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1) w § 2: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu : 

,,5) nabyte w składach celnych i w składach konsyg
nacyjnych przez osoby fizyczne.", 

b) w ust. 2 skreśla się pkt 2 i 3, 

2) w § 3 skreśla się ust. 3. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szen ia. 

Minister Finansów: w z. M . Dąbrowski 

350 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 20 sierpnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności 
oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez 

jednostki gospodarki uspołecznionej. 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecz

nionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, 
poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 21, 
poz. 126 oraz art. 9 pkt 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, z 1989 r. Nr 4, 
poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 
oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza s i ę, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu M inistra Finansów z dnia 
31 lipca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad oblicza
nia podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu spo
rządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń 
(deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspo
łecznionej (Dz. U. Nr 24, poz. 171 i Nr 36, poz. 240, z 1984 r. 
Nr 20, poz. 94 oraz z 1988 r. Nr 2, poz. 5) w § 3 skreśla się 
ust. 4. 

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

Min ister Finansów: w z. M. Dąbrowski 

351 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 13 sierpnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej 
Akademii Nauk. 

Na podstawie art. 64 i 65 ustawy z dn ia 17 lutego 1960 r. 
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, 
z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319 oraz 
z 1989. r. Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, 

co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej z dnia 25 września 1989 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk 
(Dz. U. Nr 55, poz. 327, Nr 65, poz. 396 oraz z 1990 r. Nr 22, 
poz. 135 i Nr 39, poz. 226) załączniki nr 1-3 otrzymują 

brzmienie ustalone w załącznikach nr 1- 3 do niniejszego 
rozporządzenia . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z dniem ogłosze

nia, z mocą od dnia 1 lipca 1990 r. w stosunku do jednostek 
budżetowych działu gospodarki narodowej "Nauka i rozwój 
techniki" nadzorowanych przez Sekretarza Naukowego Pol
skiej Akademii Nauk i z mocą od 1 sierpnia 1990 r. w stosun
ku do placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. J. Szreter 


