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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTIOW 

z dnia 14 czerwca 1989 r. 

zmieniające rozporządzeule w .prawle trybu zgłalzwa maków towarowych za grwcą oraz opłat zwl"UIlYcla 
z ochrou4 mak6w towarowych. 

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 
1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5. poz. 17 
i z 1989 r. Nr 35. poz. 192) zarządza się. co następuje : 

§ l. Za łącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 18 lipca 1985 r. w sprawie trybu zgłaszania znaków 
towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną 
znaków towarowych (Dz. U. Nr 33. poz. 147) otrzymuje 
brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozpo
rzi\dzenia. 

-§ 2. Opłaty okresowe za okresy. które rozpoczęły II, 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, uiszcza II, 
w wysokości dotychczasowej. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
września 1989 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski 

Zał4cznik do rozporządzenia R.cł, 
Ministl'ów z dnia 14 czerwca 1969 r. 
(poz.. 207) 

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH 

I. Opł.ty Jednorat:owe 

l. Od podania o zarejestrowanie znaku towa-

Wysokość 
opłat 

rowego 50 000 zł 

a ponadto za każdą klasę towarową we-
dług obowiązującej klasyfikacji towarowej 
w Z3sto!lowaniu do znaków towarowych 5000 zł 
Opłaty wymienione w pkt 1 obowiązują 
w wysokości podwójnej. jeżeli dotyczą 
wspólnego znaku towarowego. 

2. Za każde oświadczenie o pierwszeństwie 5000 zł 
3. Od wniosku o wydanie przez Urząd Pa-

tentowy decyzji w postępowaniu spornym 10000 zł 
4. Od wniOSKU o wygaśnięcie prawa z reje-

stracji z powodu nieużywania znaku 10 000 ~ł 

5. Od odwołania od · decyzji Urzędu Patento-
wego 5000 zł 

6. Od zażalenia na postanowienie Urzędu Pa-
tentowego 3 000 tI 

7. Od wniosku o wpisanie do rejestru zmiany 
dotyczącej uprawnionego z rejestracji zna
ku towarowego. zmiany wykazu towarów 
lub zmiany dotyczącej innych praw w. za-
kresie znaków towarowych 5000 zł 

8. Za zaświadczenie o istnieniu określonego 
wpisu w rejestrach znaków towarowych 
lub za wyciąg z tych rejestrów 3000 zł 
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9. Za odpis z rejestrów znaków towarowych 5000 zł 2. Za każdy następny dziesięcioletni okres 
10. Za drugie przedłużenie terminu do wyko- ochrony 80 000 zł 

nania postanowienia 2 000 zł a ponadto za każdą następną klasę towa-
11. Za trzecie przedłużenie terminu do wyko-

nania postanowienia 5 000 zl 
12. Za wydanie dowodu pierwszenstwa 5000 zł 

rową według obowiq2'.ujące.j klasyfikacji 
towarów w zastosowaniu do znaków towa-
rowych ponad jedną klasę 5000 zł 

II. Opłaty okresowe Opłaty wymienione w pkt l i 2 obowiązują w 
wysokości podwójnej. jeżeli dotyczą wspólne

I. Za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony 50 000 zł go znaku towarowego. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 czerwca 1989 r. 

w sprawie podwytlzeula iwiadcz.eń emeryłaluo-reutowych od dnia I lipca 1989 r. 

Na podstawie art. 67 i art. 74 ust. 6 ustawy z dnia 
14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowni
ków i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 261. z 1984 r. N.r 52, 
poz. 268 i 270. z 1986 r. Nr 1. poz. 1 oraz z 1989 r. Nr 35, 
poz. 190 i 192), w związku z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 
1:1 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców 
i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145. z 1986 r. 
Nr 42. poz. 202 i z 1989 r. Nr 35, poz. 190), w związku 
z art. 3 ust. 2 pkt 3 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubez· 
pieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich ro
dzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz, 135 i z 1989 r. Nr 35, 
poz. 190), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 1 lu
tego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich 
rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32 i z 1989 r. Nr 35. poz. 192) 
i w związku z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych 
i ich rod2.in (Dz. U. Nr 23. poz. 99 i z 1985 r. Nr 20. 
poz. 85) oraz na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z 
dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żoł
nierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. a 1983 r. Nr 29, 
poz. 139, z 1984 r. Nr 52. poz. 1:10. z 1985 r. Nr 20, poz. 85 
oraz z 1989 r. Nr 35. poz. 190). art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 46. poz. 210. z 1985 r. Nr 20. poz. 85 
i Nr 38. poz. 181 oraz z 1989 r. Nr 35. poz. 190 i 192). 
art. 62 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 
inwaUdów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68). art. 47 ustawy z dnia 
12 czerwca 1915 r. o świadczeniach z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30. 
poz. 144 i z 1989 r. Nr 35. poz. 192). art. 37 pkt l ustawy 
z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym 
osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki 
uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub 1:lDlo

wy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31. paz. 146 oraz z 1989 r. 
Nr 32. poz. 169 i Nr 35. poz. 190). art. 21 pkt 1 ustawy 

z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym 
osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich ro
dzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 3t. po%- 141. z 1986 f. Nr 42. 
poz. 202 i z 1989 r. Nr 32, poz. 169) oraz w związku z 
art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników indywidualnych i członków ich ro
dzin (Oz. U. z 1989 r. Nr 24. poz. 133 i Nr 35. poz. 19G) 
zarządza się. co następuje: 

ł 1. l. Emerytury. renty inwalidzkie i renty rodzin.
ne, zwane dalej "świadczeniami", przyslu.gujące na pod. 
stawie ustawy z dnia 14 gnldnia 1982 r. o zaopatrseniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr -tO. 
poz. 267. z 1984 r. Nr 52. poz. 268 i 2iO. z 1986 r. Nr 1, 
poz. 1 oraz z 1989 r. Nr 35. poz. 190 i 192). przyznane do 
dnia 30 czerwca 1989 r .• podlegają podwyższeniu od dnia 
1 lipca 1989 r. na zasadach określonych w ł 2. 

2. Przy ustalaniu roku przyznania świadczenia sto
suje się odpowiednio przepis art. 122 ust. 5 ustawy. o któ
rej mo-wa w ust. 1. 

§ 2. 1. Podstawę wymiaru świadczeń określonych w 
§ t, ustal on" na dzień 30 czerwca 1989 r .• podwyższa się 
z dniem 1 lipca 1989 r. o taki procent. o jaki wuosło 
przeciętne wynagrodzenie· w gospodarce uspołecznionej w 
pierwszym półroczu 1989 r. w porównaniu z przeciętnym 
miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce uspołecznio
nej OSiągniętym w 1988 r. - nie więcej jednak niż 
o 25fJO/o kwoty wzrostu tego wynagrodzenia. 

2. Podwyższenia świadczeń dokonuje się przy zasto· 
sowaniu współczynnika waloryzacyjnego. 

§ 3. . Na · zasadacbolueślonych w ł l i 2 podwyższe
niu podJegiijć\ . także ś.wio.daenia prZYSługujące na pod
sŁawie: 
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l) ustawy z dnia 21 września 1913 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. 
Nr 31, poz. 145, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1989 r. 
Nr 35, poz. 190), 

2) ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwali
dów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 13, poz. 58), jeżeli świadczenia te były 
obliczone od wynagrodzenia lub uposażenia przysłu
gującego żołnierzowi zawodowemu w odpowiednim 
stopniu wojskowym i według stanowiska typowego 
dla tego stopnia, 

3) ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 i z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192), 

4) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu 
społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jedno
stek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. 
Nr 31, poz. 146 oraz z 1989 r. Nr 32, poz_ 169 i Nr 35, 
poz. 190). 

5) dekretu z dnia .. marca 1976 r. o ubezpieczeniu spo
łecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyj
nych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 27. poz. 135 i z 1989 r. Nr 35. 
poz. 190), 

6) ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu 
społecznym osób prowadzących działalność gospodar
czą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 147. 
z 1986 r. Nr 42. poz. 202 i z 1989 r. Nr 32. poz. 169), 

7) ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu eme
rytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32 
i z 1989 r. Nr 35. poz. 192). 

8) ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników kolejowych l ich rodzin 
(Dz. U. Nr 23. poz. 99 i z 1985 r. Nr 20. poz. 85). 

§ 4. Ryczałtowe podstawy wymiaru świadczeń. o któ 
rych mowa wart. 11 ust. I i art. 25 ust. 2 pkt 1 usta
wy Z dnia 29 maja 1974 r. o z.aopatrzeniu inwalidów wo
jennych i wojskowych oraz ich rod2.in (Dz. U. z 1983 r. 
Nr 13. poz. 68), zwiększa się od dnia 1 lipca 1989 r. od
powiednio do kwot wynoszących 90 i 1200/0 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznio
nej w pierwszym półroczu 1989 r. 

§ 5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w po
rozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Staty~tycznego 
ogłosi w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej .. Monitor Polski", w terminie do dnia 20 sierpnia 
1989 r., wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodze ·· 
nia w gospodarce uspołecznionej w pierwszym półroczu 
1989 r. OTaz procent i kwotę wzrostu przeciętnego mie
sięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 
pierwszym półroczu 1989 r. VI porównaniu z przeciętnym 
miesięcznym wynagrodunIem. w gospodarce uspołecznio-
nej osf49Dięty1a w .9ł8 r. . 

Poz. 208 

§ 6. 1. Na poczet nal~żności z tytułu podwyższenia 
świadczeń zgodnie z § 2 i 4 oraz z tytułu podwyższenia 
najniższej emerytury i renty. o którym mowa w § lO, 
organy rentowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
Ministerstwa Transportu, Zegluoi i Łączności wypłac4 VI 

czerwcu 1989 r. zaliczki w kwocie 30000 zł, z uwzględ
nieniem ust. 2-,6. 

2. Osobie pobierającej więcej niż jedno świadczenie 
wypłaca się jedną zaliczkę· 

3. Zaliczek nie wypłaca się do świadczeń polskich 
wypłacanych za granicą. 

4. Osobie, której wypłaca się niepełne świadczenie, 

zaliczka przysługuje w wysokości obliczonej proporcjo
nalnie do wysokości wypłacanego świadczenia. z uwzględ
nieniem ust. 6. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypad
ku wypłacania jednego świadczenia więcej niż jednej 
uprawnionej osobie. 

6. Osobie pobierającej emeryturę lub rentę w niepeł
nej wysokości oraz świadczenie o charakterze rentowym 
z instytucji zagranicznej zaliczkę wypłaca się w wyso
kości 5fJ"/o kwoty wymienionej w ust. 1. 

§ 7. t. Zaliczkę na zasadach określonych w § 6, 
z zastrzeżeniem ust. 2. wypłaca się do emerytur i ren' 
inwalidzkich przysługujących na podstawie ustawy z dni4 
14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. 
Nr 24, poz. 133 i Nr 35. poz. 190) na poczet podwyżki 
emerytury (renty inwalidzkiej) w podstawowej wysokości. 
wynikającej z podwyżki najniższej emerytury pracowni
czej (§ 10). 

2. Do rent rodzinnych i okresowych rent inwalidz
kich przysługujących na podstawie ustawy, o której mowa 
w ust. 1. wypłaca się zaliczkę w kwocie 27 000 zł. 

,§ 6. 1. Emerytury i renty inwalidzkie. przysługujące 
na podstawie ustawy z dni a 16 grudnia 197:l r. o zaopa
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 29. poz. 139. z 1984 r. Nr 52, poz. 270, 
z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35. poz. 190) i usta
wy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytal
nym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich ro
dzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46. poz. 210, z 1985 r. Nr 20, 
poz. 85 i Nr 38. poz. 161 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 190 
i 192) - żoL"lierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom 
Służby BezpIeczeństwa i Milicji Obywatelskiej zwolnio
nym ze służby do dnia 31 grudni a 1988 r .• pudlegają pod
wyższeniu od dnia l lipca 1989 r. na zasadach określo
nych w ust. 2. 

2. Podstawę wymiaru emerytur i rent określonych w 
ust. 1 podwyższa się o taki procent. o jaki wzrosło prze
ciętne miesięczne uposażenie żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywa
telskiej w pierwszym półroczu 1989 r. w porównaniu z 
przeciętnym miesięcznym uposażeniem żołnierzy l fuak· 
cjonariuszy osiągniętym w 1983 r., nie więcej jednak Dli 
Q 2M'/. kwoty wzrost\! te.g-oupon:zenła. 
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3. Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw We
wnętrznych ustalą, w terminie do dnia 10 lipca 1989 r., 
odpowiednio dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjona
riuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, 
procent wzrostu przeciętnego miesięcznego uposażenia w 
pierwszym półroczu 1989 r. w porównaniu z przeciętnym 
miesięc:znym uposażeniem żołnierzy i funkcjonariuszy 
osfęgniętym w 1988 r. z równoczesnym określeniem kwo· 
ty maksymalnego wzrostu podstawy wymiaru świadczen, 
stosownie do ust. 2. 

04. Wojskowe i milicyjne organy emerytalne doko
najll podwyższenia świadczen w myśl ust. 1-3 w termi
nie do dnia 31 lipca 1989 r., z potrąceniem zaliczki wy
płaconej na podstawie ust. 5. 

5. Na zasadach określonych w § 6 organy rentowe 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacą w czerwcu 
1989 r. zaliczki na poczet należności z tytułu podwyższe
nia emerytur i rent zgodnie z ust. 1. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do rent 
rodzinnych po żołnierzach zawodowych oraz funkcjona
riuszach Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej 
zmarłych do dnia 31 grudnia 1988 r., a także po zmarłych 
emerytach i rencistach wojskowych i milicyjnych zwol
nionych ze służby do dnia 3\ grudnia 1988 r. 

ł 9. 1. Właściwe organy rentowe dokonaj<l podwyż
szenia świadczeń w myśl § 2, 4 i 10 oraz wypłacą wy-

równanie za okres od dnia 1 lipca 1989 r., po potrllceniu 
kwot zaliczek, we wrześniu 1989 r. i nie później niż do 
dnia 10 października 1989 r. 

2. Wypłata zaliczki, a także podwyższenie świadczeń 
i wypłata wyrównania następuje z urzędu, z tym że w 
razie zawieszenia prawa do świadczeń, podwyższenie 
świadczeń następuje przy wznowieniu ich wypłaty. 

§ 10. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lu
tego 1983 r. w sprawie najniższych emerytur i rent (Dz. U. 
Nr 8, poz. 44, z 1986 r. Nr 2, pOl. 12, z 1987 r. Nr ,(0, 
poz. 232, z 1988 r. Nr 33, poz. 251 i z 1989 r. Nr 4, poz. 26) 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Kwoty najniższych emerytur i rent inwalidzkich 
oraz rent rodzinnych od dnia \ lipca 1989 r. wy
noszą: 

l} 40000 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzin
na, renta inwalidzka I i II grupy oraz renta in
walidzka III grupy dla inwalidów, którzy osiąg
nęli wiek: 55 lat kobieta i 60 lat męzczyzna, 

2) 33000 zł miesięcznie ~ renta inwalidzka III gru
py dla inwalidów, którzy nie osiągnęli wieku 
określonego w pkt 1." 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakows-ki 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 20 maja 1989 r. 

zmienlaJ,ce rozporz,dzenle w sprawie oplilcola podatk6w obrotowego l dochodowego od przychodów 
izemlełlDłkówze śwladczd wykonywanych · Zł! ponedDlctwem · lpółddelDl --rlenilełlalczycla. 

Na podstaWie art. 8 ust. 1, art. 9 pkt 1, 2 i 4, art. 18 
ust. 3 i art. 38 pkt 2-4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. 
o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, 
z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 
1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41. poz. 325 oraz z 
1989 r. Nr 4, poz. 23 i Nr 33, poz. 176) zarządza się. co 
następuje: 

§ I. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
29 lipca 1983 r. VI sprawie opłacania podatków obrotowe
go i dochodowego od przychodów rzemieślników ze 
świadczeó. wykonywanych za poSrednictwem spółdzielni 
rzemieślniczych (rr.::. U. Nr 43, poz. 197, z 1985 r. Nr 25, 
pOz. 110 i OZ 1988 r. Nr 11, paz. 91) 'Lałąc:cniki nr 2 i 3 do 
rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącz

nikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu wymienionym w 
§ 1 jest mowa o rzemiośle, rozumie się przez to działal· 
ność gospodarczą, której przedmiotem jest wykonywanie 
świadczeń w rodzajach działalności określonych w wyka
zie stanowiącym załącznik nr \ do tego rO'Zporządzenia. 

2. Przepisy rozpor!ządzenia wymienionego w § 1 maj" 
zastosowanie do opłacania podatków obrotowego ri docho
dowego, należnych od osób fizycznych j spółek cywilnych 
osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą 
polegającą na wykonywaniu za pośrednictwem spółdziel
ni rzemieślniczych świadczeń, o których mowa w ust. 1. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem O9ło
szenla i ma za:stosowan'ie w roku podatkowym 1989. 

Minister Finansów: A. Wróblewski 
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Z.łllcznik nr l do rozporz4dzenl. 
Ministra Finansów t dnia 20 mlJI 
1989 r. (poz. 209) 

SKALE PODATKU DOCHODOWEGO 

Podstawa opodatkowani a 
(obrót bez podatku 

obrotowego) 
ponad do 

1 

1.500.000 zł - 2.000.000 zł 

2.000.000 zł - 3.000.000 zł 

3.000.000 zł - 4.000.000 zł 

".000.000 zł - 6.000.000 zł 

6.000.000 zł - 8.000.000 zł 

8.000.000 zł - 12.000.000 zł 

12.000.000 zł - 16.000.000 zł 

16.000.000 zł - 20.000.000 zł 

20.000.000 zł - 25.000.000 zł 

25.000.000 zł - 30.000.00 O zł 
30.000.000 zł - 35.000. 000 zł 

35.000.000 zł - 40.000. 000 zł 

40.000.000 zł - 50.000. 000 zł 

50.000.000 zł - 60.000. 000 zł 

60.000.000 zł - 75.000. 000 zł 

75.000.000 zł - ~m.ooo. 000 zł 

90.000.000 zł 

Podstawa . opodatkowania 
(obrót bez podatku 

obrotowego) 

32.000 zł 

104.000 zł 

192.000 zł 

317.000 zł 

477.000 zł 

642.000 zl 
837.000 zł 

1.237.000 zł 

1.687.000 zł 

2.377.000 zł 

3.157.000 zł 

Oznaczenie skal (symbole) 

A 

2 

O.SO/. od nadwy~i ponad 8.000.000 zł 

+ 1.SO/. od nadwyżki ponad 12.000.000 zł 

+ 2.1fJi. od nadwyżki ponad 16.000.000 'Zł 

+ 2.5'1. od nadwyżkIi. ponad 20.000.000 zł 

+ 3:}!I1. od nadwyżki ponad 25.000.000 zł 

+ 3,'JO/. od nadwyżki ponad 30.000.000 zł 

+ 3/JO/. od nadwyżki ponad 35.000.000 zł 

+ 4,f1JI . od nadwyżki ponad 40.000.000 zł 

+ 4.5°/. od nadwyżki ponad 50.000.000 zł 

+ 4.flJ/. od nadwyżki ponad 60.000.000 zł 

+ 5,'JflI, od nadwyżki ponad 75.000.000 zł 

+ 3.5'1. od nadwyżki ponad 90.000.000 zł 

Oznaczenie skal (symbole) 

ponad do B 
~--------~1----~--~~----------------~2~----------------~ 

1.500.000 zł - 2.000,000 zł 

2.000.000 zł .- 3.000.000 zł 
3.000.000 zł - 4.000.000 zł 

4.000.000 zł - 6.000.000 zł 
6.000.000 zł - 8.000.000 zł 
8.000.000 zł - 12.000.000 :d 

12.000.000 zł - 16.000.000 zł 

16.000.000 zł - 20.000.000 zł 
20.000.000 zł - 25.000.000 zł 
25.000.000 zł - 30.000.000 zł 

30.000.000 zł - 35.000.000 zł 

35.000.000 zł - 40.000.000 zł 

40.000.000 zł - 50.000.000 zł 
50.000.000 zł - 60.000.000 zł 

60.000.000 zł - 75.000.000 zł 

75.000.000 zł - 90.000.000 zł 
90.000.000 zł 

2,'1!'/. od na.dwyżki ponad 4.000.000 zł 

44.000 zł + 4:1N. od nadwyżki ponad 6.000.000 zł 

128.000 zł + 5.JO/. od nadwyżki ponad 8.000.000 zł 

340.000 zł + 6.9"/. od nadwyżki ponad 12.000.000 zł 

616.000 zł + 8.JO/o od nadwyżki ponad 16.000.000 zł 

948.000 zł + 9JPI. od nadwyżki ponad 20.000.000 zł 

1.398.000 zł + 9.7°/0 od nadwyżki ponad 25.000.000 zł 

1.883.000 zł + 9. SOle od nadwyżki ponad 30.000.000 zł 

2.373.000 zł + 11.'Z1lu od nadwyżki ponad 35.000.000 zł 

2.933.000 zł + 8,').O/fj od nadwyżki ponad 40.000.000 zł 

3.753.000 zł + 7.50/. od nadwyżki ponad 50.000.000 zł 

4.503.000 zł + 7.5/1/0 od nadwyżki ponad 60.000.000 zł 

5.628.000 zł + 7.50/0 od nadwyżki ponad 75.000.000 zł 

6.753.000 zł + 7.50/. od nadwyżki ponad 90.000.000 zł 



Dsienn1Jl Ustaw Nr as 

Podstawa opodatkowania 
'(obr6t bel: podatku 

obrotowego) 
ponad do 

l 

1.500.000 zl - 2.000.000 zł 

2.000.000 zł - 3.000.000 2ł 
3.000.000 zł - 4.000.000 zł 
4.000.000 zł - 6.000.000 zł 

6.000.000 zł - 8.000.000 zł 
8.000;000 zl - 12~OOO.000 zł 

12.000.000 zł - 16.000.000 zł 

16.000.000 zl - 20.000.000 zł 

20.000.000 zł - 25.000.000 zł 
25.000.000 zł - 30.000.000 zł 
30.000.000 zł - 35.000.000 zł 

35.000.000 zł - 40.000.000 zł 

40;000;000 ~ł - 50.000.000 zł 
50.000;000 2ł - 60.000.000 zł 
6G.OOO.ooo zł - 75.000.000 zł 

75.000;000 zł - 90.000.-600 zł 
'CU>OOA)OO zł 

Podstawa opodatkowanIa 
(obrót bez podatku 

obrotowego) 
ponad do 

1.500.000 zł - 2.000.000 zł 

2.000.000 zł - 3.000.000 zł 
3.000.000 zl - 4.000.000 zł 

4.000.000 zł - 6.000.000 zł 

6.000.000 zl - 8.000.000 zl 
8.000.000 zł - 12.000.000 zł 

12.000.000 zł - 16.000.000 zł 

16.000.000 zł - 20.000.000 zł 

20.000.000 zł - 25.000.000 zł 

2'5.000.000 zł - 30.000.000 zl 
30;000.000 zł - 35.000.000 zł 
35.000.000 zl - 40.000.000 zł 

4Q.OOO.000 zł - 50.000.000 zł 
.50.000;000 zł - 60.000.000 zł 

łiO.ooo.ooo zł - 75.000.000 zł 

15.ooo.DOD ił - 90.000.000 zł 
90..00D.090 ~1 

- 606 ~ 

Oznaczenie skal (symbole) 

C 

2 

-
-

1fJ/. od nadwyżki ponad 3.000.000 zł 

20.000 zł + SO/. od nadwyżki ponad 4.000.000 zł 

120.000 zl + 70/. od nadwyiki ponad 6.000.000 zł 

260.000 zł + gol. od nadwyżki ponad 8.000.000 zł 

620.000 zł + 11°/, od nadwyżki ponad 12.000.000 zł 

1.060.000 zł + 130/. od nadwyżki ponad 16.000.000 zł 

1.580.000 zł + 130/, od nadwyżki ponad 20.000.000 zł 

2.230.000 zl + 14°/, od nadwyżki ponad 25.000.000 zł 

2.930.000 zł + liiI, od nadwyż!ki ponad 30.000.000 zł 

3.480.000 zł + loolt od nadwyżki ponad 35.000.000 zł 

3.980.000 zł + 1~/, od nadwyżki ponad 40;000.000 zł 

4.980.000 zł + HJ'/. od nadwYŻki ponad 50.000.000 zł 

5.980.000 zł + 101/. od nadwy7!ki ponad 60.000.000 zł 

7."00.000 zł + tf1ł/, od nadwyżki ponad 75.000.000 zł 

8.980.000 zł + 101/. od nadwytk.i ponad 90.000.000 zł 

Oznaczenie skal {symbole) 

D 

2 

-
7:0/0 od nadwyżki ponad 2.400.000 zł 

12.000 zl + 6°/e od nadwPlki ponad 3.000.000 zł 

72.000 zł + ł1'/o od nadwyżki ponad 4.000.000 zł 

232.000 zł + 100/" od nadwyżki ponad 6.000.000 zł 

432.000 zł + 130/0 od nadwyżki ponad 8.000.000 zł 

952.000 zł + i jJ/o od nadwyżki ponad 12.000.000 'zł 

1.552.000 zl + J6llj. od nadwyżki ponad 16.000.000 zł 

2.192.000 zł + 1~/, 00 nadwyżki ponad 20.000.000 zł 

3.142.000 zł + lJ1l/t od nadwyżki ponad 25.000.000 zl 
3.792.000 zł + 130/. od nadwyżki ponad 30.000.000 zl 
4.442.000 zł + 1:1J/. od nadwyżki ponad 35.000.000 zl 
5.092.000 zł + 1'Z'/. od nadwyżki ponad 40.000.000 zł 

6.292.000 zł + lzt/. od nadwyżkI ponad 50.000.000 zł 

7.492.000 zł + lzt/. od nadwytki ponad 00.000.000 zł 

9.292.000 zł + 1211. od na.dwyżki ponad 75.000.000 zł 

lt.092..~zł + 17'1. od nadwyiki ponad 90.000.000 zł 



Ozłeuik Ustaw Nr 38 

Podstawa opodatkowania 
(obrót bez pocDtktl 

obrotowego) 
ponad do 

1.500.000 :z} - 2.000.000 zł 

2.000.000 El - 3.000.000 ~ł 
3.000.000 zł - 4.000.000 zł 

4.000.000 zl - &.000.000 zł 
6.000.000 zł - 8.000.ooo:zł 

8.000.000 zł - 1.2.000.ooo:lł 

12.000.000 zł - 16..000,000 :Ił 

16..000.000 zj - 2o..ooo~00Q :Ił 

20.000.600 zł - 25..000.000 zł 
25.000.000 zł - 39..000.000 :lI 
30.000.000 zł - J5..QOO.OOO :Ił 

35.000.000 zł - .0.000:.000 :ił 
40.000.000 zł - 5O.000J)OO »ł 
sa.OOO.OOO zł - iAOOOI.QQQ :ił 

6O.00Q.f)OO u - 15.QeO.OOO :Ił 

75.000.000 zł - 9Q.000,.OOl) :zł 

90.000.000 zł 

Podstawa opodatkowania 
(obrót bu podatku 

obrotowego} 
ponad do 

t 

1.500.000 zł - 2.000.000 zł 

2.000.000 zł - 3.000.000 zł 
3.000.000 zł - 4.000.000- zł 
4.000.000 zł - 6.000.000 zł 
6.000.000 zł - 8.000.000 zł 
8.000.000 zł - 12.000.000 litł 

12.000.000 zł - 16.0G0.OOO zł 
16.000.000 zł - :»'000.0<» zł 
20.000.000 zł - 25.000.000 zł 
25.000.000 zł - 30.000.000 zł 
30-.000.000 zł - 3S.łJOO.OOO zł 
35.000.000 zł - .0.000.000 zł 
40.000.000 zł - 50.000.000 zŁ 
5C>.000.OOO zł - 60.000.000 zł 
60.000.000 zł - 75.000.000 zł 

75.000.000 zł - 90.000.000 zł 
9(}.OOO.OOO zł 

- Gm-

Oznaczenie skal (s.ymbole) 

E 

2 

.,·t. od Iladwyfti poRad 2000.000 si 
~OOO zł + 91'1. od nadwyżki p0Dad 3.000.000;eJ 

1.30.000 zł + tW. od Ila~ pGIIaQ 4.00Q.000 Ił 

3.5OJX)O zł + J3'/. od nadw-,iki poaad 6.OOO.ooo:eJ 
Dto.OOO zł + 1~. od llad~ poaad 8.000.000:J' 

1.290.000 %ł + 211'/. od tladwyiki poaad t2.000JJOO li 
2.090.000 zł + 21"'. od lladwyD.i piOD&d Ui8OCM1OO al 
2930.000 zł + 1"-. od Ilachryiki. )1OIIId 2OJ)(JiUD) zł 

3.730.000 zł + tS'!. od Iladwyili poDAd 25..0(11" zł 

~4M .. OOO zł + ls-J. od Iladwyiti pGUd 3O.OOOJIOD d 
5.23Ot.000 :d + IgI. od nadwyW JNIiI*l 3~ zł 
5.980.000 zł + '''1. od na<hryiti pGJYd 40 ..... 11 
'1.489.000 zł + ,gl. od IUldwyili .POI*ł 5O..oc:RGOO d 
a,980.GOO zł + ,gl. GXł llad1ryiti poaaQ iOJIOCID d 

H.2JOJJOO. zł + 15'/. ad 'Ilachryiti paud 75JlO1ł..CJOO- zł 

J1.480..000 zł + ,gl. ad nadwyżki ponad 9CJJ)CJIUDI zł 

Ozaaczellie siaf (symbore) 

F 

2 

20/. od nadwyżki ponad 1.10G •• zł 
6;000 zł + ~/. od nadwyżki ponad 2~006.G08 zł. 

86.000 zł + 11'/. od nadwyżki ponad 3.000;006 zł 

1 96J)()() zł + '.'1. od nadwyżki ponad .. 000000 zł 

-416.000 ał + Ist/. od nadwyrJc.i ponad 6j}OO.OOO d 
836.000 zł + 2141. od nadwyżki ponad 8JJOO.oGO si 

1.676.000 zł + 2"'1, Qd n«dwytki ponad 12'.000.000: zł 

2.63&.000 :d + '}!)!lI, od nad'wyi'ki ponad 16.000\000 zl 
3.516.000 zł + 1.8'1, od nadwyżki ponad 20.000.000 zł 

• .416\000 zł + !SO/. od nadwyżki ponad 25.000.000 zl 
5.316.000 zł + t8O/o od nadwyikl ponad 30JJOO.OOO zł 

6.216.000 zł + t7°/. od nadwyżki ponad 35.000.000 zł 

7.066.000 zł + 17°/. od nadwyżki ponad .0..000.000 zł 
8.766.000 zł + 17'/. od nadwyżki ponad 50.000.000 zł 

10.466.000 zł + 1701. od nadwyżki ponad 60.000.000 zł 

13.016.000 zł + 17"/. od nadwyżki ponad 75.000.000 zł 

15.566-')00 zł + 17°/. od Ilad'\\')"iki ponad 9O.000.0QO zł 



Daiennik Ustaw Nr 38 

Podstawa opodatkowania 
(obrót bez podatku 

obrotowego) 
ponad do 

1.500.000 zł - 2.000.000 zł 
2.000.000 zł - 3.000.000 zł 
3.000.000 zł - 4.000.000 zł 
4.000.000 zł - 6.000.000 zł 
6.000.000 zł - 8.000.000 zł 
8.000.000 zł - 12.000.000 zł 

12.000.000 zł - 16.000.000 zł 

16.000.000 zł - 20.000.000 zł 
20.000.000 zł - 25.000.000 zł 

25.000.000 zł - 30.000.000 zł 
30.000.000 zł - 35.000.000 zł 

35.000.000 zł - 40.000.000 zł 

40.000.000 zł - 50.000.000 zł 
50.000.000 zł - 60.000.000 zł 
60.000.000 zł - 75.000.000 zł 

75.000.000 zł - 90.000.000 zł 
90.000.000 zł 

- 608 - Poz. 209 

Oznaczenie skal (symbole) 

G 

2 

4ł/. od nadwyżki ponad 1.500.000 zł 

20.000 zł + 11'/. od nadwyżki ponad 2.000.000 zł 

130.000 zł + 130/. od nadwyiki ponad 3.000.000 zł 

260.000 zł + 18'/. od nadwyżki ponad 4.000.000 zł 

620.000 zł + 2'1'1. od nadwyiki ponad 6.000.000 zl 
1.060.000 zł + 2f1ł/. od nadwyżki ponad 8.000.000 zł 

2.100.000 zł + 2f1J/. od nadwyiki ponad 12.000.000 zł 

3.220.000 zł + 2CJłI. od nadwyżki ponad 16.000.000 zł 

4.020.000 zł + 2fJł/. od nadwyżki ponad 20.000.000 zł 

5.020.000 zł + 2CJłI. 00 nadwyiki ponad 25.000.000 zł 

6.020.000 zł + 2CJłI. od nadwyżki ponad 30.000.000 zł 

7.020.000 zł + 2f1ł/. od nadwyżki ponad 35.000.000 zł 

8.020.000 zł + 2fJł/e od nadwyżki ponad 40.000.000 zł 

. 10.020.000 zł + 2f1ł/. od nadwytki ponad 50.000.000 zł 

12.020.000 zł + 2fJł/. od nadwyżki ponad 60.000.000 zł 

15.020.000 zł + 2f1ł/. od nadwyżki ponad 75.000.000 zł 

18.020.000 zł + 2f1J/. od nadwyżki ponad 90.000.000 zl 

Zal4c~nik nr 2 do rozporzĄdzenia 
Minhtra Finansów z dnia 20 mAja 
1989 r. (poz. 209) 

SKALE PRZl:DPlA T NA POCZET PODATKU DOCHODOWEGO 

Podstawa obliczenia przedpłat 

(obr6t roczny - bez podatku Oznaczenie skal (symbole) 

obrotowego) 

ponad do A B C D E F G 
l 2 3 .( 5 6 7 <8 

1.500.000 zł - 2.000.000 zł - - - - - 0,3 1,0 

2.000.000 zł - 3.000.000 zl - - - 0.4 1,3 2,9 4,3 
3.000.000 zł - 4.000.000 zł - - 0,5 1,8 3.3 4,9 6,5 
4.000.000 zł - 6.000.000 zł - 0.7 2.0 3.9 5.8 7.9 10,3 
6.000.000 zł - 8.000.000 zl - 1,6 3,2 5.4 7,6 10,5 13,3 
8.000.000 zl - 12.000.000 zl 0,3 2,8 5,2 7,9 10.7 14,0 17,5 

12.000.000 zł - 16.000.000 zł 0,6 3,8 6.6 9,7 t3, l 16,5 20,0 
16.000.000 zł - 20.000.000 zl 1.0 4.7 7.9 11,0 14.7 17,5 20,0 

20.000.000 zł - 25.000.000 zł 1.3 5,6 8,9 12,5 14.9 17.5 20,0 

25.000.000 zł - 30.000.000 zł 1,6 6.3 9,8 12,5 15,0 17,5 20,0 

30.000.000 zl - 35.000.000 zł 1.8 6.8 9,9 12,5 15.0 17,5 20,0 

35.000.000 zł - 40.000.000 zł 2.1 7.3 10,0 12,5 15,0 17.5 20,0 

40.000.000 zł - 50.000.000 zł 2.5 7.5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 
50.000.000 zł -'- 60.000.000 zł 2.8 7.5 10.0 12,5 15.0 17.5 20,0 

60.000.000 zł - 75.000.000 zł 3.2 7.5 10.0 12,5 15,0 17.5 20,0 

75.000.000 zł - 90.000.000 zł 3,5 7.5 10.0 12.5 15,0 17,5 20,0 

90.000.000 zł 3,5 7.5 10.0 12.5 15.0 17,5 20,0 

TłoczoDO z lecenia Prezesa Rad 

Zam. 0512-1300-89. PL ISSN 0209-2123 zł 


