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477
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 listopada 1991 r.
w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów banków utworzonych przez osoby zagraniczne
lub z udziałem kapitału zagranicznego oraz oddziałów banków zagranicznych.
Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia
1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 49, poz. 216, Nr 80, poz. 350 i Nr 101, poz. 444)
zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody:
1) banków utworzonych przez osoby zagraniczne lub
z udziałem kapitału zagranicznego, jeżeli w chwili utworzenia wkłady podmiotów zagranicznych do kapitału
akcyjnego stanowią równowartość co najmniej 6 milionów USD, ustaloną przy zastosowaniu kursu walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia
rejestracji spółki,
2) oddziałów banków zagranicznych
w części nie przeznaczonej na wypłatę dywidendy bądź nie
przekazanej przez oddział jednostce macierzystej.

§ 2. 1. Kwota ulgi w podatku dochodowym nie

może

przekroczyć wartości

akcji lub wkładów objętych przez
osoby zagraniczne w chwili utworzenia banku lub oddziału.

2. Okres zwolnienia od podatku dochodowego nie
przez bank lub

może przekroczyć 3 lat od dnia podjęcia
oddział działalności operacyjnej.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje
podatnikom, którzy:
1) uzyskali odpowiednie zezwolenie, wymagane zgodnie
z odrębnymi przepisami do dnia 1 października 1991 r. ,
2) podjęli działalność operacyjną do dnia 31 grudnia
1991 r.
§ 4. Jeżeli w okresie korzystania przez bank lub oddział
banku zagranicznego ze zwolnienia podatkowego oraz
w okresie 2 lat od upływu okresu zwolnienia następuje
otwarcie likwidacji banku lub oddziału albo też obniżenie
kapitału założycielskiego (akcyjnego) lub wkładów, bank lub
oddział obowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego
za okres zwolnienia.

§ 5.

Rozporządzenie

wchodzi w

życ i e

z dniem

ogłosze

nia.
Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo

478
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 listopada 1991 r.
zmieniające rozporządzenie

w ,sprawie taksy za czynności komorników.

Na podstawie art. 772 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje :
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników (Dz. U. Nr 62, poz. 264 i Nr 86, poz. 393) w § 15 w ust.

2 wyraz "trzydziesto krotna" zastępuje się wyrazem "dziesięciokrotna".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia
1991 r.
Minister Sprawiedliwości: W. Chrzanowski ·

479
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW

z dnia 13 listopada 1991 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie stypendiów i innych kosztów
Administracji Publicznej.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr
63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450) zarządza się , co następuje :

..-

§ 1. W rozporządzeniu Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie stypendiów
i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji
Publicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 348) w § 1:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Stypendium nie przysługuje za dni nie usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach, przy
czym za dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w poszczególnych
dniach.";
2) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu·:

kształcenia

w

Krajowej Szkole

,,3. Stypendium nie przysługuje za dni usprawiedliwionej, z innych przyczyn niż zdrowotne, nieobecności
słuchacza na zajęciach , jeżeli okres tej nieobecności
trwa nieprzerwanie dłużej niż 7 dni zajęć lub przekracza 7 dni zajęć w miesiącu .
4. Proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, o których mowa w ust. 2 i 3, ulega zmniejszeniu stypendium należne za miesiąc następujący po miesiącu,
w którym wystąpiły dni nieobecności , o 1/ 30 część
wypłaconego stypendium za każdy dzień nieobecności . " .

§ 2.
1991 r.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 1 grudnia

Minister- Szef Urzędu Rady Ministrów: K. J. Żabiński

Wydawca: Urząd Rady Ministrów
Redakcja : Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, P-29.
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, P- 1,
tel. 42 - 14-78 i 694 -67 -50, teleks 825944 WW, telefaks 428222 i 22-428222.
Tłoczono

Zam. 2750- 1300-91 .

z polecenia Prezesa Rady Ministrów w

Zakładach

Graficznych " Tamka",

PL ISSN 0867-3411

Zakład

nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3.

Cena 880

zł

