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3. Wypłata świadczeń ustalonych w myśl ust. 2 na. 
atępuje za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzed za 
jących miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o ponowne 
ustalenie podstawy wymiaru świadczenia, nie wcześ picj 
jednak niż od dnia wejścia w życie rozporządze n! a. 

§ 16. Traci moc rozporządzenie F'rzew cdniczącego 
Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sp ra 
wie obliczania podstawy wymiaru emerytury lub renty, 

zasiłków z ubezpieczer;ia na wypadek choroby i macie
rZyllstwa oraz składek na ubezFieczenie społeczne (Dz. U. 
Nr 35, poz. 246, z 1972 r. Nr 27, poz. 196 i z 1976 r. 
Nr 40,. poz. 239). 
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§ 17. ' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
lipca 1985 r. 

Prezes Rudy Ministrów; w z. Z. -'1essJler 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 19 kwietnia 1985 r. 

lmienlające rozporządzenia w sprawie podatku wyrównawczego. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 i art. 14 pkt l us tawy 
s dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. 
Nr 42, poz. 188 i z 1984 r. Nr 52, poz. 268) zarządza się, 
co następuje; 

§ 1. W § 2 rozporządzenia Rady lv1inistrów z dnia 
28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego (Dz. 
U. Nr 42, poz. 189 oraz z 1984 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 58, 
poz. 294) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

.. ,12) wynagrodzenie za pracę w godzinach ' nadliczbowyc h 
oraz dodatki funkcyjne albo dodatki specjalne wy· 
płacanew tych zakładach prac y, w których obowią· 
zujące zasady wynagradzania nie przewidują dodat
ków funkcyjnych - w przypadkach gdy pracowni
kom pobierającym te dodatki nie przysługuje do
datkowe wynagrodzenie za pracę w god zin" ch nad· 
liczbowych; zwolnienie nie dotyczy dodatków po· 

Dochód podlegający opodatkowanIu rocznie w zł 

408.000- 432.000 _. 

432.000- 456.000 
456.000- 480.000 
480.000- 516.000 
516.000- 552.000 
552.000- 600.000 
600.000- 648.000 
648.000- 720.000 
720.000- 792.000 
792.000- 888.000 
888.000- 984.000 
984.000-1.080.000 

1.080.000-1.200.000 
1.200.000-1.320.000 
l .320,000-1.4'40.000 
J .440.000-1 . .560.000 
1.560.000 i więc ej 

i , 

bieran ych przez pracowników nie uspołecznion ych 

zakładów pracy w częsci pJzekraczającej 206/ .. wy
nagrodzenia zasadniczego otrzymywańego p rzez pra
cowriika." 

§ 2. Załąc:łnik do rozporządzenia Rady Minist,ów 
z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie zmian w podatku "wy
równawczym (Dz. U. Nr 28, poz. 145) otrzymuje brzmienie . 
ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie . z dniem ogło· 
szenia i ma zastosowanie do podatku wyrównawr::zego 
przypadającego od dochodów osiągniętych od dnia l maja 
J985 r .. z wyjątkiem przepisu § 2. który ma zastosowanie 
do cochodów osiągniętych od dnia l stycznia 1985 r. 

, 

Prezes Rddy Ministrów; w z. Z. J\,je,~nel 

1.200 zł + 
3.120 zł + 
5.760 zł + 

10.800 zł + 
17.280 zł + 

·27 .840 zł + 
40.320 zł + 
61.920 zł + 
87.120 zł + 

125.520 zł , + 
168.720 zł + 
216.720 zł + 
282.720 zł + 
354720 'M + 
432720 zł + 
5J6.720 zł + 

Załąr.znik do rozporząd zenia ' Rady 
Ministrów z dnia 19,. kw ietnia 
1985 r. (poz. 781 

Pod a tek wynosi 

5% od kwoty ponad 468.000 zł 

8% od kwo~y ponad 432.000 zl 
11% od kwoty ponad 456.000 zł 
14% od kwoty pon ad 480.000 zł 

1811 /0 od kwoty ponad 516.000 zł 
22% od kwoty ponad 552.000 zł 

26% od kwoty ponad 600.000 zł 
30% od kwoty ponad 648.000 zł 

35% od kwoty ponad 720.000 zł 
40% od kwoty ponad . 792.000 zł 
45% od kwoty ponad 888.000 zł 

50% od kwoty ponad 984.000 zł 

55% od kwoty ponad 1.080.000 zł 
60% od kwoty ponad 1.200.000 zł 

65010 od kwoty ponnd 1.320.000 zl 
70% od kWllty ponMI 1.440.000 zł 

75% od kwoty ponad 1.560.000 zł 




