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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 kwietnia 1990 r. 

w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen. 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 grudnia 
1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. 
(Dz. U. Nr 74, poz. 438 i z 1990 r. Nr 13, poz. 82) zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. Ustala się współczynniki korygujące miesięczne' 
wskaźniki wzrostu cen detalicznych towarów i usług kon
sumpcyjnych w 1990 r. w wysokości : 

1) w maju - 0,6, 

2) w czerwcu - 0,6. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 kwietnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystania i zarządzania 
Państwowym Funduszem Młodzieży. 

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 1986 r. 
o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społe
cznym, gospodarczym i kulturalnym kraju (Dz. U. Nr 21 , poz. 
108 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 
1987 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzy
stania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży 

(Dz. U. Nr 4, poz. 25 i z 1989 r. Nr 41, poz. 223) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) środki wypracowane i przekazane przez organizacje 

młodzieżowe, "; 

2) w § 3: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmien ie 

,,1) środki wypracowane i przekazane przez organi
zacje młodzieżowe," 

b) skreśla się pkt 2 i 3; 

3) w § 9 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie: 

,,1. Środkami funduszu centralnego dysponuje Minis
ter-Szef Urzędu Rady Ministrów po zasięgnięciu 
opinii Rady Funduszu. 

2. Radę Funduszu powołuje Minister-Szef Urzędu 
Rady Ministrów w porozumieniu z organizacjami 
młodziężowymi." 

,,4. Rady funduszu wojewódzkiego powołują wojewo
dowie w porozumieniu z organizacjami młodzieżo
wymi."; 

4) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy 
"Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej" 
zastępuje się użytym i w tych samych przypadkach 
wyrazami "Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 17 kwietnia 1990 r. 

w sprawie opłacania podatku dochodowego od przychodów osób trudniących się przerobem surowca 
rybnego. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 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) zarządza się , co następuje: 

§ 1. Osoby fizyczne trudniące się przerobem surowca 
rybnego, zwane dalej " podatnikami", mogą od przychodów 
z tej działalności opłacać zryczałtowany podatek dochodowy 
na zasadach określonych w rozporządzeniu, jeżeli: 

1) dokonują przerobu: 

a) na rachunek własny - surowca rybnego zakupione
go od innych podmiotów gospodarczych lub 

b) na zlecenie innych podmiotów gospodarczych 
- powierzonego surowca rybnego i cały uzyskany 
produkt gotowy przekazują zleceniodawcy albo 

c) równocześnie na rachunek własny i na zlecenie 
innych podmiotów gospodarczych - na zasadach 
określonych pod lit. a) i b), 




