła.ct wytwórczy, usługowy i hąndlowy, ' 
a) na każdy wykonywany w zakladzi! rodia') działalnoś

ci stanowiący odrębny przedmiot opodatkowania, 

'4. , W wypadkach określonych w ust.. 1-3 należy łącll~ ~ 
nIe z zawiadómi~niem złożyć deklarację, :0 której mowa 
w ',§ 1~ust.2. Prz~pis I 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3) na każdy wykonywany bez utrzymywa~iazor9Bnizo
wanegcyzakładu iodzaj działalności . stanowiący odręb
ny~ ptzed~iot opódatko~ania, 

4) na każdy wolny zawód; 

§ 20. 1. Qżamierzonym ostatecznym zaprzestaniu wy~ 
, konywania dzlała,lnoścLnależy zawiadomi,ć urząd sk;arbo

wy, w terminIe co najmnie;j , jednego miesiąca prze'd ' dniem 
zamierzonego zaprz~stania działalności. 

2. Urząd ska rbowy w terminie trzech dni od 'otrzy~ 

rrtania deklaracji w sprawie - zgłoszenia obowiązkupodat
kowego przekazuje ,d rligi egzemplarz ' d'eklaracji organowi 
właśćiwemu w· sprawie wydąwąnia uprawnień do wyko~ 
nywania dziaialn9ści,ą trzeci egzemplarz=- właści~ej 
'Or ganizaCji !?amolządu spolepzno,zawod.o:wego· podatników. 

§ '18. 1.. Jeżeli dziąłalność jest wykonywana w iÓż
nych lokąlach lub pomieszczeniach, poza miejscem określo~ , 
n;ymw uprawnieniu. a w razie braku obowiązku posiadania 
uprawnienią - poz'amiejscem wskazanym 'jako siedżiba-' 
dziąłalności. podatnik powiniehw deklaracji w sprawie 
zgłoszeniaobowiązkupodątkowego wymieni~\ te lokate 
i pomieszczenia, WSkazując ich ' adresy; dotyczy to JÓwnież ~ 
lokali i pomieszczeń, w których wykónciją pracę osoby za
trudnióne 'na podstawie umowy O pracę 'nakładczą, oraz 
()drębnych składów. 

2. w wypaclkach ' określonych w ust. 1, jeż!li podatnik 
podejmuje ąziałalność w tóżny(:h lokalach lubpomjesz~ 

, cieńiach albo uruchamia odrębny skład wciągu roku po
datkowego po zgłoSżeniu obowiązku podatkowego, powi~ 
nien ', on przedpodjęciep1 takiej ' działalności albo .przed 
uruchomien.iem sk,ładu zawiądomić o tym'- urZfid skarbo .. 
wy. 

3. W lokalach, pomieszczeniach i składach, o którycą 
m9wa w ,ust. 1 i 2, powinny znajdow.ąć się odpisy pokwi
tow,ania poświądczQn~ przez urzą~skarbówy. 

§ 19. 1. , Wykonywanie działalności, przez spacdkobier~ 
ców podątnika, w, razie jego śmierci, niepowo.dujeobo~' 
~iązkuuiszćzenia now.ej " opłaty związanej ze zgłos;lEiniem 
obOWiązku 'podat~owego,pod warunkiem , zawiadomienia 
o:tym urzędu skarbowego w tę,rtnillie dwóch miesięcy od 
d.atyśmierci pOdatnika. Zasad,a ta ma odpowie<lniezasto-

, s.owanie również w razieprżekształcenia dzialalnośći w'y~ 
konywanej jednoosobowo w spółkę oraz , wraziępołączę~ 
nia się dwóch lub więcej osób prawnycl1, z tym 'że termin 
zawiadomienia' o tym urzędu skarbowego wynosi siedem 
dni od powstania tego zdaJzenia.- " 

2. Zmiana pliejsca/ (Siedziby) w:y)Ćonywaniadziałalnoś
ci nie powoduje ohowiązku uiszczenia nowej oplatyzW1ą
zanejze zgłoszeniem obowiązku podatkowego, pod wa~ 
ruq1}iem zawiadomien.ia o tymwtermini~ siedmiu dni 04 
wydania nowego uprawnienia lubdokonańia odpowiedniej 
adnotacji .naposiadanym uprawnieniu; zarówno ' urzędu 
skarbowego, który wydał pokwitow!łnie, jaki urzędu właś
ciwego miejscowo dla nowej . siedziby wykonywania dzia
łalności. Urz,ędowi skarbowemu właściwemu dla nowej si e .. 
dziby działalności " równocże'śnie z l zawiadotriieńiem nale~y ' 
przedstawić pokwitowanie w celu dokonania, na nim od-
powiedniejadnotacji o zmianie. ' . 

, \ 

3. ,Zmiana rodzajU diialalności nie 'powoduje obowiązc 
ku uiszczenia nowej opłat) związanel ze zgłoszeniem obo
wiązkil podatk:oWego pod warunkiem zawiadomienia O tym 
urzędu skaibowegow terminie siedmiu dni. z równocze-

, snym przedstawieniemu,rzędowi skarb.owemu pokwitowa- · 
nia w celu dqkonanią na nini odl:lOwiedniej 'adnotacji 
o zmianie. 

2. O zaprzestaniu 'nastałe wykonywania dzIałalności 
oraz o utracie żródeł przychodÓw określonych w f 13 ńa~ 
leży zawiaaomić urząd ska;rbowy VI terminie siedmiu dI1i~ 
W razie ostatecznego ,zaprzestania wykonywania działal. 
ności ( należy: również zwrócić temu urzędowi pokwitowa-, 
ni~ (odpisy pokwitowania) uiszc-zenia: ,oplaty związanej ze 
zgłoszeniem obowiązku .podatkowego. 

Rozdział 4 

Zeznania ' podatkowe. 

§ 21. 1. podatnicy pod~tków obrotowego' i dbchvdow<:!
go lub tylko 'podatku dochodowego obowiązani. sąskłaclać 
urzędom skarbow:,ym zeznania, według ~stalonego www 
o wysokości osiągniętego w ubiegłym roku podatkowym; 
o obrotu 1 dochodu z działalności, 
2) dochodu ze 'źródeł przychodów podlegających tylko ' 

-podatkowi dochodowemu, jeżeli OSiągnęli dochód 
przekraczaJący kwotę wolną od podatku. 

2. ' Osoby prawne, o których mowa w f,art. 5 ust 1 
ustawy o podatku dochodowym. są obowiązaIle\ składać 
właści,wymurzędolI), skarbowym zeznania według ustalo- . 
nego wzoru o wysokości przychodów ze , wszystkich źródeł 
os(ągniętych w ubiegłym roku podatkowym, i o wysokości 
ddchodów wydatkowanych na cele wymieni,one W tym 
przepisie. " 

3. Ohowiązek złożenia zeznania o dochodzie ' zesprze
dazy rzeczy i pra'w majątkowych nie crąży na osobach. 
które dokonały sprzedaży jednorazowo , w ciągu roku po
,d,atkowego i przy sporządzaniu umowy sprzedaży złożyły 
oświadczenie , dla ceI'ów podatku, d:ochodowego ' ' według 

( ustalonego Wzoru. 

4. W sprawach określonych w art. Jł ust. 9 , ustawy 
o podatku dochodowymobowiązek ';:lożenia zeźnanlao wy
sokościprzychodu l (> posiadanych zasobach , majątkowych 
powst,aje ' w razie doręczenia wezwania ~urzęd~ skarbowego;" 

~. Jeżeli w sprawie podatku dochodo~ego właściwy 
Jest więcej niż jeden urząd skarbowy, podatnik obo*iązll~ , 
ny, jest złożyć zeznani~ każdemu z tycłiurzędów. ' 

6. Jeżeli podatnik ma ';więcej niż jedno źródło przy. 
chodów, powinien we wszystkie h ' zeznania<::hpodać wy
sokośćdochpdów z każctego (ż , ty~h fiódeł. 

§ 22. Ustala się następujące tenniny składania zeznań. 
o których ,mowa w fi 21: . 
1)' do końca lutego następnego , roku p~"datkowego .

przez osoby prawn~ oraz 'poqatnikó-w- :prówadzących 
ksi~gi handlowe, " " ". ! 

2) .dQ dnia 15 stycznia następnego roku podatkowego. ~ 
przez pozostałych podatników. ' 

' 3} w. terminie czterriastu dni od dnia doręczenia we'Zwa~ 
nia urzędu skarbowego w sprawach ok.reślonych w 
§ 21 ust. 4: ' ' 

I , 
§23; 1. Podatnicy prowadząqy k~ięgi h.andlowe ólJo-

wiązańL' są w~kladanych' zeznaniach zaznaczyĆ , fakt pro- . 
wadze,niaksiąg oraz ; dołą~zyćzamkrrięcie roczne. a osoby 

, 
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p.raWjle - ponadto. odpis protokołu waln~go zgremadzenia 
(zgromadzenia wspólników) zatwierdzającego zamknięcie 
roczne oraz odpis sprawozdania kemisji rew1zyjnej. ' 

i ' • , . 

2. Osoby prawne, o których móWaw art. S' ust . . 1 
· llstitwy o podatku do.chodewym, obo,,:iązane s/\ w składa

Dych zeznaniach zaznaczyć-o fakt l'rewadzeni:a ksi~goraz 
wykazać w załączniku do zeznania przychody l wydatki 

. według ichrodzajpw. . 

3. Podatnicy pro.wadzący księgi Po.datko.we obewiąza
ni Sit w ' składanych zeznaniach zaznaczyć. fakt p~ewad.z~nia ' 
billY; a ponadto. ' do.łączyć zamk:il.ięte :księgi do' zeznania 

, o ' wysokOści obrotu. 

§ 24. W reku 1983 wykaz, D kt6Tym mewa w § 10 
ust. 2, zestanie . et{reślony ,w terminie : dwóch miesięcy ' ód 
dnia eg!'o.szenia ~ rozPo.rządzenia .. 

§ 25~ ' Traći mo.c rozporządzenie Ministra F.inansów I 
z dni'a 2 lipca 19.81 r.Vf ,sprawie ppdatków o.brotowego 
i do.chodowego od os6bfizycznych ,i osób prawnych nie 
będących jednestkami gospedarki uspolec,znionej (Dz. Uł 
l':fr 18, poz. B9 i Nr 2ę; poz. 148). 

§ 26. Rozporządzeni~ wchodzi/ w życie z dniem l sie,rp~ 
nia 1983 r. 

Minister Finansów: ,S. Nieckar_ 

196 
, 

. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA .' fINANSÓW ' 

z dnia 29 lipca' 1983 r. \ 

w .p:r~\vie zryczałtowania . podatków obrotowego i .dochodowego od nłektQryebgrup podątnłk6w oraz w sprawie 
opłat.y skarbowej . '.z tytułuwykpnywanla r~emlo8ła. 

. . "b 

Na podstawie ,art. 9 pH , 1,arl. 18 u!jt. 3 I. art.. 38 
pkt 2-4 ustawy z dnia 19 , grudni~ 1980r. o zobowiąza
niach podatko\vych (Dz. U. z 19'80 ~' Nr 27, poz. 111 i z 
1982 r. Nr 45, poz. 289) .otaz art. 2us(.2ustawy z dhia 
19 grudnia 1975 r. ·o opłacie skarbowej, (Dz. U. Nr 45, pez. 
'226)sarządza się, co następuje: . 

Rpzdziałl 

Przepisyogółne. 

I 1. 1. Podatnicy wykenujący działalneść w zakresie 
· ł •• w,arunkaeh ekreślonycn w ' rozperządzeniu opł.ac,a]ą 

pOdatki obrot.owy . i dochodowy w fermie karty: pedatko.
weJ .1ubryezałtuurriownego. albo. opl-atę skarbewą zamiast 

· tYc:hpodatkÓw. 
. ' / . 

2. Zastosowall~ejednej z fórxp opedatkewania ekre-
ślonychw rozPo.i~ądzeniu następuje na wniosek po.datni
ka według jego wyberu, jeżeli podatnik spełnia warunki. 
;tł () tej formy ~p.oda:tkowania. · . 

. , 2~ 1. Podatnicy prowadzący dzi 91alność oPo.datko
."anit podatkami obrotowym i dochedowym w fe rmie kar
ty podatkowej łub ryczałtu umewpege albo ui szczający 
opłatę skarbową zwolnieni są, z zastrzeżeni em ' § 4, od 
obowiązku prowadzenia ksiąg, składaniazezha6 pedatko
wYch. deklaracji ,o obrocie . i dochedzie oraz epłacaniaza
Ue_t Da podatki obrotowy i , dochedewy. Pedatnicy ci są 
obowillzanljednak wydawać na żądanie klienta kolejno 
.umerowane rachunki stwierdzające sprzedaż . wyrobu lub 
wykODanieusługi oraz p,rzechowywać w kelejności nu-

. ,aer,,, ,kopie tych r~chunkówwekresie pięciu lat Po.
. MikowYch, lJpąc od. początku roku, w którym wysŁa-

.' wt_o rachun.ek. .... . ...... \ .' . . 

1Do podatników, którzy w roku poprzedzającyni rok 
~ałkowy :opłacali (pOdatki obrotowy ' i decho.dowy na 
IOOlaych aujdach albo / w fortnie . i;nnegO' ryczałtu niż 

, . Ifcułt umo'Wlly lub karŁa podatkowa albo którzy w (oku 
. j)od .. ~owYlll r~pec:tęlidziałalność .. . 7; ' wyjątk-iem uiszcza-

"cyeh opłat~ .karbo.wą, nie stesuje sięzwoJnie6., ci któ
, tycbm()W. W ust. 1, w o~resie przed doręczeni€mdecyzJf 
\ utalajllceJ opodatkowanie w formie / karty pedatkowej 
' łu~ ryczałtu ~8IIlowne~o.' ' 

--- . ~/ . 
, , 3. Podatnicy, którzy w roku pop,rzedzającym rok po.: 

- datkowy ophicaJi podatki obrotowy . • dochodowy ~ for
mie ryczałtu od . przychodów Że sprzedaży ewidencjo.no
wanej, w okresie przed deręczeniem decyzji u!>talającej , 
opodatkowanie . w tormie' karty podatkowej są obowiązani 
prowadzić ewidęt1cję / sprzedaży, składać deklaracje 
o ' obrocie ·i· dochodzie , oraz opłacać zaliczki na poczet 
tego. ryczałtu, 

.;,{ § :3. 1. W razie o.Siągania przez 'Po.datników określo- , 
nycn vi § ldechQciów z innych ż\,ódeł, podlegających 
opedatkowaniu tylko pódatkiemdo.chedow,ym, dochody 
te podlegają opodatkowaniu "podatkiem. dóĆhodowym na 
ogÓjnych zasądach. Do dochedu ' o.siągniętego.z tychżió
dełprzychodów stosuje się -stopę po.datku odp.o.,wiadaią<;ą 
docho.dowi osiągniętemu ze wszystkich ' żródeł prHchodÓw 
podatnika.i j~go" małzenka, z wyjątkiem ~ przycho.dów 
zwolnionych od . pedatku docho.qewego. bądż odrębnie 
oPo.datkowanych tym ' Po.datkiem . z . niocy przepi sów: 
·szczególnYch. 

2. Przepis' ust. l zdanie drugie nie ma zastosowan'ia 
do. podatników opłacającycłJ, opłatę skarbową ząmiast 

ped atków obroto.w-€go i Clechedowego. 

;. § 4. t: Po.datnicywYkonujący dzia!alność oPo.datko-
waną podatkamI obroto.wym i dochedowym Vi fermie· 
karty podatkewej lub ryczałtu umownego,jeżeIj sprze
dają predukty lub usługi luksusowe, są o.bowiązani pro- ' 
.wadzić ewidencję Iprzedaży tych produktów i ~usług na 
zasadach określonych w §. 24: 

.'. '. .'.. \ ' " , .. I . 
2. Po.datnicy, o których mowa w · ust. ' 1, 'są obo.wią- ,. 

zani wlerminie płatności karty podatkowej lub rat ry~' 
" czałtu składać deklaracje o obrocie osiągniętym z tytułu 
sprzedaży preduktów lub usług luksusewychoraz wpł.i- , 
cać. w tym ' tenninje . różnicę m~ędzy 'podatkiemebroto • • 
wym, naleznym ' według stawek ekreślonych dla takich ' 
samycl} proclu.któw i l . usług na podstawie .' art. 15 usf.' 
ustawy z dnia 26 lutego' 1982. r. o opOdatkowańiu jedno-

. stek ' gospedarki ' usPo.łecznionej (Oz. U. ' Nr 7, poz. 55 
i N r45, poz. 289), • podatkiem obrotowym właściwym dła . 
działalności. w ramach której podahlik sprzedaje te pro.. 

,dukty i usługi. ' , . 




