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Miesięczne

zaliczki na podatek wyrównawczy agent
na rachunek bankowy lub do kasy właściwego
urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 następnego
miesiąca za miesiąc ubiegły, składając w tym samym terminie
w urzędzie skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru .
wpłaca

7. Urząd skarbowy, na wniosek agenta, może - zgodnie z odrębnymi przepisami - zaniechać w całości lub
w części poboru zaliczek na podatek wyrównawczy, jeżeli
agent:
1) zamierza skorzystać z odliczenia, o którym mowa wart.
7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268,
z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192),
i udowodni wysokość wydatków podlegających od liczeniu,
2) uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad
określonych w ustępach poprzedzających byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatków należ
nych od przewidywanego na dany rok dochodu.
§ 18. Agenci, na których zgodnie z odrębnymi przepisami ciąży obowiązek złożenia zeznania w sprawie podatku
wyrównawczego za dany rok podatkowy, obowiązani są
w terminie przewidzianym do złożenia tego zeznania uiścić
dopłatę do zaliczek na podatek wyrównawczy w wysokości
różnicy pomiędzy kwotą tego podatku przypadającą od
dochodu wynikającego z zeznania rocznego w sprawie
podatku wyrównawczego a kwotą wpłaconych zaliczek.

§ 19. Agenc i obowiązani są w składanym zeznaniu
rocznym w sprawie podatku wyrównawczego zaznaczyć fakt
prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz dołączyć
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do tego zeznania księgę przychodów i rozchodów, zamkniętą
w sposób określony w objaśnieniach zamieszczonych we
wzorze tej księgi .
§ 20. Agenci, którzy nie osiągnęli dochodu podlegają
cego opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym i na których nie ciąży obowiązek złożenia zeznania w sprawie
podatku wyrównawczego, obowiązani są dołączyć zamknię
tą księgę przychodów i rozchodów do deklaracji w sprawie
podatku od wynagrodzeń za grudzień (§ 16).
§ 21. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych
wykonujących działalność w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów po u żytkowyc h i produkcyjnych (Dz. U. Nr 5,
poz. 38 i z 1985 r. Nr 1, poz. 7) w § 1 w ust. 1 skreśla się
wyrazy "oraz przez osoby fizyczne prowadzące punkty skupu
takich odpadów w imieniu jednostek gospodarki uspołecz
nionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia w formie
rozliczenia zryczałtowanego".

§ 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 1 kwietnia 1988 r. w sprawie uznania przychodów
agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek
gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej
i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi
od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów (Dz. U. Nr 10, poz. 82 i Nr 38,
poz. 301) .
§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1990 r., z tym że przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 mają
zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1990.
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z dnia 16 marca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r.
o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45,
poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza się, co

jPOZYcJa
taryfy

I

Zakres ubezpieczenia
skokowa silnika
w cm 3 *)

Pojemność

I

następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20

grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia
ustawowe komunikacyjne (Dz. U: Nr 72, poz. 427) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1.

Składka kwartalna za ubezpieczenia samochodów osobowych wynosi w złotych :

1
2

OC, NW, AC

do 900 oraz osobowe
o napędzie elektrycznym
901-1250

II

OC, NW

I

115000 255000

90000

175000 390000 140000

3

1251-1500**)

255000 550000 210000

4

powyżej

380000 800000 310000

1 500

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się
faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa .
• ') W tym również samochód marki " Warszawa" oraz samochody
osobowe FSO, 125p i "Polonez" o pojemności silnika do 1600
cm 3 ."

-
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c) w ust. 4 wyrazy ,,3 zł"

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3 .

Składka

jazdów
tych :

Pozycja
taryfy
5
6

7

8

9

10

11

kwa rta lna za ubezpieczenia innych po samochody osobowe wynosi w zło 

13

14

,, 2.

Zakres
ubezp ieczenia

zł ";

575000 425000

Samochody ciężarowe o ładowności
do 2 t. samochody ci ężarowo - osobo we oraz mikrobusy 0)

150000 115000

Samochody ciężarowe o ładowności
powyżej 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe

230000 175000

Samochody specjal ne (np. samochody pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, polewaczki, śm iec iarki , asenizacyjne) oraz samochody ciężarowe o
napędzie elektrycznym

70000

ciągniki

12000

8000

Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ła downości do 2 t. z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 9

22000

16000

23000

17000

23000

16000

Przyczepy ciężarowe o ładowności
do 400 kg oraz inne pojazdy-przyczepy i jednoosiowe przyczepy ciężarowe
przystosowane do c iągnięc ia przez

Ciągniki , z wyjątkiem
mienionych w poz. 7

o 50%

opłacają :

2) kombatanci-inwalidzi oraz inwalidzi wojenni
i wojskowi,
3) inwalidzi I i II grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn dolnych, jeżeli inwalidztwo to zostało stwierdzone orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia; kwota wynikająca z zastosowania
składek obniżonych podlega refundacji z budżetu państwa." ,

b) po ust. 2 dodaje
95000

Przyczepy ciężarowe o
2 t .oraz naczepy

Składkę obniżoną

1) posiadacze
niezarobkowych
pojazdów
z okresem używania ponad 25 lat,

OC, NW,
OC, NW
AC

Autobusy, przyczepy autobusowe oraz
trolejbusy

się

ust. 2a w brzmieniu:

,,2a . Obniżki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3,
dotyczą składki za ubezpieczenie tylko jednego
pojazdu używanego w celach niezarobko wych."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życ i e l..-dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do składek należnych za okres od dnia
1 kwietnia 1990 r., z tym że obniżkę składki dla inwalidów I i II
grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn dolnych,
o której mowa w § 1 pkt 2, stosuje się za okres od dnia
1 stycznia 1990 r.

ładowności

ciągników

wy-

Motocykle dwukołowe i trzykołowe ,
wózki inwalidzkie o pojemności silnika powyżej 50 cm 3
Motorowery, wózki inwalidzkie, mo tocykle o pojemności silnika do 50 cm 3
uważa się

wyrazami ,,6

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Grupa pojazdów według ładowności
i przeznaczenia

0) Za mikrobus
do 15."

zastępuje się

2) w § 6:

niż

powyżej

12
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autobus o liczbie miejsc
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z dnia 8 marca 1990 r.

w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Na podstawie. art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o ochroniei kształtowan iu środowiska (Dz. U. Nr 3,
poz. 6, z 1983 r, Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 oraz
z 1989 r. Nr 26 poz. 139 i Nr 35, poz. 192) oraz art. 2 ustawy
z dn ia 20 grudn ia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra
Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
(Dz. U. Nr 73, poz. 433) zarządza się, co następuje :
§ 1. Państwowa Rada Ochrony Środowiska działa przy
Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś
nictwa jako organ doradczy i opiniodawczy w sprawach
ochrony środowiska .

§ 2. 1. Do zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska, zwanej dalej "Radą", należy przygotowywanie dla Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa opinii w sprawach ochrony środowiska oraz
propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków ochrony środowiska, racjonalnego korzystania ze śro
dowiska, a także do zachowania lub poprawy jego stanu :

2. Do

zadań

Rady

należy

w

szczególności:

1) opiniowanie kierunków polityki w dziedzinie ochrony
środowiska,

