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57) w § 62: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Opłata skarbowa od ustanowienia hipoteki wy

nosi: 
1) na zabezpieczenie wierzytelności istnieją-

cych 0,1 %, 
2) na zabezpieczenie wierzytelności o wysoko-

ści nie ustalonej 5.000 zł. " , 

b) w ust. 2: 
- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) ustawowej.", 
- w pkt 7 wyrazy " w tym podejmujących budowę 

domów jednorodzinnych w celu przeniesienia ich 
własności na członków" skreśla się, 

58) w § 63 w ust. 1: 
a) w pkt 1 kwotę ,,1.500 zł" zastępuje się kwotą 

,,9.000 zł", 
b) w pkt 2 kwotę ,,600 zł" zastępuje się kwotą 

,,3.500 zł" , 
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59) w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Opłata skarbowa od weksla wynosi : 

1) od weksla wymieniającego sumę wekslową 
- 1.000 zł od każdego pełnego lub rozpoczęte
go 1.000.000 zł sumy wekslowej, 

2) od weksla nie wymieniającego sumy wekslowej 
-1.000 zł od każdego pełnego lub rozpoczęte
go 1.000.000 zł kwoty zobowiązania pienięż 
nego zabezpieczonego wekslem, a jeżeli kwoty 
zobowiązania nie da się ustalić - 2.000 zł. " , 

60) w § 65: -. 
a) w ust. 1: 

- w pkt 1 kwotę ,,60 zł" zastępuje się kwotą 

,,300?!::, 
- w pkt 2 kwotę ,,150 zł" zastępuje się kwotą 

,,500 zł" , 

b) w ust. 4 w pRr4 wyraz "odsyłkowe" zastępuje się 
wyrazem "dosyłkowe". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Finansów: L. Balcerowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 27 lutego 1990 r. 

w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Na podstawie art. 9 ust. 3 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 
stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. Nr 3, poz. 12, Nr 54, poz. 320 i Nr 74, poz. 443) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody 
z tytułu : 

1) prowadzenia aptek, 

2) świadczenia usług lecznictwa uzdrowiskowego, 

3) wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwa gos
podarki rolnej. państwowe gospodarstwa rolne, rolnicze 
spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych 
oraz inne osoby prawne prowadzące gospodarstwa 
rolne usług w zakresie rolnictwa przy użyciu własnego 
sprzętu. 

2. Za usługi w zakresie rolnictwa, o których mowa w ust. 
pkt 3, uważa się: 

1) usługi związane z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz 
inne związane z gospodarką rolniczą , określone w " Kla
syfikacji usług" , wprowadzonej przez Prezesa Głów
nego Urzędu Statystycznego do stosowania w plano
waniu, statystyce i ewidencji, 

2) usługi związane z ciągnikami i maszynami rolniczymi 
oraz urządzen iami i narzędziam i dla rolnictwa. 

3. Jeżeli podatnik osiąga dochody z wykonywania 
działalności, o której mowa w ust. 1, oraz inne dochody, za 
dochód z tej działalności uważa się część ogólnego dochodu 
odpowiadającą udziałowi przychodów z tej działalności 
w ogólnej sumie przychodów. 

§ 2. Za koszty uzyskania przychodów uznaje się : 

1) odpisy na fundusz rekultywacji do kwoty określonej 
przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji 
terenów poeksploatacyjnych, pomniejszonej o kwotę 
pozostałości środków tego funduszu według stanu na 
początek roku podatkowego. 

2) w odniesieniu do państwowych jednostek organiza
cyjnych, organizacji spółdzielczych i społecznych 

- kwoty wypłaconego ryczałtu pieniężnego za jazdy 
lokalne, przyznanego pracownikowi na podstawie 
odrębnych przepisów za używanie do celów służbo 

wych samochodów osobowych, motocykli i motorowe
rów, do wysokości odpowiadającej ryczałtow i wypłaco

nemu za przebieg samochodu do 500 km miesięcznie, 

jak równ ież zwrot kosztów za przejazdy lokalne wyko
nywane na polecenie kierownika jednostki organiza
cyjnej. wypłacony pracownikowi, któremu nie przyzna
no ryczałtu. 

3) w odniesieniu do pozostałych osób prawnych - wy
płatę ryczałtu pieniężnego za jazdy lokalne, przyznanego 
pracownikowi za używanie do celów służbowych samo
chodów osobowych, motocykli i motorowerów, do 
wysokości określonej w pkt 2. 

§ 3. Ograniczenie kosztów, o których mowa wart. 11 
ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. w sprawie 
podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 3, 
poz. 12, Nr 54, poz. 320 i Nr 74, poz. 443), nie dotyczy: 

1) kosztów uczestnictwa w wystawach i targach, z wyjąt 

kiem kosztów usług gastronomicznych, 
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2) wydatków na reklamę działalności w zakresie usług 
kultury i sztuki, usług turystycznych, pośrednictwa han 
dlowego, w tym również w zakresie handlu zagranicz
nego oraz pośrednictwa przy zawieraniu małżeństw, 

3) wydatków na reklamę w zakresie gier losowych i totali
zatorów. 

§ 4. Wydatki na reprezentację i reklamę, inne niż wymie
nione w § 3, przekraczające w danym roku podatkowym 
wysokość określoną wart. 11 ust. 1 pkt 20 ustawy, o której 
mowa w § 3, mogą być - na wniosek podatnika - uznane za 
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koszt uzyskania przychodów w następnych latach podat
kowych, z tym że łącznie z bieżącymi wydatkami na te cele nie 
mogą przekroczyć granic określonych w tym przepisie. 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
6 lutego 1989 r. w sprawie podatku dochodowego od osób 
prawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 19 i Nr 47, poz. 259) . 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 
nia i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów osiąga
nych od dnia 1 stycznia 1990 r. 

Minister Finansów: w z. M. Dąbrowski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 16 lutego 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. 

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 
272) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 21 
czerwca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy 
- Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 29, poz. 128, z 1988 r. Nr 9, 
poz. 72 i z 1989 r. Nr 59, poz. 352) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 32: 

a) w ust. 1 po wyrazach "opłaca nadawca" skreśla się 
kropkę i dodaje wyrazy "przy nadaniu przesyłki . " 

b) w ust. 2 po wyrazach "opłaca odbiorca" skreśla się 
kropkę i dodaje wyrazy "przy odbiorze przesyłki . ", 

2) dodaje się § 32a w brzmieniu: 
,,§ 32a. 1. Nadawca przesyłki, zamieszczając odpo

wiednie postanowienie w liście przewozo
wym, może przekazać opłacenie przewoź 
nego odbiorcy. 

2. Nadawca przekazujący opłacenie prze
woźnego przez odbiorcę odpowiada wo
bec przewoźnika za to, że odbiorca uzna 
i zapłaci przekazaną należność . W wypad-

ku odmowy zapłacenia przekazanych na
leżności przez odbiorcę, nadawca opłaca 
je wraz z odsetkami .", 

3) dodaje się § 32b w brzmieniu : 
,,§ 32b. 1. Nadawca przy eksporcie, a od-

biorca przy imporcie rzeczy przewożonych 
w komunikacj i międzynarodowej może 
przekaza.ć opłacenie należnośc i przewo
zowych podmiotowi, za którego pośred

nictwem realizuje eksport lub import. 
2. Przepis § 32a ust. 2 stosuje się odpo

wiednio." , 
4) § 33 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 33. Przewoźnik może zawrzeć z nadawcą lub od 
biorcą umowę, w której określony zostanie pIa
nowy sposób rozliczan ia należności za wykona
ne usługi przewozowe. Umowa taka może być 
zawarta z innymi podmiotami.", 

5) § 34 skreśla się. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: F. A. Wie/ądek 

Spóźnione wp/aty na prenumeratę w 1990 r. będą przyjmowane tylko do 30 czerwca br. Egzemplarze zaległe w ramach prenumeraty będą wysyłane z opóźnieniem w stosunku do ich 
wydania i za przesyłkę będą pobierane dodatkowe opłaty, których wysokość zostanie podana w informacji załączonej do paczki z wydawnictwami . Prenumerata jest realizowana na 
podstawie przedpłaty. Wp/ata powinna być dokonana " przelewem-zamówieniem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11 . Druki "przelewów-zamówień" lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po 
uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Na dowodzie wp/aty należy podać pełną naJWę instytucji 
(nazwisko i imię) i adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu 

Rady Ministrów. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsi ńska 
69/71,00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kOlejnego numeru. 
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