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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 stycznia 1991 r.
w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

§ 2. Skalę podatku wyrównawczego, zawartą wart.
9 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1, zastępuje s i ę skalą
podatkową stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42,
poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34,
poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się , co

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym
(Dz. U. Nr 72, poz. 426) , z tym że przepisy tego roz porządzenia stosuje się do opodatkowania dochodów osiąg
niętych w 1990 r.

następuje :

§ 1. Podwyższa się kwotę dochodu nie podlegają
cego opodatkowaniu, określoną wart. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. 42,
poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) do wysokości 36.000.000 zł
rocznie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 
nia i ma zastosowan ie do dochodów osiągniętych od dnia
1 stycznia 1991 r.
Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. (poz. 40)

Dochód

podlegający

opodatkowaniu rocznie w

zł

Podatek wynosi

36 .000.000--54.000.000
54.000.000--72.000.000
72.000.000--90.000.000
90.000.000

1.800.000
5.400.000
10.800.000

10% od kwoty ponad
20% od kwoty ponad
zł + 30% od kwoty ponad
zł + 40% od kwoty ponad
zł +

36.000.000
54.000.000
72.000.000
90.000.000

zł
zł
zł
zł
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 stycznia 1991 r.
zmieniające rozporządzenie

w

sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do
grzywien w drądze mandatu karnego.

nakładania

Na podstawie art. 66 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz.
91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz.
291 , z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23,
poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135,
z 1989 r. Nr 34, poz. 180 oraz z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43,
poz. 251 i Nr 72, poz. 422) zarządza się, co następuje:

w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 6, poz. 34) wprowadza
zmiany:

się następujące

1)

skreśla się

pkt 9,

2) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
,,20) straży miejskich " .

§ 2.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłosze-

nia.

§ 1. W § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom
niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki

