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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów 
osób prowadzących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek 

gospodarki uspołecznionej. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 18 ust. 3 ustawy 
z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych 
(Dz. U. Nr 27, poz 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 
52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41 , poz. 
325 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 
192 i Nr 74, poz. 443) z<ł 17ądza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 
października 1989 r. w slJrawie opłacania podatków ob
rotowego i dochodowego od przychodów osób prowadzą
cych działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artys
tycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. 
Nr 59, poz. 351) wprowadza się następujące zmiany: 

1)w§1 : 

a) w ust. 1 w pkt 3 kwotę ,,5.000.000 zł" zastępuje się 
kwotą ,,30.000.000 zl", 

b) w ust. 2 po wyrazach "SWW: 2882" przecinek 
zastępuje się kropką i pozostałą część zdania skreśla 
się; 

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się we

dług stawek podatku określonych w tabeli. Stawki 
ryczałtu wynoszą: 

Od obrotu miesięcznego pomniejszonego Ze sprzedaży Ze świadcze-
o podatek obrotowy wyrobów nia usług 

% % 

do 800000 zl - -
od nadwyżki ponad 800.000 zl do 1.000.000 zl -- 8 
od nadwyżki ponad 1.000.000 zl do 1.200.000 zl - 10 
od nadwyżki ponad 1.200.000 zl do 1.400.000 zl 7 10 
od nadwyżki ponad 1.400.000 II do 1.600.000 zł 7 14 
od nadwyżki ponad 1.600.000 II do 1.800.000 zl 7 15 
od nadwyżki ponad 1.800.000 zl do 2.000.000 zl 7 15 
od nadwyżki ponad 2.000.000 zł do 2.200.000 zł 10 19 
od nadwyżki ponad 2.200.000 zl do 2.400.000 zl 11 20 
od nadwyżki ponad 2.400.000 zl 11 20" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1990 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który ma zastosowanie od roku 
podatkowego 1990. 

Minister Finansów: w z. M. Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 30 marca 1990 r. 

w sprawie trybu wypłaty świadczeń powierzonych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na mocy umów 
międzynarodowych. 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 25 listopada 
1986 r. o organizacji i fina nsowaniu ubezpieczeń społecz
nych (Dz. U. z 1989 r. Nr 25. poz. 137 i Nr 74, poz. 441) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do świadczeń . zwanych 
dalej "rentami zagranicznymi". powierzonych Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych na mocy umów międzynarodo
wych przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe do wy
płaty osobom uprawnionym zamieszkałym w Polsce. 

§ 2. 1. Renty zagran iczne są realizowane przez jedno
stki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwa
nego dalej "Zakładem", oraz przez banki i inne instytucje. 
zobowiązane do wypłaty rent zagranicznych na mocy poro
zumień zawartych z Zakładem. 

2. Zaklad przekazuje renty zagraniczne uprawnionym 
osobom przez wystawienie zleceń dewizowych. 

§ 3. 1. Zakład przekazuje renty zagraniczne zgodnie 
z dyspozycją wynikającą z dokumentacji płatniczej zagrani
cznej instytucji ubezpieczeniowej po otrzymaniu z banku 
informacji o wpływie należności rentowych na rachunek 
bankowy Zakładu . 

2. Wypłata rent zagranicznych uprawnionym oso
bom następuje według ich wyboru - w walucie, w jakiej 
nastąpił wpływ na rachunek bankowy zakładu, łub w walucie 
polskiej. 

§ 4. Złecenia dewizowe przekazuje się uprawnionym 
osobom drogą pocztową. jednakże na żądanie uprawnionej 
osoby zlecenie wydaje się jej bezpośrednio lub jej pełnomoc
nikowi. 

§ 5. Osoby uprawnione mogą realizować zlecenia de
wizowe w gotówce albo w formie zapisu na rachunkach 
bankowych. 

§ 6. Zrealizowane zlecenia dewizowe obciążają rachu
nek bankowy Zakładu . 

§ 7. Koszty emisji zleceń dewizowych i opłat poczto
wych oraz prowizje i opłaty za obsługę złeceń dewizowych 
ponosi Zakład. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 kwietnia 1990 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń 




