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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 zagranicznego oraz pośrednictwa przy zawieraniu małżeństw ,

-

Poz. 80 i 81

koszt uzyskania przychodów w następnych latach podatkowych, z tym że łącznie z bieżącymi wydatkami na te cele nie
mogą przekroczyć granic określonych w tym przepisie.

w zakresie gier losowych i totali-

§ 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) .

§ 4. Wydatki na reprezentację i reklamę, inne niż wymienione 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

§ 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

3) wydatków na
zatorów.

reklamę

81
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:

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

§ 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 . ",

3) dodaje się § 32b w brzmieniu :
,,§ 32b. 1. Nadawca
przy
eksporcie,
a
odbiorca przy imporcie rzeczy przewożonych
w komunikacj i międzynarodowej może
przekaza.ć opłacenie należnośc i przewozowych podmiotowi, za którego pośred
nictwem realizuje eksport lub import.
2. Przepis § 32a ust. 2 stosuje się odpowiednio ." ,
4) § 33 otrzymuje brzmienie:
,,§ 33. Przewoźnik może zawrzeć z nadawcą lub od biorcą umowę, w której określony zostanie pIanowy sposób rozliczan ia należności za wykona ne usługi przewozowe. Umowa taka może być
zawarta z innymi podmiotami.",
5) § 34 skreśla się.

2) dodaje się § 32a w brzmieniu:
,,§ 32a. 1. Nadawca przesyłki, zamieszczając odpowiednie postanowienie w liście przewozo wym, może przekazać opłacenie przewoź 
nego odbiorcy.
2. Nadawca przekazujący opłacenie przewoźnego przez odbiorcę odpowiada wobec przewoźnika za to, że odbiorca uzna
i zapłaci przekazaną należność . W wypad-

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia .

życie

po

upływie

Min ister Transportu i Gospodarki Morskiej: F. A.

14 dni

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 opóźn ieniem w stosunku do ich
wydania i za przesyłkę będą pobierane dodatkowe opłaty, których w ysokość 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 Wyd ziału 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.
69/ 71,00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kOlejnego numeru.
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