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4) w§11:
a) w pkt 1 kwotę ,,648 zł" zastępuje się kwotą" 1620
zł", a kwotę" 162 zł" - kwotą ..405 zł",
b) w pkt 2 kwotę" 1296 zł" zastępuje się kwotą ,,3240
zł", a kwotę ,,324 zł" - kwotą ,,810 zł";
5) w § 12 w ust. 1 kwotę ,,3240 zł" zastępuje się kwotą
,,8100 zł", a kwotę ,,810 zł" - kwotą ,,2025 zł".

Poz. 514, 515 i 516

§ 2. W razie gdy stwierdzone naruszenie warunków,
jakim powinny odpowiadać ścieki, nie zostało usunięte do
dnia 31 grudnia 1990 r., ustala się nowy wymiar kary
dobowej z terminem naliczania od dnia 1 stycznia 1991 r.,
stosując stawki kar obowiązujące w rozporządzeniu.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1991 r.
Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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z dnia 12 grudnia 1990 r.
uchylające

niektóre

rozporządZ!enia

w sprawie

zryczałtowania

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 9 pkt 1, 2 i 4, art. 18 ust.
3 oraz art. 38 pkt 1-4 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), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16
grudnia 1972 r..o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr43,
poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12
i Nr 74, poz. 443) oraz 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) zarządza się, co następuje:

5)

6)

§ 1. Uchyla się rozporządzenia Ministra Finansów:
1) z dnia 21 października 1981 r. w sprawie obowiązku
. dokumentowania zakupu niektórych materiałów przez
rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu
(Dz. U. Nr 27, poz. 144),

7)

2) z dnia 4 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla
zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych
(Dz. U. Nr 5, poz. 35),
3) z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla
osób fizycznych wykonujących działalność w zakresie
pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych
i produkcyjnych (Dz. U. Nr 5, poz. 38, z 1985 r. Nr 1,
poz. 7 i z 1990 r. Nr 18, poz. 108),
4) z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie opodatkowania

8)

9)

podatków obrotowego i dochodowego.

przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych (Dz. U. Nr 12, poz. 94),
z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników
opłacających podatki w formie ryczałtu (Dz. U. Nr 1, poz. 7,
z 1984 r. Nr 53, poz. 273 i.z 1990 r. Nr 10, poz. 65),
z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacania podatków
obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieśl
ników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem
spółdzielni rzemieślniczych (Dz. U. Nr 43, poz. 197,
z 1985 r. Nr 25, poz. 110, z 1988 r. Nr 11, poz. 91,
z 1989 r. Nr 38, poz. 209 i z 1990 r. Nr 25, poz. 147),
z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie zryczałtowania
podatków obrotowego i dochodowego od przychodów
z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1985 r. Nr 1,
poz. 6 i z 1990 r. Nr 7, poz. 42),
z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie opodatkowania
podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze
sprzedaży ewidencjonowanej (Dz. U. z 1985 r. Nr 1,
poz. 4, z 1988 r. Nr 6, poz. 53 i z 1990 r. Nr 2, poz. 11 ),
z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie opłacania podatku
dochodowego od przychodów osób trudniących się
przerobem surowca rybnego (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

§ 2.
1991 r.

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo
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z dnia 12 grudnia 1990 r.
w sprawie prowadzenia podatkowej
Na podstawie art. 38 pkt 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, z 1989 r. Nr
4,poz. 23,Nr33,poz.176,Nr35,poz.192iNr74,poz.443
oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) oraz 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) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Osoby wykonujące działalność gospodarczą
(wytwórczą, usługową i handlową) są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną
dalej "księgą", według wzoru ustalonego w załączniku do
rozporządzenia.

2. Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób,
które:
1) prowadzą księgi handlowe,
2) z mocy odrębnych przepisów zwolnione (wolne) są od
podatków obrotowego i dochodowego albo opłacają
podatki obrotowy i dochodowy lub tylko dochodowy

księgi

przychodów i rozchodów.

w formach zryczałtowanych , o ile te przepisy nie stanowią inaczej,
3) wykonują przewóz osób i towarów taborem konnym.
§ 2. Przez użyte w rozporządzeniu określenia:
1) "towary" rozumie się towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe,
braki i odpadki, jak również materiały do remontu lub
naprawy oraz materiały przyjęte od zamawiających do
przerobu lub obróbki, z tym że:
a) towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do
sprzedaży w stanie nie przerobionym,
b) materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu
usług stają się główną substancją gotowego wyrobu ;
do materiałów podstawowych zalicza się również
materiały stanowiące część składową (montażową)
złączone (np. opako-

wyrobu lub ściśle z wyrobem
wania - puszki, butelki itp.),

