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!Stałej po wypłacie nagród i premii, o 
której mowa w pkt l. pomniejszonego 
o podatek od ponadnormatywnych 
wypłat tych nagród i premii. 

4. Przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i pań
stwowe gospodarstwo rolne, w których 
osiągnięty zysk na dzień 31 grudnia 
1986 r. nie wystarcza na wypłatę nagród 
.i premii do wysokości określonej w ust. 3, 
mogą uzupełnić fundusz załogi z funduszu 
rezerwowego do wysokości ustalonej w 
.ust. 5. 

5. Przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i pan
stwowe gospodarstwo rolne, które na 
dzień 31 grudnia 1986 r. poniosą stratę 

bilansową, mogą utworzyć fundusz załogi 

na wypłatę nagród i premii z funduszu 
rezerwowego po, pokryciu tej straty oraz 
uiszczeniu podatku od ponadnormatyw
nych wypłat wynagrodzeń wyplaconych 
w ciężar kosztów. Fundusz ten nie może 
przekroczyć 50% średnich wypłat nagród 
i premii z zysku za lata 1984/85 i 1985/86 
oraz 20610 kwoty wynagrcdzeń wypłaco

nych w ciężar kosztów w okresie od 
1 lipca do 31 grudnia 1986 r. wolnej od 

podatku od ponadnormatywnych wypłat 

wynagrodzeń . 

6. Przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i pan
stwowe gospodarstwo rolne. które nie 
utworzyło funduszu załogi z podziału zyskl' 
za rok 1985/86, może utworzyć fundusz za
łogi z zysku. o którym mowa w ust. 3. do 
wysokości 8.5% kwoty wynagrodzeń wy
płaconych w ciężar kosztów w okresie od 
1 lipca do 31 grudnia 1986 r.. wolnych 
od podatku od ponadnormatywnych wy
płat wynagrodzeń. 

§ 117. Przedsiębiorstwu gospodarki rolnej i państwc,
wemu gospodarstwu rolnemu może zostac 
udzielony specjalny kredyt bankowy w wy
sokości strat wynikających z bilansu na 
dzień 31 grudnia 1986 r. bądż strat na dzień 
31 marca 1987 r.. przekraczających fundusz 
rezerwowy. Kredyt ten podlega spłacie z fun
duszu rezerwowego w okresie do 5 lat." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
stycznia 1987 r.. z wyjątkiem przepisów § 1 pkt l i 5, 

które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów : Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 22 grudnia 1986 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników 
uspołecznionych zakładów pracy. 

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 1960 r. o zmianach właściwości w dziedzinie 
ubezpieczeń społecznych. rent. zaopatrzeń i opieki spo
łecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 119. z lq72 r. Nr 11. poz. 81. 
z 1974 r. Nr 39. poz. 231 i Nr 47, poz. 280 oraz z 1985 r. 
Nr 20. poz. 85) i art. ~ ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o funduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 3. poz. 7 
i z 1976 r. Nr 40. poz. 235) zarządza się; co następuje : 

§ l. W § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 grudnia 1985 r. w sprawie wysokości składki na ubez· 
pieczenie społeczne za pracowników llspo!ecznionych za· 
kładów pracy (Dz. U. Nr 59. poz. 298) wyrazy "i obowią 

zuje do dnia 31 grudnia 1986 L" skreśla się. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów : Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MJNISTROW 

z dnia 22 grudnia 1986 L 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyról\-nawczego. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2. art. 7 ust. 5 pkt 1 
oraz art. 14 pkt 1 i 2 iustawy z dnia 28 lipca 1963 L 

o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188 i z 
1984 L Nr 52. pez. 268) zarządza się, co następuje : 

§ I.W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
28 lipca 1983 L W sprawie podatku wyrównawczego 
(Dz. U. Nr 42. poz. 189. z 1984 L Nr 28. poz. 145 i Nr 58. 
poz. 294 oraz z 1985 L Nr 18. poz. 78 i Nr 61. poz. 318) 
wprowadza się następujące zmiany: 

I) w § 2a wyrazy: "W 1986 r." zastępuje się wyrazami' 
"W 1987 r.", 

2) w § 8 w ust. 1 kwotę ,,900000 zł" zastępuje się 

kwotą ,,1 500000 zł". 

3) '" § 10 w ust. 2 kwotę .. 600000 zł" zastępuje się 

kwotą "l 000 000 zł". 

§ 2. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 18 maja 1984 L W sprawie zmian w podatku wy
równawczym (Dz. U. Nr 28. poz. 145 oraz z 1985 L 

Nr 18. poz. 78 i Nr fil. poz. 318) otrzymuje brzmieniE' 
ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia . 

§ 3. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego. 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepIsów ogło

szonych przed dniem wydania jednfJlitego tekstu i. z za
stosowaniem ciągłej numeracji paragrafów. ustępów i 
punktów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do podatku wyrównawczego 
przypadającego od dochodów osiągniętych od dnia 
1 stycznial 1987 r. 
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Dochód podlegający 
opodatkowaniu rocznie w zł 

Załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 T. 
(poz. 231) 

Podatek wynosi 

576 000- 612 0000 
612 00000- 648 000 
648 000- 684 000 
684 000- 720 000 
720 000- 768 000 
768 000- 8400 0000 
840 000- 912 000 
~12 000-1008000 

5°:0 od kwoty ponad 576000 zł 
1800 zł + 80f0 od kwoty ponad 612000 zł 

!4 680 zł + 11% od kwoty ponad 648000 zł 
8640 zł + 14% od kwoty ponad 684000 zł 

13680. zł + 18% od kwoty ponad 720000 zł 

1· 008 000-1 104 000 
I 104000-1 236000 
I 236 000-1 368 000 
I 368 00<>-1 500 000 
I 500 000-1 656 000 
1656000-1812000 
1 8.12 000-1 968 0000 
1 968 000-2 124 000 

22320 zł + 22~/0 od kwoty ponad 768000 zł 
38160 zł + 26% od kwoty ponad 840000 zł 
56880 zł + 30% od kwoty ponad 912000 zł 
85680 zł + 35% od kwoty ponad 100008000 zł 

pona,tl 2 1 '24 000 

;119280 zł + 400 fc od kwoty ponad I 104000 zł 
172 080 zł + 45% cd kwoty ponad 1 236000 zł 
231 480 zł + 500/0 od kwoty ponad I 368000 zł 
297 480 zł + 55% od kwoty ponad I 500 000 zł 
383 280 zł + 6o% od kwoty ponad I 656000 zł 
476 880 zł + 65'1/0 od kwoty ponad I 812000 zł 
578 280 zł + 7Qll/o od kwoty ponad I 968000 zł 
687 4800 zł + 75% cd kwoty ponad 2 124 0000 zł 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 22 grudnia 1986 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń 
oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. 

Na podstawie art. 32 oraz art. 36 ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki 
uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r . Nr 8, poz. 45, Nr 39, 
poz. 192 i Nr 47, poz. 226) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu . Rady Ministrów z dnict 
18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponad
normatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania 
kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. Nr 5S, 
poz. 278) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu : 

,,7) państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rol
nej."j 

2) § 4 skreśla się ; 

3) w § 6: 

a) w ust. 1 wyrazy : "do 200%" zastępuje się wyra· 
zami : "do Jf1'/0 " , 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 

"l) dla eksportu towarów i usług grupy J: 

a) JOI'/o przy eksporcie wolnodewizowym, 
b) 20% przy eksporcie do panstw, których 

listę określi Minister Handlu Zagraniczne
go, i przy eksporcie do państw zaliczonych 
do II obszaru płatniczego realizowanym nd 
podstawie umów clearingowych oraz bar
terowych, 

4) w § 7: 

c) 15% przy eksporcie w innych przypadkach 
niż określone pod lit. al i b),"; 

a) w ust. 1 wyrazy : "ust. 2-4" zastępuje się wy
razami : "ust. 2-5", 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu : 

"S. Stawka podatku, którego podstawą jest kwota 
przyrostu wynagrodzeń wypłaconych w ciężar 

kosztów przekracza'jąca kwotę wynikającą ze 
wskażnika WLlostu wyndgrodzen określonego 

w centralnym planie rocznym, wynosi 500% ." : 

5) dotychczasową treść § 12 oznacza się jako ust, 
i dodaje ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. W jednostkach gospodarczych, które od 1987 r. 
kwotę wolną od podatku ustalają w sposób, c 
którym mowa w ust. 1. kwotę należnego podatku 
stanowi różnica pomiędzy kwotą naliczoną za 
ifOk podatkowy a kwotą podatku, jaki byłby nd
liczony za rok poplZedzający wprowadzenie w 
danej jednostce gospodarczej zasady ustalania 
kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku w sposób 
określony w § 3 ust. 1 pkt 4." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem 
stycznia 1987 r. 

Prezes Rady Ministrów : Z. Messncr 


