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RQZPORZĄDZENIE MrNISTRA FINANf>OW 

z dnia 19 bvietnia 1985 r. 

rmlenlające rm.porządzenle w sprawie podatków obrolówego I doch~dowego od osób fizycznych I osób prawnych 
nie bt;uących jednostkami gm,podarkl uspołecznionej. 

Na podstawie art. 7 ust. L art. 10 ust. 2 i 4 oraz 
art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 19'12 r. o podatku obro
towym (Dz. U. z 1983 r. N r 43, poz. 191 i z 1985 r. Nr 12, 
poz. 50), art 5 _ust. 2, art. 15 i art. 23 ustawy z dnia 16 
grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1983 r. 
Nr 43, poz. 192 i z 1985 r. Nr 12, poz. 51) oraz art. 38 
pkt 1. 2 i 3 ustĆlWy z dn ia 199tudnja 1980 r. o zobowią
zaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 11 L z 1982 r. 
Nr 45. poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 
12. poz. 50) za rządza się, co następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Fina.nsów z dnia 
29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i do
chodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będą
cych jednostk~mi gospodarki uspolecznionej (Dz. U. Nr 43, 
poz. 195 i Nr 73, poz. 330) wprowadza się nć\stępujące 

zmlany: 
l) w f l w ust. 5 po wyfćlzach "Dz. U. z 1983 1'. Nr 43, 

poz. 192" doda je się wyrazy "i . z 1985 r. Nr 12, 
poz. 51 "; 

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu' . 
uf 2a. 1. Przy wykonywa.niu usług turystycznych 

pol egających na prowadze niu biur podr6-
ty wyłącza się z obrotu, na wniosek po
datnika, kwotę należności stanowiącej zwrot 
wydatków związanych z organizacją im
prez turystyczno-w ypoczynkowych i krajo
znawczych, z wyjątkiem wydatków będą

cych kosztami prowadzenia biura, jeżeli 

podatnik : 

I 

t) wystawi rachunek za wykonaną usługę, 
w któr ym wykaże VI odrębnej p(lzyc ji 
rodzaj i wielkość tych wydatków, 

2) posiada dowody poniesionych wydat
ków odpowiadające wymaganiom okre- -
ślon ym w odrębnych przepisach. 

2. Roczna suma należnośc i stanowiących 

zwrot wydatków wykazan ych w rachun
kach za wykonaną usługę nie może być 
wyższa od sumy wydatków faktycznie pIJ; 
niesionych."; 

!L w § 5 w ust. 1 pkt l otrzymuje brzmienie: 
.. 1) wydatki na nabycie przedmiotów majątkowych. 

jeieli jednostkowy koszt nabycia przedmiotu nie 
przekracza 30.000 zł"; 

.) po § 5 dodaje się § Sa w brzmieniu: 
:.§ Sa. l. W razie używania p rzez pracowników 

~ . J . własnych pojazdów samochodowych do 
celów służbowych, ograniczenie kosztów, 
o którym mowa wart. 14 pkt 13 ustawy 
o podatku dochodowym, dotyczy tylko 
sŁawek określonych za jeden kilometr prze
biegu pojazdu. 

2. Ogrilnicze rl ic kosztów reprezentacji i rekla
my. określone wart. 14 pkt 14 ustawy o 
podatku dochodowym, nie dotyczy kosztów 
uczestnictwa, z wyjątkiem kosztów usług 

gastronomicznych, w wystawach ł targach 
organizowanych przez Zarząd MIE:dzynaro· 
dow)'ch Targów Poznańskich i_ Polską Iz~ 
Handlu Zagranicznego, udowodnionych ra
chunkami tych jednostek. Ograniczenie to 
nie dotyczy rówr,ież kosztów uczestnictwa 
w wystawach i targach zalecanego przea 
Polską Izbę Handl u Zagranicznego. 

3. Przy wykonywaniu działalności w zak resie 
usług turystycznych, pośrednictwa handlo
wego i pośrednictwa pr:r.y zawieraniu mał
żenstw nie uważa się za kosz! y reklamy 
wydatków na ogłoszenia l inne informac je 
stanowiące ofertę lub zaproszenie do rozpo
częcia rokowaiI."; 

5) § 6 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 6. 1. Koszt nabycia rzeczy l praw majątkowych 
dla celów opodatkowania dochod u z ictl 
sprzedaży , z zasl r:r.eżeniem ust. 2 i 3, usta
la się : 

l) jeżeli nabycie rzeczy lub praw majątko
wych nastąpiło w drodze darowizny albo 
zasiedzenia - W· wysokości wa rtości 

przyjętej do opodatkowania podatkiem 
od spadków i darowizn, a jeżeli nabycie 
było wolne od opodatkowania - w wy
sokości wartości ustalonej ·przez urząd 
skarbowy. tak jakby to nabycie podle
gało opodatkowaniu. 

2) jeżeli nabycie rzeczy lub praw majątko
wych nastąpiło w inny sposób, z wyjąt
kiem . nabycia w drodze zamiany - \III 
wysokości ceny nabycia lub kosztów 
wytworzenia, 

3) jeżeli nabycie rzeczy lub prtlW maJątko
wych nastąpiło w drodze zamiany - yf 

wysokości kosztu nabycia lub wytwo· 
rzenia rzeczy i pr.aw majątkowYCb 
uprzednio posiadanych. zwiększonego o 
koszty zamiany i wartość nakładów po
czynionych w czasie posiad,ania rzeczy 
i praw majątkowych zarówno uprzednio 
posiadanych, jak . i sprzedawanych or.as 
o podatek dochodowy od dochodu z za· 
miany, koszt ten ulega zwiększeniu • 
uiszczoną lub zmniejszeniu o otrzyman, 
dopłatę przy zamianie. jeżeli uprzednio 
posiadane rzeczy i prawa majątkowe 

były nabyte w drodze spadku lub zapisu 
albo jeżeli dochód z ich sprzedaży niel 
podlegałby opodatkowaniu na pods tawie 
6rt. 10 ust. 1 pkt 19 lit. a) i pkt 20 usta
wy o podatku dochodowym, koszt naby
cia sprzedanych rzeczy i praw majątko

wych ustala się w wysokości jch war
tości ustalonej przy zamianie. 
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2. Je7eli ustalone wecllug zasild określonych 

w liSt. I w~rtość cena nabycia lub koszt 
wylwolzenia rzeczy praw majątkow ych 

nd I>yt ych w laŁilCh pOpI zedZd jącyCh rok. w 
którym nastąpiJa ich sprzedaż. bylyby niż

sze niż ustalone według nit,e j określ.)ny c h 
zasad, przyjmu je się: 

l) przy sprzedaży spółdzi elczego wl as nos
ciowego prawa do lokalu mieszkalnego 
oraz wynikających z przydzialu spółdziel
ni mieszkaniowych: prawa do domu 
jednorodzinnego lub prawa do lokalu w 
małym domu mieszkalnym - wartość od
powiadającą równowartości teg.o prawa · 
ustalonej przez spółdzielnię na podstawie 
przepisów Prawa spółdzielczego o rozli
czeniach r; członkami spółdzielni w razie 
wygaśnięcia własnościowego prawa do 
lokalu. 

2) przy sprzedaży lokali mieszkaln yc h na
bytych przez sprzedającego '. od Pań
stwa - wartość odpowiadającą . cenie 
sprzedaży lokalu przez Państwo . obowią

zującej w dniu' sprzedaży. 

3) pr.zy sprzedaży budynków lub ich {zt;ści 
oraz lokali mieszkalnych stanowiących 

odrębną nieruchomość, z wyjątkiem wy. ' 
mienionych w pkt 2 - koszt nabycia lulj 
wytworzenia, łącznię z wartością nal, ła
dów trwale zwiększających lub ulepsza
jących ich substanCjE:. po przeliczeniu w 
takim stosunku ,procentowym, w jakim 
pozostaje cena l m2 powierzchni użytko
wej budynku mies~kalnego, ustalona dla 
celów obliczania premii gwarancyjnej od 
sumy wkładów na oszczędnościowych 
książeczkach mieszkaniowych za rok. w 
którym dokonano ,' sprzedaży, do ceny 
ustalonej za rok, w którym nastąpiło na
bycie budynku lub w którym poniesiono 
nakłady, 

4) przy sprzedaży budynków lub ich . części 
oraz lokali mieszkalnych stanowiących 
odrębną nieruchomość. jeżeli koszt na
bycia lub wytworzenia nie jest możliwy 
do ustalenia - wartość wynikającą z za
stosowania ceny, o której mowa w pkt 3. 
ustafonej za rok, w którym nastąpiła 
sprzedaż, 

5) przy sprzedaży gruntów oraz prawa wie~ 
czystego użytkowania nabytego od po
przedniego wieczystego użytkownika ---j 

koszt nabycia po przeliczeniu ·w takim 
stosunku procentowym. w jakim pozosta
je wysokość odszkodowania za l m1 

gruntu ustalonego według zasad obowią
zujących przy wywłaszczaniu nierucho
mości w roku, w którym nastąpiła sprz(~

daż, do tego odszkodowania według 2a
sad obowiązujących w roku nabyc ia .. , 

6) przy sprzedaży pozostałych rzeczy
koszt nabycia lub wytworzenia po prze· 
liczeniu w takim stosunku procentowym. 
w jakim pozosta je cena detaliczna takich 
samych · lub podobnych rzeczy w ' roku 
sprzedaży do ceny z roku nabycia. 

3. Zasady określone w ust. 2 stosuje się odpo
wiednio przy ustalaniu kosztu nabycia lub 
wytworzenia rzeczy i praw mdją /kowycil 

uprzcdt1io posiadanych. o ' których mowa w 
ust. 1 pkt ,3. 

4. W razie sprzed aży budynków bW! ż ich 
części, lokaJ i mieszkalnych stanowiącycn 

odrębną nieruchomość. gruntów. spółdziel

czego w!asności;)wego prawa do lokalu 
mieszkalnego ordZ wynikających z przydzia
łu spółd zielni mieszkaniowych : prawa do 
domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu 
w małym domu mieszkalnym. uzasadnionej 
koniecznością zmiany warunków mieszka
niowych albo przeniesieniem słll ż bewym 
pracownika, jeżeli nabycie innego budynku 
lub prawa .'do lokalu .bądż domu jednoro
dzinnego nastąpiło nie później niż w okre-

. t;ie roku od dnia sprzedaży za cenę niższą 

od ceny uzyskanej ze sprzedaży, dochód 
ustala się w wys.okości nie przekraczającej 

różnicy między ceną uzyskaną ze sprzedaży 
li . ceną nabycia innego budynku, 'lokalu 
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieru
chomość lub prawa do lokalu bąd ź domu 
jednorodzinnego. 

l. Konieczność zmiany warunków mieszkanio
wych. o której mowa watt. 10 ust. 1 pkt 19 
lit. b} ustawy o podatku dochod()w ym. po
winna być potwierdzona przez właściwy te
renowy organ administracji państwowej o; 
właściwości. szcze!Jó1nej do spraw lokalo
wych stopnia podstawowego. 

. 8. Za datę nabycia: 
l) budynku wybudowanego przez zbywc4l 

przyjmuje się dzień, w którym przystq
piono do użytkowania budynku, zgodnie 
z przepisami prawa budow l ćmego, a w 
razie sprzedaży budynku. kI ';rego budo
wy nie zakończono, za d.,t(; nabycia 
przyjmuje się dzień, w któr) .n budowa 
została przerwana. 

2} budynku wybudowanego przez ,;póJdziel
nię podejmującą budowę domów jedno
rodzinnych w celu przeniesienia łeb 

własności na rzecz członków oraz ll)kalu 
mieszkalnego w domu wybudowanym 
przez spółdzielni~ w celu ustanowienia 
odrębnej własności lokali w tym domu
przyjmuje się dzień z.amieszkania człon

kll w domu jednorodzinnym lu l ) lokalu 
mieszkalr.ym." ; 

6} w I 7 w ust 1: 

.} pkt 1 otrzymuJe brzmienie: 
.,l} % wykonywania przez rolników prowad zących 

gospodarstwo .. Tolne bez zatrudnienia w nim 
pracowników, przez członków rolniczych spół- ~ 
dzielni prod ukcyjnych oraz przez pracowni
ków rolnych - osobiście lub z udziałem 

członków rod zi ny ~pozostdJących we wspólnym 
gospod arstwie domowym: 
a) wytwórczości ludowej. 
b) rzemiosła w zakresie produkcji cegly lub 

wapna i innych materiałów budowlanych, 
jeżeli obrót osiągany % tej produkcji ni., 
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przekracza w roku podatkowym 500.000 zł, 

w tym z produkcji innych mate.riałów -bu· 

dowlan ych240.000 zł, 

c) rzemiosł: g Ci rncarstwo, kołodziejstwo, bed· 
narstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mio· 
teł. wyrobów z gałęzi i słomy, koronkar· 
stwo, tkactwo, hafciarstwo i powroźnictwo 
oraz wytwórczości. artystycznej, jeżeli obrót 
osiągany z tych rodzajów działalności nia 
przekracza w roku podatkowym 240.000 zł, 

d) usług dla ludności lub rofnictwa w zakre
sie pozostałych rzemiosl, z wyjątkiem wy· 
mienionych w ust. 2, jeżeli obrót osiągany 
z tych rodzajów działalności nie przekra· 
cza w roku podatkowym 240.000 zł, 

e) rzemiosł w zakresie innych świadczeń nit 
określone pod lit. d), z wyjątkiem rzemiosł 
wymienionych w ust. 2, jeżeli obrót osią

gany z tych rodzajów rzemiosł nie prze
kracza w roku podatkowym 120.000 zł; 

nie stanowi przeszkody w stosowaniu zwol
nienia zatrudni~nie przez rzemieślnika, zgod
nie z odrębnymi przepisami. do dwóch osób 
w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wy
konywania określonej pracy i osiąganie w 
związku z tym wyższego obrotu, nie prze kra· 
czającego jednak na każdą z tych osób po 
75.000 zł."; 

bl w pkt 4 wyrazy .. przez rzemieślników" skreśla siEl~ 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

.. 7) z uslti'l] przewozowych, wykonywanych włas· 
nym pojazdem przez rolników prowadzących 
gospodarstwo rolne - w zakresie: 

al przewozu produktów rolnych i środków 
produkcji na rzecz indywidualnych gospo· 
darstw rolnych, 

b) przewozu mleka do uspołecznionych punk· 
tów skupu, 

c) zrywki i wywozu z lasów drewna i użyt .. 
ków niedrzewnych do punktów przeładun
kowych na zlece~l,,! jednostek organizacyj
nych Lasów PańsL. owycjl, 

d) dorywczych u sług przewozowych wykony .. 
wanych Il a zlecenie urzędów terenowych 
organó~ administracji państwowej; 

zwolnienia określone pod lit. c) i d) dotycz .. 
wyłącznie wykonywania usług przewozowych 
pojazdem konnym.", 

d) w pkt 19 i 20 wyrazy ,,120.000 zł" zastępuje się; 
wyrazami ,,240.000 zł", 

e) pkt 21 skreśla się, 

f) po pkt 23 dodaje się pkt 24 i 25 w brzmieniu: 

,,24) ze sprzedaży przez hodowców skór surowych 
zwierząt futerkowych, 

25) z prowadzenia szaletów.", 

7) w § 8: 

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) osiągają w roku podatkowym obrót z tytułu 
wykonywania rzemiosła nie przekraczający 

360.000 zł. a z tytułu wykonywania dzi/:iłaI· 
ności w zakresie przemysłu gastronomicznego 

sezonowo - 400.000 zł. w okresie zał całegtl 
roku 600.000 zł,"; 

b) w ust. 3 wyrazy ,,240.000 zł" zastępuj. _lę wyra
zami ,,360.000 zł", a wyrazy .,50.000 zł" - wyr ... 
zami ,,75.000 zł"j 

8) ł 11 

,,§ 11. 
otrzymuje brzmIenie: 
Podatki obrotowy i dochodowy od przycho
dów ze świadczeń rzemieślników mającyc~ 
tytuł mistrza rzemiosła artystycznego i wy
konujących rzemiosło artystyczne obniża sł. 

o 200f0 łącznej kwoty tych podatków. Obni*
kę stosuje się w razie stwierdzenia przez wł ... 
ściwą izbę rzemieślnIczą wykonywa.nia rze
miosła artystycznego, po dokonaniu oceny; 
działalności wytwórczej 1 usługowej rzemi .. 
ślnika przez kómisję rzemiosł artystycznych, 
Obniżkę przyznaje się poczynając od wsk ... 
zanego przez izbę rzemieślniczą miesiąca., w 
którym rzemieślnik rozpoczął wykonywa.nł. 
rzemiosła artystycznego. Obniżkę cofa się po
czynając od miesiąca, w którym nastąpiło d<I 

przestanie wykonywania rzemiosła. artystyc ... 
nego. Izba rzemieślnicza zawiadamia właśc,", 
wy urząd skarbowy o rozpoczęciu l zaprz ... 
staniu wykonywania rzemiosła arty_tyczneg. 
przez rzemieślnika..", 

t) w tabeli stawek podatku obrotowego od osób fizycll
nych i osób prawnych nie będących jednostkami 
gospodarki uspołecznionej, stanowiącej załącznik d. 
rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany( 

a) w poz. 2 pkt 3, w poz. 5 pkt 2 i 3, w poz. 8 pkt .,~ 
12, 13, 14, 15 i 18, w poz. 1 pkt 2. w poz. l' 
pkt 2 i 6, w poz. · 12 pkt l, 13, 14, 15 l w pkt 20 
lit. a), w poz. 14 pkt 6 i 1, w poz. 18 pkt l-lOr. 
w pkt 11 lit. e), pkt 13 l 15, w poz. 18 pkt 1" 
w poz. 19 pkt tO l 11, w poz. 21 pkt t, 9, 10 ł 1~ 
poz. 22, w poz. 21 pkt 1 i 4, paz. 30, w poz. 3J 
pkt 7 i w poz. 34 w pkt 4 lit. a) oraz objaŚnienia 
do tabeli otrzymują brzmienie podane w załączn1~ 

ku do niniejszego rozporządzenia, . 
b) dodaje się w poz. 6 pkt Sa, w poz. 12 w pkt 20 ~ 

.lit. f), w poz. 19 - pkt 14a. w poz. 33 - pkt tJ. 
i w poz. 34 w pkt 4 - lit. h) w brzmieniu pod ... 
nym w załączniku wymienionym pod l~t. a). 

§ 2. Zwolnienia, o którym mowa w § 1 pkt 6 lit. n. 
nł. stosuje się do przychodów ze sprzedaży prZez hodow" 
ców skór surowych zwierząt futerkowych hodowanycll 
w okresie do dnia 31 grudnia 1984 r. 

ł 3. Rozporządzenie wchodzi w życi. • dnllłli 
28 kwietnia 1985 r., z tym że: 

l) przepisy § 1 pkt 2, 3, 6, 1 I 8 oraz staw:ld podatk1i 
obrotowego, których wysokość została obniżon"" 
określone w tabeIistanowiącej załącmik do ninieJ
szego rozporządzenia w poz. 2 pkt 3, w poz. 6 pkt II 
i 18, w poz. 10 w pkt 6 lit. b-h), w poz. 12 pkt 1St, 
w pkt 20 lit. a) l w pkt 20 lit. f), w poz. 16 pkt 1, II 
i w pkt 11 lit. .), w poz. 19 pkt 11, w po •. 21 pkt l1r. --
w poz. 22 l w poz. 33 pkt " stosuje 1141 od dni. 
1 stycznia 1985 r., 

2) stawki podatku obrotowego, określon. w tabel" 
o której mowa w pkt 1, nie wymienion. w tym pu~ 
cie, stosuje się od dnia t maja 1985 r. 

Minister Flnansówl &. NieckllrS 




