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3. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób: 
1) których dochody ze wszystkich źródeł przychodów nie 

przekraczają łącznie kwoty wolnej od podatku dochodo
wego, 

2) które osiągają dochody nieperiodyczne. 
4. Przez dochody nieperiodyczne rozumie się dochody 

osiągane przez okres krótszy niż trzy kolejne miesiące w roku 
podatkowym. 

§ 16. 1. Zgłoszenia obowiązku podatkowego dokonuje 
się na piśmie przez złożenie deklaracji według ustalonego 
wzoru i uiszczenie opłaty związanej z tym zgłoszeniem. 

2. Deklaracje w sprawie zgłoszenia obowiązku podat
kowego składa się w jednym egzemplarzu. 

§ 17. 1 Opłata roczna związana ze zgłoszeniem obo
wiązku podatkowego wynosi 5.000 zł. 

2. Urząd skarbowy potwierdza zgłoszenie obowiązku 
podatkowego przez wydanie pokwitowania uiszczenia opła
ty związanej z tym zgłoszeniem, zwanego dalej "pokwitowa
niem", według ustalonego wzoru . 

§ 18. Zgłoszenia obowiązku podatkowego i uiszczenia 
związanej z tym opłaty należy dokonać w terminie do dnia 31 
grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, na który 
zgłaszany jest ten obowiązek, a jeżeli obowiązek podatkowy 
powstał w ciągu roku podatkowego - przed powstaniem 
tego obowiązku. 

§ 19. Podatnicy, z wyjątkiem wymienionych w § 15 ust. 
3, obowiązani są zawiadomić urząd skarbowy w terminie 
siedmiu dni o wygaśnięciu źródła przychodów podlegające
go opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 20. 1. Tracą moc przepisy: 
1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 maja 

1988 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowe
go od osób fizycznych i osób prawnych nie będących 
jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 17, 
poz. 121 i z 1989 r. Nr 44, poz. 242), 

2) zarządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 1988 r. 
w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków 
obrotowego i dochodowego od przychodów rolników 
ze świadczenia usług rolniczych przy użyciu własnego 
sprzętu (Monitor Polski Nr 26, poz. 232 i Dz. U. z 1989 r. 
Nr 44, poz. 242). 

2. Podatnicy, którzy stosownie do przepisów rozporzą
dzenia wymienionego w ust. 1 pkt 1 oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie obniżk i 
podatku dochodowego od dochodu zagranicznych pod
miotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem za
granicznym (Dz. U. Nr 3, poz. 18) nabyli uprawnienie do 
obniżki podatku dochodowego w latach 1988-1990 albo 
w latach 1989-1991 z tytułu sprzedaży wytworzonych 
wyrobów o charakterze antyimportowym, zachowują to 
uprawnienie do czasu jego wygaśnięcia. 

3. W razie zbiegu uprawnienia do korzystania z obniżki 
podatku dochodowego na podstawie ust. 2 i § 8-12, stosuje 
się tylko jedną obniżkę, korzystniejszą dla podatnika . 

§ 21 . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1990. 

Minister Finansów: L. Balcerowicz 
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z dnia 31 stycznia 1990 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu 
świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego 

rozrachunku. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 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. Uchyla się rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 22 września 1988 r. w sprawie zryczałtowania podat-

ków obrotowego i dochodowegnz. tytułu świadczenia usług 
przez zakłady usługowe prowadtmie przez spółdzielnie wed
ług zasad zryczałtowanego rozrachunku (Dz. U. tJr 35, poz. 
276). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerw
ca 1990 r. 

Minister Finansów: w z. M . Dąbrowski 
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z dnia 9 lutego 1990 r. 

w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. 

Na podstawie art. 2 ust. 4 i 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. 1. Pobierane na terenach gmin świadczenia z tytułu: 

1) podatku rolnego od gruntów, 

2) podatku od nieruchomości , z wyjątkiem należnego od 
osób prawnych i państwowych jednostek organizacyj
nych nie mających osobowości prawnej, 

3) opłaty leśnej, 
4) opłaty elektryfikacyjnej, 
5) opłaty melioracyjnej. 
6) opłaty za urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorcze urządzenia kanalizacyjne wsi, wykonane przez 
państwo, 




