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366 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 6 września 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych 
w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielanych w 1991 r. na skup produktów 

rolnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 
1991 z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 21 / poz. 89) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 
czerwca 1991 r. w sprawie udzielania kredytobiorcom pomo
cy ze środków budżetowych w spłacie części należnego 
bankom oprocentowania od kredytów udzielanych w 1991 r. 
na skup produktów rolnych (Dz. U. Nr 60/ poz. 255) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 po wyrazach · "zaciąganych przez" dodaje się 
wyrazy "jednostki prowadzące działalność w zakresie 
przechowywania zbóż i rzepaku przeznaczonych na cele 
spożywcze", 

2) w ust. 2 skreśla się wyrazy "dla jednostek przetwórstwa 
spożywczego" . 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia z mocą od dnia 4 lipca 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 

367 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 7 września 1991 r. 

w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. 

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Ustalone w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Minist
rów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości 
odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16/ poz. 84/ Nr 41 / poz. 225 
i Nr 57/ poz. 338/ z 1990 r. Nr 1/ poz. 1/ Nr 4/ poz. 25/ Nr 11/ 
poz. 70/ Nr 19/ poz. 116/ Nr 28/ poz. 166/ Nr 41 / poz. 241 i Nr 

82/ poz. 478 oraz z 1991 r. Nr 12/ poz. 50) odsetki ustawowe 
ustala się od dnia 15 września 1991 r. w wysokości 80% 
w stosunku rocznym. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 wrześ
nia 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz 

368 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 26 sierpnia 1991 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. 
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45/ poz. 207 
i z 1989 r. Nr 74/ poz. 443) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się : 

1) określone wart. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. 
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45/ poz. 
207 i z 1989 r. Nr 74/ poz. 443)/ zwanej dalej "ustawą", 
kwoty wartości pieniędzy lub innych rzeczy nie pod
legające podatkowi od spadków i darowizn, nabyte od 
jednego darczyńcy - do 26.400.000 zł , a od wielu 
darczyńców - do 52.800.000 zł , 

kwoty nadwyżki w zł 

2) określone wart. 9 ust. 1 ustawy kwoty wartości naby
tych rzeczy i praw majątkowych wolne od podatku od 
spadków i darowizn: 

a) w pkt 1 do 26.400.000 zł, 

b) w pkt 2 . do 19.800.000 zł, 

c) w pkt 3 do 13.200.000 zł, 

3) określone wart. 15 ust. 1 ustawy przedziały nadwyżki 
kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegają
cych opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn 
w sposób następujący: 

ponad do podatek wynosi 

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej : 
17.900.000 zł 5% 

17 .900 .00~ 35.800.000 zł 895.000 zł i 7% od nadwyżki ponad 17.900.000 zł, 
35 .800 .00~ 53.700.000 zł 2.148.000 zł i 9% od nadwyżki ponad 35.800.000 zł, 
53 .700.00~ 71.600.000 zł 3.759.000 zł i 11 % od nadwyżki ponad 53.700.000 zł, 
71.600.00~ 89.500.000 zł 5.728.000 zł i 13% od nadwyżki ponad 71 .600.000 zł, 
89.500 .00~ 107.400.000 zł 8.055.000 zł i 15% od nadwyżki ponad 89.500.000 zł, 

1 07 .400 .00~ 125.300.000 zł 10.740.000 zł i 17% od nadwyżki ponad 107.400.000 zł, 
125 . .300.000 13.783.000 zł i 19% od nadwyżki ponad 125.300.000 zł, 




