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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 kwietnia 1990 r.

w sprawie ustalenia

wysokości współczynników korygujących wskaźniki

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
sumpcyjnych w 1990 r. w wysokości :

usług

1) w maju

-

0,6,

2) w czerwcu -

0,6.

§ 2.
1990 r.

Rozporządzenie

wzrostu cen.

wchodzi w

życie

z dniem 1 maja

konPrezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 kwietnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

szczegółowych

Państwowym

zasad tworzenia, wykorzystania i
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 :

3) w § 9 ust. 1, 2 i 4

brzmienie:

,,1. Środkami funduszu centralnego dysponuje Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów po zasięgnięciu
opinii Rady Funduszu.
Radę Funduszu powołuje Minister-Szef Urzędu
Rady Ministrów w porozumieniu z organizacjami

2.

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego
1987 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży
(Dz. U. Nr 4, poz. 25 i z 1989 r. Nr 41, poz. 223) wprowadza
się następujące zm iany:

młodziężowymi."

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

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

4)

młodzieżowe, ";

2) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmien ie
,,1) środki wypracowane i przekazane przez organizacje młodzieżowe, "
b) sk reśla się pkt 2 i 3;

otrzymują

zarządzania

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.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło-

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
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
rozporządzeniu, jeżeli:

w

1)

dokonują

trudniących się

przerobem surowca

przerobu :

a) na rachunek własny - surowca rybnego zakupionego 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),

-
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prowadzą książkę zakupionego i powierzonego surowca
wydaną im przez właściwy urząd skarbowy,

rybnego,

3) poza działalnością określoną w pkt 1 nie wykonują sami
ani ich małżonkowie innej działalności gospodarczej,
chyba że przepisy dotyczące opodatkowania tej innej
działalności stanowią inaczej.
§ 2. 1. Wniosek o zastosowanie ryczałtu na rok podatkowy podatnik powinien złożyć przy zgłoszeniu obowiązku
podatkowego urzędowi skarbowemu.

2. Decyzję w sprawie zastosowania ryczałtu urząd skarbowy wydaje w terminie jednego miesiąca od otrzymania
wniosku, doręczając równocześnie podatnikowi poświad
czoną książkę zakupionego i powierzonego surowca rybnego.
§ 3. Jeżeli podatnik, poza przychodami objętymi ryczał

tem, osiąga dochody ze źródeł przychodów podlegających
tylko podatkowi dochodowemu, dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach;
do dochodu osiągniętego z tych źródeł przychodów stosuje
się stopę podatku odpowiadającą dochodowi osiągniętemu
ze wszystkich źródeł przychodów podatnika i jego małżonka,
z wyjątkiem przychodów zwolnionych od podatku dochodowego bądź odrębnie opodatkowanych tym podatkiem z mocy przepisów szczególnych.
§ 4. 1. Stawki zryczałtowanego podatku dochodowe-

go

wynoszą:

1) przy dokonywaniu przerobu surowca rybnego na rachunek własny:
od

wartości

zakupionego w ciągu roku
podatkowego surowca rybnego
zł

od

nadwyżki

ponad

%

do
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000

50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000

0,2
4,8
5,0
6,2
6,6
7,6
8,3

2) przy dokonywaniu przerobu powierzonego surowca
rybnego na zlecenie innych podmiotów gospodarczych:
od kwoty należnej podatnikowi za przerób surowca
rybnego w ciągu roku podatkowego
zł

od

nadwyżki

ponad

60.000.000
80.000.000
100.000.000
150.000.000

%

do
60.000.000
80.000.000
100.000.000
150.000.000
-

0,5
4,5
6,0
7,3
7,5

2. Stawki ryczałtu określone w ust. 1 pkt 1 od wartości
surowca rybnego zakupionego w okresie od czerwca do
sierpnia obniża s i ę o 30%.
3. Stawki ryczałtu określone w ust. 1 pkt 2 od kwot
należnych za wędzenie szprotów powierzonych w okresie od
października do maja obniża się o 30%.
4. Przez kwotę należną za przerób (ust. 1 pkt 2) rozumie
się także należność za dodane przez podatnika opakowanie

-
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(skrzynki) oraz za transport surowca rybnego i produktów
gotowych, wykonywany przy użyciu własnego środka transportu .
§ 5. Ryczałt określony w § 4 ust. 1 podatnik oblicza,
wypełniając odpowiednie rubryki książki zakupionego i powierzonego surowca rybnego, oraz wpłaca w ratach miesięcznych
do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły , przedstawiając
książkę w tym termin ie urzędowi skarbowemu w celu potwierdzenia prawidłowości obliczenia i wpłaty ryczałtu.
§ 6. Podatnicy opłacający ryczałt są zwolnieni od obowiązku

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych i składania zeznań podatkowych .
§ 7. Podatnicy opłacający ryczałt są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy o zm ianach powodujących powstanie
obowiązku podatkowego na ogólnych zasadach, nie później
niż w dniu powstania tego obowiązku, zwracając je d nocześ
nie książkę zakupionego i powierzonego surowca rybnego.
W tym samym terminie podatnicy ci są obowiązani założyć
właściwe księgi .
§ 8. 1. Podatnicy opłacający ryczałt t racą prawo do tej
formy opodatkowania i są obowiązan i do opłacania podatków obrotowego i dochodowego na ogólnych zasadach za
cały rok podatkowy w razie :

1) wprowadzenia w błąd u rzędu skarbowego przez podanie we wniosku danych niezgodnych ze stanem faktycznym, powodujących nieuzasadn ione przyznanie
ryczałtu,

2) powstania w ciągu roku podatkowego okoliczności
uzasadniających obowiązek podatkowy na ogólnych
zasadach,
3) nieprzedstawienia w terminie urzędowi skarbowemu
książki zakupionego i powierzonego surowca rybnego
- lub stwierdzenia przez ten urząd nierzetelnego prowadzenia tej książki.
2. W wypadku określonym w ust.
tytułem ryczałtu podlegają zal iczen iu na

1 kwoty wpł acone
poczet zobowiązań
podatkowych, ustalonych na ogólnych zasadach.

§ 9. 1. W 1990 r. zryczałt owany podatek dochodowy
oblicza się:
1) przy dokonywaniu przerobu surowca rybnego na rachunek własny - według stawek o k reślonych w § 4 ust.
1 pkt 1, właściwych dla wartości zakupionego surowca
rybnego od początku roku podatkowego,
2) przy przerobie powierzonego surowca rybnego - według stawek określonych w § 4 ust. 1 pkt 2, właśc i wych od
kwot wypłaconych oraz należnych za przerób surowca
rybnego od początku roku podatkowego.

2. Kwoty wpłacone tytułem ryczałtu za okres od dnia
1 stycznia do dnia wejśc i a w życie rozporządzen i a na
podstawie pfzepisów rozporządzen i a, o którym mowa
w § 10, podlegają zaliczeniu na poczet zryczałtowanego
podatku dochodowego za rok 1990.
§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie zryczałtowani a podatków
obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących
się przerobem surowca rybnego (Dz. U. Nr 12, poz. 95,
z 1984 r. Nr 2, poz. 9, z 1986 r. Nr 34, poz. 172 i z 1988 r. Nr
10, poz. 81).
§ 11.
szenia .

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Minister Finansów: w z. M. Dąbrowski

