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4 1) Prodziekan 
2) Dyrektor instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego 

(pozawydziałowego ) 
3) Zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału 
4) Kierownik międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrodka metodycznego 
5) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych 
6) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego ponad 30 pracowników 

5 1) Zastępca dyrektora instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydzia-
łowego (pozawydziałowego ) 

2) Zastępca dyrektora międzyresortowego lub międzyuczelnianego instytutu (za
kładu, ośrodka), zastępca kierownika wydziału zamiejscowego (filii), zastępca 
dyrektora centrum uczelniano-przemysłowego 

3) Zastępca dyrektora biblioteki głównej 
4) Kierownik zakładu (ośrodka) poza wymienionym w lp. 3 
5) Kierownik katedry (zespołu przedmiotowego) 
6) Kierownik studium doktoranckiego, podyplomowego, kursu doskonalenia za-

wodowego oraz innego studium (kursu) specjalnego 
7) Kierownik terenowego oddziału podlegającego wydziałowi 
8) Kierownik ośrodka metodycznego 
9) Kierownik kliniki 

10) Kierownik gn.lpy problemowej złożonej z ponad 10 pracowników 
11) Kierownik studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik studium 

wychowania fizycznego, kierownik studium nauk społeczno-politycznych, kie
rownik studium pedagogicznego 

12) Zastępca kierownika międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrodka me
todycznego 

13) Kierownik ogrodu botanicznego 

6 1) Kierownik pracowni, laboratorium, muzeum - nie wchodzących w skład 
instytutu, katedry, zespołu przedmiotowego lub zakładu (ośrodka) 

2) Kierownik biblioteki wydziału lub instytutu 
3) Kierownik oddziaJu (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej 
4) Kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego punktu konsultacyjnego dla 

uczestników studiów dla pracujących 
5) Zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu lek

torów 
6) Kierownik studium wiejskiego gospodarstwa domowego w wyżs2;ej szkole 

rolniczej, zastępca kierownika studium praktycznej nauki języków obcych, 
kierownik międzywydziałowego studium kulturalno-oświatowego w szkole 
wyższej 

7) Kierownik studenckiego domu marynarza 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 maja 1990 r. 

Poz. 202 i 203 
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'90000-1 58000 

52 000-1 08 000 

34000-80000 

w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody 
z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, 
poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 
74, poz. 443), art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. 
o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 147 i Nr 
74, poz. 443) oraz art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 1, 2 i 4 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,z1989r. Nr4, poz. 23,Nr33, poz. 176, Nr35,poz. 192 
i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. 1. Zwalnia się, na warunkach określonych w roz
porządzeniu, od podatków obrotowego i dochodowego, 
zwanych dalej "podatkami", osoby fizyczne i spółki cywilne 
osób fizycznych, zwane dalej "podatnikami", osiągające 
przychody z nowo uruchomionej działalności gospodarczej, 
której przedmiotem jest: 
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1) handel, w tym hurtowy, artykułami spożywczymi, rol
nymi i ogrodniczymi, z wyjątkiem handlu obnośnego 
i obwoźnego oraz sprzedaży kwiatów i napojów zawie
rających powyżej 4,5% alkoholu, 

2) handel, w tym hurtowy; artykułami przemysłowymi, 
z wyjątkiem handlu obnośnego i obwoźnego, 

3) prowadzenie zakładów i punktów gastronomicznych, 
w których nie sprzedaje się napojów zawierających 
powyżej 18% alkoholu, zakładów hotelarskich, obozo
wisk i domków turystycznych . 

4) wytwarzanie energii w elektrowniach wodnych lub 
wiatrowych, 

5) wytwarzanie biogazu, 

6) świadczenie usług sanitarno-weterynaryjnych, 

7) świadczenie usług związanych z przetwórstwem mięs
nym, 

8) działalność usługowa i wytwórczo-usługowa, z wyjąt
kiem usług transportowych, rozrywkowych i w zakresie 
służby zdrowia, prowadzona w zakresie i przy stanie 
zatrudnienia określonym w odrębnych przepisach doty
czących opodatkowania podatkami obrotowym i do
chodowym w formie karty podatkowej. 

2. Zwolnienie od podatków .określone w ust. 1 nie 
dotyczy podatku obrotowego pobieranego przez urzędy 
celne. 

3. Za handel obnośny i obwoźny uważa się sprzedaż 
detaliczną towarów ze skrzyni, walizy, kosza, z samochodu, 
wozu konnego albo w inny sposób przenoszonych lub 
przewożonych z miejsca na miejsce, jeżeli podatnik nie 
posiada równocześnie pomieszczt:::nia, w którym stale prowa
dzona jest sprzedl!lż takich towarów. 

4. Warunki dotyczące zakresu i stanu zatrudnienia, 
o których mowa w ust. 1 pkt 8, ocenia się według odrębnych 
przepisów w sprawie karty podatkowej, obowiązujących 
w dniu rozpoczęcia nowo uruchomionej działalności. 

§ 2. 1. Zwolnienie od podatków przysługuje podatni
kom, którzy: 

1) uruchomią w okresie od dnia wejścia w życie roz
porządzenia do dnia 31 grudnia 1990 r. jeden lub więcej 
rodzajów działalności, o których mowa w § 1 ust. 1, 

2) w okresie ostatnich trzech lat nie wykonywali działalno
ści gospodarczej, w tym również na podstawie umowy 
na warunkach zlecenia lub umowy agencyjnej, z wyjąt
kiem działalności w zakresie prowadzenia elektrowni 
wodnych lub wiatrowych oraz produkcji biogazu, 

3) równocześn ie nie wykonują innej działalności gospoda 
rczej niż zwolniona od podatków na podstawie § 1 ust. 1; 
nie dotyczy to podatników prowadzących elektrownie 
wodne i wiatrowe oraz wytwarzającyCh biogaz. 

2. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowa
nia do podatników: 

1) których przychody z tytułu wykonywania działalności 
były bezterminowo zwolnione od podatkÓW obrotowe
go i dochodowego z mocy odrębnych przepisów, 

2) którzy uruchamiają działalność w zakresie prowadzenia 
elektrowni wodnych lub wiatrowych oraz wytwarzania 
biogazu . 

3. Warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3 powinien 
spełniać również małżonek podatnika; przepis ust. 2 pkt 
1 stosuje się odpowiednio. 

4. W razie gdy nowo uruchomiona działalność wykony
wana jest przez wspÓlników, warunki określone w ust. 1 pkt 
2 i 3 powinni spełniać wszyscy wspólnicy i ich małżonkowie . 

5. Nie stanowi przeszkody do zwolnienia od podatków 
zmiana miejsca wykonywania działalności gospodarczej, 

jeżeli działalność jest również wykonywana w warunkach 
uprawniających do zwolnienia. 

6. W razie przekształcenia formy prawnej przedsiębiors
twa (zakładu) w okresie zwolnienia w spółkę cywilną osób 
fizycznych lub przystąpienia do istniejącej takiej spółki no
wego wspólnika, zwolnienie od podatków obrotowego 
i dochodowego w pozostałej części okresu (pięcioletniego, 
dwuletniego lub rocznego) pr~sługuje również przystępują
cemu do spółki wspólnikowi , pod warunkiem że nie za
chodzą okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3. 

§ 3. 1. Zwolnienie od podatków obejmuje okres: 

1) pięciu lat - jeżeli chodzi o rodzaje działalności okreś
lone w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5, 

2) dwóch lat - jeżeli chodzi o rodzaje działalnośti okreś
lone w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 7 i 8, 

3) jednego roku - przy prowadzeniu działalności okreś-
lonej w § 1 ust. 1 pkt 2 . 

-licząc od dnia rozpoczęcia przez podatnika nowo urucho
mionej działalności gospodarczej. 

2. Podatnikom, którzy: 

1) uruchomią dwa lub więcej rodzajów działalności spoś
ród wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 7 i 8, 
przysługuje zwolnienie.w okresie dwóch lat licząc od 
dnia rozpoczęcia tej działalności, która została urucho
miona jako pierwsza, 

?) obok działalności określonej w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 
7 i 8 uruchomią działalność w zakresie handlu artykułami 
przemysłowymi, przysług.uje zwolnienie w okresie od 
dnia rozpoczęcia działalności, która została uruchomio
na jako pierwsza, do dnia, w którym upływa roczny okres 
od uruchomienia handlu artykułami przemysłowymi. 

3. Za dzień rozpoczęcia działalności uważa się dzień, 
w którym powstał obrót w rozumieniu przepisów o podatku 
obrotowym. 

4. W razie przerwy w wykonywaniu działalnQści, spo
wodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim, powołaniem 
na ćwiczenia wojskowe, klęską żywiołową lub innym zdarze
niem losowym, która trwała nieprzerwanie co najmniej dwa 
m iesiące, okres zwolnienia od podatków przedłuża się o cały 
okres przerwy, jeżeli podatnik lub osoba działająca w jego 
imieniu zawiadomi urząd skarbowy o tej przerwie w terminie 
siedmiu dni od dnia jej rozpoczęcia i od dnia jej zakończenia . 

§ 4. 1. Uruchomienia działalnośc i na terenie nie zabu
dowanym lub w lokalu (budynku) nabytym, wydzierżawio
nym albo przejętym w użytkowanie na podstawie innego 
tytułu nie uważa się za uruchomienie nowej dz iałalności, 
jeżeli na terenie tym lub w lokalu (budynku) w okresie 
ostatnich trzech lat była prowadzona tego samego rodzaju 
działalność wytwórcza, usługowa lub handlowa. 

2. Nie stanowi przeszkody do uznania za nowo urucho
mioną działalności podjętej na terenie nie zabudowanym lub 
w lokalu (budynku), w którym w okresie ostatnich trzech lat 
była prowadzona tego samego rodzaju dz i ałalność wytwór
cza; usługowa lub handlowa przez jednostkę gospodarki 
uspołeczn i onej ; nie dotyczy to jednak działalności prowa
dzonej na podstawie umowy na warunkach zlecenia lub 
umowy agencyjnej, jeżeli była ona prowadzona przez członka 
rodziny podatnika. 

3. Uruchomienie działalności w zakładzie nabytym od 
podatnika przechodzącego na emerytu rę lub rentę przez 
osobę podejmującą po raz pierwszy wykonywanie działalno
ści we własnym imieniu i nie będącą członkiem rodziny tego 
podatnika uważa się za uruchomienie nowej działalności. 

4. Członkam i rodziny w rozumien iu ust. 2 i 3 są : 
małżonek, dzieci własne i przysposobione, pasierbowie, 
dzieci obce przyjęte na wychowanie, rodzice, osoby przy
sposabiające, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. 
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§ 5. 1. Podatnicy zwolnieni od podatku są obowiązani 
zgłaszać obowiązek podatkowy na każdy rok podatkowy 
objęty zwolnieniem i uiszczać opłatę związaną z tym zgłosze
niem. 

2. Podatnicy, z wyjątkiem wykonujących dz iałalność 
w warunkach uprawniających do opłacania podatków w for
mie karty podatkowej, są obowiązani : 

1) prowadzić w pełnym zakresie podatkową księgę przy
chodów i rozchodów na zasadach określonych wodręb
nych przepisach w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów, 

2) składać urzędom skarbowym zeznania według ustalone
go wzoru o wysokości obrotu i dochodu osiągniętego 
w roku podatkowym w terminie do dnia 31 stycznia 
następnego roku. 

3. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przycho
dów i rozchodów dołączają do zeznania tę księgę. 

§ 6. 1. Zwolnienie od podatków następuje pod warun
kiem, że podatnik w okresie objętym zwolnieniem i w ciągu 
dwóch lat po tym okresie nie zaprzestanie na stałe wykony
wania działalności gospodarczej. 

2. Decyzję o zwolnieniu, z zastrzeżeniem dopełnienia 
przez podatnika warunku określonego w ust. 1, wydaje urząd 
skarbowy na pisemny wniosek podatnika, zgłoszony przed 
rozpoczęciem działalności. We wniosku podatnik powinien 
zamieścić oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, 
określone dla danego rodzaju działalności . 

3. Za każdy rok podatkowy objęty zwolnieniem urząd 
skarbowy dokonuje wymiaru podatków na ogólnych zasa
dach albo odpowiadających opłacie za kartę podatkową, 
jeżeli podatnik spełnia warunki do opodatkowania w tej 
formie. 

4. Urząd skarbowy odracza pobór ustalonych podatków 
do czasu upływu dwóch lat, l i cząc od końca okresu objętego 
zwolnieniem. Jeżeli w ciągu dwóch lat podatnik nie zaprzes
tanie na stałe wykonywania działalności gospodarczej. urząd 
skarbowy stwierdza wygaśnięcie decyzji w sprawie wymiaru 
podatków za okres objęty zwolnien iem. 

5. Urząd skarbowy stwierdza wygaśnięcie decyzji 
w sprawie wymiaru podatków na wniosek podatnika również 
w razie zaprzestania wykonywania działalności na stałe 
z powodu choroby, klęski żywiołowej lub innego zdarzenia 
losowego uniemożliwiającego dalsze prowadzenie działal
ności. 

§ 7. 1. Podatnik jest obowiązany zawiadomić pisemnie 
urząd skarbowy o utracie warunków do zwolnienia od 
podatków najpóźniej w termin ie siedmiu dni od dnia po-

wstania okolicznośc i powodujących utratę warunków do 
zwolnienia . 

2. Podatnik, który w terminie określonym w ust. 1 za
wiadomi urząd skarbowy o utracie warunków do zwolnienia 
od podatków, traci prawo do tego zwolnienia, poczynając ód 
miesiąca, w którym utracił te warunki. 

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego 
zawiadomienia urzędu skarbowego o utracie warunków do 
zwolnienia od podatków, traci prawo do tego zwolnienia, 
poczynając od roku podatkowego, w którym utracił te 
warunki . 

4. Podatnik, który wprowadził urząd skarbowy w błąd 
co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest 
zwolnienie od podatków, traci prawo do tego zwolnienia za 
cały okres działalności . 

5. Podatnik traci również prawo do zwolnienia od 
podatków w razie stwierdzenia, że nie prowadzi podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów, o której mowa w § 5 ust. 
2 pkt 1, lub prowadzi ją nierzetelnie. W tym wypadku utrata 
zwolnieni~ następuje za cały okres zwolnienia, a jeżeli 
w ciągu tego okresu podatnik zaprzestał prowadzenia księgi 
lub urząd skarbowy stwierdził jej nierzetelność- za okres od 
zaprzestania prowadzenia tej księgi lub poczynając od roku, 
którego dotyczy stwierdzona nierzetelność . 

§ 8. 1. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Ministra Finansów. z dnia 9 kwietnia 
1984 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego 
i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osią
gających przychody z niektórych rodzajów nowo uru
chomionej działalności wytwórczej i usługowej (Dz. U. 
Nr 24, poz. 122, z 1987 r. Nr 40, poz. 234 i z 1989 r. Nr 3, 
poz. 20) 

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 
1986 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego 
przychodów z tytułu podjęcia niektórych rodzajów dzia
łalności gospodarczej na terenach górskich i górzystych 
(Dz. U. Nr 34, poz. 171 i z 1989 r. Nr 3, poz. 20) . 

2. Przepisy rozporządzeń wymienionych w ust. 1 mają 
jednak zastosowanie do podatników, którzy uruchomili dzia
łalność gospodarczą przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzen ia. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Finansów: L. Balcerowicz 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków i mienia 
w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych i za ubez

pieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników. 

Na podstawie art. 8 i w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1-5 
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 następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 
grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie 
ustawowe budynków i mienia w gospodarstwach rolnych 
oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw 

rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności 
cywilnej rolników (Dz. U. Nr 72, poz 428) w § 10 w ust. 
2 w pkt 1 wyrazy " w trzecim kwartale" z.astępuje się 
wyrazami " w czwartym kwartale". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Finansów: w z. M. Dąbrowski 




