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2) zaliczkowo - za rok podatkowy do dnia 28 grudnia, 
przyjmując przewidywane wypłaty za grudzień roku 
podatkowego, 

3) ostateczne obliczenie i wpłata podatku następuje w cią
gu 20 dni po terminie obowiązującym do sporządzenia 
bilansu i rachunku wyników za rok podatkowy, 

4) w okresie 5 dni od daty każdej wypłaty nagród i premii 
z zysku brutto roku podatkowego łącznie z wypłatami 
określonymi wart. 2 ust. 7. 

2. Podatnikom, u których wypłaty wynagrodzeń obciąża
jących koszty całokształtu działalności nie przekroczyły sumy 
norm wynagrodzeń za 1990 r., ale wystąpiło przekroczenie 
miesięcznej normy za grudzień 1990 r. i równocześnie wy
stąpiło zobowiązanie podatkowe w 1991 r. - odracza się 
termin wpłaty należnych zaliczek podatku za pierwsze trzy 
miesiące 1991 r. do 28 maja 1991 r., jeżeli nie dokonają 
podwyżek wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1991 r. 

Art. 16. 1. Minister Finansów ustali wzory deklaracji 
dotyczących obliczenia podatku oraz sposobu liczenia prze
ciętnego zatrudnienia. 

2. Minister Finansów może wyrazić zgodę na ustalanie 
norm wynagrodzeń, o których mowa wart. 5, 6 i 8 ust. 1, oraz 

uiszczanie podatku przez zakłady (oddziały) osób prawnych 
sporządzające samodzielnie bilans. 

Art. 17. 1. Wypłat nagród i premii z zysku bilan
sowego za 1990 r. dokonują podatnicy według zasad okreś
lonych w ustawie z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu 
wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 438 oraz 
z 1990 r. Nr 13, poz. 82 i Nr 56, poz. 324). 

2. Upoważnia się podatników do dokonywania 
w 1991 r. zaliczkowych wypłat nagród i premii z zysku 
bilansowego za 1990 r. w formie gotówkowej lub obligacji 
Skarbu Państwa i akcji wypłacanych za zgodą pracownika: 
1) przed złożeniem pierwszej wersji rocznego sprawoz

dania finansowego za 1990 r. (bilansu) w wysokości nie 
przekraczającej 30% kwoty wolnej ustalonej zgodnie 
z art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, 

2) po złożeniu pierwszej wersji rocznego sprawozdania 
finansowego za 1990 r. (bilansu). a przed jego weryfika
cją, w wysokości nie przekraczającej 70% pozostałej 
kwoty wolnej po uwzględnieniu wypłat zaliczkowych 
wymienionych w pkt 1. 

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1991 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

Załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. (poz. 1) 

WYKAZ JEDNOSTEK $WIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE UŻYTECZNO$CI PUBLICZNEJ, KTÓRE USTALAJĄ 
MIESIĘCZNĄ NORMĘ WYNAGRODZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ART. 8 

1. Gospodarka komunalna: 
- przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej (branża 701), 
- przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (bran-

ża 711 ), 
- przedsiębiorstwa gospodarki cieplnej (branża 721). 
- przedsiębiorstwa wielobranżowe (branża 728), 
- zakłady oczyszczania miast (branża 722), 
- zakłaay zieleni miejskiej (branża 723), 
- jednostki drogownictwa miejskiego (branża 726), 
- miejskie ogrody zoologiczne. 

2. Jednostki gospodarki zasobami mieszkaniowymi (branża 
741 ). 

3. Polskie KoIEVP. Państwowe-transport kolejowy publicz
ny (branża 501). 

4. Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodo
wej - transport publiczny (branża 511 ). 

5. Jednostki dróg publicznych (branża 561). 
6. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoryjnego 

(branża 854) . 
7. Państwowa jednostka organizacyjna "Polska Poczta, Te

legraf i Telefon". 

2 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 21 grudnia 1990 r. 

w ap rawie wyłączania nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz 
kościelnych osób prawnych. 

Na podstawie art. 63 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypos
politej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 
297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Jako nieruchomości zamienne, o których mowa wart. 
63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, 
poz. 321 i Nr 86, poz. 504), zwanej dalej "ustawą", mogą być 
przyznawane nieruchomości wyłączone z mienia państwowych 
jednostek organizacyjnych lub z mienia gmin, w których 
władaniu lub na których terenie znajdują się nieruchomości 
będące przedmiotem postępowania regulacyjnego. 

§ 2. Na wniosek uczestnika postępowania regulacyj
nego dopuszcza się wyłączenie nieruchomości zamiennej 
z mienia państwowych jednostek organizacyjnych lub z mie
nia gmin, innych niż wymienione w § 1 , za zgodą pozostałych 

uczestników postępowania oraz tych jednostek lub gmin, 
z których mienia ma nastąpić wyłączenie nieruchomości 
zamiennej. 

§ 3. W razie braku możliwości wyłączenia nieruchomości 
zamiennej na zasadach ustalonych w § 1 lub 2, wyłącza się 
odpowiednie nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi. 

§ 4. 1. Obowiązek zapłaty odszkodowania, o którym 
mowa wart. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy, ciąży na Skarbie Państwa 
reprezentowanym przez Ministra Finansów. 

2. Za zgodą zainteresowanej kościełnej osoby prawnej 
odszkodowanie może być wypłacone również w postaci 
obligacji lub innych papierów wartościowych emitowanych 
przez państwowe osoby prawne. 

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

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 


