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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 czerwca 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 
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 i z 1990 r. 
Nr 18, poz. 109) w § 6 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy 

"jeżeli inwalidztwo to zostało stwierdzone orzeczeniem ko
misji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia; kwota 
wynikająca z zastosowania składek obniżonych podlega 
refundacji z budżetu państwa." 

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

Minister Finansów: w z. M. Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 11 czerwca 1990 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. 
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 
i z 1989 r. Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się : 

1) określone wart. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. 
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 
207 i z 1989 r. Nr 74, poz. 443), zwanej dalej "ustawą", 
kwoty wartości pieniędzy lub innych rzeczy nie pod
legające podatkowi od spadków i darowizn, nabyte od 
jednego darczyńcy - do 13.800.000 zł, a od wielu 
darczyńców - do 27.600.000 zł , 

2) określone wart. 9 ust. 1 ustawy kwoty wartości naby
tych rzeczy i praw majątkowych wolne od podatku od 
spadków i darowizn: 

a) w pkt 1 do 13.800.000 zł, 

b) w pkt 2 do 10.350.000 zł, 

c) w pkt 3 do 6.900.000 zł, 

3) określone wart. 15 ust. 1 ustawy przedziały nadwyżki 
kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegają
cych opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn 
w sposób następujący: 

kwoty nadwyżki w zł 

ponad do podatek wynosi 

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej: 

9.400.000 5% od nadwyżki 

9.400.000-18.800.000 470.000 zł 7% od nadwyżki ponad 9.400.000 zł 

18.800.000-28.200.000 1.128.000 zł 9% od nadwyżki ponad 18.800.000 zł 
28.200.000-37.600.000 1.974.000 zł 11 % od nadwyżki ponad 28.200.000 zł 

37.600.000-47.000.000 3.008.000 zł 13% od nadwyżki ponad 37.600.000 zł 

47.000.000-56.400.000 4.230.000 zł 15% od nadwyżki ponad 47.000.000 zł 

56.400.000-65.800.000 5.640.000 zł 17% od nadwyżki ponad 56.400.000 zł 
65.800.000 7.238.000 zł 19% od nadwyżki ponad 65.800.000 zł 

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej: 

9.400.000 
9.400.000-18.800.000 

18.800.000-28.200.000 
28.200.000-37.600.000 
37.600.000-47.000.000 
47.000.000-56.400.000 
56.400.000-65.800.000 
65.800.000 

1.034.000 zł 

2.350.000 zł 

3.948.000 zł 

5.828.000 zł 

7.990.000 zł 

10.434.000 zł 

13.160.000 zł 

11 % od nadwyżki 

14% od nadwyżki ponad 9.400.000 zł 

17% od nadwyżki ponad 18.800.000 zł 

20% od nadwyżki ponad 28.200.000 zł 

23% od nadwyżki ponad 37.600.000 zł 

26% od nadwyżki ponad 47.000.000 zł 

29% od nadwyżki ponad 56.400.000 zł 

32% od nadwyżki ponad 65.800.000 zł 

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 

9.400.000 
9.400.000-18.800.000 

18.800.000-28.200.000 
28.200.000-37.600.000 
37.600.000-47.000.000 
47.000.000-56.400.000 
56.400.000-65.800.000 
65.800.000 

17% od nadwyżki 

1.598.000 zł i 21 % od nadwyżki ponad 9.400.000 zł 

3.572.000 zł i 25% od nadwyżki ponad 18.800.000 zł 

5.922.000 zł i 29% od nadwyżki ponad 28.200.000 zł ~ 

8.648.000 zł i 33% od nadwyżki ponad 37.600.000 zł 

11.750.000 zł i 37% od nadwyżki ponad 47.000.000 ' zł 
15.228.000 zł i 41 % od nadwyżki ponad 56.400.000 zł 

19.082.000 zł i 45% od nadwyżki ponad 65.800.000 zł , 

nie więcej jednak niż 40% podstawy ob
liczenia, 

4) określone wart. 16 ust. 1 kwoty wartości spółdzielczego 
prawa do lokalu, łokalu mieszkalnego stanowiącego 
odrębną nieruchomość lub budynku mieszkalnego, wy
łąc~one z podstawy opodatkowania: 

a) w pkt 1 do 41.400.000 zł, 

b) w pkt 2 do 27.600.000 zł, 

c) w pkt 3 do 27.600.000 zł. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 

szenia. 

Minister Finansów: w z. M. Dąbrowski 


