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"-
USTAWA 

, ........ , . 

z dnia 27 gru~nia 1989 r. 

o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw panśtwowych. 

Art. I.W ustawie z dnia 31 śty'cznia 19.89 r. o 'gos
podarce finan~owej pTzedsiępiorstw, państwowych (Dz. U. 
Nr 3, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany: , 

2) dodaje się art. 4a w 'brzmieniu: , 

"Art. 4a. 1. W 'wy;padku połączenia. się przedsię
biorstw fundusz założycielski, połączone
go przedsiębici~stwa: ustala się . jako §umę' 
całości 111~ części fUnduszy założyciel- ' 

skic~ przedsiębiQ~stw połącz,onych. 

, I 

1) w art: 4: , 

. ~) u'sL 2 otrzymuje brzmienie: ' 
, , ' 

,,2 . . Fundusz założycielski zwiększa się lub , zmniej· , 
sza ' o kwotę zmian wartbści ' majątku przed
siębiorstwa, będąc-ą &1Ć1,ltkiem aktu,alizacji wy
certy środków trwałych p.rzeprowadzonejna 
podstawie odrębnych , przepisów. , ' Kwotę t~ 
ustala ~ię zachowując wzajemne proporcje 
funduszu , założycielskiego i -funquszu przed
siębiorstwa ' bezpośrednią przed ' dokon~niem ' 
aktuaIizacji.", 

b.) dódaje się ust. 2a, w brzmieniu: 
,,2a. Jeżeli przedsię.biorstwo"na podstawie decyzji 

' omanu administracji państw'owej,przekazuje 
nieodpłatnie innej jednostce państwowej bu
dynki i związane z nimi budowle, dokonuje 
zmniejszenia funduszu założycieiskiego o war
t'ość przekazanego majątku. Jeżeli przejmu
jącym , jest przedsięąi:orstwo pańsfwow,e, 
zwiększa ono swój fundusz założycielski 

o ' V(artość przejętych budynków i związa
ilychz nimi , budowli:'; 

2. W wypadku 'podziału .- przedsiębiorstwa 
, fundusz 'założycielski nowo powstałych 
przedsiębiorśtw ustala się , przez podzie
len~e funduszu założycielskiego , przedsię
blorstwa ule'gając'ego podziałowi."'j 

3) watt. 5: 
, ' 

'a) : W ust. 1. pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

/ 

,/3) kwotę zwiększenia wartości majątku przedsię
biorstwa, będącego sku,tkiem aktąplizacji wy
ceny środków trwa.ły,...ch, ,przeprc;>wadzoneJ na' 
podstawie ,odrębnych . przepisó~j kwotę tę 
ustala się zachowuj'ąc wzajemne ptoporcje 
funduszu założycielsKiego i fur.iduszu przed
siębiorstwa bezpośrednio" przed "qokonaniem 
aktualizacji," , 

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brŻ1nienie: 

' ,,3) kwotę zmni~jszeńia wartości majątku prz.ed" 

i 

~ ' .. 
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s~ębiorstwa~będącego 'skutkiem aktualizacji 
wyceny środków . trwałych, przeprowadzone j 
lIla podstawie odrębnych przepisów; kwotę tę 
ustala się zachowując 'w~ajemne proporcje 
funduszu zał6życielskiegoi funduszu przed
sięblors~wa, betPośrednio przed dokonaniem 
aktualizac ji,"; , ~ 

4) dodaje się art. 5a h 5bw brzmieniu: 
"Art. 5a. 1." W wypadku połączenia się ' przedsię

biorstw , funtlusz przedsiębiorstwa połą
czonego usta,la się jako sumę całości lubi 
częśCi fundus.zy przedsiębiorstw połączo

nych. 
2. W wypadk\,l podziału przedsiębiorstwa 

fundus,z przedsiębiorstw ,nowo powstałych 
ustala się ,przez podzielenie funduszu 
'Przedsiębiorstwa ule!Jającego podziałowi. 

Art. Sb. Podstawą ustale.nia '· wysokości funduszy 
założy'cielskiego i przedsiębiorstwa w wy/
padkach, O których mowa wart. 4a i ' 5a, Sq 

bilanse zamknięcia łączonych lub dzielonych 
przedsiębiorstw." j ' 

5) art. 12 otrzymuje brzmienie: 
"A~t.12. 1. Dywidendy od przedsiębiorstw gospo

darki rolnej" przedsiębiorstw rybołów
stwa mQrskiego i przedsiębiorstw uży

teczności publicznej, z wyjątkiem "przed
siębiorstw wymienionych wart. 13 pkt 1, 

' ustala się W wysokości 1/4 dywidendy, 
o kt~rej mowa w a:rt. 11, z tym że dywi- , 
denda -ta ,podlega wpłaceniu odpowiednio 
na dochód budżetu centraln~go lub terę- , 
nowego. 

2. Rada Ministrów określa podstawę i spo,~ 

sób naliczania dywidendy od , przedsię
biorstw wykonujących w całości lUb czę
SCl zadania dla ' potrzeb obroI).ności 

i. bezpieczeństwa państwa." j 

6) wart. 13: 
al w pkt 6 wyrazy "przedsiębiorstwa podległe Mil . 

nistrowi Obrony Narodowej i Ministrowi SpraW 
Wewnętrznych oraz" skreśla się, 

b) dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 
,,7) pr:?edsiębiorstwa lasów, państwowych, ___ 
8) przedsiębiorstwa budownictwa wodnego od 

wartości lodołamaczy."; , 

7) wart. 18: 
a) w ust, 1 po wyrazach "wynik finansowy ' przed

siębiorstwa" dodślje się wyrazy "oraz pozostałe 
roczne sprawozdania finansowe sporządzone' 

stosownie do przepisów o statystyce państwowej, 
zwane dalej ,»r.ocznym bilansem«," , 

'b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzDłieniu: 
,,2a. W weryfikacji mogą uczestniczyć dyplomo

.' wani biegli księgówi- ,ustanowieni w ' sposób 
i w trybie określonym~ wart. 1Ba:;, ,- -

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: , 
,,3. Minister Finansów, w 'drodze rozporządzeriia, 

określa sposób i tryb ' weryfikacji rocznego 
bilansu przedsiębiorstwa, sposób określańid 
wysokości opłaty Za weryfikację oraz szczegó
łowe prawa i -obo,wiązki dyplomowanych bieg- , 
łych księgowych."; 

8) po art.18"dodaje się art. 18d-,18c W brzmieniu: 
, 

, " 

. "Art. JSa. 1. Biegłym może być ' obywatel porski~ 
który: 

l 

1) ma pełną zdohiość do czynności 
prawnych, ~ 

2) , korzysta , z praw publiczn)',c;:h, \ 
3) wykaż'e się n.astępując~nii , kwalifi

kacjami: 
a) , wyższym wykształceniem ekono

micznym lub prawniczym i co 
najmniej ,3.-letniąpraktyką w za
kresie rachunkowości, w tym co 
najmniej rok na stanow'isku kie,-' 
rownicżym . albo samodzielnym 
stanowi'sku w służbie finansowo
'-księgowej lub na stanoWisku 
pr,acownika nauki w . dziedzinię 
rachunkowości albo Iiauczycieia , 

• rachunk.owości W,', szkole śr,edIiiej 
lub 

-
h) wykształceniem średnim, albo: 

uznan~ za równorzędne i col ' 
najrnn1ej6-letnią ' praktyką w za ... 
kresie rachunkowości, w tym co 
najmniej 3 lata. na ,stanowisku 
-kierowniczym albo samod;zielnym 
stanowisku w służbie finanso- 
wo-księgowej, 

4) złożył .egzamin na biegłego, " 
5) ztożył ślubowanie 'onastępQj'lcej 

' treści: ~,Przyrzekam, że jako ' dyplo- ' 
mowany biegły księgowy będę wy;", 
konywać powierzone mi zadania 
z pełną świadomością ciążącej na 
mnie odpowiedzialności za~ facho

' wość i bezstronność Qcenyoraz zal 

, rzetelność przeprowadzonych przeze 
mnie badań i sporządzonych orze-
czeń. Będę przestrzegać ' zasad !'!tyki 
zawodowej, a Vi pracy swej strzec 
interesu społecznego. Uzyskanych w 

' wyniku swej działalnośCi informacji 
nie ' udostępnię osobom ' niepowoła
nym.", 

6) został wpisany . na" listę biegłych, 
'prowadzoną przez Ministra ,Finan
sów. 

2. Wpisu na listę biegłych dokonuJe Mi-l 
nister Finansów na wniosek Państwo

wej Komisji Egzaminacyjnej dla Bieg-
łych Księgowych. Z listy biegłych skre;~ ' \' 
śla biegłego lubz<lwiesza jego upraw" . 
nienia M~nister Finaąsów. ' 

3. Skreślenie biegłego z listy biegłych -na-
stępuje: ,,' 

1) na jego wniosek, 
2) , w wyniku utraty obywatelstwa_ pol~ 

skiego, 
3) .t. raz1e całkowitego ' lub częściowego 

. ubez:Własnowolnienią., 
4) na skutek skazania prawomocnym 

! wyrokiem za popełnienie przeStęp
stwa umyślnego lub , orzeczenia o /' 
skreśleniu z listy biegłych. 
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4. Orzeczenie o skreśleniu z listy , biegłych 
lub ' zawieszeni\l ~ uprawnień biegłego na 
okres od 1 do 3 lat następuje za naru
szenie obowiązków biegłego wynikają

cych z treści ś.Iubowania, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 5, a w SzczE'gólności 
za niellależyte wykonywanie czynności 
biegłego, naruszenie prawa w-, zWiązku 
:i wykonywaniem tych czynności oraz 
naruszenie zasad etyki zawodowej. 
Orzeczenie o skreśleniu z listy biegłych 
lub zawieszeniu uprawnień biegłego na
stępuje po uprzednim wysłuchariiu za-' 
interesowanego oraz po zasięgnięciu 

opinii organizacji społecznej zrzeszają

cej biegłych:--

5. Listę biegłych . księgowych, zawieszenie 
uprawnień do wykonywania czynności 
biegłego księ99_wego lub skreślenie z 
Ust Y biegłych ogłasza się w Dziepniku 
Urzędowym Ministerstwa Finansów. 

Art. 18b. ' Minister Finansów: 
1) powołuje Państwową K,omisję Egzami

nacyjną dla Biegłych Księgowych i nad-
zoruje jej ~działalność, . 

2) ustala wysokość opłategza!llinacyjllych 
dla kandydatów na biegłych. i .wyna
grodzeń dla członków Państwowej Ko.· 
mISJI , Egzaminacyjnej dla Biegłych 
Księgowych i innych ęgzaminatorów za 
udział w przeprowadzaniu egzaminów, 

3) może zwolnić od obowiąŻku zdąwania 
egzaminu na biegłego osobę, która ma 
wyższe .wykształcenie, wysokie kwaIifi
k-acje zawodowe i udokumentowany do
robek z dziedziny rachunkowości. 

Art. 18c. 1. Dyplomowany biegły księgowy ma pra., 
wo do zwolnienia od pracy w macie
rzystym zakładzie pracy w łącznym wy
miarze do 24 dni roboczych , w ciągu 

roku kalendarzowego, na czas udziału 
biegłeg~ w weryfikacji. 

2. Organ dokonujący weryfikacji zwraca 
macierzystemu zakładowi pracy biegłe

go , księgowego, :ia czas udziału w wery
fikacji, koszty jego wynagrodzenia usta
lone w wysokości wynagrodzenia należ
nego za nieobecność w pracy ' z przy
Ć:Z~ innych niż choroba wraź z przy-

padającymi na to wynagrodzenie po
datkiem od płat oraz składką z tytułu 
ubezpieczeń -społecznych." j 

9) w.art. 19: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. l;:>rzepis , ust 1 stosuje się również do przed
siębiorstw utworzonych po dniu , 31 grudnia 
1983 L W wyniku podziału lub połącZenia 

. istniejących przed tą datą przedsiębiorstw lub 
jednostek, z tymże fundusz założycielski 
ustala się pr·zez podział lub połączenie fun
dusżystatutowych przedsiębiorstw (jednostek), 
które uległy podziałowi lUb połączeniu.", 

h) dodaje się ust. 3 l 4 w brzmieniu : 
,,3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 

prże.dsiębiorstw utworzonych po ' dniu ' 31 gru-i 
dnia 1983 L, Z tym że fundusz założycielski 

ustala się w wysokości funduszy - statutowych 
wedhig stanu pod<!nego w bilansie otwarcia. 

4. W wyPadku przeds'fębiorstw powstałych w 
wyniku podziału lub połączenia po dniu 
31 grudnia 1983 L, dla , których nie można . 
ustalić, na podstawie bilansu, ' wielkości fun
duszy statutowych ' ~ fundusz założycielski 
ustala , się według stanu podanego w bilansie 
o.twarcia."j ' 

10) art. 21 , otrzymuje brzmierue: 
"Art. 2~ Jeżeli dywidenda naliczona zgodni.e żart. 11 

przekracz,a w 1989 L 25(J/ó zysku bilansowe
go, wpłacie ' na dochód ' budżetu " państwa 

podlega kwot a odpoWiadająca ' 2f;{)!ó tego 
zysku.", 

Art. 2. ,e-rzewidziańy wart. 27 ust.? , ustawy, "o któ-' 
rej mowa wart. 1, termin obowiązywania dotychczasó
wych pq;episow wykonawcz'ych przedłu'Ża się ct'o ~dnia 
31 grudni~1990 r. ' , " 

Art. 3. Minister Finansów · ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolity -fekst ustawy o gospodarce finansowej przed
siębiorstw państwowych, z uwzględnienie-m zmian Wy.lli· . 
kających z przepisów ogłoszonych przed tltniem wydania 
jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej- numeracji 
artykułów, ustępów i punktów. 

I. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 styoznia 
1990 r., z tym że postanowienia art. 1 pkt 1 lit. b), 'pkt 2, 
4 i 9 obowiązują od dnia 1 stycznia 1989 r. 

r / 

,Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : 
W. Jaruzelski 

438 
USTAWA 

z dnia 27 grudnia 1989 r. 
/ o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. 

Art. 1. 1. Ustawa ręguluje opodatkowanie osób 
prawnych oraz prowadzących działalność gospodarczą 
organizacji politycznych i państwo~ych jednostek organi
zacyjnych nie posiadającYch osobowości prawnej, a . tak
żę spółek jawnych i cywilnych' z udziałem osób praw
nych, od wzrostu wynagrodzeń przekraczającego okreś

lone tą ustawą normy. 

2. Przepisy ustawy nie mają zastosowania dp : 
1) Skarbu Państwa, 

\ 
2) rad narodowych, 

3) jednostek i zakładów budzetoW'Jch oraz ,gospodarstw 
pomocniczych jednostek budżetowych, 

4) Narodowego ,Banku Polskiego, 
5) , szkół wyższych, z wyjątkiem prowadzonej przez nie 

działalności gospodarczej, 
6) organizacji społecznych, zawodowych oraz fundacji ; 

-z wyjątkiem ich' działalności gospodarczej. , 
7) spółek działających na ~ podstawie przepisów o zasa

dach prowadzenia na terytorium . Polskieh .Rzeczypos- ' 
politej 'Ludowej działalności gospodarczej w zakresie 

\ ' 

/ I 

/ 

, , 



'f 

.,: 

" ' 

' /' /.' 
\' 

Dziennik Ustaw Nr 74 1118 Poz. 438 

drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby praw
ne i fizyczne oraz na podstawie przepIsów o działal
noś ci <gospodarctzej , z udziałem podmiotów zagranic z-
nych, . 

Art. 2. I 1. < Do uiszcz~nia /podatku od wzrostu wyna
grodzeń są zobowiązani podatnicy, u ktÓrych:, 

-" l) wynagrodzenia ~bciążające koszty całoKształtudzia-
łalnościroku (okresu) podatkowego, . 

2) nagrody i 'Pfemie z zysku bilansowego za 1990 r .. _ 
przekIoczą 'n<;>rmy ustaloIle zgodnie z prz.episami ,art. 4-6 
niniejszej ustawy. . , . ' 

2. Podstawę opodatkowania stanowią kwoty wyna
grodzeń przekTaczające normy, o których mowa W ust. 1. 

. Art. 3. ' 1. Postawę usta~nia norm. wynagrodzeń, o 
których mowa 'w art. 2 ust. 1 pkt l, w styczniu 1990 r. 
stanowi suma: 
·1) k~oty wynagrodzeń za wrzesień 1989 T. tlbciążają· 

cych koszty c;:ałoksztaltu działalności, , 

nister Finansów w terminie do d.riia 7 · każdego mie,. 
siąca. 

6. - Faktyczny przyrost cen detalicznych tow<vów 
i usług konsumpcyjnych za j.{ażdy miesiąc ogłasza Prezes, 
Głównego Urzędu Statystycznego .-in terminie · do dnia 20 .· 
następnego miesiąca. 

7. Podatnicy, .u ldórych wystąpi wzrost zatrudnienia 
ogółem, mogą ustalić normę roku (okresu) podatkowego, 

. dzieląc normę obliczoną , zgodnie z ust. 3 przez przeciętne'- . ' 
zatrudnięnie , we wrześniu 1989 ' r. i tąk ustaloną kwotę 
mnożąc przez przeciętne ·zatrudnienie za okres od Wrześ-
nia 1989 r. do końca . roku (okresu) podatkowego. 

, . . 

8. ZaSady ustalan·ia normy określone ,w ust. 7 o'b0l~ 
,:w-iązują podatników, u których nastąpi ,przyrost lub spa" 
dek zatrudnienia ogÓłem, spowodowany sezonowym cha· 
rąkterem produkcji lub ,zmianami organizacyjnymi doko
nanymi po dniu 30 września 1989 r., polegającymi \vl · 

,szczególności na: ' 
, 1) podziale jednostki gospodarczej" 

2) . połączeniu jednostek gospodarczych, 
3) li~widacJi zakładów, wydziałÓw, działÓw lub innych 

, organizacyjnie i ewidencyjnie wyodrębI}ionych obiek-
tów 'Pr.odukcyjnych i usługowych, 

;:.'" 

. ... 

/~ .. 2) kwot zwiększających stawki .poszczególnych składni· 

ków wYł\agrodzenia ' pracownikó"v w dniu 1 pażdzier
nika 1989 r. z · tytułu zmian Cen detalicz:tlych· towarów 
i usług konsumpcyjnych w III kwartale tego ' roku, 
obliczonych . zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia. 
31 lipca 1989 r. o podwyższaniu wynagrodzeń za pra- ' 
cę . i dochodów rolniczych w związku ze zmianami 
cen. detalicZ'Ily'ch towarów i usług .. konsumpcyjnych w 

4) ·przekazaniu lub przejęCiu w dżrerżawę - lub agencję , :\ 
obiektów ' wymienionych w pkt 3. 

1989r. (Dz. p . . Nr ,48r- poz .. 461 i Nr 56, poz. 330)" 
3) kwoty . wynikającej z pomnożenia sumy kwot wymie'- ' 

l,nionych w pkt 1 'i . f przez ,wskaźnik wzrostu c:eu' 
detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 
pa~~zierniku 1989 r. I. \Vsp.~zynnik 0,8, 

,4) kwoty wynikającej z - pomnożenia sumy 'kwot wymi~
nionych w pkt ·1-3 przez sumę ·faktyczriego wska~ 
nika wzrostu cen detalicznych towarów 1. usług kon
Isumpcyjnych w iistopadzie i prognozowanego w gru· 
-dniu 1989 r. i współczynnik 0,8. 

. 2. Podatnicy, ~l któjych ' z~bowiązanie .podatkowe 
z tytułu podatku dochodowego od naclwyżki wynagro
dzeń" ~stalolie . według stawki 40% r stawki 200G/o, prze- . 
kroc'żyło 10% dochodu za 1989 r., pomniejszają sumę 

kwot wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1, o jedną dwu
'dziestą czwartą nadwyźki wynagrodzeń wypłaconej pona~ 
normę wynagrodzeń użnanych w 1989 r. ża koszty uzty:
skania przycllOdów. ' . , 

Art. 4. 1. Miesięczną normę wynagrodzeń w styczniu 
<1990 r. stanowi .kwota ' wynagrodzeń . ustalona zgodnie 
z art. · 3,' powię~zona () kwotę przyrostu wynikającego 
ze 'w$kaźnika wzrostu cen- detalicznych towarów i usług 

. ko~suI;llpcyjnych . w sty~zniu, pomnożonego przez współ:-
c;:zynnik korygujący. . 

2. Mieśiętzną .normęwynagrod'zeń w każdym następ'" 
- nym miesiącu stanowi miesięczna norm.az miesiąCa po

przedniego, powiększona o · kwotę przyrostu wynika- 
jącego ze wskaźnika wzrostu cen detalicznych c towarów 
i usług konsumpcyjnycp. w tym miesiąc!}, pomnożonego 

. prze'z współczynnik · korygujący. .' 

3. ~ormę roku (okresu) podatkowego stan()wi suma 
norm miesięczny<;.h ustalonych zgodnie . z ust. 1 i 2. 

_ 4. - Rada MiniśtrÓw, c w drodze rozpor;z;ądzenia, ustali 
wysokość ws.półcżynników korygujących, o których mowa 
'W' ust. li2. 

5. Prognozowany przyrost cen ' detalicznych towarów 
.' i usług kohsumpcyjnych na kę.~dy miesiąc ogłasza Mi-

. ( 

. Art. 5. 1. P-odatnikom. którzy podjęli działalność 

po' dniu' 30 września ' 1989 r;, . właściwe urzędy skarbowe 
u.stalają na pierwszy ' miesiąc działalności w 1990 r. prze
ciętną , normę wynagr(jdzeńna jednego zatrudnionego 
pracowniką jako sumę: ' 

1) przeciEftnegó miesięcznego ~agrodzenia stanowią
, <:ego podstawę ustalenia normy .• w kwocie określoolej 
"przez Radę Ministrów w drodze. rozporządzenia, 

2J kwot . przyrostów . wynagrodzeń ' wynikających z~ 
wskaźników \Vzrośtu cen detaliczńych towarÓw 
i usług konsumpcyjnych za miesiące poprzedzające .' 
okres podjęCia działalności w, 1990 r" pomnożonych 
pr;z;ez współcżynnikikorygujące, o których mowa w 
art. 4 ust. 4, 

3) kwot wynagrodzeń z tytułu umÓw. o dzieło lub umów -
zlecenia. w , wysokości nie. ptzekraczającej 30% wy
nagrodzenia określon-ego w ' pkt 1. i 2. 

2. N oąnę ustaloną przez urząd skarbowy zgodnie . 
z ust. .1 podatni.cy mnożą , przez 'przedętne zatrudnienie 
w pierwszym miesiącu działaln~ści w 1990r. 

'· 3. Miesięczną normę w każdym następnym miesiącu 
stanowi miesięczna normą z miesiąca ' poprzedniego, po
wliększoua o kwotę przyrostu , wyhikającego ze wska~ika 
wzrostu c.en .. detalicznych towarów i usług konsumpcyj
nych w tym miesiącu, pomnożonegq ·przez współczynnik 
korygujący, o którym mowa wart. 4 ust. 4-.... 

4. Normę roku (okresu) pociatkowego stanąwi suma 
nOfm miesięcznych ' ustalonych ' zgodnie z , ust. 2 i 3. ' 

, • I , 

5. W przypadku wzrostu lub spadku przeciętnego 
zatrudnienia w roku (okręsie) podatkoWym, pódatnicy, 
o któryc;:h mowa w ust. l, stosują odpowiednio przepisy 
art. 4' ust~ ' 7 i' 8, dzieląc normę obliczoną zgodnie ·z 'ust. 4 
przez przeciętne zatrudnie!lie w pierwszym fniesiącu dzia
łalności w 1990 r. i tak ustaloną kwotę ' mnożąc przez . 
przeciętne zatrudnienie za rok (okres) podatkowy ... 

, Art. 6. 1. Normę wypłat nagród i premH z zyskIl 
bilansowego, o ktqrej mowa w rart.2 -tlst. t' pkt 2, stano.
wi kwota wynosząca 8,5% wynagrodzeń obciążających 

,.1 

,.: .~ , 

I·, • 
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ka:szty całokształtu działalności W' 1990 L, pomniejszonych 
o honoratia i wynagrodzenia bezosobowe, li w spółdziel

' ni ach pra<;y - 9 honoraria i wynagrodzenia -bezosobowe 
innych osób fizycznych nie będących członkami tych 
spółdzielni. . . . 

2. Upoważnia' . się pódatników ' do dokonywania w 
1990 r., za zgodą pracownika, zaliczkowych ' wypłat na- ' 
gród i premii z zysku w formie obligacji Skarbu Panstwa 

·lub akcji. Kwota odpowiadająca 50% wartości obligacji. 
i akcji p r,zekazanych pracQwnikom zwiększa normę, 

o której' mowa' w ust. 1. 
I , _ 

Art. 7. 1. Za wynagrodzenie obciążające koszty ca
łokształtu ~ działalności uważa się kwoty pieniężne oraz' 
wartość świadczeń w naturze lub ic;h ekwiwalenty' obcią
żające koszty tej -działalności, zaliczone do wynagrodzeń 
zgodnie z odrębnymi przepisami vi sprawie klasyfikacji 
wynagrodzeń, obowiązującymi 'w jednostkach gospodarki 
uspołęcznionej. 

2. Do ustalenia podstawy opodatkowania wynagro
dzeń obciążających koszty catoks~tałtu . działalności wy
nagrodzenia w roku (okresie) 'poqatkowym pomniejsza 
~się o wypłaty : 

l) jednorazowych nagród i premii obciążających koszty 
całokształtu dzia.łalności w roku podatkowym, .wty;

'nikających z Karty Górnika, _Karty 'Hutnika lub in
nych kart branżowych ,wprowadzonych przed dniem 
l styczriia 1990 r., 

2) wynagrodzeń za pracę' inwalidów -i osób traktowa
.nych na równi z inwalidami, określonych na podsta

- W\e odr1bnych przepisów, ' " 
3) wyna~rQ~zeń za pracę w dni wolne od pracy prze

kazanych na ~undusze pomocy społecznej. 
4) wynagrodzeń osób zatrudnionych w ośrodkach reha-

bilitacyjno-wypoczyIi.kowych prowadzonych przez 
spółdzielnie inwalidów, 

5) odpraw, lo których mowa w ustawie . o szczególnych 
zasadę.ch : rozwiązywania ż pracownikami . stosunków 
pracy z przyczyn ' dotyczących zakładu pracy oraz o 
zmianie niektórych ustaw. ' 

3. Jeżeli I podatnik zleca ' wYkonanie usługi lub pr>::>
duJccji; a ' zleceniobiorca do wykonania tej usługi lub pro:
dukcji zatrudni pracowników podatnika, ' podatnik podwyż
sza wynagrodzenia roku (okresu) podatkowego o · kwoty 
wynagrodzeń wypłaconych przez zleceniobiorcę pracow~ 

nikorri podatnika. Zleceniobiorca jest obowiązany wyka-
. zac w fakturte ~wotę wynagrodzeń wypłaconych pracow
' nikom podatnika. 

4. Podatnik, który użycza, wynajmuje lub dzierzawi 
' spółce środki produkcji, ci. spółka przy prowadzeniu dzia- . 
łalności gospodarczej żatrudnia pracowników ' podatnika, 
podwyższa 'WjYnagrodzenia roku (okresu). podatkowego ,o .' 
kwoty wynawó.dzeń wypłacone przez spółkę pracownikom 
podatnika. Spółka , jest obowiązana powiadomić po
datnika o ~atrud9ieniu jego pracowników i określić 
kwoty wynagrodz€ń . wypłaconych tym pracownikom. 

5. Podwyżki v.rynagrodzeń za pracę nie mogą ł;>yć~ 
wprowadzone. przez podatników z mocą wsteczną za m~e

, siące poprzedzające miesiąc, w którym por:ljęto decyzję 

.. ' o podwyższenią wynagrodzeń. 

Art. 8. Podatek od wzrostu wynagrodzeń ustala się 

według następującej skali opodatkowania: 

l) za przekroczenie normy wY[lagrodzeń obciążających 

, .' 
koszty całok_ształtu działalności w roku (okresie) po
datkowym: 

Lp. Przekroczenienórmy . 
. Stawka . podatku za 

,każdy kolejny procent 
. .przekroczenia normy 

1 
2 I· 

do 3% 
ponad 3% " _ ...!.1 __ ~_20_0_0/_0. ___ -! 50(JO/() 

2) za przekroczenie normy wypłat nagród i premii z z.y:. 
sku bilansowego za 1990 r. .,...... w wysokości50(JO/o 
kwoty przekroczenia. '. . 

Art. 9. Podatek, o którym mowa wart. 8, stanowi 
dochód budżetu centralnego i podlega odprowadzeniu na 

, racbunek właściwych urzędów skarbąwych. 

Art. 10: 1. Podatek · obliczop.y zgodnie z art. 8 pkt 1 
uiszcza ' się z zysku bilansowego lub nadwyżki dochodów 
nad wydatkami rbku (okresu) podatkowego, a jeśli iobo
wiązanie podatkowe , przekracza zysk bilansowy lub nad'" 
wyżkę dochodów nad wydatkami, kwota różnicy stanowi 
stratę bilansową lub nadwyżk;ę wydatków nad docho-
dami. " 

,. , 

2. U podatników, u których .w okresie podatkowym 
wystąpi strata , 'bila~sową lub nadwyżka wydatków nadl 
dochodami, podatek;' I) którym mowa wart. 8 pkt 1, po
większa tę stratę lub nadwyżkę wydatków :nad 'docho-
dami. - ; , 

3. Podatnicy nie ustalający wynik1,l finansowego 
.obciążają koszty' działalności , kwotą podatku, b którym 
mowa w ,art. 8.pkt!. 

Art. H. Wypłat nagród , i premii z dochodu 1989 'r., ' 
pomniejszonego o podatek dochodowy, dokonują podat
nicy wećUug zasad określonych w 1,lstawie budżetowej na 
rok 1989 z dnia 15 lutego 1989 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 45, 
Nr 25, poz. 134, Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz. 350 i Nr 64, 
poz. 392). 

Art. 12. Ustala ' się następujące terminy obliczenia 
i wpłaty podatku: 

1) zaliczkowo -:.. do dnia 28 każdego następnego mie
siąca za . okres podatkowy z tytułu przekroczenia nor
my, wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu 
działalności, 

2) ostateczne obliczenie i wpłata · podatku następuje w 
ciągu 20 dni ' po terminie obowiązującym do sporzą

dzenia bilansu i rachunku wyników za rok podat
kowy, 

3) w okresie 5 dni od daty każdej wypłaty nagród 
i premii z dochodu za 1989 r., pomniejszonego o po
da tek dochodowy. 

Art. 13. Minister Finansów ustali wżory deklaracji 
dotyczących obliczenia podatku, ' o' którym mowa w usta
wie, oraz określi sposób ustalania kwoty wynagrodzeń 
za wrzesień 1989 r. i przeciętnego zatrudriienia. 

Art. 14. , Mirtister Finansów może wyrazić zgodę . na.' 
ustalanie nQrm wynagrodzeń, o których mowa vi art. 2 
ust. 1 pkt l, oraz uiszczanie . podatku .przez zakłady (od
działy) osób ' prawnych sporządzające samodzielnie bilans. 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia " ' 
1990 r. 

'/ ' 

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitęj Ludowej: 
W. Jaruzelski' 
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USTAWA 

z dnia 28 grudnia 1989 r. 

o zmianie ustaw ' Prawo ' bankowe ' i . o NarodowYm Banku Polsklm. 

Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. 
Prawo bankowe' (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz: 320 i 
Nr 59, poz. 350) wprowadz'a ,się następujące zmiany: 

1) 'ft art. ' 5 wyrazy' "politykipieniężno-kredytowej"za
stępuje się wyrazami "polityki pienię~nej"; 

. 2) w rozdziaie 1 dodaje się art. 101 w brzmieniu: 
"Ar~. 101• 1. Wyrazy "bank" "kasa" . mogą być" . 

3) wart. 11: 

uży:wane w nazwie . oniz do określenia 

'dzia1alnościlub reklamy wYłącznie . w: 
odniesieniu do jedno~tki organizacyjnej 
będącej bankiem w rozumieniu przepi-
sÓ:w niniejszej ustawy. . 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy j'ednostek 
. Orgilnizacyjnych, używających ' wyrazów 
"bank" lub "kasa" w kontekście,> z któ-. 
reg? jedn9znacznie wynika, że jedno'st
ki te nie wykQnują czynności banko
wych. 

3. Wyraz "kasa" może być używany w" 
.. nazwie oraz. do określenia działalno

SCl . lub reklamy jednostki organizacyj
nej prowadzącej działalność polegającą 
na gromadzeniu oszczędności oraz 
udzielaniu pożyczek pienię,żnych ' oso- ' 
bom fizy,:zńym zrzeszonym w tej je~l-. 
nostce.";, 

/' 

a)w ust. 2 dodaje się wyrazy Iti 4"; 
b) . dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Czynności wymienione w ust. t mogą b.y,:.! 
wykonywar:e także przez jednostki organiza
cyjne nie będące bankami, jeżeli zostały · do 
tego uprawnione na podśtawie ustawy."; 

4) art: 15a~ skreśla . się; 

5) wart. 16 w ust. 2: 

a) dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu: 
,,1) są o~owiązane realizować zlecenia płatnicze 

w terminach przewidzianych w umowie r-a,c' 
chunku bankowego, ' a w razie nieokreślenia' 

: tego terminu w umoWie - bez zbędnej zwło-
. ki", 

b) dotyhhczasowepkt . 1 i 2 otrzymują . oznaczenie 
pkt 2 "i 3; 

6)w rozdziale 3 dodaje się art. 531 w brzmieniu : 
"Art. 53 t

, 1. 'B nk ~oże pobierat: prow,izję z tytuł\} 
czynnosci bankowych w przypadkach 

. przewidzianych w ustawie. . 

" 

2. Bank moż~ , pobieraó ' opłaty za ustalone 
przez Radę Banl;ców tIsług,i ,bankowe 
inne niż określone w ust. 1.,,; ' 

8) wart. 61' w .ust. . 3 skreśla się wyrazy "które są 
w nim zrzeszone"; 

9) art. 83 otrzymuje brzmienie : ' 

"Art. 83. f. Decyzja ,' o wyrażeniu przez , Prezesa 
NarodoWego Banku Polskiego zgody na, 
utworzenie banku, o którym mowa W' 

art. 81, obejmuje jego nazwę, siedzibę , 
przedmiot oraz zakres działalności, a , 
decyzja o wyrażeniu zgody na utworze
nJe banku przez ' osoby zagraniczne luŁ\ 
z udziałem ' ~apitału zagranicznego ~oie( 
ponadto określać czynności bankowe ' 
wyłączone z zakresu qziaialhości bano, 
ku, Decyzja , ta jest wiążąca dla" banku 
i jego założycieli. 

2. Zmiana 'statutu' banku w zal.u esie okre
ślonym w .ust. 1 wymaga zgody Preze~a 
Narodowegó Banku Polskiego. 

3. Wyrażając zgo,dę na utworzenie banku 
przez osoby zagraniczne luli z udziałem 

kapitału zagranicznego, Prezes, ~arodo
wego Banku Polsk!ego I Okre,śla cz'ęść 

zysku, którą osoba zagraniczna . może 
przekazać za granicę bez bdrębnego 
zezwolenia dewizowego, przy czym 
część ta nie może bye niższa niż J50/a , 
zysku wypłaconego osobie zagranicznej. 

4. W zakresie zatrudnienia i stosunków 
pracy w banku, o którym mowa w 
ust. . 3, oraz ubezpieczeń społecznych 
pracowników będących osobami żagw

nicząymi w roz'umieniu przepisów pra'r 
wa dewiwwego stosuje się odpowied
nio przePi'sy , o zatrudnienhi i ubezpie
czeniu społecznym osób zagranicznych' 
w spółkach , z udziałem zagranicznym,"; 
" . 

10) w rozdziale 5 dodaje się część F w brzmieńiu: . 

"F. Przekształcanie banków w spółki akcyjne. 

Art. 861
• Bank państwowy oraz bank państwowo-spół

dzielczy mogą być pTzekształcone w banki 
w formie spółki akcyjnej. . 
. .' , [ 

Art. ' .862
• Rada Ministrów na wniosek Ministra Finan

sow, p6 zasięgnięciu opinii Prezesa Naro-' 
dowego Banku Polskiego, a w przypadku .. 
banku państwowo-spółdzielczego również po 
uzyskaniu stosownej uchwały zjazdu ,dele
gatów tego Qanku, '. . w drodze rozporzą

dzenia: 

1) wyraża zgodę ' na przekształcenie banku 
państwowego lub banku państwowo-spół
dzie!ćzegó w spółkę akcyjną z ud;dałem 

'\, lo 

I 

,'-

. .... 

.. ," 

.- ..:: 

'" 

?:. 

\ 

- i 
> 

.:; 

.' ,) 7) wart. 62 skreśla się wyrazy "a jeżeli utworzenie 
banku następuje' w ramach banku państwowo-spół
dzielczego, zrzeszającego nanki spółdzieI"cze _ po 'l:a' 
sięgnięciu opinii 'Rady Banków" i 

Skarbu Państwa, . / 

• • ~ J. .' _. ~. ~ 

2) określa, w jakim . zakresie majątek ban
ku państwowego lUQ bąnku państwowo-
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-sp6dzielczego zostanie wniesiony de' 
spółki akcyjnej na pokrycie kapitału 

akcyjnego, w jakim zaś - nastąpi zbycie 
tego majątku tworzonej spółce akcyjnej 
z udziałem Skarbu Państwa. 

Art. 863• Przekształ~enie banku państwowego lub ban
ku państwowo-spółdzielczego w spółkę 
akcyjną nie powoduje zmian ,w zakresie 
uprawmen i obowią2jków wynikających 

z zawartych przez bank umów. Bank w for~ 
mie spółki akcyjnej przejmuje wierzytel
ności i długi banku państwowego lub banku 
państwowo-spółdzielczego . . 

Art. .864• W dniu uzyskania osobowości prawnej 
przez bank w form1ę, spółki akcyjnej bank 
państwowy lub ' bank państwowo-sp.ółdziel

czy uważa się za zlikwidowany, a jego 
organy ulegają rozwiązaniu . . 

. ; Art. 865, ' W zakresie nie uregulowanym inaczej w
niniejszej ustawie przy przekształceniu ban~ 
ku państwowego oraz banku państwowo

-spółdzielczego w bank · w formie spółki 
akcyjnej stosuje się określony w przepisach 
Kodeksu handlow~go tryb postępowania 

. przy zaw.iązywaniu spółki akcyjnej.": 

11) w arf. 91 w ust. 1 wyrazy "projekty plal'Iu kredytoc 
wegoi założeń polityki pieniężno-kredytowej" zastę

puje się wyrazami "projekt założeń poTItyki pienięż-
nej": . . 

12) art. 101 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 101. 1. Narodo,wy Bank Polski może /w ramach 

nadzoru zalecić bankowi: 
1) podjęcie środków koniecznych do 

przywrócenia płynności płatniczej, 
2) zwiększen·ie funduszu rezerwowego, 
3) zwiększenie wysokości udziałów, 

4) dokonanie określonej zmiany struk
tury aktywów i - urealnienie należ

ności, 

/ 5) zaniechanie określonych form rekla
my. 

2. Środki ,podejmowane w ramach nadzoru 
nie mogą naruszać umów zawartych 
przez bank . . 

3. Jeżeli bank nie zgadza się z zalecenia
mi, o których mowa w ust. l, Prezes 
Narodowego Banku Polskiego może na~ 
łożyć . obowiązek ich realizacji' w drodze 
decyzji. 

4. W stosunku do decyzji podjętych WCY~ 

bec / banku przez Prezesa Narodowego 
Bapku Polskiego bankowi przysługuje 

prawo wniesienia- sprzeciwu do· właści
wego sądu gospodarczego. 

5. Prezes Narodowego Banku Polskiego 
może w ramach nadzoru wystąpić o od~-, 
wołanie oraz zawiesić 'w czynnościach 

do czasu , rozpatrzenia wniosku prezesa, 
wiceprezesa lub innego cżłonka zarządu 
banku, którego działalność rażąco naru
sza prawo lub . statut banku albo . grozi 
wyrządzeniem znacznej straty, i powołać 
w miarę potrzeby tymczasowego kie
rownika banku lub tymczasowego człon
ka jego zarząd!!."; 

13) wart, 102 w pkt 3 wyrazy "stosować się do zaleceń" 
zastępuje się wyrazami "stosować się do decyzji"; 

14) w art. 105: 
a) ust, 4 otrzymuje -brzmienie: 

,,4. W decyzji 'w sprawie ustanowienia zarządu 
komisarycznego Prezes Nllrodowego Banku 
Polskiego określa szczegółowo zadanta zarządu . 
oraz terminy wykonania tych zadań.", 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu : 
,,5. Od decyzji, o które'j mowa w ust. 4, bank 

może wnieść sprzeciw do właściwego sąd'u ' 
gospodarczego.", 

15) w arL 107: 
, a) w ust. 2 i 4 dwukrotnie użyty wyraz "zarządze

niEj" zastępuje się wyrazem "decyzja", 
b) dodaje się ' ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Od decyzji. o której mowa W. ust. 2, 
może wnieść sprzeciw do , właściwego 
gospodarczego". " . 

bimk 
są~u 

Art. 2. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Na:~ 
rodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 4, poz. 22) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 6 w ust. 2 pkt 2 otrzym~je brzmienie:' 
,,2) 'inicjuje 'kierunki oraz kształtuje politykę pie

niężną, w tym także politykę walutową, kierując 
się zaleceniami Sejmu.": ./ ' 

2) wart. 11: 
al dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Przepis . ust. 1 stosuje się odpowiednio do fał
szywych banknotów i monet opiewających ńa 
waluty obce.", I 

b) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 3; 
3) art. 17 ottzY,muje brzmienie : 

"Art. 17. NBP sporządza projekty · założeń polityki 
pie?iężnej państwa, określające w szczegól
ności kształtowanie poda-ży pieniądza, stopy 
oprocentowania kredytów ' i wkładów, ~ursu 
walutowego oraz polityki walutowej i poli
tyki stosunków kredytowych .z zagranicą.": 

. 4) wart. 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) współdziała z Ministrem Finansów w .opracowa

niu planu bilansu yłatniczego"; 
5) w art. 19 w ust. 1 wyrazy "projekt planu kredyto

wego wraz z . założeniami polityki pieniężno-kredy
towej" zastępuje się wyrazami "projekt założeń poli-
tyki pieniężnej'i; . 

6) wart.,20 w ust. 1: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) kontroluje realizację uchwalonych przez Sejm 
założeń polityki pieniężnej państwa i wzwiąz
ku z tym ustala stopę rezerw obowiązkowych 
banków oraz wiell,<.ość kredytu refinansowego 
i jego oproc~n.towanie, a także wysokość pro-
wizji", . 

b) w pkt 2 lit. a} otrzymuje br~ienie': 
"a) założeń polityki pieniężnej państwa"" 

e) skreśla się pkt 3, 
d) pkt 4 otrzymuje ~oznaezenie pkt 3; 

7) wart. 21 wyrazy "założeń polityki pieniężno-kredy .. 
towej" zastępuje się wyrazami "założeń polityki pie" 
niężnej": 

8) . w art. 22 skreśla ' się ust. 3: 
9) W art. 23 w ust. 1 wyrazy "założeń polityki piemęz

no-kredytowe'j" zastępuje się wyrazami "założeń PO"' 
lityki pieni.ężnej": 



.. 
~', 

, 
...-

.' 

. 

\. 

., .. ~ ~ , 
.. 1 . /. 

Dzieu.nik Ustaw Nr ' 74 poz. 439 i 440 
l 

.wych i jednostęk badawcio-rozwojowych 10) w ' art. ,25' skreśla się na końcu kropkę L dodaje wry
razy "oraz stopę r~dyskontową"; ()kreślonych w , ust. 1 NBP: , ' 

11} w art. 26: 
a) skreśla się ust. 2, 
h) ust. 3 otrzymuje oznaczenie , ust. '2i 

1) ' może nakładać obowiązek wykonania zadań . 
nie przęwidzianych w planach, zapewnia
jąc potrzebne do tego ' celu środki" ' 

12) 

13) 

wart. 29: , " . 
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

;,1) bieżące innych banków,", 
b~ dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,~ 3: NBP dokonuje , rozrachunków międzybanko
wych w ' zakresie wynikającym z prowad2:enia 
rachunków bieżących batików."i 

w ,art. .30: 
a) W ust~ '2 po wyrazach "w złotych" dodaje się wy

razy' "i w walutach obcych", 
' b) w ust. 3 wyrazy "w okresach kwaItalnych" za

stępuje się wyiazam( "w okresacą miesięcznych" i 

2) powołuje i odwołuje dyrektora."i . 
20) art. 66 ' otrzymuje brzmienie: 

"Art. ' 66. 1. Do zadań oddziałów okręgowych NBP 
.;- . , należy w szczególno~ci: , 

1) ,realizowanie czynności związanych ' ,z 
, funkcją emisyjną NBP, ' 
2) organizowanie i wykonY'Yanie , obsha-

'gi walutowo-dewizpwej ludności; ' 
3) współpraca ' z terenowymi organami 
, administracji państwowej. 

14) w art. 32 ust.' ,2 otrzymuje brzmienie: 

2. Oddziałowi okręgowemu mogą byt ' po,-: 
wierzone nie wymienione w ust.' 1 czyn
'ności zwfą'zane Z wykonywaniem zadań 
NBP."i . 

. ,,2. Stawkę o~etek, o których mowa w ust. l, ustala 
Pre'zes NBP."; ', 

15) art: 34 • otrzymuj e brzmienie: . 
;,Art. 34. 'NBP może 'kupować w 'rok,u , budżetowym 

weksle - wystawione przez Skarb Państwa na 
łączną kwotę nie wyższt\ niż 2% planowa- ., 
nych wydatków budżetu cehtralnego."i ' 

16) art. 39 , otrzymuje brzmienie: 
"Art. 39. 1. Zasady ustalanIa kursu złotego w, sto

sunku do walut ' obcyćh ustala Rada Mi
nistrów na 'wniósek Prezesa NBP uzgod
niony z- Ministrami , Finansów i Współ-

, pracy Gospodarczej z ' Zagranicą. 
2. Kursy walut obcych w złotych ustala 

Prezes NBP i ogłasza NBP."i ' 
17) w art. 49 ust. ' 1' ()tr~ymuje ' brzmienIe: 

, ,,L Prezesa NBP powołuję i , odwołuje Sejm."i 
18) w art. 54 w ust. 1 dodaje ąię pkt 5 w brzmieniu: ' 

,,5) obwieszczenia , NBP dotyczące oprocentowania 
'kre<;lytu TefinaIisowegó i stawki odsetek, o której 
m0'Ya wart. 32 ust. 2, oraz stopy redyskontowej 
weksli."i; 

'19) 'wart. 58: 
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie' ust. l, 
b) 'dodaje się 'iIst. 2 w brzmieniu: , 

,,2. W odniesieniu do przedsiębiorstw Państwo-

' 21) w art. 69 wyrazy ;,10.0.000 min zł" zastępuje się wy
;razami :,500.000 illln zł". ' 

Art. 3; Wart. 27 ust. 3 ustawy z dnia 26 .lutego 
1982 r. o planowaniu ' społecino-!Jospodarczym (Dz. U.: 
Ż .1987 r. Nr 4/ poz: 26 i , Nr 33, poz. 181, z 198·8 r'.' Nr '20, 
poz . . 13~ i Nr 41, poi. 32?oraż z 1989 , r. 1'fr ',4', poz. , 22 
i Nr 35, poz. 192) wyrazy "projekt planu hedytowego 
i projekt założeń polityki pieniężno~kredytowej państwa" 
zastępuje się wyrazami "projekt założeń polityki pienięż
nej , państwa". ' . . 

Art. 4. Prezes' Narodoweg<;i Banku Polskiego ogłosi 
w Dzienniku Ustaw jednoli,te teksty: 

1) ustawy zd-nia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe, 
2) . ustawy z dnia ' 31 stycznia 1989r. o Nar-odQwym 

Banku ', Polskim, . ' 
·z I uwzględnieni~m zmian wynikających Z przepisów ogł~" 
szonych przed , dniem wydania jednolitych tekstów i z' za": 

,stosowaniem ciągłej 'numeracji arqkułów, " ustępów 
i punktów. ' 

, Art. 5~ Ustawa wchodzi w życie z dniem l' stycznia 
1990 r., z wyjątkiem art.-,2 pkt 15, który wchodzi ' w życiE} 
z dniem 1 kwietnia 1990 r. 

Prezydent Polskiej ' Rzeczypospolitej Ludowej: 
W. JaIl1zelski , 
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USTAWA 

z dnia 28 grudnia 1989 r. 

o uporządkowaniu stosunków kredytowy.ch. 

, . , 
Art. 1. ' 1. Uchyla się: kredyt udżielony na budownictwo mieszkaniowe nie 

1) nałożone na banki obowiąz~i dotyczące zapewnienia mogą być w 1990 ' r. zmienione bez zgody kredytobio;cy 
uprzywiIejowap i preferencji w zakresie: równIeż w razie zwiększElUja kV{oty kredytu. Rada Mini-
a) dostępu do kredytów, ,.strów zapewnipókrycie ' różnic wynikających z tych 
bi óprocentowania kredytów i warunków 'ich spłaty" umów do wysokości nakładów poniesionych w 1990 r. 

2) postanowienia umów kr,edytowycn ustalające op~o- ' 3. Jeżeji bank nie uzgodn:i z ' kredytobiorcą inaczej, 
centowanie kredytów według ' stawek, stałych i prefe- , 'do kredytuudżięlonego na ,podstawie umowy, któr,ej po-

.rencyjnych. stanowienia zgodnIe z ust. 1 pkt 2 uległy uchyleniu, ; sto- ' 
2. ,Pozostają bez ,zmiany postanowienia umów kredy- suje si~ zmienną ~stawkę oprocento~ania. ~ , 

towych W zakresie, którego nie doty~yprzepis ust. 1 4. Zmieniona, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust: 3, wyso
pkt 2. Wynikające ~ tych ' po~tanowień warunki umowy o kość oprocentowania przysługuje bankom ~ od zadłużenia 
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kredytowego' nie spłaconego i nie przedawnionego w dniu 
wejścia, 'w życie niniejszej ustawy. 

Art. 2. 1. Należności banków z tytułu zmienionego, 
stosownie do przepisów niniejszej ustawy, oprocentowa- , 
nia kredytów za rok 1990 podlegają< spłacie w 400/0 kwo
ty odsetek, a w pozostałej części są dopisywane do za
dłużenia kredytobiorcy. 

2. Na żądanie kredytobiorcy bank pobiera od niego 
oprocentowanie w wysokości wyższej od określonej w 
ust. 1. Kwota odsetek dopisywanych do zadłużenia kre
dytobior,cy ulega wówczas odpowiedniemu obniżeniu. 

3. W 1990 L W szczególnie uzasadnionych przypad
kach, w okresie nie przekraczającym 6' miesięcy, bank 
może na żądanie kredytobiorcy dopisać do jego zadłuże
nia więcej niż 60il/o oprocentowania kredytu. 

Art. 3. 1. Kredytobiorcom może być udzierona ' po
moc polegająca !ld pokrywaniu ze środków budżetowych 
części zadłużenia wobec banku lub części należnego ban
kowi oprocentowania. Środki, kierunki i cele, przezna
czone na udzielenie tej pomocy, określa ustawa budże

towa. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa: 

1) szczegółowy zakres, ząsady i tryb udzielania po~ocy 
w spłaCie należnego bankowi oprocentowania, o któ
rym mowa wart. 2 ust. l, 

2) szczegółowe cele, przy kredytowaniu których na pod
stawie umów zawartych z bankami po wejściu w 
życie niniejszej ustawy będzie udzielana kredytobior
com, ze środków budżetowych, pomoc według zasad 
i trybu ustalonych stosownie do pkt l, 

3) szczególne zasady finansowania oraz gromadzenia 
środków na finansowanie nakładów związanych z bu
downictwem mieszkaniowym, produkcją rolną oraz 
innymi celami społecznymi gospodarczymi. 

I 

3., Kierując się ważnymi w~ględami społecznymi Rada 
Mihistrów może w okresie przejściowym, nie dłużej jed
nak niż do końca 1994 L, ograniczyć w drodze r6zporzą
dzenia do 40% obowiązek bieżących spłat oprocentowa
nia należnego bankom od kredytów określonych zgodnie 
z ust. 2 pkt 2. Pozostała część tego 'oprocentowania będzie 
podlegać dopisaniu do zadłużenia kredytobiorcy. 

Art. 4. 1. Kredyt zaciągnięty na pok~ycie niedoboru 
budżetu centralnego w Nilrodowym Banku Polskim za
myka się stanem zadłużenia na koniec 1989 L 

2, Zadłu:i;enie budżetu centralnego w Narodowym 
Banku Polskim zostanie pokryte wyemitowanymi przez 
Skarb Państwa oprocentowanymi papierami wartościowy
mi, które od 1995 r. będą podlegać przez 20 lat wykupowi 
'przez Skarb Państwa' w terminach określonych w tych 
papierach. 

Ar~. 5. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 L '

Prawo bankowe (Dz. U. :Nr 4, poz. 21, Nr 54,! poz. 320, 
Nr 59, poz. 350 i Nr 74, poz. 439) w 'art. 121 wprowadza 
się następujące zmiany: 
' l) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ' 

,,3. Rada Ministrpw zapewni p6krycie roznic _wyni
kających z ulgowego oprocentowania i umorzenia 
kredytów określonych -w ust. 2, udzielonych dp 
dnia 31 grudnia 1989 r.", 

2) ust. 4 skreśla się. 

2. Tracą moc akty wykonawcze w żakresie dotyczą
cym oprocentowania i umarzania kredytów, o których 
mowa vi art. 121 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. l, w 
odniesieniu do nowo zawieranych umów. 

) Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1990 r. 

Prezydent polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 
W. Jaruzelski 
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USTAWA 

z dnia 28 grudnia 1989 r. 

o zmianie ustawy - Prawo dewizowe. ' 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo 
dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33) wprowadza się nastę

, pujące zmiarw: 
1) wart. 2: 

a) w pkt 1 lit. b) na końcu przecinek skreśla się! 
i dodaje wyrazy "oraz ich odd,ziały i przedsta~ 
wicieistwa' za granicą," 

b) w pkt 2 lit. c) ,skreśla się, 

c) w pkt 3 w lit. a) po wyrazach "lecz podlegają 
wymianie" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem mo:, 
net, o których mowa ' w lit. c)", 

d) w pkt 3 w lit. d) po wyrazach "lecz podlegają 
wymianie" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem mo'-' 
net, o )ctórych mowa w lit. c)", a wyrazy "albo 
międzynarodowych pieniężnych przekazów banko~ 
wych lub pocztowych" skreśla się, 

e) w pkt 4 w lit. b) wyrazy "a także dokonywanie 
międzynarodowych pieniężnych przekazów banko- , 
wych lub pocztowych" skreśla się, 

f) pkt 5 otrzymuje brzmienie : 
,,5) bank d,ewizowy - bank, który uzyskał upo;

ważnienie, o którym mowa wart. 24 ust. L", 

g) dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu: 
\ 

,,8) 'wyw9z za granic Q, przywóz z zagranicy war,-
tości dewizowych - wszelkie spOsoby prze
mieszczania wartości dewi'zowych przez gr~:
nicę państwową Polskiej Rzeczypospolitej Lu : 
dowej, wnoszenie ich na obce statki w poL
skich portach i wynoszenie Z l. tych statków 
oraz dokonywanie międzynarodowych przeka
zów bankowych i pocztowych, 

9) waluty wymienialne ~ waluty obce , wymie
nione w wykazie walut wymienialnych ustalo
nym przez Narodowy Bank P~lski, 

10) państwa; z którymi Polska Rzeczpospolita Lu
dowa rozlicza się w trybie płatności niehan
dlowych - państwa wymienione w wykazie 
ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski."; 
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2) rozdział 2 otrzymuje brzmienie: 
......... 

"Rozdział 2 

Dokonywanie obrotu dewizowego 

Art. 4. 1. Wartości dewizowe mogą być przedmiotem 
własności osób krajowych w kraju i za' 
granicą oraz osób zagranicznych W-- kraju. 

2. Osoby krajowe i zagranicz:ne mogą doko
nywać obrotu dewizowego, z zastrzeżeniem 
ograniczell określonych w przepisach- ni
niejszej ustawy. 

, Art. 5. 1. Podmioty gospodarcze , są ' obowiązane po- ' 
bierać należności pieniężne z zagranicy nie 
póżniej niż w terminie ich wymagalności 
i sprowadzać je niezwłocznie do kraju. 

2. Obowiązek niezwłocznego sprowadzenia do 
kraju, ' o którym mowa w ust. 1, dotyczy 
również znajdujących się za granicą war
tości dewizowych stanowiących własność 
osó]j krajowych. ' 

3; Jeżeli oso.bakrajowa fizyczna uzyskała 
wartości . dewizowe w czasie pO-bytu ' za gra
nicą, jest obowiążana sprowadzić je do; 
kraju w terminie 2 miesięcy od ' daty po
wrotudolcraju. 

4. Podmioty gospodarcze nie mogą ustalać . w 
umowach z osobami zagranicznymi termi~ 

nów wymagalności należności pieniężnych 

z tytułu ' sprzedaży za granicą towarów 
' i _usług dłuższych niż trzy )lliesiące o;d. 
dnia wywozu ,towarów z kraju, a w przy-
padku sprzedaży usług ..:..... od dnia wysta
'l'ienia faktury końcowej lub innych rów~ 

norzędnych dokumentów., 
5. Odstąpienie od obowiązków, o których 

mowa w ust. 1-4, wymaga zezwolenia de
wizowego . . 

Art. 6. L Osoby krajowe są ' obowiązane niezwłocz

nie , odprzedać bankom dewizowym uzy
skane wpływy w walutach obcych. 

/ 

2 . . Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie) 
dotyczy:. -
l) walut obcych uzyskanych przez osoby 

krajowe '-fizyczne, z wyjątkiem walut 
obcy~h uzyskanych z działalności gos
podarczej, 

2) walut wymienialnych zakupionych w. 
bankach dewizowych na podstawie 
art. 8, 

3) walut państw, z którymi Polska Rzecz
pospolita Ludowa rozlicza się w trybie 
płatności niehandlowyclr, 

4) walut obcych uzyskanych przez osoby 
krajowe, o których mowa w ąrt. 2 pkt 1 
lit. c), graz banki, 

5) walut obcych uzyskanych przez insty
tucje finansowe, w ' tym osoby krajowe, 
o którl'ch mowa wart. 10 ust: 1, oraz 
-instytucje ubezpieczeniowe, określone ' 

w zezwoleniu dewizowym przez Mini
stra' Finansów w porozumieniu z ,Prez8-
sem Narodowego Banku polskiego. 

, Poz. 441 

Art. 7. 1. Banki ' de~izowe sprzedają Narodowemu 
Bankowi Polskiemu waluty obce pochodzą
ce z odprzedaży , o której mowa wart. 6 
ust. 1. 

2. Narodowy Bank Polski jest obowiązany do 
sprzedaży bankom dewizowym wystarcza
jącej ilości walut wymienialnych dla rear 
lizacji uprawnienia osób krajowych do za
kupu walut wymieniaj.nych w bankach de
wizowych, Ćł-- którym mowa wart. 8. 

3. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1 i 2, od
bywa się w trybie określonym w systemie 
rozliczeJl międzybankowych, ustalonym 
przez Prezesa Narodowego Banku Pol
skiego. 

Art. 8. 1. Banki dewizowe są obowiązane sprzeda
wać waluty wymienialne osobom krajo
wym w celu wykonania zobowiązań, o któ
rych mowa wart. 9 pkt 1 lit. b)" chyba że 
umowa, międzynarodowa z państwem s,fe-, 
dziby lub miejsca zamięszkania wierzyciela 
ustala dokonywanie wzajemnych rozliCzeń 
w 'walutach ' innych niż waluty wymienial.! 
ne lub w jednostkach rozrachunkowych 
stosowanych w handlu zagranicznym. 

2. Kupno walut wymienialnych W bankach F 

dewizowych przez o'soby krajowe w " innym 
celu niż określony w ust. 1 wymaga zezwo
len'ia dewizowego. 

Art. 9. Następujące czynności oprotu dewizowego F 

wymagają zezw~lenia dewizowego: 

1) wywóz za granicę wartości dewizowyc{!, 
z wyjątkiem: -
a) wywozu za granicę przez osoby krajo

we fizyczne walut wymienialnych da 
wysokośCi '. określonej przez Ministra 
Finansów w ogólnym zezwoleniu dewi-, 
zowym, 

b) przekazu za granicę prz~) osoby krajo~ ' 
we walut obcych w celu wykonania 
wymagalnych zobowiązań w tych walu
tach wobec 'osób zagranicznych z tytu
łu zakupu od tych osób rzeczy rucho
mych i praw majątkowych, z wyłącze-

niem wartoś'ći dewizowych, ' a także 
U Słlig transportowych, spedycyjnych i/' 
ubezj>ieczeniowych, 

c) wywozu za granicę przez osoby zagra- \ 
niczne fizyczne walut obcych przywie- 
zionych przez te osoby do kmju, 

2) p~zywóz do kraju waluty polskiej, z wyjąt
kiem waluty wywiezionej uprzednio za 
zezwoleniem dewizowym, 

I 

3) przeniesienie między osobą krajową a ża

graniczną ' własnośći wartoś ci dewizowych 
znajduJących się w kraju albo przeniesie
nie wierzytelności lub zobowiązania, któ-

' rych przedmiotem są wartości deWIzowe', 
znajdujące się w kraju, z wyjątkiem: 

a) przyjJ;nowania ' przez osoby -krajowe da.. . 
rowizn wartości dewizowych od o $.6 b 

, zagranicznych, 

'/ 

" 
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b) rozporządzania wartościami dewizowy
mi w testamencie oraz dokonywania 
dyspozycji na wypadek śmierci zgodnie 
z przepisami pr.awa bankowego, 

4) udzielanie i zaciąganie pożyczek oraz kre
dytów przez osoby krajowe w obrocie de
wizowym z zagranicą, 

5) ustalariie oraz dokonywanie w kraju płat
ności w wartościath dewizowych za na'
bywane rzeczy ruchome i nieruchome, pra
wa ~jątkowe lub świadczone usługi 
i pr,acę, 

6) otwarcie i posiadanie rachunku bankowe
go w banku za granicą przez osoby kra:-

. jowe, z wyjątkiem osób fizycznych w , cza
sie pobytu ' z.a granicą, a także ,banków 
dewizowych oraz osób krajowych, o któ'-: , 
rych mowa wart. 2 pkt 1 lit. c), 

7) ćnabycie przez osobę krajową papierów 
wartościowych wystawionych za granicą 

w tym udziałów i akcji w spółkach i in" 
nych przedsiębiorstwach z siedzibą za gra
nicą, z wyłączeniem nabycia w drodze da
rowizny, o które j mowa w pkt 3 lit. a), 
spadku lub zapisu, ·a także kupno nierucho
mości za granicą. 

Art. 10. 1. Osoby ' krajowe mogą prowadzić za zezwo
leniem dewizowym i nawarunk.ach okre
ślonych przez Prezesa Narodowego Banki.! 
Polskiego, w dro.dze zarządzenia, działal
nośĆ gospodarczą polegającą na kupnie 
i sprzedaży wartości dewizpwych oraz na,. 
pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych 
wartości. 

2. Osoby krajowe fizyczne i osoby zagra
niczne fizyczne mogą sprzedawać wartości 
dewizowe osobom prowadzącym działalność 
gospodarczą, o której mowa w ust. L luQl 
za ich pQśrednictwem innym osobom krajo
wym fizycznym. 

3. Osoby krajowe fizyczne mogą kupować 
, warlości - dewizowe od osób prowadzących 
działalność gospodarczą, o której mowa w, 
ust. L lub za ich pośrednictwem od innych 
osób krajowych fizycznych lub osób zagra
nicznych fizycznych. 

Art. 11. 1. Osoby krajowe są obowiązane pobierać za
płatę w walucie obcej za świadczone na 
rzecz osób zagranicznych usługi , przewozu 
osób, usługi spedycji, przewozu i ubezpie- , 
czenia przesyłek na trasach zagranicznych 
oraz usługi ·portowe ,w portach morskich, 
a także za inne usługi świadczone za gra
nicą· 

2. Odstąpienie od obowiązku, o- którym/ mowa 
w ust. L wymaga zezwolenia dewizowego. 

Art. 12. 1. Osoby krajowe w obrocie z zagranicą to , 
warami i usługami są obowiązane ustalać , 

oraz dokonywać płatności w walucie obcej, 
a także pobierać należności pieniężne w tej 
walucie za pośrednictwem banku dewizo
wego. 

2; Odstąpienie od obowiązków określonych w 
ust., 1 wymaga zezwolenia dewizowego. -

Poz. 441 

Art. 13. 1. W oMocie dewizowym, rozrachunkach 
rozliczeniach stosuje się z zastrzeżeniem 

wyjątków, o których mowa w ust. 2, . usta
lone W złotych kursy walut \ obcych or,azl 
kursy wartości dewizowych wyrażonych w 
walutach obcych ogłaszane przez Narodo-
wy Bank Polski. ' 

2. Obowiązek stosowania kursów ogłosżonych 
przez Narodowy Bank Polski nie dotyczy 
obrotu dewizowego dokonywanego w ra
mach działalności, o której mowa wart. 10, 
oraz w obrocie dewizowym i rozrachun
kach między osobami fizycznymi. 

3. Sposób stosowania kursów ustala Prezes 
Narodowego Banku P~lskiego. Prezes Na
rodowego Banku Polskiego może również 

ustalić maksymalne ' wysokości marż pobie-
' ranych ' przy kupnie i sprzedaży walut 

obcych oraz przy pośrednictwie w ich kup
nie i sprzedaży. 

Art. 14. 1. Prezes Narodowego Banku 'Polskiego ustala 
zasady i normy sprzedaży walut obcych 
państw, z którymi' Polska- Rzeczpospolita 
Ludowa rozlicza się w trybie płatności nie
handlowych, osobom krajowym na pokry
cie kosztów podróży- i pobytu za granicą. 

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego może 
nałożyć obowiązek stosowania dopłaty lub 
obniż~i w złotych w stosunku do kursów 

/, walut ob.cych, o których mowa w ust. L 
przy jch ,sprzedaiy osobom krajowym lub: 
skupie od tych osób oraz w porozumieniu 
z Ministrem Finansów określić przeznacze
nie środków j>ochodzących Z dopłaty. 

Art. 15. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
może rozciągnąć &tosowanie przepisów art. 6 
us~. 1 na należności podmiotów gospodarczych 
i 'innych osób k,rajowych prawnych w walu" 
tach państw, z którymi Polska Rzeczpospolita 
Ludowa roilicza się w trybie płatności nie.· 
handlowych, oraz jednostkach rozrachunko· 
wych stosOwanych VI handlu zagranicznYłll lub 
w inny ,sposób ustalić zasady dysponowania 
przez podmioty gospodarcze ty~i należności a
mi."; 

3) w art. 19 w ust. 2 zdanie pierwsze skreśla się; 

4) , w art. 21: 
a) w ust. 1 po wyrazach, "Minister Finansów" do

daje się wyrazy "w porozumieniu z Prezesem lN'a
rodowego Banku Polskiego", 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: , 
,,4. W r.azie ńaruszenia warunków indywidualne

go zezwolenia dewizowego; Narodowy Bank 
Polski może je uchylić."; 

5) art. '23 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 23. 1. Minister Finansów współdziała z Preze
sem 'Narodowego Banku Polskiego w. 
tworzeniu rezerw dewizowych państwa 

oraz określaniu zasad gospodarowania ty
mi rezerwam,i. 

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego w 
porozumieniu z .Ministrem- Finansów może 
określić dopuszczalną , wysokość zadłu
żenia i wierzytelności banków dewizo'
wych wobec osób zagranicznych."; 

-. 
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6) wart. 24 ust. 1 otrzYI!luje brzmienie:, 
,,1. Prezes Narodowego ,Bąnku Polskiego w porozu

mieniu z Ministrem Finansów może upowazmc 
niekOOre banki do dokonywania czynności za
strzeżonych w niniejszej ustawie dla banków de
wizowych." 

Art~ 2. 1. Uprawnienia na,byte w drodze zezwoleń 
dewizowych udzielonych przed dniem wejścia w życie 

ustawy tracą moc z dniem 1 lipca 1990 r., z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Uprawnienia, do sprzedaży w kraju towarów 
i usług za waluty ' obce tracą moc, z dniem 31 grudnia 
1990 r. 

Art. 3. Waluty obce zgromadzo.ne do dnia 31 grud
nii!- lQ89 r. 'na rachunkach bankowych osób krajowych 
nie pOdlegają- odprzedaży, o której mowa wart. 6 ust. ~ 
ustawy - Prawo dewizbwe. 

Art. 4. W ustawie z dnia 25listopąda 1986. r. o orga
nizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 1989 r. Nr ' ~5, poz. 137) wprowadza si~ następujące 
zmiany. 

1) wart. 11 dodaje się , ust. 4 w brzmieniu: · 
,,4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozu

mieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego ' 
określi w · drodze rozporządzenia tryb wypłaty 

świadczeń powierzonych Zakładowi na mocy 
umów międzynarodowych . ", I 

2) wart. 26 pkt 3 skreśl a się, 
3) wart. 29 pkt 2 skreśla się. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z pniem 1 styc'znia . 
t990 r. 

Prezydent Polskiej RzecZypospolitej Ludowe]: 
W. Jaruzelski 

USTAWA 

z dnia 2-8 grudnia .1989 r. 

o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności 

gospodarczej w zclkresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz ustawy , 
, o działalności gD8podarczejz udziałem podmiotów zagranicznych. 

Art. 1. W qstawie z dnia ' 6 lipca 1~82 r. ą zasadach 
prowadzenia, na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wy
twórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148) wprowadza, się następu- . 
jilce. zmiany: 

1) wart. 4: 
a) W ust. 1 po wyrazie "wkład" dodaje się wyrazy 

"w walucie polskiej lub", 
b) ust. 2 skreśla się; . 

2) w art. 5 ust. 6 otrźymuje orzmienie: 
,,6. Jeżeli , prowadzenie działalności gospoda~czej 

określonej w zezwoleniu z mocy odrębnych prze
pisów wymaga koncesji, zezwolenie wydaje się 
w porozumieniu z właściwym organem koIic~yj~ 
nym."; . 

3) w art. 9 w ust. 1 wyrazy "złote pochodzące z udoku
meIItowanej wymiany" zastępuje się wyrazami "wa
lutę polską pochodzącą ze sprzedaży w banku dewi
zowym walut obcych, dokonanej z zastosowaniem 
kursów walut obcych w złotych, ogłoszonych przez 
Narodowy Bank Polski"; 

4) wart. 13 w ust. 4 wyraz "zagranicznych" zastępuje 
się wyrazem ".obcych"; 

5) w art. 20: 
a) ust. 1 otrzymuje bl'zm,ienie: 

,,1. Pracownicy bę~ący osobami. zagranicznymi, 
w rozumieniu ' prawa dewizowego, mają prawo 
zakupu waluty obcej w banku dewizowym za i 

walutę polską stanowiącą ·ich wynagrodzenie 
za _ pracę w przedsiębiorstwie, pozostałą · po 
opłaceniu należnych podatków. Zakup waluty 
obcej następuje na podstawie imiennego za
świadczenia wystawionego przez przedsiębior-

stwo, określającego wysokość kwoty waluty 
polskiej, za którą może być nabyta waluta 
obca, oraz kwoty wypłaconego po opodatko~ 
waniu wynagrodzenia. Pracownikom tym przy
sługuje prawo do przekazania za granicę bez 
odrębnego zezwolenia ' dewizowego zakupionej 
waluty obcej.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 
lIla. Kwota wykaz.ana w zaświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 1, pomniejsza nadwyżkę, o któ
reJ mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2.", 

. c) w ust. 2 w zdaniu pierwsżym wyrazy "w waluci,e ' 
wypłaty" oraz zdanie ostatnie skreśla się; 

6) wart. 24 ust. 1 i 2 oraz oznaczenie ust. 3 skreśla się;· .. 

7) w rozdziale 5 dodaje się art. 26a w brzmieniu: , 
"Art. 26a. 1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane, w 

ciągu dwóch miesięcy po upływi~ roku 
obrachunkowego, sporządzić bilans 
przedsiębiorstwa na ostatni dzień tego 
roku oraz rachunek żysków i strat za 

. rok ubiegły. 

2. WE!fyfikacji rocznego bUansu przedsię
biorstwa dokonuje, w okresie. trzech , 
miesięcy od dnia jego sporządzenia, 

właś,ciwy organ Ministra Finarisów 
bąd± wybrany przez przedsiębiorstwo 
podmiot uprawniony przez Ministra Fi
nansów do dokonywania weryfikac;:ji 
rocznego bilansu przedsiębiorstwa. 

Koszt weryfikacji obciąi:a przedsiębior
stwo. 

_ 3. Bilans uważa się za zweryfikowany, 
jeżeli w okresie trzech miesięcy organ, 
o którym mowa w ush 2, nie powia.-

'. 
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domi przedsiębiorśtwa o zastrzeżeniach 
do _ przedstawionego bilansu. Z chwilą 
u względnienia przez ' przedsiębiorstwo 
tych zastrzeżeń bilans uważa się zą 

zweryfikowany." ; 

8) w art. 27 : 
ą) ust. 1 otrzymuje brzmi~nie: 

,,1. Zagraniczne podmioty gospodarcze mają pra
wo zakupu w banku dewizowym waluty obcej , 
go wysokości: 
1) 10010 wniesionego przez te podmioty wkła

du inwestycyjnego, 
2) wykazanej w księgach handlowych i zwery

fikowanej przez organ lub podmiot d,oko
nujący weryfikacji rocznego bilansu przed
siębiorstwa nadwyżki wpływów z ekspor
tu nad wydatkami na import, uzyskanej 
przez przedsiębiorstwo w walutach wymie
nialnych w poprzednim roku obrachunko
wym, pomniejszonej o wykazane w wy
stawionych przez przedsiębiorstwo zaświad
czeniach kwoty, o których mowa wart. 20 
ust. la, a w wypadku przedsiębiorstw zorga
nizowanych w formie spółki wieloosobowej 

I do wysokości CZęSCl tej nadwyżki, 

ókreślonej w proporcji podziału zysku mię-
dzy wspólnikami.", -' 

b) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 
"la. Łączna kwota nabywanej w banku dewizo

wym waluty obcej z tytułów określonych w 
ust. 1 nie może 'być wyższa od osiągniętego 
w poprzednim roku ' obrachunkowym dochodu 
po opłaceniu podatku dochodowego.", -

c) w ust. 2 wyrazy "oraz obliczania nadwyżki, o 
której mowa w ust. 1 pkt 2" skreśla się, \ 

d) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 
,,3. Zakup waluty obcej, dokonywany zgodnie z 

ust. l , i la, następuje na podstawie imiennego 
, zaświadczenia wystawionego przez organ lub 

podmiot, o których mowa wart. 26a ust. 2, 
niezwłoczni~ po dokonaniu weryfikacji rocz
nego , bilansu przedsiębiorstwa, określającego 
wartość wkładu inwestycyjnego oraz wyso
koś c uzyskanej przez przedsiębiorstwo nad
wyżki, o ' której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 
odpowiednio jej części ,oraz wysokość docho
du, o którym mowa w ust. la. 

4. Przekazanie za granicę kwoty waluty obcej 
zakupionej zgodnie z ust. 1 i la następuje bez 
odr'ębnego zezwolenia dewizowego."; 

9) wart. 28 w .pkt 1 wyrazy ;,sporządzona, po uzyskaniu 
zezwolenia dewizowego" zastępuje się wyrazami "za
warta zgodnie z prawem dewizoWym"; 

10) art. 30 i 31 skreśla się; 
11) 'art. 37 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37. Zagraniczne ,podmioty gospodarcze oraz 
przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym 
podlegają opodat~owaniu zgodnie z przepi
sami dotyczącymi opodatkowania osób fi
zycznych i osób prawnych 'nie będl\cych 

jednostkami gospodarki uspołecznioJ:?ej."; 

12) dodaje się art. 37a w brzmieniu: 
"Art. 37a. , Ulgi inwestycyjne przyznane na podsta-

wie dotychczasowego przepisu art. ,37 
pKt 6 Vi związku z przepisami ustawy z 
dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatko~ 
wych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 45, 
poz. 230 oraz z 1989 r. Nr _ 3, poz. 12 ,i 
Nr 35, poz. 192) stosuje się do ich wy
czerpania. Przepisy te stosuje się również 

do inwestycji podjętych przed dniem 
wejścia w życie ustawy, jeżeli ich podję
cie zostało zgłoszone urzędowi skarbo
wemu,." 

Art. 2. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia
łalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagran~cż
nych (Dz. U. Nr 41, poz. 325) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1J wart. 16: 
, a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1) w formie pieniężnej --'- w walucie polskiej po
chodzącej ze sprzedaży w banku dewizowym 
walut obcych, dokonanej z zastosowaniem 
kursów walut obcych w złotych ogłoszonych 
przez Narodowy Bank Polski, 

2) w formie niepieniężnej - pod warunkiem 
przekazania ich z zagraJ;licy lub nabycia za 
walutę polsk'ą pochodzącą ze sprzedaży w 
banku 'dewizowym walut obcych, dokonanej 
z zastosowaniem kursów walut obcych w zło

tych , ogłoszonych przez Narodowy Bank Pol
ski.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie! 
" ,,3. Minister Finansów, w porozumieniu z Preze-

sem Agencji, może wyrazić zgodę na wniesie
nie przez podmiot zagraniczny wkładu w wa
lucie polskiej pochodzącej z innych tytułów 

ni:iókreślony w ust. 2 pkt 1, w szczególności 
ze sprzedaży zobowiązań Państwa z tytułu za
ciągniętych kredy tów zagranicznych.", 

c) w ust. 4 wyrazy "do waluty obcej, w której ' 
'wkład jest wnoszony" zastępuje się wyrazami "do 
walut obcych, w których została określona war
tość tych wkładów przed okr-eśleniem ich wartości 
w walucie polskiej.", 

d) w ust. 5 wyrazy "w złotych" zastępuje ' się wyra
zami "w walucie polskiej", a wyrazy "lub w wa
lucie obcej" skreśla się; , 

2) w art. 18 ust. 4 skreśla się; 
3) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 19., 1. Wspólnik zagraniczny ma prawo zaku: 
pić w banku dewizowym walutę obcą za 
wypłacóny mu przez spółj.{ę zysk do 
wysokości wykazanej w ksi:ęgach han
dlowych i zweryfikowanej przez organ 
lub podmiot dokonujący weryfikacji 
rocznego bilansu spółki nadwyżki wpły
wów z eksportu nad wydatkami na im
port uzyskanej przez spółkę w walutach 
wymienialnych w poprzednim roku 
obrachunkowym, pomniejszonej o wy
kazane w wystawionych przez spółkę 
zaświadczeniach kwoty, o których mo- -
wa wart. 32 ust. 3a. 

2. Niezależnie od uprawnienia, o którym 
mowa w ust. 1, wspólnikowi zagranicz-
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nemu, począwszy oddnła 1 stycznia 
1991 . L, przysługuje również prawo do 
zakupu w banku dewizowym waluty 
obcej za wy'płacony mu przez spółkę 
zysk w wysokości 150/0 pozostałej kwo
ty zysku za poprzedni rok obrachunko
wy, przenoszącej wy sokość nadwyżki, o 

. której mowa w ust. 1. W wypadku spół
ki wieloosobowej zakup waluty obcej 
może nastąpić ' do wysokości · części tej 

, nadwyżki określonej w proporcji do po
działu ' zysku między wspólnikami. 

3. Zakup waluty obcej następuje na pod
stawie imiennego· zaświadczenia wysta
wionegoprzez organ lub podmiot, o 
którym ' mowa wart. 18 ust. 2, nie
zwłocznie po dokonaniu weryfikacji 
rocznego , bilansu spółki, określającego 

wysokość wypłaconego ' wspólnikowi za.
granicznemu zysku oraz tladwyżki, o 
której mowa w ust. 1, lub odpowiednio 
jej części. 

4. W przypadkach gospodarczo uzasadnio
nych Minister Finansów może, na wnio
sek wspólnika zagranicznego, udzielić 

zezwolenia. dewizowego ' na zakup w 
banku dewiżowym waluty obcej za wy
płacony ,mu przez spółkę zysk w wyso
Ę,ości przenoszącej wysoko§ć kwot, - o 
ktÓiych mowa w ust. 1 i 2. Zezwolenie 
takie może być udzielone przed wyda
uiem zezwolenia na utworzenie spółki."; 

4) art. 20 otrzymuje .brzmienie: 
"Art. 20. Wspólnik zagraniczny- ma prawo przekazać 

za granicę, bez odrębnego zezwolenia ' de
, wizowego, walutę obcą żakuploną w banku 
dewizowyin zgodnie z art. 19."; ·, · 

5) w art. 21 w ust: 3 wyrazy ' "Vi złotych" zastępuje ·się 
wyrazami "w walucie polskiej"; 

6) wart. 22: 

a) w ust. wyraz "polskich" skreśla się, 

b} w ust. 2 wyrazy "w złotych" zastępuje si.ę wyra
zami "w walucie polskiej", a wyrazy "i w walu
tach obcych" skreśla się, 

e) w ust. 3 wyraż "prowadzić" zastępllj ~ się wyra
zami "otwierać i posiadać", 

-d) ust. 4, otrzymuje brzmienie: 
,,4. Spółka może, bez odrębnego zezwołenia dewi

zowego, zaciągać kredyty w walutach obcych 
w bankach za granicą. "; 

7) wart. -23, ust. 3 skreśla się ; 

8) art. 27 otrzymuje brzmienie : 
;,Art. 27. Spółka uiszcza podatki: obrotowy, ' docho

dowy, rolny, podatki i opłaty lokalne, 
opłatę skarbową , oraz opłatę na fundusz 
gminny lub fundusz miejski, a także ko
rzysta z ulg i zwolnień na zasadach okreś
lonyCh dla osób / prawnych nie ~ędących 
jednostkami gospodarki uspołecznionej."; 

9) w arf. 29 ostatnie zdanie skreśla si ę ; 

10) w art. 32: 
a) w ust. 2 wy:razy/ "w złotych" zastępuje się wyra-

zami "w walucie polskiej", a wyrazy "z zastrze~ 
żeniem ust. 3" skreśla się, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Pracownicy będący osobami zagranicznymi, w 

rozumieniu p.rawa dewizowego, mają prawo 
zakupu waluty obcej w banku dewizowym za 
walutę polską stanowiącą ich wynagrodzenie 
za pracę w 'spółce, pozostałą po opłaceniu na
leżnych podatków. Zakup waluty obcej nastę
puje na podstawie imiennego zaświadczenia _ 

wystawionego przez spółkę, określającegQ. 

wysokość kwoty waluty polskiej, za którą 
może być nabyta waluta obca, oraz kwoty wy
płaconego po opodatl<,owaniu · wynagrodzenia. 
Pracowńikom tym przysługuje prawo do prze· 
kazania za granicę, bez odrębnego zezwolenia 
.dewizowego, . zakupionej waluty obcej.", 

c:) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
,,3a. Kwota wykazana w zaświądczeniu, o którym 

. mowa w ust. 3, pomniejsza nadwyżkę, o któ
rej mowa wart. 19 ·ust. 1.", 

d) W ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy "w walucie 
. wypłaty" oraz zdanie ostatnie skreśla się; 

11) dodaje się art. 44a w brzmie.niu: 
"Art. 44a. Podatnicy, którzy nabyli prawo do odli

czeń zgodnie z przępisami _ wydanymi na 
- podstawie dotychczasowego art. 27 ust. 1 

pkt 2 lit. a) ustawy, zachowują to prawo 
do ' czasu wyczerpania odliczeń." . 

Art. 3. 1. W 1990 r. podmioty prowadzące działal
ność gospodarczą na podstawie ustaw, ' o których mowa ' 
wart. 1 i 2, mogą, po sporządzeniubiIansu za pierwsze 
półrocze 1990 r ., kupić w banku dewizowym waluty wy
mienHłlne, po kursie z dnia ,zakupu, do wysokóści kwoty 
zysku, która może być przekazaml, za . granicę zgodnie 
z przepisami tych ustaw. ' 

2. Bank dewizowy wydaje kwotę walut, o której 
mowa w ust. 1, po przedstawieniu imiennego zaświadcze
nia określają~ego wysokość zysku, który może być prze
kazany za granicę, wystawianego przez organ lub pod
miot dokonujący weryfikacji r o<;znego bilansu. 

3. Jeżeli wartość w złotych walut zakupionych ' zgod
nie z ust. l ' będzie. przewyższała wysokość zysku, który 
może być przekazany za granicę, powstała różnica może 
być przekazana za gr'anicę w tym roku, w którym takie 
przekazanie będzie możliwe. 

Art. 4. ' l. W wypadku zmiany w latach 1990-1995 
zi\sad opodatkowania podatkiem dochodowym lub zasad 
transferu zysku, podmioty prowadzące działalność gospo
darczą na podstawie ustaw, o których mQwa wart. 1 i 2, 
mogą prowadzić w tym okresie swą działalność na zasa
dach obowiązujących przed wprow,adzenif'!m w życie tych 
zmian. 

2. O dokonanym wyborze podmiot prowadzący dzia
ł alność gospodarczą powinien pówiadomić Prezesa Agen,
cji w terminie 14 dni od dni a wejścia w życie zmian, 
o których mowa w ust 1. 

. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1990 r. 

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 
W. Jaruzelsln 
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USTAWA 

z dnia 28 grudnia 1989 r. 

o zmianie niektórych ,ustaw regulujących zasady ' opodatkowania. 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o po
,datku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, ,poz. 147) 
wprowadza się następujące . zmiany: 

1) w a'rt. 6: 

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5) najem i dzierżawa, w tym również gospodar

stwa rolnego lub jego składników na cele nie
. rolnicze,", 

b) w~ ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) akcji, udziałów w spółkach i obligacji,"; 

2) w art. 7: 

a) w ust. 4 zdanie drugie skreśla sję, 
b) w ust. 6 wyrazy "z wyjątkiem obligacji" skreśla 

się; 

3) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art.8. Wolne od podatku dochodowego są docho
dy osób, o których mowa wart. 2, w wyso
kości 3.600.000 zł rocznie."; 

4) wart. 9: 

a) w ust. 1: 
- pkt 2 s,kreśla się, 
- w pkt 12 na końcu skreśla się przecinek oraz 

dodaje wyrazy "i obligacji," 
- w pkt 19 lit. a) wyraz "dziesięciu" zastępuje 

się wyr;azem "pięciu", 
.:.... w pkt 21 po wyrazie , lspółce" dodaje się wy

razy "będącej . osobą prawną i" oraz skreśla się 
wyrazy "inwes tycje związane z działalnością 
gospodarczą", " 

- dodaje się pkt 22 w brzmieniu: ~ 
,,22) przychod.y ze sprzedaży akcji obligacji", 

b) ust. 2 i 3 skreśla się; 

5) art. ' 12 i 13 otrzymują brzmienie: 

. ;,Art. 12. 1. Kosztami uzyskania. przychodów z po
szczególnego źródła są wszelkie koszty 
ponoszone w cel u osiągnięcia przycho
dów, z wyjątkiem kosztów wymienio
nych wart. 13. 

2. Za koszty uzyskania przychodów uważa 
się również : 

l) odpisy z tytułu zużycia środków 

trwałych oraz wartości' niematerial
nych i prawnych (odpisy amortyza
cyjne), a także . wartość netto zlikwi
dowanych n a skutek zużycia lub 
zniszczenia nie w 'pełni umorzonych 
środków trwałych, 

2) straty częściowe lub całkowite w 
środkach trwałych i środkach obroto
wych, spowodowane zdarzeniami, lo
sowymi, z wyjątkiem wymienionych 
wart. 13 pkt 11; straty są potrącalne 
w wys9kosci nie pokrytej Cldszkodo-

waniem z tytułu ubezpieczeń 1 odpi
sami amortyzacyjnymi, 

3) wydatki na prace badawczo-rozwojo
we, doświadczalne i wdrożeniowe, 

w tym również zakończone wynikiem 
negatywnym, 

4) wydalki na normalizację oraz na 
opracowanie i ocenę projektów wy
nalazczych, 

5) wynagrodzenia wypłacone twórcom 
wynalazków, projektów racjonaliza
torskich i wzoróW użytkowych oraz 
nagrody związane z tymi projektami, 

6) odsetki od zobowiązań, vi tym LÓW

nleż pożyczek, oraz trwałe ciężary, 
jeżeli -pozostają w związku ze żród

łem przychodów, z wyjątkiem okreś
lonych wart. 13 pkt 9, 12 i 14, 

7) składki na rzecz organizacji, do któ
rych przynależność podatnika jest 

, obowiązkową, 

8) podatk.i i opIaty oraz składki ubez
pieczeniowe pozostające w związku 
ze źródłem przychodów" z wyjątkiem 
wymienionych w art. 13 pkt 6, 

9) odpisy na fundusz socjalny i miesz
kaniowy - do wysokości określonej 
w odrębnych przepisach o zaklado
wych funduszach socjalnym i miesz
kaniowym w jednostkach gospodarki 
uspołecznione j, 

10) inne niż określone w pkt 9 wydatki 
ponoszone przez pracodawcę pośred
nio na rzecz pracowników, jeżeli 

wynikają one z układu zbiorowego 
pracy lub innych obowiązujących 

aktów prawnych, 

11) należności odpisane jako nieściągal
ne oraz rezerwy tworzone na pokry
cie należności, ' których , nieściągal~ 
ność została uprawdopodobniona, a 
także inne rezerwy, jeżeli obowią

zek ich tworzenia w ciężar kosztów 
wynika z odręb_nych przepisów, 

12) inne wydatki, jeżeli Qbowiązek ich 
ponoszenia w ciężar kosztów przewi
<;lują odrębne ustawy. 

3. Koszty uzyskani~ . przychodów, z za
strzeżeniem ust. 4 i 5, są potrącalne 

tylko w tym roku podatkowym, w któ
rym zostały poniesione. 

4. U podatników prowadzących księgi 

handlowe koszty uz-yskania przychodów 
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objętych tymi ~sięgami są potrącalne , 

tylko w tym roku podatkowym, którego 
dotyczą, tj. są potrącalne także koszty 
uzyskania poniesione w latach poprze-
dzających rok podatkowy, lecz dotyczą
ce ' przychodów roku podatkowego oraz 
określone co do rodzaju i kwoty koszty 
uzyskania, które zostały zarachowane, 
chociaz ich jeszcze nie poniesiono, ' je- , 
żeli odnoszą się do przychodów danego 
roku podatkowego. 

5. "Wydatki na nabycie lub wytworzenie 
we własnym zakresie składników ma
jątkowych nie podlegających amortyza
cji, służących uzys~aniu przychodów 
również w następnych latach podatko
wych, uznaje się za koszt uzyskania 
przychodów w roku podatkowym i la

'tach następnych w części odpowiadają

cej 1/5 tych wydatków lub w odpowied
nio większej części, jeżeli wydatki te 
służą uzyskiwaniu przychodów , w okre
sie krótszym niż pięć lat podatkowych. 
Jeżeli suma tych wydatków nie przekra
cza 2% przychodu (obrotu) pomniejszo
nego o podatek obrotowy, wydatki te 
mogą byt w całości wliczone w ' koszty 
roku podat.kowego, w którym zostały 

poniesiorie. 
6. Określenia składników majątkowych 

uznawanych za środki trwałe, aktuali
zacji ich wyceny oraz amortyzacji tych 
składników, ,w tym również wartości 
niematerialnych i prawnych, dokonuje 
się według zasad ustalonych 'w odręb

nych przepisach dla celów podatku do
chodowe'go od osób prawnych. 

7. Minister Finansów, w drodze rozporzą" 

dzenia, określi w odniesieniu do podat
ników nie obowiązanych do prowadze
nia ksiąg handlowych sposób ustalania 
wartości początkowej oraz ewidencjono
wania środków trwałych, a także war
tości niematerialnych i prawnych. 

Art. 13. Nie uważa się za koszty uzyskania przy
cho.dów: 

1) wydatków na nabycie lub wytworzenie 
we własnym zakresie środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i praw
nych, jeżeli środki te i wartości podle
gają odpisom z tytułu zużycia; wydatki 
takie są jednak kosztem uzyskania przy 
ustalaniu dochodów ze sprzedaży rzeczy 
i praw majątkowych i to bez względu 
na czas ich poniesienia, 

2) odpisów i wpłat na różnego rodzaju 
fundusze, z wyjątkiem wymienionych w 
art. 12 ust. 2 pkt 9, chyba że obowiązek 
tworzenia przez podatnika takich fun
duszów w ciężar kosztów lub dokony
wania na nie wpłat przewidują odrębne 
ustawy, 

I _ 

3) wydatk6w na spłatę zobowiązań, w tym 
pożyczek, oraz na umorzenie kapitałów 

'.", . 
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pozostających w związku z utworzeniem 
(nabyciem), powiększeniem lub ulepsze
niem źródła przychodu, 

4) odsetek od własnego kapitału włożo
nego przez podatnika w źródło przycho
dów, 

5) darowizn i of.iar wszelkiego rodzaju, 
6) podatku dochodowego, podatku od ' spad

ków i darowi.zn oraz podatkuf obrot,o
wego od nadmiernych ubytków produk
tów i zawinionych ubytków produktów, 

7) jednorazowych odszkodowań z tytułu 

wypadków przy pracy . i chorób zawodo
wych oraz dodatkowej składki ubezpie
czeniowej w przypadku stwierdzenia 
pogorszenia warunków/ pracy, 

8) kosztów egzekucyjnych związanych .z 
niewykonaniem zobowiązań, 

9) grzywien i kar pieniężnych oraz odse
tek od tych grzywien i kar, 

10) kar i odsetek od kar, w tym równlez 
kar umownych, ópłat i odszkodowań z ~ 
tytułu: 
a) ·wad dostarczonych towarów, wyko

nanych robót i usług, 
b) zwłoki w dostarczaniu towaru wol

nego od wad albo zwłoki w usunię
ciu wad towarów, wykonanych robót 
i usług, 

c) przetrzymywania albo całkowitego 
lub częścio.wego zniszczenia taboru 
oraz urządzeń ładunkowych, 

d) niedołactowania taboru kolejowego i 
samochodowego, z wyjątkiem taboru 
do przewozu szybko psujących się 

artykułów żywnościowych i ładun

ków wymagających pojazdów' specja
listycznych, 

e) nieprzestrzegania przepisów w zakre
,sie ochrony środowiska, 

f) niewykonania nakazów ' właściwych 
organów nadzoru i kontroli, dotyczą
cych uchybień w dziedzinie bezpie
czeństwa i

l 
higieny pracy, 

11) wydatków na likwidację szkód spowo
dowanych pożarami, powstałymi w wy
niku naruszenia przepisów o ochronie 
przecitwpożarowej, oraz strat w mieniu 
powstałych w wyniku nieprzestrzegania 
przepisów o ochronie mienia, stwierdzo
nych , przez właściwe organy, 

12) odsetek od pożyczek przeterminowa~ 
nych, 

13) należności odpisanych jako przedaw
nione, 

14) odsetek za zwłokę od zobowiązań, ' do 
których stosuje się przepisy ustawy ' c 
zobowiązaniach po.datkowych, 

15) diet i innych należności za czas podróży 
słuźbowej praco.wników w wysokości 
przekraczającej te należności ustalone 
według zasad określonych w odrębnych 
przepisach w sprawie diet i innyoh na
leżności z tytułu 'podróży służbowych, 

, 
' .. 
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16) kosztów reprezentacji i reklamy w wy
sokości przekraczającej przy obrocie 
rocznym pomniejszonym o podatek obro

. towy w zł: 

ponad do 

1.500.000.000 2% od obrotu 

1.500.000.000 3.000.000.000 30.000.000 zł + 1'010 
od nadwyżki ponad 
1.500.000.000 zł 

3.000.000.000 6.000.000.000 45.000.000 zł + 0,5fJ!0 
od nadwyżki ponad 
3.000.000.000 zł 

6.000.000.000 '- 60.000.000 zł + 0,2010 
od nadwyżkf ponad 
6.000.000.000 zł 

17) kosztów uzyskania przychodów ze 
źródeł przychodów znajdujących się na 
obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej lub za granicą, jeżeli dochody 
z tych źródeł w ogóle nie podlegają 

opodatkowaniu albo są . zwolnione . od 
podatku dochodowego."; 

6) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 18. 1. Od dochodu, w rozumieniu -art. s, 
- uzyskanego w roku podatkowym od

licza się poniesione w tym roku: 

1) kwoty darowizn na cele społecznie . 

użyteczne, w tym również na rzecz 
organizacji społecznych i fundacji -
do wysokości nie przekraczającej 

10010 dochodu, 

2) u osób określonych wart. 2 kwoty 
składki . na ubezpieczenia społeczne 
podatnika i osób z nim współpracu
jących, pozostające VI związku z 
wykonywaniem działalności określo

nej wart. 6 ust. 1 pkt 1-3. 

2. Podstawę obliczenia podatku, z zastrze
żeniem art. 14 ust. :}, stanowi nadwyżka 
dochodu po odliczeniach, o których mo
wa w ust. 1, ponad kwotę wolną od 
podatku."; 

7) wart. 19: 

a) ust: 1-4 otrzymują brzmienie: 

,,1. Podatek od os6b, o których mowa wart. 2, 
ustala się według następującej · skali: -

PodstawC: obliczenia I podatku w złotych Podatek wynosi 

ponad do 
3.600.000 . 20% 

3.600.000 7.200.000 720.000 + 30010 nadwyżki ponad 
7.200.000 10.800.000 1.800.000 + 40010 nadwyżki ponad 

10.800,000 3.240.000 + 50010 nadwyżki ponad 

-

. ;J ,. 
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2. Podatek obliczony według skali określonej w 
ust. 1 od dochodu określonego w · art. 7 ust. 9 
podwyższa się o 35010. Jeżeli poclatnik osiąga , 
również inne dochody, podwyżkę stosuje się 

do części podatku przypadającej proporcjonal
nie od dochodu określonego wart. 7 ust. 9. 

3. Podatek, z wyjątkiem należnego od dochodu 
określonego wart. 7 ust. 9, nie może być 

ustalony W kwocie . przekraczającej 40Q/o do
chodu po odIic;:zeniach określonych wart. 18 
ust. 1. 

4. Podatek od osób, o których mowa VI art. 3, 
ustala się w wysokości 40010 podstawy jego 
obliczenia." , 

b) ust. 4 oznacza się jako ust. S, 
c) dotychczasowy ust. S i 6,skreśla się; 

8) art. 20 skreśla się; 

9) wart. 21: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie : 

,,1. Podatnikom określonym wart. 2, mającym na 
utrzymaniu członków najbliższej rodziny, przy
sługuje z . tego tytułu ulga. ' Ulgę stosuje się 
w sposób następujący: od podatku obliczonego 
według zasad określonych wart. 19 odlicza 
się: 

1) kwoty · w wysokości 7,5% kwoty wolnej 
określonej wart. 8 - na małżonka, jeżeli 

nie osiąga on wynagrodzeń, emerytury, 
renty .lub innych przychodów w rozumieniu 
przepisów o podatku od wynagrodzeń ani 
przychodów w rozumieniu przepisów o pe
datku roln.ym, 

2) kwoty w wysokości 7,5% kwoty wolnej 
określonej wart. 8 - na każde dziecko 
pozostające na · utrzymaniu podatnika, a 
także na każdego z rodziców i rodzeństwa 
nieźdolnych do pracy J pozostających na) 
utrzymaniu podatnika.", 

b) ust. 2, 3, fi 9 skreśla się;' 

10) dodaje się art. 21a7021c w brzmieniu: 

"Art. 21a. 1. Podatek dochodoWy obliczony według 
zasad określonych wart. 19 i 21 obni
ża się: 

3.600.000 zł 
7.200.000 zł 

10.800.000 zł 

1) o 40010 wydatków na budowę, roz
budowę i modernizację budowli · 
oraz zakup i montaż urządzeń służą
cych ochronie środowiska, 

2) o 20% wydatków na zakup oraz 
montaż maszyn urządzeń, jeżeli 

służą one : 
a) działalności w zakresie prze

twórstwa rolnego i spożywczego, z 

• 

~.' .. 

/ 
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wyjątkiem wytwarzania spirytu
su, wyrobów spirytusowych oraz 
wyrobów tytoniowych, 

b) działalności ' w zakresie produk
cji materiałów budowlanych i 
wyrobów na potrzeby budownic
twa mieszkaniowego, określo

nych w odn~bnych przepisac h 
dotyczących osób prawnych, 

c) wdrażaniu osiągnięć naukowych 
i te~hniCznych, których rodzaje 
określi, ~w drodze rozporządzenia, 

Przewodniczący Komitetu do 
Spraw Nauki i Postępu Technicz
nego przy Radzie Ministrów. 

2. V.r wypadku gdy kwota , obniżek, o 
których mowa w usi. 1, t tytułu wy
datków poniesionych w danym roku 
podatkowym przekracza kwotę podatku 
należnego za ten rok, .o nadwyżkę tych 
kwot obniża się podatek należny za 
następne lata. 

3. W razie ' przeniesienia własności śrt?dk a 
trwałego, w związku z którym stoso
wane były. obntżki, przed upływem 

pięciu lat od dnia zakończenia inwes
tycji albo przeznacz~nia go w tym 
okresie na inne potrzeby niż określone 
w ust. 1, kwoty podatku wynikające z 
zastosowania ,obniżek ulegają zmniej
szeniu proporcjonalnie do liczby peł

nych ~iesięcy okresu pięcioletniego( 
w których środek trwały. nie był wy
korzystywany przez podatp.ika na cele 
określone vi ust. 1. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli 
przeniesienie własności środka trwałe
go nastąpiło w drodze dziedziczenia za
kładu, a spadkobierca prowadzi nadal 
otrzymany w spadku zakład, lub na
bywcą zakładu jest osoba podejmująca 
po raz pierwszy wykonywanie działal

ności gospodarczej, a zbywcą jest po
datnik przechodzący na emeryturę lub 
ren1ę. 

5. Kwoty podatku, o których mowa w 
ust. 3, podatnik obowiązany jest uiścić 
terminie do końca ' miesiąca następują

cego po miesiącu, w którym . zaistniały 
okoliczn'ości 'określone w tym prze
pisie. 

6. Minister Finansów, w drodze rozporzą
dzenia, określi sposób dokumentowania 
wydatków, o których mowa w ust. 1, 
oraz tryb postępowania przy stosowa
niu obniżek podatku z tytułu ty.ch wy
datków. 

Art. 21b. 1. Podatnicy, k tórzy osiągaj ą dochody : 
1) z działalności wytwórczej, usługo

wej lub handlowej, 
2) z działalności w zakre'sie zatrud

nień, z których przychody nie pod
legają opodatkowaniu podatkiem 
obrotowym lub podatkiem od wy
nagrodzeń, 

, , , ) 
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3) z najmu i dzierżawy oraz kapitałów 
i praw majątkowych, 

są ' obowiązani bez wezwania wpłacać 

w ciągu roku podatkowego zaliczki na 
podatek dochodowy według zasad 
określonych w ust. 2. 

2. Podatnicy, ' o których mowa w ust. 
pkt 1, ' są obowiązani wpłacać zaliczki 
mie sięczne. Wysokość zaliczek za mie· 
siące do lis fopada roku podatkowego 
ustala się w następujący sposób : 
1) oblicza się wysokość dochodu w 

stosunko rocznym~ w ten sposób,' że 
dochód . osiągnięty od początku roku 

\ dzieli się przez liczbę miesięcy, 
które upłynęły od początku roku. i 

.tak otrzymany iloraz mnoży si~ 
przez 12, 

2) od dochodu obliczonego w stosun
ku rocznym ustala się należny po
datek według zasąd określonych w ' 
art. 19, 

3) ustala si~ podatek należny od do
chodu osiągniętego od początku 

roku, którym jest tyle dwunastych 
części podatku obliczonego zgodnie 
z pkt 2, ' ile miesięcy upłynęło od 
początku roku, 

4) należną zaliczkę za dany ' miesiąc 
stanowi rozmca pomiędzy podat
kiem należnym od początku roku, 
ustalonym- zgodnie z pkt 3, a sumą 
zaliczek należny~h za poprzednie 
miesiące . 

3. Podatnicy osiągający dochody okreś
lone w ' ust. 1 pkt 1, ' u których obowią
zek opłacania podatku dochodowego 
powstał w ciągu roku, są obowiązani 

wpłacać zalic~ki miesięczne według ' 

zasad określonych w ust. 2, :z tym że : 
1) dla obliczenia wysokości dochodu 

w stosunku rocznym dochód osiąg
nięty od powstania obowiązku opła
cania podatku doch.odowego dzieli 
się przez liczbę miesięcy, które 
upłynęły od miesiąca, w którym 
powstał ten obowiązek, i tak otrzy · 
many iloraz mnoży się przez liczbę 
miesięcy , które pozostały od tego 
miesiąca do końca roku, 

2) podatkiem należnym od dochod~ 
osiągniętego od powstania obowiąz
ku opłacania podatku dochodowego 
jest tyle dwunastych c:~ęści podatku 

' należne'go od dochodu obliczonego 
w stosunku rocznym, ile miesięcy 

~ upłynęło ' od powstania obowiązku 
opłacania podatku. 

Jeżeli obowiązek opłacania podatku 
dochodowego powstał po dniu 15 da

, nego miesiąca, miesiąca tego nie bierze 
się pod uwagę przy obliczaniu zalic~
k i a dochód osiągnięty w tym czaSIe 

. d~licza się do dochodu osiągniętego w 
miesiącu następnym. 

./ 

I 

.,. 



1"'""! __ -!"'!-_-~----~_~---""""-_""""...,.... __ '"T'"""-----r--:-""7"""""'-~-"'"" ....-,,~;--:--~~---:--('-:--~--',~·.-o--- , 
;-

-, 

/ 

Dziennik Ustaw Nr 74 1133 Poz. 443 

/ 

4; Jeżeli działalność, o ktorej mowa w 
ust . . l pkt 1, ma charakter' sezonowy 
i wykonywana jest w okr-esie krótszym 
niż rok, dla obliczenia wysokości do- ' 
chodu ' w stosunku rocznym dochód 
przypadający na Jeden miesiąc (ust. 3 
pkt 1) mnoży się przez liczbę miesięcy, 
w których działalJ}ość będzie w danym 
roku wykonywana. W tym wypadku 
dla ustalenia wysokości podatku należ
nego od P9czątku działalności podatek 
ustal.ony od dochodu obliczonego w 
stosunku rocznym dzielisięprz~z licz
bęmiesięcy, o ' których mowa w zda~ 
niu poprzedzającym, a iloraz mnoży się 
przez liczbę ' miesięcy, które upłynęły 

od miesiąca, w którym rozpoczęto 
działalność. 

5. Jeżeli pod'atnikowi przysługują obniżki 

określone w art. ~la lub w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22 pkt 1, 
podatek należny od początku roku, o 
którym ' mowa w ust. 2 pkt 3, zmniej
sza się o kwotę tych obniżek przysłu
gujących od początku roku. 

6. Zasady określone w ust. 2-4 mają od
powiednie źastosowanie do podatników 
osiągających dochody określone w 
ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli dochody te mają -
charakter periodyczny . U 'podatników, I 

o ktorych mowa ,w ust. 1 pkt 1, jeżeli 
osiągają oni równocześnie periodyczne 
dochody określone w ust. 1 pkt 2 i 3, 
dochody te dolicza się . do dochodu z 
działalności wytwórczej, usługowej lub 

-handlowej. 

7. Podatnicy" o których mowa w ust. 2-6, 
zaliczkę należną za miesiąc grudzień 

wpłacają wstępnie w wysokości należ

nej za listopad, a ostatecznie w wyso
kości określonej wart. 21c. 

' 8. Jeżeli podatnik upr Ęlwdopodobni, że za
liczki obliczone według zasad określo

nych w ustępach poprzedzających by
łyby niewspółmiern i e w ysokie w sto
sunkudo podatku należnego od prze
widywanego na dany rok dochodu, 
urząd skarbowy na wniosek podatnika 

"może odpowiednio . ograniczyć wy§.o
kość tych zaliczek . . 

9. Jeżeli dochody określone w usi. 1 pkt 
2 i 3 .mają charakter nieperiodyczny, 
obowiązek wpłacania zaiiczki powsta
je, poczynając od miesiąca , w k tórym 
dochody te przekroczyły kwotę wolną 

od podatku . Za liczkę z ą. ten miesiąc 
stanowi podate'k obliczon'y od tego do
chodu według za.sad określonych wart. 
19. Zaliczkę za dalsze miesiące ustala , 
się w wysokości różnicy pomiędzy po
'datk ielll należnym od dochodu osiąg
niętego od poc,zątku roku a sumą za~ 

liczek nale,żnych za miesiące poprze
dzające. 

, 

10. Jeżeli dochody określone w ust. 9 
osiągają podatnicy, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1, dochody te dolicza się w 
wysokości osiągniętej od początku roku 
każdorazowo do dochodu z działalności 
wytwórczej, usługowej lub handlowej 
obliczonego w stosunku rocznym. ' 

11. Zaliczki miesięczne za okre.? od stycz
nia do listopada uiszcza siG w terminie 
do dnia 20 każdego miesiąca za mie'" 
siąc' poprzedni. Zaliczkę za grudziep-, 
o której mowa w ust. 7, uiszcza się w 
terminie do dnia 20 tego miesiąca. W 
terminach płatności zaliczek za miesią
ce od stycznia do listopada podatnicy 
są obowiązani .składać urz,ędom skarbo
wym deklaracje według ustalonego 
wzoru o' wysokości dochodu , osiągnię-
tego od początku'roku. ' 

Art. 21c. L Podatnicy są obowiązani składać urzę
dom skarbowym zeznania według usta
lonego wzoru o wysokości dochodu 
osiągniętego w roku podatkowym w 
terminie do dnia 31 stycznia, a je,że!i 
podatnik prowadzi księgi handlowe -
w terminie do dnia 31 marca następne
go roku. 

2. Obowiązek złożenia zeznania nie doty-
, czy osób, które po,siadając źródła przy
chodów określone w ,art. 6 uzyskały , 
dochód nie przekraczający kwoty wol
nej od podatku. 

3. Podatnicy, na których- ciąży obowiązek 
złożenia zeznania, są obowiązani w ter
minach określonych w ust. 1 wpłacić 
ostateczną ' zaliczkę za grudzień w wy
sokości różnicy pomiędzy podatkiem 
należnym od dochodu wynikającego z 
zeznania a sumą zaliczek należnych za 
dany rok, obliczonych według zasad 

, określonych wart. 21b. Jeżeli podatni
kowi przysługują obniżki określone w 
art. 21a lub w przepisach wydanych na , 
podstawie art: 22 pkt 1, przepis ar,t, 
21b ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Podatnicy prowadzący księgi handlowe 
dołączaj ą do zeznania zamknięcie rocz
ne z rac;hunkiem wyników, a podatnicy 
prowadzący księgi przychodów i roz
chodów dołączają do zeznania te księgi. 

5. Podatek dochodowy wynikdjący z zez
nania jest ,podatkiem należnym za dany 
rok, chyba że urząd skarbowy ,' ~yda 
decyzję , w które j okreś li podatek w 
inn ej wysokości."; 

11) w art. 22 pkt 2 skreś l a się . 

Art. 2. , W ustawie z dnia 16 - grudnia 1972 r . o po
datku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. ' 191. 
z 1985 r. Nr 12, poz, 50 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12) wpro
wadza s ię następując e zmiany: 

1) w art. 1 dodaje się ' ust. 5 w 'brzmieniu: 

,,5. O podatkowaniu podlegają · również nadmierne 
ubytk i prorluktów obj ętych sżczegóJnym nadzo~ 
rem podatkow ym oraz .towary sprowadzone przez . , 
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osoby fizyczne lub nadesłane tym osobom z za
granicy, których rodzaje, sposób poboru podatku 
i wysokość stawek określi Minister Finansów w ' 
porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodar-

czej z Zagranicą w drodze rozporządzenia."i 
2) w art. 3 ust. 1: 

a) pkt 9 skreśla się, 
b) w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i do

daje się wyrazy "z wyjątkiem eksportu wewnętrz
nego oraz wyrobów określonych przez Ministra Fi
nansów.'"; 

, 3) wart. 4 ust. 2 wyrazy "art.5-9" zastępuje się wy
razami "w art. 5---,9a"; 

4) po art. 9 ,dodaje się art. 9a w brzmieniu: 
"Art. 9a. -Przy opodatkowaniu towarów sprowadzo

nych przez osoby fizyczne lub' nadesłanych 
tym osobom z zagranicy ob,rotem jest war:
tość celna. towarów, powiększona o cło."i 

5) w art. 10:' 

a) w ust. l pkt l stawkę "l~/o" zastępuje się staw
ką ,,20%", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Minister Finansów może w drodze rozporzą

dzenia, a dla wyrobów spirytusowych i spiry
tusu w drodze zarządzenia, odpowiednio do 
wysokości stawek podiłtku obrotowego ' okreś
lonych dla jednostek gospodarki uspołecznio
nej, ustalać od obrotów z niektórych rodzajÓw 
działalności albo I ze sprzedaży określonych 
wyrobów bądż grup wyrobów stawki podatku 
obrotowego niższe lub wyższe od, wymienio
nych w ust. 1 oraz określać warunki stosowa
nia tych stawek.", 

c) ust. 4 skreśla -się; 

6) wart. 11 ust. 1 po wyrazie "materiałów" dodaje się 
wyrazy "sprowadzanych przez osoby fizyczne lub 
nadesłanych tym osobom z zagranicy a także", a po ' 
wyrazach "zakupionych w" skreśla się wyraz "uspo
łecznionych" ; 

7) dodaje się art. lla w brzmieniu: 
"Art. 11a. 1. Urzędy celne są obowiązane obliczyć 

należny podatek obrotowy od tówarów 
sprowadzonych przez osoby fizyczne 
lub nadesłanych tym osobom z zagra
nicy i przekazywać pobr.any podatek 
za okresy miesięczne na rachunek 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w 
Warszawie w terminie 23- dni po upły
wie każdego miesiąca. 

/ 

2. Osoby fizyczne, o których mowa wart. 
9a, obowiązane są wpłacić należny po
dat,ek obrotowy do kasy lub na rachu
nek bankowy urzędu celnego, który do-
konał odprawy celnej. w terminie 0-

kreślqnym dla uiszczenia cła. 
3. W zakresie nie uregulowanym w ust: 

l i 2 stosuje się Odpowiednio przepisy 
dotyczące rozliczeń z tytułu cła. ". 

Art. 3. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. 
o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 45, 
poz. 230 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 35, poz. ' 192). 

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o opocfat
kowaniu jednostf-k ' gospodarki uspołecznionej' (Dz. U. 

z 1987 r. Nr 12, poz. 77 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, 
poz. 192 i Nr 54, poz. 320) wprowadza się następujące 

zmiany: 
1) wart. 3 ust. 1 pkt 3 sk.reśla się ; 

2) wart. 15: 
a) w ust. 1 stawkę ,,15% " zastępuje się stawką 

,,20fJ/o", ' 
b) ust. 2 i 3 skreśla się, 
IC) , w ust. 8 po wyrazie "drożdżowego" przecinek za~, 

stępuje się wyrazem "oraz", CI. po wyrazie "ropo
pochodnych" skreśla się wyrazy "oraz metali szla
chetnych i produktów z tych metali"; 

3) wart. 18 kropkę zastępuje się.- przecinkiem i dodaje 
się wyrazy "z wyjątkiem' eksportu wewnę'trznego oraz 
prod,uktów określonych przez Ministra Finansów" i 

4) art. 21 skreśla się; 
S) wart. 22: 

a) ust. 3 skreśla się, 
b) w ust. 4 wyrazy "i 3" skreśla się; 

6) wart. 26: 
a) pkt 1 i pkt 4 skreśla się, 
b) w pkt 3 dodaje ' się wyrazy "z wyjątkiem działal

ności polegającej na skupie i sprzędaży walut 
obcych oraz bonów towarowych Banku PKO S.A.", 

c) w pkt 6 wyrazy "art. 15 ust. 2 i , 4" zastępuje się 
wyrazami "art. 15 ust. 4"; 

d) w pkt 7 wyrazy "spółdzielnie zrzeszone w ,Cen~ 
tralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Miesż
kaniowego i zakłady tego Związku" zastęf>uje się 

wyrazami "spółdzielnie budownictwa mieszkanio-
wego".; , 

7) art. 39-42 skreśla Sięi 
, 8) wart. 57 stawkę" 15%" z!łstępuje się sŁawką ,,20%", 

a wyrazy "do 1990 r." zastępuje się wyrazami lIdo 
dnia 31 grudnia 1991 r."i 

9) załączniki nr 1 i 2 skreśla się. 
, 

Art: 5. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku 
od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, .poz. 207) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 ust. 1 wyrazy "i osoby prawne nie będące 
jednostkami gospodarki uspołecznionej" skreśla sięi 

2) wart. 2 wyrazy "a nabywca będący osobą prawnil, 
jeżeli miał siedzibę w Polsce" skreśla sięi 

3) wart. 3: 
a) pkt 2 skreśla się, 
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub 
innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I gru
py podatkowej w wysokości nie przekraczają- , 
cej 5.000.000 zł od jednego dęlrczyńcy, a od 
wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 

10.000.000 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej 
" darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy ob

darowany przeznaczy na wkład budowlany lub 
mieszkaniowy do spółdziel~i , ' budowę lokalu 
w małym domu mieszkalnym, budowę domu 
jednorodzirmego albo nabycie od Państwa lo
kalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nie
ruchomość." i 

, 4) wart. 4: 
, a) w ust. 1: 

- pkt 7 skreśla się, 
-'- w pkt 9 lit. a) ,wyrazy "l, II i III" ZalStępuje się 

wyrazami ,,1 i II", ' 

", 
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-, pkt 10 i 11 otr·zymu~ą brzmienie: 
,,10) nabycie przez osobę zaliczoną do I grupy 

podatkowej . w drodze spadku lub darowiz
ny zakładu wytwórczego, budowlanego, 
handlowego lub usługowego, pod warun
kiem że zakład ten będzie prowadzony 
przez tę osobę nadal przez okres co naj
niej 5 lat od dnia przyjęcia spadku albo 
darowizny i niedotrzymanie tego warunku 
pow:oduje ut.ratę zwolnienia od podatku, ' 
z wyjątkiem wypadków niemożności dal
szego prowadzenia tej działalności na sku
tek zdarzeń losowych i w wypadkach tych 
podatek obniża się proporcjonalnie - ~o 

okresu 'prowadzenia działalności przez 
spadkobiercę lub obdarowanego, 

11) nabycie przez osobę prowadzącą dzia
łalność gospodarczą w drodze darowizny 
maszyn, urządzeń i narzędzi otrzymanych 
z zagranicy, pod warunkiem że otrzymane 
niaszyny, urządzenia i narzędzia zainstaiu
je w prowadzonym prżez siebie . zakładzie 
i w ciągu 3 lat od dnia przyjęcia darowiz
ny nie sprzeda ich lub nie przekaże bez
płatnie osobom trzecimi niedotrzymanie 
tego warunku powoduje utratę zwolnie
nia,", 

- pkt ' 13 skreśla się, 

b) w ust. 2 wyrazy "złożą urzędowi skarbowemU) 
oświadczenie, iż" skreśla się, 

c) w ust. 3 wyrazy ,,10"":""13" zastępuje się wyrazami 
;,10-12", 

d) w ust. 4 wyrazy "albo siedzibę" skreśla się, 
e) ust. 5 i ,6 skreśla Sięi 

5) wart. 8: 
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7; W wypadk.h nabycia w drodze spadku samo
chodu osobowego, motocykla, samochodu cię
żarowego, ciągnika drogowego, ciągnika ko
łowego uniwersalnego rolniczego, wartość tych 
pojazdów przyjmuje się w wysokości odpowia
dającej cenie z dnia złożenia zeznania podat
kowego, stosowanej przy ich sprzedaży przez 
wyspecjalizowane państwowe jednostki obro-

~. " 
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tu towarowego, z wyjątkiem sprzedaży doko
nywanej w drodze przetargów, z uwzględnie
niem stopnia zużycia. W razie gdy przedmio
tem nabycia są samochody, motocykle lub 
ciągniki, których sprzedaż nie jest prowadzona 
przez państwowe jednostki obrotu towarowe
go, ich wartość przyjmuje .: się w wysokości 

wartości rynkowej.", _ ' 
b) w ust. 8 wyrazy "I, n lub III" zastępuje się wyr.a

zami "I lub n", a wyraz "IV" zastępuje się wyra
.zem "III", 

c) Vi ust. 9 wyraz "określa" zastępuje lIię w1"razami 
"może określić" i 

6) w art. 9: / 
a) w ust. 1: . 

.:..... W pkt 1 kwotę ,,300.000 zł" zastępuje się k'W'Qtq 
,,5.ÓOO.000 zł", , 

~ w pkt 2 kwotę .,225.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,3.750.000 zł", 

- w pkt 3 kwotę,,150.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,2.500.000 zł;', 

- pkt 4 skreśla się, 
b) ust. 3 skreśla się i 

7) wart. 13 ust. 6 wyraz "wieczystego'; skreśla się: 
8) w art. 14: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Do. poszczególnych grup podatkowych zalicza 

się: 

1) do grupy I - małżonka, zstępnych, wstęp

nych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, 
ojczyma, macochę i teściów, 

2) do gTupy n - zstępnych rodzeństwa, ro
dzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków 
pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeń
stwo małźon.ków, małżonków rodzeństwa 
Illałżonków, małżonków innych zstęp~ych, 

3) do grupy III - innych nabywców.", 
b) ust. 5 skreśla się i . 

9) wart. 15: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmievie: . 

,,1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opo
datkowania ponad kwotę wolną od podatku 

f według następujących skal: 

kwoty nadwyżki w zł' 
ponad do podatek wynosi 

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej: 
3.400.000 5'0Ir>, od nadwyżki 

3.400.000 - 6.800.000 170.000 zł i 7fJ/o od nadwyżki ponad 3.400.000 zł 
6.800.000 - 10.200.000 408.000 zł i 9'010 od nadwyżki ponad ' 6.800.000 zł 

10.200.000 -13.600.000 714.000 zł i 11% od nadwyżki ponad 10.200.000 zł 
13.600.000 - 17.000.000 1.088.000 zł- i 13{J/o od nadwyżki ponad 13.600.000 zł 
17.000.000 - 20.400.000 1.530.000 zł i 15'fJ/o od młdwyżki ponad 17.000.000 zł 
20.400.000 - 23.800.000 / 2.040.000 zł i 17010 od nadwyżki ponad 20.400.000 zł 
23.800.000 2.618.000 zł i 19fJ/o od. nadwyżki ponad 23.800.000 zł 

2) od nabywców zaliczonych do n grupy podatkowej: 
3.400.000 , 11fJ/fJ od nadwyżki 

3.400.000 - 6.800.000 374.000 zł i ·14% Qd nadwyżki ponad 3.400.000 zł 

6.800.000 - 10.200.000 850.000 zł i 17fJ/o od nadwyżki ponad 6.800.000 zł 
10.200.000 - 13.600.000 1.428.000 zł i 20% od nadwyżki ponad 10.200.000 zł 
13.600.000 - 17.000.000 2.108.000 zł i 23% od nadwyżki ponad n.600.000 zł 

.·17.000.000 - 20.400.000 2.890.000 zł i 26% od nadwyżki ponad 17.000.000 zł 
20.400.000 - 23.800.000 3.774.000 zł i 290/0 od nadwyźki ponad 20.400.000 zl 
23.800.000 4.760.000 zł i 32010 od nadwyżki ponad 23.800.000 zł 
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3) od nabywców zaliczonych do III grupy , podatkowej: ./ 

1 ~/o od nadwyżki 3.400.000 
3.400.000 - ' 6.800.000 
6.800.000 - 10.200.000 

10.200.000 - 13.600.000 
13.600.000 - 17.000.000 
17.000.000 - 20.400.000 
20.400.000 - 23.800.000 
23.800.000 

578.000 zł i 21()/o od nadwyżki ponad 3.400.000 zł 
1.'292.000 zł i 25,% od nadwyżki ponad 6:800.000 zł 
2.142.000 zł i 29% od nadwyżk.i ponad -10.200.000 zł 
3.128.000 zł j 33% od nadwyżki ponad 13.600.0ÓO zł 
4.250.000 zł i 37010 od nadwyżki ponad 17 .000.000 zł 
5.508.000 zł i 41% od nadwyżki ponad 20AOO.000 zł 
6.902.000 zł i 45% od nadwyżki ponad 23.800.000 zł, 

nie więcej' jednak niż 40ll/0 podstawy obliczenia", 

b) w ust. 2 wyrazy ,,20'°io" zastępuje się wyrazami 
,,12% " ; 

10) w art. 16: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 1 kwotę ,,900.000 zł" zastępuje ~ię kwotą 
,,15.000.000 zł", 

- w pkt 2 kwotę ,,600.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,10.000.000 zł", 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) nabytego w drodze spadku przez osoby za

liczone do III grupy podatkowej, sprawują
ce. przez co najmniej 2 lata opiekę nad wy
magającym takiej opieki spadkodawcą na 
podstawie umowy zawartej z nim przed te
renowym organem administracji państwo
wej o właściwości ogólnej stopnia podsta
wowego i za zgodą tego organu - do 
łącznej wysokości 10.000.000 zł", 

---, pkt 4 skreśla się, 

b) w ust. 2 wyrazy "i złożą oświadczenie, że co naj
mniej przez 5 lat od daty powstania obowiązku 

podatkowego będą zamieszkiwać w nabytym bu
dynku lub lokalu, oraz" zastępuje się wyrazami 
Iloraz co najmniej przez 5 lat od daty powstania 
obowiązku podatkowego będą zamieszkiwać w 
nabytym budynku lub lokalu i", 

c) w ust. 3 po wyrazach "ust. 2" dodaje się wyrazy 
"albo niezachowania warunku zamieszkiwania w 
nim w okresie przewidzianym w tym przepisie,"; 

11) ' art. 17 'otrzymuje brzmienie: ' 

"Art. 17. 1. , Minister Finansów, w drodze rozporzą

,dzenia~ podwyższy: 

1) kwoty wartości rzeczy i praw mająt
kowych nie podlegające opodatkowa
niu, określone wart. 3 pkt 3 oraz W1 
art. 9 ust. l, . 

' 2) przedziały nadwyżki kwot wartości 
rzeczy i praw majątkowych ' podle~a

jących opodatkowaniu podatk'iem 'od 
spadków i darowi,zn, określone w 
skalach, o których mowa wart. 15 
'ust. l, 

3) kwoty wartości rzeczy i praw mająt
kowych wyłączone z podstawy opo
datkowania, , określone w -art. 16 
ust. 1, 

w wypadku wzrostu cen towarów nie,
żywnościowych trwałego ' użytku o po
nad 20% , w stopniu odpowiadającym 

wzrostowi tych cen. 

2. Wskażnik ,wzrostu cen, o którym mowa 
w ust. l, ustala się na podstawie komu-

nikatów Prezesa Głównego Urzędu Sta
tystycznego ogłoszonych w Dzienniku 
Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej "Monitor Polski" w terminie 30 
dni po upływie każdego kwartału." 

Art. 6. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o po
datku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46:, 
poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. l , oraz z 1989 r. , Nr 7, poz. 45, 
Nr lO, poz. 53, Nr 35, poz. 192 Nr 49, poz. 275) wpro'
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. f: 
a) w ust. wyrazy "indywidualnych u~połeczrii(i)-

nych" skręśla się, 

b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: , 
,,1) osoby fizycznej lub osoby prawnej, 
2) jednostki organizacyjnej nie mającej osobo-

wości prawnej."; , 

2) wart. 'l ust. 5, art. 5 ust. 1 i art., 7 ust. 2 wyrazy 
"Minister Finan~ów w porozumieniu z Ministrem ~ol
nictwa, Leśnictwa i- Gospodarki :Lywnościowej" zastę
puje się wyrazami "Minis~r Finansów w porozumie· 
niu z Ministrem .Rolnictwa i , Gospodarki :Lywnościo
wej"; 

~) wart. 2: 
a) w pkt 3 wyrazy "uznanymi za ochronne" skreśla 

się, ; 
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) zajęte ' na prowadzenie innej działalności gos
podarcze j niż działalność rolnicza,"; 

4) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. 1. , Obowiązek podatkowy w podatku rol
nym od gruntów ciąży na osobach fi
zycznych i osobach prawnych będących 
w dniu 1 stycznia roku podatkowego 
właścicielami lub samoistnymi posiada~ 
czarni gospodarstw rolnych. 

2. 0bowiązek podatkowy w podatku rolnym 
od dochodów z działów specjalnych 
produkcji rolnej ciąży na osobach fizycz- / 
nych i oso.bach prawnych będących właś' 
cicielami lub ,samoistnymi posiadaczam~ 
gruntu, na którym prowadzone są działy 
specjalne, i powstaje od miesiąca, w któ
rym rozpoczęto prowadzenie tych dzia
łów. 

. 3. Obowiązek podatkowy z ' tytułów , okreś
lonych w ust. 1 i 2 ciąży na osobach 
prawnych oraz państwowych jednostkach 
organizacyjnych nie mających osobowoś~ 
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ci prawnej również wtedy, gdy są one 
posiadaczami zależnymi. 

4. Jeżeli gospodarstwo rolne lub dział spec
jalny produkcji rolnej . stanowi współ

własność małionków lub odrębną wła~
ność każdego z nich, obowiązek podat- ' 
kowy ciąży łącznie na obojgu małżon

l<:.ach. 

5. W wypadku chowu zwierząt futerkowych 
przez osoby fizyczne óbowiązek podatko
wy ciąży na właścicielu zwierząt, po.dl 
warunkiem udokumentowańia własności 
tych zwierząt. 

.~ 

6. Obowiązek podatkowy w podatku rol
nym ciąży także na osobach fizycznych, 
osobach prawnych oraz na jednostkach 
organizacyjnych nie mających osobowoś
ci prawnej, które ' gospodarują na grun
tach stanowiących własność Skarbu Pań
stwa na podstawie zawartej umowy lub' 

Rodzaje użytków 
rolnych : Grunty orne 

I 
Okręgi podatkowe I I I II I III 

Klasy użytków rolnycH -

-
I 1,95 1,80 1,65 
II 1,80 1,65 1,50 
III a 1,65 1,50 1,40 
III 
IIIb 1,35 1,25 1,15 
IVa 1,10 1,00 0,90 
IV 
IVb 0,80 0,75. 0,65 
V 0,35 0,30 0,25 

, ' VI 0,20 0,15 0,10 

b) ust. 6 skreśla się; 

7) w art. 5: 

a) w .ust. 2 liczbę 0,5 zastępu~e' się liczbą 1,5, 
-b) w ust. 3 liczbę 0,5 , zastępuje się liczbą L5; 

8)' art. 6. otrzymuje brzmienie: 

"Art. ił. 1. . Podatek rolny od gruntów z 1 ha przeli
czeniowego wynosi: 

1) Za I półrocze roku podatkowego -
równowartość pieniężną 1,25 q żyta, 

obliczoną według 'średniej ceny skupu 
żyta za IV kwartał roku poprzedzają
cego rok podatko~y, 

2) za II półrocze roku .. podatkowego -
równowartość pieniężną 1,25 q żyta~ 
obliczoną według średniej ceny skupu 
żyta za II kwartał tego roku. 

2. Średnie ceny skupu, o których -mą.wa Vi 
ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 
Polskiej Rzeczypospoiitej Ludowej "Mo-

I 

\ \ 
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bezumownie, z tym że obowiązek podat
kowy w pódatku rolnym od gruntów roz
poczyna się z dniem 1 stycznia tego roku, 
w którym objęto grunty ' w zagospodaro
wanie, a jeżeli objęcie nastąpiło po żni
wach ---J z dniem 1 stycznia roku następ
nego. Obowiązek podatkowy wygasa z 
upływem tego roku, w ciągu którego 
ustało gospodarowanie, a jeż,eli gospoda
rowanie ustało przed żniwami - ' z koń~ 
cem roku poprzedniego."; 

5) po. art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:. 

"Art. 3a. Obowiązek ' podatkowy, o którym mowa w 
. art. 3, nie dotyczy: 
1) Skarbu Państwa, 
2) rad narodowych."; 

6) w ·art. 4: 

-

a) ust. 5 otrzymuje ' brzmienie: 
,,5. Ustal~ się następujące przeliczniki powierzchni 

użytków rolnych: 

Łąki i pastwiska 

IV I I II I III I IV 

Przeliczniki -

1,45 
1,35 
1,25 

1,00 
0,80 

. 0,60 
0,20 
0~05 

1,75 . 1,60 1,45 1,35 
1,45 1,35 1,25 1,10 

1,25 1,15 .1,05 0,95 

0,75 . 0,70 0,60 0,55 

0,20 0,20 0,15 0,15 
0,15 0,15 0,10 0,05 . 

nitor Polski" w terminie 30 dni po upły
wie kwartału.~'; 

9) dodaje się art. 6a w. brzmieniu: 

"Art. 6a. OSbby prawne i państwowe jednostki orga-
nizacyjne nie mające osobowości prawnej 
są 'obowiązane obliczac i odprowadzać po
datek rolny od gruntów - bez wezwa
nia - na rachunek budżetu właściwej ze 
względu ' na . miejsce położenia gruntów' 
rady narodowej stopnia podstawowego."; 

10) w art. 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Od dochodu stanowiącego podstawę' opodatkowa-. 
nia ustalonego w sposób określony w ust. 1 lUD 
4 odlicza się kwoty dokonanych darowizn na cele 
społecznie użyteczne', w tym również na rzecz 
organizacji społecznych ' i fundacji ---; do wyso
kości nie przekraczającej 100/0 tego dochodu."; 

11) art. 8 otrzymuje brzmienie: 
I 

Podatek rolny od dochodów z działów 
specjalnych produkcji r9lnej ustala sięl 
według następującej ' skali: 

·1 

I 

I 
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Dochód podlegający 
opodatkowaniu Podatek wyJl9Śi 
rocznie w zł 

ponad do -

4.000.000 10% 
., 4.000.000 ---' 5.000.000 400.000 zł + 20% od kwoty ponad 4.000.000 zł 

5.000.000 - 7.000.000 600.000 zł + 30% od . kwoty ponad 5.000.000 zł 
. 7.000.000 - 10.000.000 1.200.000 zł + .40% od kwoty ponad 7.000.000 zł 

ZAOO.OOO zł + 50fJ/o od kwoty ponad 10.000.000 zł, 10.000.000 i w~ęcej 
nie więcej niż 40fJ/o dochodu podlQgającęgo opodatkowaniu 

2. Minister Finansów, w drodze rozporządze
nia, może podwyższyć kwotę dochodu z 
działów specjalnych produkcji rolnej, 
podlegającą opodatkowaniu według stałej 
stawki procentowej, oraz zmniejszać 

stawki podatku określone w ust. 1."; 

12) art. 9 otrzym,uje brzmienie: 

"Art. 9. 1. Jeżeli osoba fizyczna, osoba prawn·a lub, 
jednostka organizacyjna nie mająca QiSO

bowości , prawnej oprócz dochodów z dzia
łów specjalnych produkcji rolnej, przekra
czających w roku podatkowym 4 mln zł, 

osiąga również dochody w rozumieniu 
przepisów o podatku wyrównawczym lub 
o podatku dochodowym, podatek rolny 
od dochodów z działów specjalnych usta
la się w następujący _sposób: 
1) od sumy dochodów - po odliczeniu 

należnego podatku wyrównawczego 
lub podatku dochodowego - oblicza 
się podatek według skali określonej 

w art. 8, 
2) . ustala się stopę procentową tak obli

czonej kwoty podatku do tego docho
du, 

3) usta·loną w ten sposób stopę procento
wąstosujesię do dochodu podlegają
cego opodatkowaniu podatkiem rol
nym od dochodów z działów · specjal
nych produkcji rolnej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 
małżonków osiągających dochody z dzia
łów specjalnych produkcji rolnej, jezeli 
jedno z nich lub oboje uzysk:ują dochody 
w rozumieniu przepisów o podatku doi
chodowym. 

3. Minister Finansów, w dr odze rozporzą
dzenia, ustala szczegółowe zasady i tryb 
wymiaru podatku od . dochodów z działów 
specjalnych produkcji. rolnej."; 

13) art. 10 skreśla się; 

14) art. 11 otrzymuje brzmienie; 

"Art. . 11. Osoby prawne i państwowe ' jednostki orga
nizacyjne nie mające osobowości praw~ej 

są obowiązane obliczać i odprowadzać po~ 
datek rolny od dochodów z działów spece 
jalnych produkcji rolnej - bez wezwania-, 
na rachunek urzędu skarbowego, na które
go terenie działania znajdują się prowadzo
ne przez nie działy specjalne produkcji rol
nej."; 

15) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. 1. Zwalnia · .się od podatku rolnego o,d 
gi:untów: 

" 1) użytki rolne klasy VI i VIz, 
2) grunty położone w palii e drogi gra;

nicznej, 
3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte 

melioracją - w roku, w którym upra
wy zostały zniszczone wskutek robót 
drenarskich, 

4) grunty nabyte w drodze kupna na' 
utworzenie nowego lub powiększenie 
już istniejącego gospodarstwa oraz 
grunty Państwowego Funduszu Ziemi 
objęte w trwałe zagospodarowanie ----j 

na okres 5 lat, 
5) grunty powstałe z zagospodarowania 

nieużytków - na okres 5 lat, licząc 

od roku następnego po zakończenii.l 

zagospodarowania, 
6) grunty otrzymane w drodze wymiany 

lub scalenia - na 1 rok następujący 
po roku, w którym dokonano wymia
ny lub scalenia gruntów. 

2. Okres zwolnienia, o którym mowa w , 
ust. 1 pkt 4, liczy się od roku podatko- . 
we go następującego po roku" w którym 
zawarto umowę sprzedaży gruntów lub! 
przyjęcia gruntów w trwałe zagospoda- , 
rowanie. / 

3. Po upływie' okresu zwolnienia, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje siEl! 
ulgę w podatku rolnym od gruntów, po
h~gającą na obniżeniu podatku w pierw
szym roku podatkowym o 75fJ/o i w dru
gim roku o 500/0 . . 

4. W razie nabycia gruntów od indywi
dualnych właścicieli gospodarstw roI-, 
nych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli 

nabywca jest małżonkiem, krewnym w 
linii prostej, pasierbem, zięciem .lub sy
nową sprzedawcy gruntów. 

5. Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Pań

stwowegoFunduszu Ziemi w drodze 
kupna nie stosuje się, jeżeli przedmio· 
tern nabycia są grunty objęte uprzednio 
przez nabywcę w trwałe zagospodaro~ 

wanie. 
,6. Za trwałe zagospodarowanie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 5, uważa się: 

objęcie gruntów w dzierżawę lub użyt

kowanie na okres nie krótszy niż 10: 
lat." ; 
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16) art. 13 otrzymuje brzm'ienie: 

"Art~ 13. 1. Podatnikom - pod,atku rolnego przysługu
je ulga inwestycyjna z tytułu wydatków 
poniesionych na: 
1) budo.wę lub modernizację budynków 

inwentarskich oraz obiektów służą

cych ochronie środowiska, 
2) zakup i/ zainstalowanie: ' 

aj deszczowni, 
b)- urządzeh melioracyjnych i urzą

dzeń zaopatrzenia gosp-odarstwa w 
wodę, 

c) urządzeń do wykorżystywania na 
cele produkcyjne naturalnych źró
deł energii (wiatru, biogazu, słoń· , 

ca, spadku wód). ' 

2. U!ga inwestyCyjna polega na odlicze
niu od należnego podatku rolnego 
250/0 udokumentowanych rachunkami 
na).dadów 'inwestycyjnych. ' 

3. Ulga z tytułu tej same.j inwestycji 
nie może być stosowana dłużej ni~ 
p~zez 15 lat. 

4. Pndatnik traci prawa ,do odliCzenia 
bd podatku rolnego nie wykorzYstanej 
kwoty ulgi inwestycyjnej w przypad
ku sprzedaży o1:)iektów i ' urządzeń, od 
których przyznana została ta ulga, lub 
przeznaczenia ich na- inne cele niv 
określo'I?,e w ust. 1. 

5. ' Minister Finansów, w drodze rozpo
rządzenia, określi tryb postępowania 
pr~y " stosowaniu ulg inwestycyj

, nych."; 

17) po art. 13 dodaje się art. 13a--,13c w brzmieniu: 
.. "Art. i3a. 1. Przy opodatkowaniu , gospodarstw 'rol-

riych: ' 

' 1) żołnierzy odbywających zasadniczą 
służbę wojskową " lub długdtrwałe 
przeszkolenie ' wojskow'e, 

,21 ośób ' spełniającycll ~astępczo obo
wiązek służby wojskowej w formie 
skoszarowane j 

...:., prowadzących te gospodarstwa bez:
pośrednio przed powołaniem do służ
by, stosuje się ulgę , w podatku :rolnym 
.od -gruntów w wyspkośCi 00%. 

2. ' Przy opodatkowaniu, gospodarstw rol
nych cztonków rodzin osób wymięnio
nyc,h w ust. 1 pkt 1 i 2, które bezpo
średnio przed ' powołaniem do służby 

, , ' pracowały w tych gospodarstwach, sto
suje się ' ulgę ' w podatku rolnym od, 
gruntów w wysokości 40()/0: " . 

3. Ulg'i określoI,le w ust. 1 i 2 przysługują, 
j7żeli służb,a trwała co najmniej 9 mie~ 
~llęCy. , 

Art. 13b. 1, Podatek rolny od gruntów położonych 
na terenach podgórskich i górskich ob· 
niża się o 3()Q/o dla gruntów klas t II, 
lIla, III i ' IIIb, a o 600/0 dla gruntów 
klas IVa, IV, IVb i V. ' 

2. Za , miejscowośCi położone na terenach 
podgórskich -i gÓFskich uważa się miej-

/ 

. scowości, w których co najmniej 5rJl/o 
użYtkÓW' rolnych jest ; położonych ,po- -

' wyżej ' 350 , m nad ' poziomem morza. 
Wyka:z " ty~h miejscowoości dla woje
wództwa: ustala terenowy organ admi
nistracji państwowej o właściwości o· 

- g'ólnej stopnia wojewódzkiego. , ' ' 

Art. 13c. 1. W razie wystąpienia klęski żywiołowej, 
, która spowodowała . istotne 'szkody w' 

budynkach, ziemiopłodach, inwentarźu 
żywym lub martwym albo w ' ,drzewo· 
stanie, przyznaje się p~datnikom ulgi w 
podatku rolnym przez zaniecha:nie jego 
ustalania albo poboru w całości lub w 
części, w wysokości zależnej od W2)~ 

. miarów strat spowodowanych klęską w 
gospodarstwie r~lnym , . 

_ 2. Pr~y przyznawaniu ..ulg, i ustalaniu ich 
wysokości uwzględnia się wysokość 
otrzymanego odszkodowania z tytułu 

ubezpieczenia . ustawowego. 
3. Ulgę pr~yznaje śi'ę za ten rok podat

kowy, w którym klęska miała mieJsce; 
jeżeli klęska m:iała miejsce po zapłace
niu podatku za dany rok, ul gę- sto,
suje się W następnym roku podatko-
wym." : ' 

Art: 7. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o podat
.kach i opłatach lokalny<,:h (Dz. U. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. 
Nr W, ~oz.132 i Ź 1989 r.Nr 35, poz. 192) wprowadza się 
następUjące zmiany: -.... ' 

1) a.rt. 1--.:11 otrzymują brzmienie: 
"Art. 1. Ustawa określa obowiązek podatkowy w po

datku od nieruchomoścI" podatku drogo
wym, podatku od posiadania psów, opłacie 
targowej, ' opłacie miejscowej oraz opła.cie-

administraoyjnej. ' , I 

Art. 2. Obowiązek podatkowy w podatku od nieru· 
choIl)ości , ciąży na osobach ,fizycznych, oso.
ba.:ch prawnych. oraz jednostkach' orgaIiiza
cyjnychnie mających osobowości prawnej, 
które: 
1) są 'V,łaścicielami, samqistnymi posiada-

czarni nieruchomości lub ,obiektów bu,
dowlanych nie złączonych trwale z grun- , 
tem, " 

2) posiadają, w tym również b'ez tytułu 
prawnego, nier,uchomości _ lub , obiekty 

-budowlane ni~ związane trwale z grun
tem, stanowiące własnqść -Panstwa, 

3) są 'użytkownik~mi wieczystylńi nieru-
chomości. ' . , ' 

Arf. 3. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nierucho
mościpodlegają: ' 
1) budynki lub ith części, 
2) , budowlEi związane' wyłącznie , z plfOh 

wadzeniem dzi~łalności gospodarczej 
innej niż działaln6ść rolnicza, , 

3) grunty ' nie objęte prze'pisami o podat-
, ku roJnym, , 

4) grunty objęte ' przepisami ' o pO~atku 
rolnym, związane z prowadzeniem ~ 
działalności gospodarczej innej ',' niż 

. działalność rolnit:za. 

, \ 
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2. Za działalność rolniczą, . w rozumieniu 
ustawy uważa się produkcję roślinną i 
żwierzęcą, w tym również produkcję rąa
teriału siewnego,. szkółkarskiego, hodaw-

· lanego oraz reprodukcyjnego, produkcję 
warzywniczą gruntową i szklarniową, roś-
lin ozdobnych, grzybów uprawnych, sa
downictwa, hodowlę i produkcję' materia
łu zarodowego żwierząt,. ptactwa i owa
dów, produkcjęZ\yierzęcą typu przemy
słowego fermowego oraz hodowlę ryb. 

3. Za budyneĘ w ',rozumieniu ust.awy uważa 
się obiekt ' budowlany umocowany w zie
mi lub na ziemi, posiadający ściany IUQ 
slupy aibo: filary oraz pokrycie· dachQwe. 

Art, . 4. 1. Podstawę opodatkowania stanowi: 
1) dla budynków mieszkalnych podlega

jących ustawowemu ubezpieczeniu, z 
wyjątkiem ich części zajętych na pro

. wadzenie działalności gospodarczej -
wartość . ustalona dla celów ubezpie
czenia ustąwowego, 

2) dla pozostałych budynków oraz części 
budyp.ków mieszkalnych, o których 
mowa w pkt 1, zajętych na prowaąze
nie działalności gospodarczej - po-' 
wierzchnia użytkowa, . 

3) dla budowli - ich wartość początko
wa okr~ślona wedłuir zasad przewi
dzianych w odrębnych przepisach cHa' 
celów amortyzacji, chociażby 'były 
one całkowicie zamortyzowane, ' 

4) dla gruntów ~ powierzchnia tych 
gruntów. 

' 2. Jeżeli część budynku mieszkalneglzaię c 
ta jest na prowadzęnie działalności gos
podarczej, podstawę opodatkowania czę

ści mieszkalnej budynku stanowi częsc 

wartości ubezpieczeniowej budynku od
powiadająca , procentowemu stosunkowi ' 
powierzchni użytkowej zajętej na celt' 
mieszkalne do powierzchni użytkowej 

całego budynku. 

Art. 5. 1. Minister Finansów, w dtoaze rozporządze
nia, określa 'wysokość stawek podatku 
od ' nieruchomości, z tym że podatek ten 
nie może przekroczyć rocznie: 
1) od budynków ' mieszkalnych lub ich, 

części -' O,P'/o ich wartości, 
2) od budowli ---, 2%, ich wartości, 
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej' bd

, -dynków lub .· ich części wymienionych 
w arf. ~ ust. l pkt 2: 
a) związanych z prowadzoną działal

nością gospodarczą - 15.000 zł, 

b) od pozostałych - 5.000 zł, 
4) od 1 m2 powierzchni gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem dzia
łalności gospoda~czej ~ 500 zł, 

b) pozostałych ~ ~O zł. 

/ 2. Rady narodowe stopnia podstawowego 
mogą obniżać do 5Cf% stawki podatku 
określone : w rozporządzeniu, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Za grunty związane z prowadzeniem dzia
łalności . gospodarczej uważa się grunty 

.I 
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zabudowane i ni-e zabudowane, służące dla 
potrzeb prowadzonej działalności gosPO" 
darcze j, . a ,w szczególności: 

1) grunty pod budynkami produkcyjnymi, 
magazynowymi, administra.cyjnymi, 
socjalnymi, hotelowymi, ' " 

2) grunty pod budowlami i urządzeniami. 
3) grunty za.jęte pa drogi wewnętrzne 

i place manewrowe, place składowe, 

: zieleńce oraz tereny, na których są; 
lub l?ędą realiz'owane zadania jnwesty
cyjne. 

Art. 6: 1. Obowiązek podatkowy powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca ' następującego 
po miesiącu, w którym powstały okolicz
ności uzaslidniające powstanie tego obo:, ' 
wiązku. 

, 2. Jeżeli okolicznością, ' od której' jest uzd;
leżniony obowiązek pOdqtkowy, jest ist
nienie budowli albo budynku lub jego 
części, obowiązek podatkowy powstaje 
z dniem 1 stycznia roku następującego , 

po roku, w którymbud9wa została zakoń
cwna albo w którym rozpoczęto użytko
wanie budynku lub jego części- przed ich, 
ostatecznym w)1ikończeniem . 

~. Jeżeli w ciągu roku podatkowegq bastą
piła zmiana sposobu wykorzystania bU-I 
dynku alb'o gruntu lub ich części, ' mająca , 
wpływ na wysokość opodatkowania v.) 

tym roku, . podatek ' jllega . obniżeniu lub 
podwyższeniu, poczynając od pier!Vszego 
dnia miesiąca następującego po mie-, 
siącu, w którym nast~piła ta zmia~a. 

4. Obowiązek podatkowy wyga~ z · upły
wem miesiąca, w którym ustały okolicz, 
n ości uzasadniające ten obowiązek. 

5. Jeżeli obowiązek podatkowy , powstał lub 
wygasł w ciągu roku" poda-tek za t~": 
rok ustala się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w których istniał obowiązek. 

6. Osoby fizyczne oraz jednostki organiza
. cyjne nie mające osobowości prawnej, 
z wyjątkiem -wyVnienionyc;h w ust. 7, są; 
obow'iązane, złożyć włąśGiwemu organowi 
podatkowemu wykaz nieruchomości. spo
rządzony na formularzu według ustalo
nego ' wzoru, w terminie 14 dni od dniii\ 
wystąpienia okoliczności uzasadniających 

powstanie obowiązku w podatku od ' nie,
ruchomości ·oraz informować ten organ 
o zaistnieniu zmian, o ' których mowa w 
ust. 3, w terminie 14 dni od ich za
istnienia: 

7. Osoby prawne oraz państwowe jed.nostki 
organizacyjne nie mające osobowości 

prawnej są obowiązane: 
1) składać właściwemu org'anowi podat

kowemu deklaracje na podatek oc! ' 
nieruchomośc~ nadany rok p9<iatko
wy, .sporządzone na formularzu według : 
ustalonegó wzoru, do dnia 31 stycznia 
tego roku, a jeżeli obowiązek podat-
kowy powstał po .tej dacie w ~er· · 

\. .1 
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Art. 7. 1. 

mmIe - 14 dni. od _ dnia' wystąpienia 
okoliczn,ości uzasadniających ' powsta
nie tego obowiązku; w f6.zie za'istnie
nia zmian, o których mowa w ust. 3, 
skórygować odpowiednio deklaracje w 
terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
tych zmian, 

: ' I 
2) wpłacać obliczony w deklaracji po~ 

ctatekod nieruchomości '~ bez wezwa
nia - ' na rachunek budżetu właściwej 
rady narodowej stopnia podstawowe
go za poszczególne miesiące w ter'
mini~ , d.o dnia 15 każdeg.o miesiąca. 

, I 

Nte " podlegają . podatkowi od nie,rucho
mości: 

, 1) \budynki mieszkalne o powierzchni 
całkowitej powyżej 800 m2 oraz bu
dowle związane z tymi ' budynkami, 
z wyjątkiem znajdujących się w tych 
bijdynkach lokali zajętych na prowa
dzenie działalnoścI gospod~rczej, 

2) budynki mieszkalne o powierzchni 
całkowitej · poniżej 800 m2, stanowiące 
własność spółdzielni mieszkaniowych, 
z wyjątkiem znajdujących .się w tych: 
budynkach lokal'i zajętych na ' prowa
dzenie działalności gospodarczej, 

3) lokale w małych domach mieszkal
nych zajmowane na podsfi1wie decyzji 
administracyjnej o przydziale l,Okalu 
mieszkalnego, z wyjątkiem lokali zaj
mowanych nd' prowadzenie działalno-

śCi gospOdarczej, '. 
4) grunty z.wiązane z budynkami i ,bu

dowlami, o których mowa w pkt 1, 
2 i 3, 

5) budynki mieszkalne lub ich części sta
nowiące własność osób. fizycznych , 
i osób prawnych oraz ' państwowych 
jednostek organizacyjnych nie ińa
jących osobowOśc; prawnej prowadzą
cych gospodarstwa rolne, zajęte na 
m'ieszkania . przez osoby utrzymujące 

się z pracy w tych gospodarstwach, 
' albo emeryt6w lub rencistów, otrzy
mujących świadCzenia z tytułu pracy 
w gospodarstwach · rolnych, 

6) budynki gospodarcze związane z pro
wadzeniem gospodarstwa rolnego lub 

.działuspecjalnego produkcji rolnej, 

7) budy;nki lub iCh części przydzielone 
do bezpłatnego użytkowania osobie, 
która przekazała w zamian za emery
turę lub rentę go.spodarstwo rolne 

' Państwu, jeżeri nie_ są wynajęte lub 
wydzierżawione, a ' także działki grun-

. tu przydzielone . do bezpłatnego użyt
kowania takiej osobie, 

8) budynki lub h::h części Z"a j ęte na: 
a) domy opieki społecznej' , 

b) żłobki', przedszkola, szkoły podsta-' 
. wowe, , ogólnokształcące i zawodo
. we, szkoły wyższe oraz internaty 
p~zy tycn sl?;kola<;:b" 

, 
I 
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c) muzea i archiwa udostępnione do 
użytku publicznego oraz biblioteki · 
publiczne, teatry, filharmonie, ope
ry ,i o'peretki, orkiestry syrnfo-

- nicme i kameralne, zeąpoły pieśni 
i tańca, a także zespoły ' chóralne, ' , 

d) działalność charytatywną, - !/Ii 
okresie jej wykonywania, 

e) potrzeby społecznej/ służby zdro
wia ' oraz zakładów i jednostęk b1.1-
dżetOwych, z ,wyjątkiem wykorzy
stywanych do prowadzenia działal" 
ności gospodarc~ j, 

f) potrzeby i prowadzenie przez sto-' 
warzyszenia statutowej działalności 
wśród dzieci i młodzieży w zakre
sie oświaty, wychowania, nauki 
i techniki, kultury fizycznej i spor
tu, z wyjątkiem wykorzystywanej 
do prowadzenia działalności . gos
podarczej, 

9) budynki i grunty wpisane do rejestru 
zabytków - pod warunkiem ich 
utrzymania i konserwacji zgodnie z 
przepisami o ochronie zabytków, z wy-" 
jątkiem części zajmowanych na prp," 
wadzenie działalności gospodarczej, 

10) pod warunkiem wzajemności - nie
ruchomości będące własnością państw 
obcych ~ub organizacji mię~zynarodo
wych albo przekazane im ' w użytko

wan'ie wieczyste, przeznaczone na .sie
dzibyprzedstawicielstw' dyplomatycz
nych, urzędów konsularnych i innych 
misji korzystających z przywilejów, 
i immunitetów na mocy ustaw, umów 
lub zwyczajów międzynarodowych, . , 

11) budynki -' lub budowle oraz grunty 
stanoWłące własność lub będące w po
siadan'iu spółdzielni inwalidów lub 
spółdzielni niewidomych oraz związ
ków tych spółdzielni, zajęte na ośrod
ki rehabilitacyjno-lecznicze lub wypo
czynkowe dla ' inwalidów lub niewIdo
mych, 

12) nieruchomo'ści lub ich CZęSCI, stano
wiące własność ociemniałych inwali- ' 
dów I grupy, z którymi nie zamiesz
kują wspóln'ie dorosłe dzieci posiada
jące własne ' źródła utrzymania, 
z wyjątl~iem części zajętych na pro:-

'-wadzeni.e działalności gospodarczej, 
13) budynki, budowle oraz grunty należą-

14) 

15) 

ce do kolei państwowych, portów lot
niCzych, rzecznych i . morskiCh, 
państwowe przedsiębiorstwa użytecz

ności publicznej oraz państwowa jed-
nostka organizacyjńa!,Polska Poczta, 
Telegraf i Telefon", . 
budynki ··i budowle wybudowane nal 

terenie nowych ,budów, jeżeli ' są wy-
korzystywane na potrzeby tych budów 
przez okres realizacji budowy oraz w 
okresie 6 miesięcy po oddaniu jej do 
użytku, 

., 

./ 
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16) rurociągi '1 zajęte pod nie grunty, 
17) pracownicźe ogrody', dzIałkowe oraz 

znajdujące się na ich 'terenie budynki. 
jeżeli nie przekraczają norm po
w:ierzchni ustalonych dla tych budyn-

. ków w statucie ' Polskiego Związku 
Diiałkowców lub wydanym na jego, 
podstawie regulaminie pracowniczych 
ogrodów. dZiałkowych, 

.18) drogi publiczne, 
19) grunty:' 

ar określone ' jako leśne w przepisach 
o. państwowym gospodarstwie leś .. 
nym; , 

b) zajęte na tereny leśne pasów 
oChronnych, 

c) zajęte na cele dróg publicznych , 
oraz przez zarządy . tych dróg, 

d) wyeksplo#ltowanych wyrobisk gór
niczyCh, 

e) zajęte trwale na ' obozowiska oraz, 
bazy. wypoczynkowe dla dzieci 
i młodzieży, ' , 

20) nieruchomości lub ich części stano. 
wiące własność osób prawnych ; ko
ściołów i innych związków wyzna" 
nlowych ll.lb używanych przez/ nie na 
podstawIe innego tytułu prawnego, 
korzystające ze zwolnienia od podat
ku - od . nieruchomości na podstawie ' 
przepisów szczególnych. ' 

Ar't. 8. 1. Obowiązek podcrtkowy w podatku drogo-o 
wym ciąży na osobach fizycznych, oso
bach ' prawnych oraz państwowych jed
nostkach ' organizacyjnych nie mających 
osobowości' prawnej oraz organizacjach 

· politycznych ,- z tytułu posiadanIa po-
· 'jazdów samochod()wych, przyczep, ciąg

ników, motocykli. motorowerów oraz wy
posażonych w silniki . jachtów, promów 
i łodzi. 

2. Obowiązek podatkowy, o którym mowćl ' 
w ust. 1, powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym ilastąp'iła rejestracja, 

· a jeżeli przedmiot opodatkowania niel 
podlegą. rejestracji - od miesiąca następu
jącego po miesiącu, w którym objęto ten 

, przedmiot w posiadanie. 
.3. Obowiązek podatlcowy, o którym mowa 

' w ust. 1, wygasa z końcem róku, w któ
rym do~onano wyrejestrowania przedmio
tów Qpodatkowania" a jeżeli przedmioty 
,nie podlegają rejestracji - z końcem 
roku, w którym' ustało -ich posiadanię. 

Art. 9. 1. Opodatkowaniu nie podlegają : 

1) pod warunki~m wzajemnoŚci p'o-: 
jazdy samochodowe oraz ijachty , i ło-, 

dzie, . będące. w posiadaniu przedsta- ' 
. wicielstw ' dyplomatycZIJ.ych, urzędów 

konsulamyeh 'i innych misji zagra
nicznych, korzystających z 'przywile- ' 
jów' i Immunitetó'Wi na podstawie 
ustaw, umów lub zwyc~aj'ów między
narodowych, oraz członków. ich pers 0- " 

I. 
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nelu, jak również innych osób zrów-, 
nanych z nimi, jeżeli n'ie są obywa
telami polskimi' i nie mają miejsca 
stałego pobytu 'na terytorium Polskiej 
Rzeczypbspó1ite j' Ludowej, ' 

2f samochody osobowe, motocykle ' o'tazl 
motorowery należące do· inwalidów 
i używane przez n'ich do cęlów nie
zarobko,wych, z tym że zwolnienie to 
obejmuje ' tylKO jeden pojazd~ 

3) pojazdy należące do jednostek budże.
towych, zakładów budżetowych o;rhz 
szkół wyższych, 

4) pojazdy używanedq przewozów' pa
sażers~ich w ramach regularnej ko
munikacji autobusowej oraz pojazdy 
·należące do , przedsiębiorstw (zakła
dów) komunikacji miejskiej i oczysz
czania, z wyjątkiem taksówek, 

S) pojazdy wpisane ~ do rejestru' zabyt-' 
ków j ujęte w ' centra1nej kar:totece 
Komisji Technicinej Polskiego 'Związ
ku ' Motorowego Pojazdów Zabytko
'wych, 

6) . pojazay samochodowe należące do' 
jednostek organizacyjnych dr.ógpu- · 
b!icznych, 

7) pojazdy samochodowe należące do 
instytucji charytatywnych, kościołów 

.. i innych związków wyznaniowych, wy 
korzystywane bezpośredn'io do prowa
dzenia działalności charytatywnej, 

8) łodzię służące do zawodowego połowu ' 
ryb oraz łodzie w gospoq,arstwach rol
nych służące do przewozu ziemiopło- ' 

dów, 
9)' łodzie motorowe o pojemności . skoko

wej silnika pomze] 200 cm3 oraz 
jachty mieczowe z silnikiem o. pojem-, 
I\ościskokowej silnika pon'iżej 20,0 cm'. 

2. Za inwalidów, o których mowa 'w ust. 1 
pkt 2, uważa się: . 

l) inwalIdów I i II grupy, .' 
2) inwalidów III .grupy ,ze ' schorzeniami 

. '(uszkodzeniami) kQńczyn, którzyzgod- - ' 
n'ie z OFzeczeniemzakładu społecmej 
służby zdrowia, upoważnionego do pro
wadzenia 'badań lekarskich ' kierowców 
i kandydatów na kierowców, ' mogą 
kierować pojazdem, 

3) inwalidów, którym ze względu na ro- ' 
dzaj' schorzenia (inwalidztwa) zostały ' 
przyznane pojazdy przez właściwy 

organ admin.istracji. państwowej bądŹ; 
u których zakład społecznej służby ' 
zdrowia stwierdził przydatność pośia
dania pojazdu :z;e względu na inwa
lidztwo, 

4) inwalidów: wojennycl'f i wojskowych. 
3. Zwolnienie od · podatku określone . w: 

ust. 1 pkt 2 stosuje się rÓwnież, gdY, 
pojazd. jest zarejestrowany na współ~ał
żonka lub jednego z rodziców inwalidy, 
p@ostających z nim we wspólnym gospo
dąrstwie domowym.! . . 

'. 
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Art. lQ. 
I 

Minister· Finansów, w drodze rozporządzenia, , 
okreś la wysokość sta'wek podatku drogowe
go, z uwzględnieniem rodzaju środka trans
portowego, jego ładój\rno~ci, pojemno~ci sil
nika lub masy całkowitej" oraz tryb i organy 
właściwe do wymiaru i ' poboru podatku, 
z tym że roczna stawka podatku od posia
daniii jeą.nego środka transportowego, okre
ślonego wart. 8' ust. L niemoze przekro-
czyć : 

1) od motocykla, moto'roweru 
oraz samochodu osóbowego ' 

2t od pozostałych środków 
500.000 zł, 

transportowych ' 900.000 zr. 
Art. 11. 1. ' Osoby fizyczne uiszczają podatek drogo

wy od środków transportowych, podlega
jących ' rejestracji bez wezwania - w 
urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych ' 
podległych ,dyrekcji wojewódzkiej "Pol
Ska Poczta, Telegraf i Telefón" właściwej 
ze względu na iniejsce iarejestrowaniC!
pojazdu. Wpływy z tytułu , podatku c;ly-

, rekcje wojewódzkie, po potrą~eniu wyna
, grodzenia nąle'żnego za pobór podatku, 
przekazują 'na ' rachunek , budżetu właści
wej wojewódzkiej rafly narodowej. Wp~y· 
wy, te . podlegają następnie podzia10wi na 
rzecz ' budżet9w rad narodowych stopnia . 
podstawowego, proporcjon!llnie do , liczby 
samochodów . według stanu na dzień 

1 stycznia roku poąatkowego. 
2. Osoby fizyczne ~szczają podatek.' 'dro,

'gowy od środków ' transportowych cle: 
,podlegających rejestracji -. bez wezww 
nia -' na rachunek budżetu rady naro
dowej miasta, dzielnicy lub gminy, wla,-
ści:wych dla miejsca zamieszkania iych 
osób. 

3. Osoby prawne oraz państwowe jednostki 
organizacyjne , nie mające osobowości 
prawnej uiszczają bez wezwąrua podatek · 
drogowy na . rachunek budżetu rady-naro
dowej miasta, dzielnicy . lub gminy, wła.-

. śc;iwych ze względu na ' mf~jsce zareje
strowania środka · transportowego, a jeże" 
li środek ten podrega~ rejestracji - ze 
względu na siedzibę osoby prawnej lub 
jednestki. ' ' 

4. W razJe zmiany posiad<tczą. pojazdu, do-: 
wód uiszczenia 'podat-ku zaćhowuje swą 
ważno~ć w :stosunku do nowego posia
dacza do końca roku podatkqwegq/'; , 

2) w art. 12 ust. 5 skreśla się;, ' , .. 
3) art. 13 i 14 otrzymują brzmienie: 

"Art. 13. 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od 
osób fizycznych i oS.ób prawnych, doko

. nujących sprzedaży na 'targowiskach. 
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, 

są ', wszelkie miejsca (hale targowe, baza," 
ry, place), w których prowadzony J,e,~ 
handel z ręki, koszów"stoisk, wozów kon- , 
nych, przyczep, pojazdów samochodowych 

, itp., a takźe sprzedaż zwierząt,' pojazdów 
samochodowych ' i części do tych pojaz-
dów. ' 

( 

/ 
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3. Opłatę targową pobieras'ię niezależnie. 
od należności przewidzianych w . odręb~ 
nych przepisacłl za korzystanie z urzą

dzeń targowych oraz za inne usługi 
świadczone przez ,jednostkę prowadzącą 

, targowisko. 
4. Rady narodowe '· stopnia ~· podstawowego ' 

określają wysokOŚĆ ' dziennych . stawek 
opłaty targowej Qraz sposób jej 'poboru, 
w tym również zarżądzają pobór Yv dro
dze ' inkasa i okIeślają inkasentów oraz , 
wynagrodzenie za pobór tej opIaty. 

Art. 14. 1. Zwalnia się od opłaty targoweFosoby 
. wymienione w iirt. 13 ust .. '1, które ' są: 
podatnikami podatku od ,nieruchom.osci 
położonych na targowiskach. , 

2. Rady narodowe stopnia podstawowego 
mogą stosować inne zwolnienia niżokre-
ślone , w ustawie."; , 

4) w art. 15: 
a) w ust. 3 wyrazy. ' "Przewodniczącym Głównego 

Komitetu Turystyki" zastępuje się wyrazami ".Mi- ' 
nistrem Ochrcmy Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leś1:lictwa.", 

b) ust. 4 otrzymyje brzmienie: 
.,4. Rady narodowe stopnia podstawowego wla;

ściwe dla miejscowości, vi których pobier~ się . 
opłatę miejscową, określają dzienne stawki 
opłaty, zwolnienia ' i ulgi, ' terminy płatnoścL 
oraz sposÓb jej poboru, 'w .tym również zarzą
dzają pOQór w' drodze 'inkasa, ': określają ' inka
sentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.", 

c), ust. 5 i 6 skreśla się; , 

5) art. 16 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 16. Rady narodowe stopnia: podstaw,owego mo- -

gą wprowadzać opłatę. administracyjną za 
czynnosCl urzędowe wykonywane· przez 
podległe im organy, jeżeli czynności te nie 
są objęte przepisami o opłacie skarbowej, 
określać. jer wysokość, kierując się praco
chłonnością czynności urzędowych, ustalać 

. terminy plalnóści, sposób pohoru, ': W tyIllj 
również zarządzać pobór w drodze inkasa, 
określać inkasentów i wysokość wynagro: 

, dzenia za inkaso." . 

Art. 8. W ustawie z dnia 16 lipca i987 , i. o jednost
' kach innowacyjno,wdrożeniowych (Dz. U. Nz: 22, poz: 126 
i z 1989 r. Nr 6, poz. ' 33} ' wprowadza ' Się' następujące 
zmiany: '_ 

l) wart. 8 ust. 1 pkt ~, 2 i 4 skreśla się; 
..- 2) ar~.9 skreśla się; 

~) wart. 10 ust. 1-'3 oraz oznaczenie -liSt. 4 skreśl" 
.' się,_ 

4) Vi art. 11: 
a) w ust .. 1 wyrazy "l 9" 'ski:eśla się, 
b) w ust. 2 cyfrę ,,9(' skreśla~ się. 

Art .. 9. W ustawie ,z dnia 31 stycznia 1989 r: o podat
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 3"poz. 12 
Nr 54, poz.320) wprowadza -się następujące zmiany: . . / . 

. ' 1)' art. r otrzymuje brzmienie: 
"Art. 1. ' Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem 

dochodowym dochodów osób prawnych, or
ganizacji polity<;znych · oraz prowadzących 

, 

, . 
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działalność gospodarczą państwowych jedno
stek ' organizacyjnych nie mających osobo
wości 'pJ;awnej, zwanych 'dalej ' «podatni
kami»."'; 

2) , w art, 9 ust. 1: 

a) w pkt 5 po wyrazach "osób- prawnych" dodaje się 
wyrazy "z wyłączeniem prowadzących dziatalność 
gospocl,arczg przedsiębiorstw państ,wowych, spół

, dzielni r ich 'zwj,ązków oraz sIJółek", , 
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie ,: 

,,8) dochody ze sprzedaży rzeczy i praw majątko
wych w części, ' w jakiej dochody te . zostały 

wydatkowane w roku podatkowym lub w roku 
po nim następującym' na zakup innych rzeczy 
.i praw majątkowlCCh.", 

c) ,dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
,,9) dochody ze sprzedaży akcji i Obligacji", 

d) dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 
,,10) dochody z indywidualnych składek członkow

skich członków ł organizacji politycznych, za
wodowych i społecznyc)i"; 

3) w art. 10: 

-a) w ust. 2 pkt 1 cyfrę ,,4" skreśla się, 

b} ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. ' Wydatki na nabycie _ lub ' wytworzenie we 
własnym zakresie składników majątkowych nie 
podlegających amortyzacji, służące uzyskaniu 
przychodów również w następnych latach po
datkowych, uznaje się za " koszt uzyskania 

} przychodów w roku podatkowym i w latach 
następnych w części odpowiadającej 1/5 tych. 
wydatków lub w odpowiednio większej części, 
jeżeli wydatki te ' służą uzyskiwanIu przycho
dów w okresie krótszym · niz pięć lat podatka
wych. Jeżeli sUlIla ' tych wydaików -nie prze
kracza 2fJ/o kwoty przychodu (ob_rotu) pomrtiej
szonego o podatek 'obrotowy, wydatki te mogą 
być 'w całości wliczone w koszty roku podat- ' 
kowego, w którym zostały poniesione.", 

c) ust. 6 'otrzymuje brzmienie : 
,,6. Rada -Ministrów w drodze rozporządżenia 

określa, jakie składniki majątkowe uznaje ' się 
za' środki trwałe, tryb i ' terminy aktualizacji 
ich wyceny oraz zasady i stawki amortyzacji 
tych składnikóW majątkowych, ,w tym rów
nież wartoŚci niematerialnych i prawnych. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogła
sza w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowęj "Monitor Polski" wskaźniki 
przeliczeniowe i określa ~posóbich stosowa
nia w aktualizacji wyceny wartości środków 
trwałych."; 

4) wart. 11 ust. 1: 

a) w pkt 4 skreśla, się wyrazy "oraz na wypłatę ' 

oprocentowania obligacji", 
b) pkt 9 skreśla się, 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
,,10} podatku dochodowego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku obrotowego od nadmier:
nych ubytków produktów i zawinionych ubyt
ków produktów",' 

I 
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'd) pkt 20 otrzymuje brzmienie: 
,,20), kosztów reprezentacji i reklamy w wysokości 

przekraczającej przy obrocie rocznym po
mniejszonym o podatek obrotowy w zł: 

./-

ponad do 
1.500.00'0'.000 20/0 od obrotu, 

1.500.000.000 3:000.000.000 30.000.000 zł + 1% 
od nadwyżki 
obrotu ""ponad 

3.000.000.000 6.090:000.000 
1.500.000.000 zł; 

45.00.0,000 zł 

+ 0,5~jo od -nad
wyżki obrotu 
ponad 
3.000,000.000 zł, 

, 6.000.000:000 60.000.000 zł 
\ . + 0,2% od nad

wyżki obrotu 
ponad -
6.000.000.000 , zł"; 

5) w art. 11..ust. 2 i 3 skreśla się, a dotychczasowy ust. 4 
oznacza się juko ust. 2; 

6) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 16. 1. Podstawę obliczenia podatKU, z za'strzeż-e.-
/ ' 

niem llSt. 2 i 3, stanowi' dochód osiągnię-
ty w roku podatkowym po odliczeniu od 

/' niego !-
1) wydatków na .budowę, rozbudowę i , 

modern-izację budowli oraz zakup 
i montaż urządze~ służących. o~hronie 
srodowiska, 

2) Soo/f} wydatków ' na ~akup oraz montaż 
maszyn i urżądzeń, jeżeli służą one: 
a) działalności w zakresie przetwór

stwa rolnego i spożywczego, z wy
jątkiem wytwarzania spirytusu, . wy

. robów spirytusowych oraz wyro~ 
bów tytoniowych, . 

b) działalności w zak;.resie produkcjI 
okteślonej prżez Min'istra Przemy
słu, w, porozumieniu z ~inistrem , 
Gospodarki Przestrzennej i "Budow
nictwa. a także Minisb'em Finan-

, sów, materiałów i wyrobów na po
'. trzeby budownictwa mieszkanio

wego, 
c) wdrażaniu osiągnięć naukowych i 

technicznych do produkcji i świad
czenia usług,' określonych w drodze 
rozporządzenia: ' przez Przewodni
czącego Komitetu do Spraw Nauki 
i Postępu Tęchnicznego przy Radzie 
Ministrów, 

3) . darowizn na cele społecznie użytecz
he" w tym również na rzecz organiza
cji społecznych i fundacji - do , wy~ 
sokości nie przekraczającej 10% do.
chodu. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, odli~ 
cza się od -dochodu osiągniętego w tym 
roku podatkowym; , w którym zostały po
niesione. W razie gdy wydatki przekra
czają kwótę dochodu osiągniętego w ro' 

\ 
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ku ich poniesienia, nadwyżkę wydatków 
odlicza się od dochodu ' osiągniętego w 

, następnych latach. 

3. W razie przeniesienia własności środka 
trwałego, w związku- z którym stosowane 
były , odlicz~nia, pr;zed upływem pięciu lat 
od dnia zakończenia inwestycji albo prze
znaczenia go w tym okresie na inne po
trzeby tli,ż określone w ust. l, kwoty po
datku przypadające od odliczonych od do
chodu wydatków , ulegają zmme]szeniu , 
proporcjonalnie do liczby pełnych mie

,sięcy okresu I Pięcioietniego, W którym 
środek ' trwały' nie był wykorzystywany 
przez podatnika na cele określone w 
ust. 1. ' 

4. Kwoty podatku, o których mowa w ust. 3, 
podatnik óbowiązany jest uiścić w termi
nie do końc.:a mies-iąca następującego po 
miesiącu, 'w którym zaistniały okoliczno
ści określone w tym przepisie/'; 

, 7) w fart. 17: 

a) ust. 2 skreśla się, 

b) w ust. 3 wyraz "inne" skreśla się, 

c) ust. 4 skreśla się; 

~) art. 18 skreśla się; 

9) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 19. l.PodatniC:y obowiązani. są bez wezwania 
s~łaclać deklaracje, według ustalonego 
wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego 
od początku roku, a podatnicy, u których 
obowiązek podatkowy powstał w ' ciągu 
roku" od daty powstaI:lia obowiązku po
datkowego i wpłacać zaliczki miesięczne 
'w wysoIsPści , różnicy między , podatkiem 
na~eżnyni od dochodu .osiągniętego od po
czątku roku lul;> daty powstania obowiąz
ku podatkowego a s!lmą zaliczek nalez
nych za poprzednte miesiące. 

2. "Zaliczki miesięczne, o których mowa w 
I ust. 1 ,za' okres od styczn.ia do listopada 

uiszcza się w ' terminie dó dnia 20 każ
dego miesiąca za miesiąc poprzedni, za
liczkę za grudzień - wstępnie w wyso
kości zaliczki za listopad do dnia 20 tego 
miesiąca; ostateczn~e ' ustalonąziiliczkę , 
za grudzień ulszcza się w terminie ustało
nym do złożenia zeznania o wysokości 
dochodu osiągniętego w roku podatko
wym."; ' 

10) wart. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Podatnicy są obowiązani składać urźędóm skar
bowym zeznania według ustalonego wzoru o wy
sokości dochodu osiągni'ętego w ubiegłym rokU; 
wstępnie ---' do ' , dnia 1 marca następnego roku 
podatkowego i w tym terminie wpłacić różnicę 
między podatkiem należnym od pochodu wyka· 
za,riego w 'zeznaniu a sumą należnych zaliczek za 
okres pd początku roku lub daty powstania obo,
wiązku podatkowego. Zeznanie o ostatecznej wy
:>okości dochodu podatnicy obowiązani są złożyć 

/ 

w terminie 10 dni od daty zweryfikowania rocz
,nego !lprawozdarria fin ansowego, nie póiniej jed
naknii 'w terminie dp 30 czerwca następnego 
roku podatkowego. Podatek dochodowy wynika: 
jący z zeznania ,jest podatkiem ' należnym za dany 
Jak, chyba że urząd skarbowy wyda decyzję, w 
której określi podatek w innej ~ysokości.". 

Art. 10. W ustawie z, dnia 31 styc:zmia 1989 r. o opła
cie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23) wprQwadza się nastę
pujące ' zmiany: 

1) wart. 3 w ust. 1: 
a) w pls:.t 1 lit. c) po wyrazach "dó Sejmu" dodaje się ~, 

przecinek i wyraz "Senatu!', -
h) w pkt 5 lit. b) po wyrą.zie , ~ ,umowy" dodaje się 

wyrazy ' "dzierżawy, poddzierżav:y oraz"; 

2) w art. 5: 
a) oznaczenie ustępu ' 1 skreśla się, 
bJ w pkt -4 ,PO wyrazie ,;cywilnoprawnej" dodaję się 

wyrazy ,,,ii w wypadku gdy płatnikami ' są komi
sanci ' lub nabywcy rzeczy przeznaczonych do prze

' robu, lub odprzedaży - z chwilą wypłacenia na~eż- , 
ności,"; 

3) w art. 9: 
a)' w pkt 1 kwotę ,,50, zł" zastępuje się kwotą 

,,500, zł", 
b) w pkt 2 kwotę ,,20.000" zł" zastępuje się kwotą 

' ,,200.000 zł", 

c) w pkt 3 kwoty ,,10.000 zł" -i ,,300 zł" zastępuje śię 
odpowiednio kwotami ,,100.000 zł" ,i ,,3,000 zł", 

d) w pkt 4 kwoty "LOOO.OOO zł" i ,,,2qO zł" zas\I'lPuje -
się odpowiednio kwotami ,,,10.000.000 zł" i. 
,,2.000 zr'; 

e) w pkt 5 kw'otę ,,10,000 zł" zastępUje/ się kwotą 
,,100.0pO zł"; 

4) , wart. lO, w ust. 1: 
a) w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: ' 

"b) dokonywanej przez osoby zagtanic'znena' pod
I stawie zezwolenia dewizowego - cena okre
ślona w tym zezwoleniu," 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,1) przy umowie zamiany: 

a) rzeczy lub praw majątkowych na bony to
warowe Banku 'Polska Kasa Opieki S,A. 
lub , na papiery wartościowe -- wartość 

rynkowa zanii~nianych rzeczy lub ' praw 
majątkowych, 

b) w pozostałych wypadkach -I różnica war,
tości rynkowych , zamienianych , rzeczy lub 
praw majątkowych,", 

c) I w ,7pkt 14 .kropkę zastępuje - się średnikiein po 
- pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

,,15) od weksla - suma wekslowa . lub kwota zo-
bowiązania . pieniężnego 

weksl-em." ; 

5) w art. 12: 

zabezpieczonego 

al w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmien,ie: 
,,1) notariusze -,- od dpkonywc;(nych przed mIDI 

czynności cywilnoprawnych, ustanowienia hi~ 
po teki orarz s,porządzanych przez nich do "' 
kumentów," , , -' 

.-' 



'"', ' 

DziennikU~taw Nr:t4 - 1146 _- Poz. 443 , 

,',J" 
bt w ust: 2 po wyrazie "czynności", doC.laje się wy-

~azy "wpisu h~poteki". ' 
Art. 12. 1. Ulgi inwestycyjne przyznane ,na ' podstą- ,~' ': 

wie przepisów ustawy wymieąioneL wart. 3. stosuje' się 

A,rt. U . W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobo~ 
;wiązaniach podatkowych (Dz. U. Nri ił, poz. 111, z 1982 r. 
Nr 45, poz. 289, ~ 1984 'r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, 
poz: 50, z 1988 r. Nr 41. poz. 325 oraz z 19ą9r. Nr 4,poz. 23, 
Nr 33, poz. ; 176 i Nr 35, poz. 192) wprowadźa się nastę
pujące zmiany: 

c;lo ich wyczerpania. Przepisy' tej ustawy stosuje się 'rów- ,', 
nież~o inwestycji podjętych przed dniem wejścia w życie - . 

ntnieJs.zej. u,stawy ... jeżeli ich podjęcie zostało zgłosz.one :-"" " {, 
urzędowi skarbowemu; ,w tym -wypadkq, jeże1lprz,edmio-: ' 

tern inwestycji są inwestycje określone wart. 21a ustawy 
wymienionej Vi art. 1 ninięjsze'j ustawy, nie stosuje' s'fęj 
obniżki podatku przewidzianej w przepisie att. 2'la. 

1) ; znosi się posIział na rozdziały i skreśl,a się oznacze
nia "Rozdział l. Przepisy ogólne", "Rozdział 2: Zobo· 
wiązania podatko~e osób fizycznych, osób 'prawny~h 
nie będących cjednostkami gospodarki uspołecznionej 
i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowośoi prawnef", "Rozdział 3. Zmiany w przepi· 
sach obowiązujących oraz przepisy przejściowe , ~ koń-
cowe"; . , 

2) wart. 2.0 ust. 2 ' otrzymuje brzmięnie: /, 
,,,2. Minister Finansów Jednolicie dla , wszystkich po

datnikówokreśiiJ w drodze rozporządzenia, ~taw
ki odsetek za zwłokę i zasady ich , obli.czaniiJ. 
Stawki , te nie , mogą przek,raczać 20~/o podsta
wowej stawki oprocento'Ą'ania kredytu , refinanso
wego, ' ustalonej :przez Prezesa Narodowego Ban
ku Polskiego."; 

3) wart. 21 ust. 3 skre,śla sięj 

... 4) wart. 23 ust. 2 skreśla sięj -

'Ś) wart. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Nadpłaty . wynikłe w związku .z uchyleniem lub: 

zmianą decyzji ustalającej wysokość zobowiąza

nia poQ.at~owego pbdlegają od dnia zapłaty opro
centowaniu w wysukości odsetek za zwłokę po
bi~ranych od zaległości podatkowych."j 

6) vr aFt. 30 ust 1 otrźymu je brzmienie: 
"l. Zobowią~ania podatkowe przedawniają się z upłY· 

wem 5 lat -, ' licząc od końca roku, Vi którym 
upłynął termin płatności podatku;". 

2. Ulgi inJestycyjne przyząaheprzed dniem, wl:!jścia 
, w życie niniejszej ustawy ńa podstawie 'ustawy wymie

nionej wart. , 6 stosuje się do ich wyczerpaniaj przepisy 
tej ustawy stosuje się również do inwestycji zakończo

nych przed dniem wejścia w, życie niniejszej ustaV:f" 

3. Podatnicy, którzy nabyli prawo do ' ulg i obniżek 
określonych w ustawiewymiEmioneJ wart. 8, zachowują 
prawo 00 tych ulg i obniżek do czasu ićh wyczerpania, 

4. PodatniCy, którzy ,nabyli prawo do odlicze,ń , z do~ 
chodu wydatków - inwestycyjnych na podstawie are 16 

' ust. 1 ustawy wymienionej wart. 9, -zachowują prawo do' , 
tych odliczeń , do czasu ' fch wYc~erpanla. ' 

Art. p. Z dniem -stycznia 1990 T. wygasają upraw~ 
nienia do bezterminowych ulg lub zwolnień ' podatko-' 
wych przyznalle decyzjami wydanymi windywidualnyćh 
sprawach nąpodstawie art. 8 ustawy -wymienjone j\' W 

art. 11 niniejszej ustawy oraz art. 54 ust. 2 ustawy wy
niienionej wart, 4 niniejszej U!'itawy; 

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie' z dniem 1 ,stycznia 
1990 r; z wyjątkiem art. 1'0, który.- wchodzi W życie , poj 
upływie 30 dni 'od dnia ogłoszenia. ' 

Prezydent Polskiej Rzeczy.pospolitej Ludowej; " 
W. Jaruzelski 
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