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Warszawa, dnia 30 grudnia 1991 r. 

TRE$Ć : 

Poz.: 

ROZPO RZĄDZEN lA RADY M I N ISTRÓW: 

548 - z dnia 17 grudnia 1991 r. zm ieniające rozporządzenie w sprawie przychodów nie zaliczonych do 
wynagrodzeń ' j 

549 - z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za I kwartał 
1992 r. oraz określen i a przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia 
normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1992 r. 

R OZ PO RZĄDZ E N lA: 

550 - M inistra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. zmie ni ające rozporządzenie w spraw ie w ykonania 
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niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych . 1762 

551 - Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie karty podatkowej . 1763 

552 - Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w !::prawie opodatkowania przychodów osób 
duchownych 1786 

553 - Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych . 1787 

554 - Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
prowadzenia rachunkowości . 1792 

548 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 grudnia 1991 r. 

Nr 124 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń. 

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 
1991 r. w sprawie przychodów nie zaliczonych do wyna
grodzeń (Dz. U. Nr 73, poz. 322) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,7) dopłat do lokali w hotelach pracowniczych i kwater 

najmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania 
oraz do czynszów za mieszkania zakładowe w wy
sokości wynikających z proporcji dopłat stosowa
nych w 1991 r.," 

2) w § 1 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu : 

,,8) wartości ubioru służbowego (umundurowania) , 
jeżeli jego używanie należy do obowiązków praco
wnika, 

9) wartości wyżywienia junaków, uczestników Ocho
tniczych Hufców Pracy oraz poborowych odbywa 
jących zastępczą służbę poborowych lub wypłaca
nych w zamian za wyżywienie równoważn ików 

pieniężnych ." 

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do roz
liczenia podatku od wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 styczn ia 
1992 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Ba/cerowiC7 




