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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

i clniiii~ 29 gludIria 198A, r. 

W ', spr,awłe przedłu,żenla kaden.:jl Jade nadzorcJy~h, ZalUad,u tJłlezpi'ecz~" Sp0łecznycb ' Ii Jegł) oddztar~. 

Na p0d'stawte art'. , l'P ust. l ~t l ustawy z dnia 
13 kwietnia 1960 r. o zmiana'ch właściwosei w' dziedzhl'ie 
ubezpieczeń społ,ecznych, rent, zaop.atrzeń i opieki spo
łecznej(Dz. tJ. NI" W; poz. 1119. z lSn' r. Nr n, poz. 81 
oraz z ')914' r. Nr 39', pbz.23'f i Hi· 47', poz: 280' zarząclza 

,si:ę, co następuje: 

§ 1. Kadencję; dziiafającyc;:h yv dniu 3lg;rucfnia t98l4' r. 
rad nad'zorczyd'r Z'aUa'CIu Ubezpieczeń Społecxl'J ycn pr'!'e
d'fuza się do d'nia 3'r grudnia 1'985 r. 

§, '2. RO'lpoll7tą.dz:eli1ie ,w.Ci:hodzil w ~:yci-e z ' , dlillietD' 
st~cz'l'Iiia 1986 .n. 

P'reres Radly Ministrów; w' z; Z. Messner' 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FiNANSÓW 

zdai-a 29' grudnia 1984 r. 

- w ~prawfę, stosowania ulg, pOdatkowych ~ tytułu 'iDw,esty~ji. 

Na podstawie art. 3 ustawy z duła 19 grudnia 1975 r. 
o- ufgacn pOdatkowych z tytułll inwestycii (Dz. U~ Nr 45, 

. ' p.o~. ~30) OEaz. art. 7 ust. 2: usfawy z dnia 19 grudnia 
1'975 r. o opfacie skarbowej (Dz. V. _ Nr '45, poz.. 226) za
nądu się, co następuje: 

ł 1. Maszynami i' urządzeniami w rozumieniu -'a-rt. 1. 
- . ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 19 grudnia. 1975- fi o uJgach 

podatkowych. z tytuhl Inwestycji tD~. u: Nt 45, poz. 230), 
zwanej' dalej"ustawą", są: -

1) . w z<tkła'Elacn wytwÓTczychr i usluęJowych, .z wyjątkiem 
wymienionych w Pltt 2, maszyny, i' urządzenia tech
nieme,. kwitł! w okresie ' użytkowania biorą udział 
w powtarzających się procesach gospodarczy€h lub 
1m służą i których okres Użytkowania przy zwykłej 
eksploatacji przekracza pięć lat, 

2) w zakładach . przemysłu gastronomicznego, usług ho'" 
telarskich i kempingowych oraz w zakładach handlo
wych - przedmioty majątkowe przeznaczone do bez
pośredniej ąziałalnośti tych zakładów, których okres 
użytkowania przy zwykłej eksploatacji przekracza 
jeden rok. 

ł 2. 1. Ulgi z , tytułu inwestycjI określonych wart. t 
ust. 1 pkt 2 Ustawy przy~ługują w ra,zie zakupu nowych 
maszyn ' lub urządzeń. Na równi z nowymi maszynami 

, i urządzeniami traktuje .się używane maszyny i urządze-
B'ia ub'yte pne7.: pOO'lftnika ' od jednostki gospodarkt n5po
lecżui'anej ,QI1a71 maszyny i urzą.dzeniazłozone z cz~d 
B-ab,}'ty~h W _ tym eeł'1ł: pr~ podątni~a 00 jednostek ges
podarti USI'ołeC2~ionef. 

2. :lakę nowych maszyn . f. urządzeń powil'liea' być 
' stwierdzony dowO!CUlm ~akup.U, od prz.edsiębiorstwa trud
mące§(I), się Pt'Vdl l,lkc ją. Montażem lub sprzed-aŻ'ą' • newycb 
maszyn -f urządzeń. d' zakup używanych mas2iYat urz'ądzeIi: 

a:lbo. cz.ęści uż'ywanycb maszyn i urządzeń - dowod~m 
zakupu od jednostld gospooa,l1ki usp(i)'łecz1łi.ooej' l-

I 

y,,3'. zaIa:p m~y łub ' ~rzą'dzenlćrna l~:ytacjt prze
prowadzoneJ w try'ble przepisów o egzekUCji administra-

/ 

, , 

cy)n.ej lub sądoiWel tl'iiJlit'wJe się na , r6wlli< z' 7takęem ' $d 
ledJ!l'Ostki gosp0daJlk\L Usp0ł~(fZntone j, ,-

, . , 

. 4., Zakup używanych maszyn i urz:ądzeń za po~red'
nictwem spółdzie f.ńf tzemfeśFniczej lub innych jedtrostek 
trudniących się pośrednictwem w sprzedaży uprawnia' do ' 
kO'rz)lsiania z · ulg. ' .j~żeli poprzednim ' ich właśdcielem 
była jec1n-astka g,QS pod ar kI uspołecznionej. ' 

5. Pnepisy ust. 1--4 stOsuj~ się odpowiednio do sa .. 
m'OChodów ci~ro.wycill\ samochodów dostawczych" €iąg~ 
ników i przyczep towMowych, łodzr i, k\ł.t1'6w, o którycb 
mowa ' w§-2 ust. l pkt, 8 i Iftst. 2' rozp0rząd7Jenia Rad,!, 

. M!Msttów 'z dnia> 17 grudnfa 1984 r~ w. spfaw~e \:I'tg 
podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 60, poz.:ID7'~~ 

zwanegp dalej "rozP9rządzeniem Rady Ministrów". 

6. N~kłady inwestycyjne na zakup maszyn iilrządzeil 
mogą być ponoszone także sukcesywnie w okresie nie 
przekraczającym jednego roku podatkowego. \IV tym wy
padku' ulgi stosuje się poczynając od miesiąca następują
cego po miesiącu, w którym suma nakładów osiągnie , 

kwotę uprawniającą do zastosowania ulg. ' 

§ 3. 1. Podatnicy ubiegający ' się o ulgi podatkowe 
I; tytułu inwestycji są obowiązan( 

, - I 
1) .w terminie dwutygodniowym od daty rozpoczęcia 

budowy albo tpzpoczęciaremońtu zawiadomić o tym 
właściwy urząd skarbowy; do zawiadomienia o roz~ 
poczęciu budowy należy 'dołączyć kopię pozwolenia 
Jta-btrdowę; ' . 

2)1 w; terminie 'dwumiesięcznym od zakończenia inwes
tycji. Q których mowa w pkt 1, albo od zakupu maI. 
szyny (samochodu, ciągnika, ' przyczepy, łodzi, kutra) 
lub 1<1·:rz'ą~zeIJ.ia złożyć wniosek o przyznanie ulg dO' 
właściwego urzędu skarbowego; jezeli maszyna lub 
urządzenie zostaną '!:ainstalo.wane w terminie póź
niej,szym - te-rmin dW\jmiesięczny liczy się od dnia 
z"stalowal'lia;- złożenie wniosku obowiązuje również 
w wypadku 'określonym w § .2 ust. 6, z tym że termin 
diwumtesięc'zny liczy się od dnia, w którym suma 
na'kłaclÓ'W' osiągnie kwotę uprawniającą do zastoso-
wania ufg. . " 

, . 
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\ 2. W wypadkac,h. o któ1'Vch mowa w§ 4 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów. wniosek o przyznanie ulg podat
kowych składa się w terminie dwumiesięcznym -po fO ZpO

. c1ęciu działalności.--:- , 
§ 4. 1. Do wniosku o przyznanie ulg podatkowych 

• tytułu inwestycji budowlanych oraz remontu maszyny 
lub urządzenia należy dołączyć zestawienie. wydatków 
po~iesionych w związku z inwestycją oraz oryginalne 
dowody (rachunki) stwierdzające ich wysokość. chyba że 
podatnik zgłosi! wniosek o ustalenie ~ysokości kwot wy
datkowanych na ' inwestycje budowlane na podstawie 
przedstawionej przez niego opinii rzeczoznawcy. Do wn ios J. 
k:u . o przyznanie ulg z tytułu inwestycji budowlimych 
na'leży ponadto dołączyć kopię zawiadom.ienia o oddaniu 
budynku (innego obiektu bucjowlanegÓ.) do użytkowania. 
• w wypadkach określon ych ·w -art. 42 ust. 1· i 2 usta wy 

- • dnia 24 paź.dzij)rnika1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 
Nr 38. poz. 729. z 1981 r. Nr 12. poz. 57. z 1983 r. Nr 44. 
poz. 200 i 201 i z 1984 r. Nr ' 35. poz. 185 i 186) - kupię 
pozwolenia . na ·użytkowanie . 

2. Do wniosku o przyznatlie ulg podatkowych z ty
tułu zakupu maszyn . (sa/Dochodów. ciągników. przyczep. 
łodzi. kutrów) l.uburząi.lzeń nalei,y dołączyć dowód , zakupu 
uwierający imię i nazwisko ( firmę') i ' adres sprzedawcy 
l , nabywcy. rodzaj Spl iedarrego przedmiotu, datę sprze
daży. cenę , sprzedaży i datę całkowitego uiszczenia ceny 
kupna. Je~eli tran;akcja ' z'lst'ała dokonana z jednostką 
gospodarki nie uspołecznionej, nalezy również ' d~:)lączyć 

oświadc;:z~nie sprzedawcy. że sprzedany przedmiot je~t 

nowy. 

3. We wniosku o ' przyznanie ulg podatnik powinien 
oświadczyć, cz.y.sam · lub wspó lniez nim . gospodarujący 

członek rodziny. którego dochody podlegają łącznemu 

. . opodatkdwaniu podatkiem dochodowym. korzystał z kre
dytu udzielonego przez bi!łnk na sfinansowanie tych in
westycji. W razie otrzymania kred Y tu. dO wn i-6sku Ba leży 
dołączyć zaświadczeni.e ba.nku stwierdzające jego wy-
lokość. . 

.-

§ 5. Przepis § .. sŁosuje się 09powiednio do wniosku 
o odroczenie poboru podatków (opłaty skarbowej), o któ
rym mowa w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów. 

§6. Jeżeli ustalona na pcdstawie oryginalnych do
wodów wartość materiałów zużytych do budowy lub ' re
montunie odpowiada zużyciu materiałów w danym ro
dzaju robót albo wysokość nakładów na robociznę nie 
odpowiada warunkom miejscowym, urząd -Skarbowy za
si ęga opinii rzeczoinawców; o których mowa w § 9 liSt. 3 
rozporządzenia Rady Ministrów 

/ 
§ 7. Oryginalne dowody (rachunki). o których mowa 

w § 4 ust. . 1 i 2, dołąCza się do akt podatni'k.a . Jeżeli' 
podatnik do,lączy! również odpisy tych dowodów .(rąchun

ków). urząd skarbowy - na ' wniosek podatnika - po
świadcza zgodność tych odpisów i zwraca odpisy podat- ;' ł 
nikom z adnotac ją. że dowody zostały wykorzystane 'przy 
rozpatrywaniu wniosku o ulgi. Poświadczenia te zwalnia · 
się od opłaty skarbowej. 

§ 8. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odp wiednio w wy
padkach okleślunych w § 2 ust. , 1 pkt 4 rozporządzenia 

Rady Ministrów, z tym że do , wniosku o przyznanie ulg · 
podatnik jest óbowiązany dołączyć - sporządzon'e 'przez 

organizację samorządu społeczno-zawodowego ze'ltawienia 
wydatków na budowę paw il onów. odpisy dowodów 
stwierdzających wysokość tych wydatków oraz zaświad-. 

czenie tej orgunizacji stwierdzające wysokość udziału 

podatnika w ogólnej sumie nakładów na budowę pawi-
lonów. . 

§ ,9. Traci moc rozporządżenie Ministra FinansóW' ~ 

z dnia 30 grudnia 1975 r. w sp'rawie stosowania ulg ~ 
datkowych ' z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 46, poz.2fJ7. 
z 1978 r. Nr l L poz. 50 i z 1982 r. Nr 12, ' poz. 97) . . ~ 

§ . 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogloszenia. 

Minister Finansów: ·S. Nieckarz 

Opłatll za prenumeratę Dliennik~ Ustaw wynosi ronnie HIOO,-, zł. pó/rocznle - IOOO. __ zL 
Oplata za prenumeratę ldlllcmlka ,do D(.i-ennlk ~ Ustaw wynosi 300,- d . 

/ 

'Reklamacje z p'o~odu ··nledoręrzen.la poslczeqólnych numerów ' zqła~zać należy ' na { 
piśmie do ' Wydziału Administracji Wvdawnirtw Urzędu Radv Ministrów {ul Powsiń· 

• 

ska 69/71. 00-979 Warszawa. skrytka OOC7tOWA Ill\ po otrzvmanlu następnego .kolel· 
nego n lllłlf'f u. . . 
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