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4. Przepis w zakresie dotyczącym skreślenia wart. 54 ust. 
4 ustawy wymienionej wart. 1 oraz przepisy art. 27 ust. 
1 i 2 ustawy wymienionej wart. 2 mają zastosowanie również do 
opodatkowania dochodów i rozliczenia podatku za rok 1992. 

5. W latach 1993-1995 do kosztów uzyskania przy
chodów w bankach zalicza się tworzone zgodnie z przepisa
mi prawa bankowego rezerwy na pokrycie wierzytelności 
(bez odsetek) z tytułu udzielonych pożyczek (kredytów) 
dłużnikom postawionym w stan upadłości lub likwidacji albo 
których miejsce pobytu nie jest znane. 

6. Wydatki ponoszone w roku podatkowym na nabycie 
lub objęcie akcji (udziałów) albo na zakup obligacji, o któ
rych mowa wart. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy wymienionej wart. 
1, odlicza się od dochodu pod warunkiem, że do dnia 31 
grudnia 1995 r. podatnik nie dokona ich zbycia. 

7. Wolne od podatku są dochody z tytułu udziału 
w spółce wydatkowane w roku podatkowym na nabycie 
udziałów (akcji) lub na zakup obligacji, o których mowa 
wart. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy wymienionej wart. 2, pod 
warunkiem że do dnia 31 grudnia 1995 r. podatnik nie 
dokona ich zbycia. 

8. W okresie do dnia 5 lipca 1993 r. nie uważa się za 
koszty uzyskania przychodów, o których mowa wart. 23 ust. 
1 ustawy wymienionej wart. 1 oraz wart. 16 ust. 1 ustawy 
wymienionej wart. 2, podatku obrotowego od nadmiernych 
ubytków produktów i zawinionych ubytków produktów. 

9. W przypadku spółek przejmujących do odpłatnego 
korzystania mienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych 
części na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych, przepis art. 47 ustawy wymienionej wart. 
6 stosuje się od dnia przejęcia tego mienia na własność spółki. 

Art. 16. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej jednolite teksty ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem zmian 
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wyda
nia jednolitych tekstów. 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie: 

1) z dniem ogłoszenia w zakresie przepisów: 
- art. 1 pkt 9lit. e i pkt 15 (dotyczących art. 14 ust. 4 i 5, 

art. 23 ust. 1 pkt 2-4 oraz pkt 46 w części dotyczącej 
obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojaz
du), 

- art. 2 pkt 6 lit. g i h oraz pkt 10 (dotyczących art. 12 
ust. 4a i 7 i art. 16 ust. 1 pkt 2-4 oraz pkt 51 w części 
dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji prze
biegu pojazdu), 
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- art. 10, 
- art. 14, 15 i 16, 

2) z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r. 
w zakresie przepisów: 
- art. 1 pkt 1-8, pkt 9 lit. a-c i d (z wyjątkiem 

części dotyczącej oprocentowania zwrotu różnicy 
podatku od towarów i usług), pkt 10, 11, 13, 14, pkt 
15 (z wyjątkiem art. 23 ust. 1 pkt 2-4 i pkt 43-44 
oraz pkt 46 w części dotyczącej obowiązku prowa
dzenia ewidencji przebiegu pojazdu), pkt 16, 17 lit. 
a i c, pkt 18, pkt 20-28, pkt 29 lit. a (z wyjątkiem 
art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4), lit. b, c, d, pkt 30-36, 

- art. 2 pkt 1-5, pkt 6 lit. a-e, f (z wyjątkiem części 
dotyczącej oprocentowania zwrotu różnicy podatku 
od towarów i usług oraz pkt 9 i 10) , pkt 7 lit. a i b, 
pkt 8 lit. a, pkt 9, pkt 10 (z wyjątkiem art. 16 ust. 1 pkt 
2-4 i pkt 46-47 oraz pkt 51 w części dotyczącej 
obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojaz
du), pkt 11, pkt 12 lit. a, pkt 13-17, 

- art. 5, 
- art. 11 pkt 1, 3, 4, 

- art. 1 2 pkt 1, 
- art. 13, 

3) z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 
1992 r. w zakresie przepisów art. 12 pkt 2, 

4) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w zakresie 
przepisów: 

- art. 1 pkt 19 i pkt 29 lit. a (dotyczącego art. 41 ust. 
1 pkt 3 i 4), 

- art. 8 i 9, 
- art. 11 pkt 2, 

5) po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w zakresie 
przepisów art. 3 i 4 oraz 6 i 7, 

6) z dniem 5 lipca 1993 r. w zakresie przepisów: 
- art. 1 pkt 9 lit. d (w części dotyczącej oprocen

towania zwrotu różnicy podatku od towarów i us
ług) i lit. e (w części dotyczącej dodania ust. 6), pkt 
12, 15, 17 lit. b (dotyczących art. 14 ust. 3 pkt 4 
i ust. 6, art. 20a, 23 ust. 1 pkt 43 i 44 i art. 26 
ust.1a), 

- art. 2 pkt 6 lit. f i h, 7 lit. c, 8 lit. b, 10, 12 lit. b 
(dotyczących art. 12 ust. 4 pkt 7 w części dotyczącej 
oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towa
rów i usług oraz pkt 9 i 10 i ust. 8, a także art. 13 ust. 3, 
art. 14 ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 46 i 47 i art. 18 ust. 
1 a). 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 30 marca 1993 r. 

w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego 
podatku od wzrostu wynagrodzeń. 

Na podstawie art. 17c ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. 

Nr 1, poz. 1, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 73, poz. 361 i Nr 1 00, poz. 
498 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje : 
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§ 1. 1. Izba skarbowa może zaakceptować w formie 
decyzji na rok 1993 zasady kształtowania wynagrodzeń 
podatnikom, którzy poprawią w 1993 r. wynik finansowy 
brutto w stosunku do 1992 r. skorygowany o wartość 
otrzymanych i przekazanych darowizn (na podstawie I wersji 
rocznego sprawozdania finansowego za 1992 r. oraz zatwier
dzonego przez właściwe organy jednostki planu finansowe
go na 1993 r.). 

2. Podatnicy spełniający warunek określony w ust. 
1 w terminie do 31 maja 1993 r. przedkładają do zatwier 
dzenia w izbach skarbowych zasady kształtowania ' wyna 
grodzeń na cały 1993 r., opracowane z uwzględnieniem 
przepisów § 2-5. 

3. Zasady kształtowania wynagrodzeń, o których mowa 
w ust. 2, powinny zawier!,!ć : 

1) częstotliwość i skalę zmian płac w ciągu 1993 r., 

2) sposób sfinansowania wzrostu płac i ich pochodnych, 

3) założenia polityki w zakresie zatrudnien ia, 

4) plan finansowy na 1993 r. 

4. Przedstawione izbie skarbowej zasady kształtowania 
wynagrodzeń powinny być zaopiniowane przez zakładowe 
organizacje związkowe. 

§ 2. 1. Jako podstawę na 1993 r. przyjmuje się przecięt
ne miesięczne wynagrodzenie za 1992 r., które stanowi iloraz 
kwoty wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu dzia
łalności, przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w 1992 r. 
oraz liczby miesięcy, przy czym: 

1) kwotę wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu 
działalności ustala się zgodnie z art. 2 ust. 1-5 ustawy 
z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu 
wynagrodzeń - zwanej dalej ustawą - oraz pomniejsza 
o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytal
nych naliczanych na podstawie zasad określonych 
w odrębnych przepisach, obowiązujących przed dniem 
30 czerwca 1992 r., 

2) przeciętne miesięczne zatrudnienie w 1992 r. ustala się · 
zgodnie z zarządzeniem nr 5 Ministra Finansów z dnia 14 
lutego 1992 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji 
dotyczących obliczenia podatku od wzrostu wynagro
dzeń oraz sposobu liczenia przeciętnego zatrudnienia 
w 1992 r. (Dz. Urz. Min. Fin . z 1992 r. Nr 3 poz. 12 i Nr 
15, poz. 78) . 

2. Limit przeciętnego wynagrodzenia dla każdego mie
siąca 1993 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
za 1992 r., ustalone według zasad określonych w ust. 1, 
powiększone o 25% tego wynagrodzenia. 

3. Limit przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 2, w (okresie) roku podatkowym może być powięk
szony o kwotę wynikającą z pomnożenia przeciętnego mie
sięcznego wynagrodzenia za 1992 r. przez procentowy 
wskaźnik kwoty przyrostu wyniku finansowego brutto (sko
rygowanego o wartość otrzymanych i przekazanych daro
wizn) w (okresie) roku podatkowym, ustalonego w od
niesieniu do analogicznego (okresu) roku poprzedniego 
w stosunku do kwoty wynagrodzeń obciążających koszty 
całokształtu działalności za 1992 r. Maksymalny przyrost 
limitu przeciętnego wynagroazenia z tytułtl poprawy wyniku 
finansowego brutto nie może przekroczyć 20%. 

4. Dla ustalenia przekroczenia limitu, o którym mowa 
w ust. 2 i 3, należy przyjąć wynagrodzenia obciążające koszty 

całokształtu działalności (okresu) roku podatkowego, po
dzielone przez przeciętne miesięczne zatrudnienie za (okres) 
rok podatkowy, przy czym 

1) kwotę wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu 
działalności (okresu) roku podatkowego ustala się zgo
dnie z art. 2 ust. 1-5 ustawy oraz pomniejsza o wypłaty 
nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych nalicza 
nych na podstawie zasad określonych w odrębnych 

przepisach, obowiązujących przed dniem 30 czerwca 
1992 r., 

2) przeciętne miesięczne zatrudnienie za (okres) rok 1993 
ustala się zgodnie z zarządzeniem nr 10 Ministra Finan
sów z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie ustalenia 
wzorów deklaracji dotyczących obliczania podatku od 
wzrostu wynagrodzeń oraz sposobu liczenia przecięt
nego zatrudnienia i oszczędności z tytułu zmniejszenia 
zatrudnienia w 1993 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 15). 

5. Podatnicy, którzy zwiększają limit przeciętnego wy-
nagrodzenia zgodnie z ust. 3, odprowadzają zryczałtowany 
podatek stanowiący iloczyn przeciętnego miesięcznego za
trudn ienia za (okres) rok 1993, oraz różnicy pomiędzy 
przeciętnym wynagrodzeniem za (okres) rok podatkowy, 
o którym mowa w ust. 4, a limitem przeciętnego wyna
grodzenia, obliczonym zgodnie z ust. 2. 

6. W przypadku obniżenia wskaźnika przyrostu wyniku 
finansowego brutto do wynagrodzeń obciążających koszty 
całokształtu działalności w okresie podatkowym w stosunku 
do poprzedniego okresu podatkowego w ciągu roku 1993 
dopuszcza się wystąpienie jednorazowo przez kolejne trzy 
miesiące wyższego przeciętnego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 4, od poziomu limitu przeciętnego wyna
grodzenia za te miesiące, obliczonego zgodnie z ust. 2 i 3, 
przy czym nie może to dotyczyć grudnia 1993 r. 

§ 3. 1. Przepisy rozporządzenia , z zastrzeżeniem § 2 ust. 
6, mają zastosowanie, jeżeli podatnicy spełnią następujące 
warunki : . 

1) nie przekroczą w (okresie) roku podatkowym limitu, 
o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, 

2) uregulują do dnia 31 sierpnia 1993 r. zaległe zobowiąza 

nia podatkowe wobec budżetu, 

3) regulują terminowo zobowiązan ia wobec budżetu w ro
ku i za rok podatkowy, 

4) poprawią wynik finansowy za 1993 r. w stosunku do 
1992 r. skorygowany o wartość otrzymanych i przekaza
nych darowizn (na podstawie rocznego sprawozdania 
finansowego GUS - wzór F-02, z uwzględnieniem 
korekt wynikających z zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego). . 

W razie niespełnienia jednego z powyższych warunków, 
podatnik traci prawo do stosowania przepisów rozporzą
dzenia i dokonuje naliczania i wpłaty podatku od wzrostu 
wynagrodzeń zgodnie z przepisami ustawy za okres od dnia 
1 stycznia do końca 1993 r. 

2. Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do 
nowo powstałych podatników, o których mowa wart. 
6 ustawy. 

3. Podatnicy, którzy powstaną w wyniku zmian or
ganizacyjnych, o których mowa wart. 7 ustawy, mogą 
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stosować przepisy rozporządzenia wyłącznie w przypadku 
możliwości ustalenia kwot zysku brutto (straty) i wyna
grodzeń za (okres) rok poprzedni i podatkowy. 

4 . Podatnicy, którym izby skarbowe zaakceptują zasady 
kształtowania wynagrodzeń na 1993 r. w oparciu o przepisy 
rozporządzenia, nie stosują ulg podatkowych, o których 
mowa wart. 8, art. 9 oraz art. 13 lit. a) ustawy. 

§ 4. 1. Limit wypłat pieniężnych oraz równowartości 
świadczeń rzeczowych wypłacanych z funduszy socjalnego 
i mieszkaniowego stanowi trzykrotność odpisu podstawo
wego na fundusz socjalny i sześciokrotność odpisu pod
stawowego na fundusz mieszkaniowy. 

2. Kwotę wypłat oraz równowartości świadczeń rzeczo
wych z funduszy socjalnego i i mieszkaniowego ustala się 
zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 ustawy oraz zarządzeniem nr 10 
Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie 
wzorów deklaracji dotyczących obliczenia podatku od wzro
stu wynagrodzeń oraz sposobu liczenia przeciętnego zatrud
nienia i oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia 
w 1993 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 15) . 

3. Dla ustalenia przekroczenia limitu wypłat z fundu
szy socjalnego i mieszkaniowego kwotę wypłat, o której 
mowa w ust. 2, pomniejsza się o kwotę limitu, o której mowa 
w ust. 1. 

4. Za przekroczenie limitu wypłat z funduszy socjalnego 
i mieszkaniowego podatnicy ustalają należny podatek stano
wiący iloczyn dwukrotności kwoty przekroczenia i przecięt-
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nego miesięcznego zatrudnienia za (okres) rok podatko
wy. 

§ 5. Rozliczenia wypłat nagród i premii z zysku za 
1992 r. dokonuje się na podstawie przepisów ustawy, a za 
1993 r. - na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 6. 1. Podatnicy są zobowiąząri do przedłożenia we 
właściwym urzędzie skarbowymdek'taracji dotyczącej ob
liczenia limitu przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącej 

załącznik do rozporządzenia , oraz do wpłaty należnej kwoty 
zryczałtowanego podatku za okres od dnia 1 stycznia do 
końca 1993 r. w terminach miesięcznych ustalonych wart. 15 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy, począwszy od następnego miesiąca 
po zaakceptowaniu przez izbę skarbową zasad kształtowania 
wynagrodzeń . 

2. Podatek obl iczony zgodnie z § 2 ust. 5 i § 4 ust. 
4 uiszcza się zgodnie z art. 14 ustawy. 

3. Do czasu zaakceptowania przez izbę skarbową zasad 
kształtowania wynagrodzeń w 1993 r. podatnicy rozliczają
podatek od wzrostu wynagrodzeń w oparciu o przepisy 
ustawy, wpłacając zaliczki na poczet zryczałtowanego poda
tku do rozliczenia w ciągu roku podatkowego. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r., z wyjątkiem § 3 ust. 
1 pkt 3, który wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

Minisfer Finansów: J. Osiatyński 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia, 30 marca 1993 r. (poz: 
128) 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA QBLlCZENIA LIMITU PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA 

za okres od dnia 1 stycznia 1993 r. do . ... .......... ...... . .. , . ... .. 1993 r. 

Wyszczególnienie 
Numer Jednostka 

Wielkość wiersza miary 

1 2 3 4 

Kwota wynagrodzeń obciążająca koszty działalności 1992 r. (wiersz 19 
- wiersz 19a z deklaracji podatkowej za 1992 r.) 1 tys. zł 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 1992 r. (wielkość podana 
w wierszu 20 deklaracji podatkowej za 1992 r. podzielona przez 12 
miesięcy) 2 zł 

Limit przeciętnego wynagrodzenia na 1993 r. [wiersz 2 x 125% x liczba 
miesięcy (okresu) roku podatkowego] 3 zł 

Przeciętne miesięczne zatrudnienie za (okres) rok podatkowy 4 etaty 

Zysk (strata) brutto w roku (okresie) 1992 r. 5 tys. zł 

Zysk (strata) brutto w roku (okresie) 1993 r. 6 tys. zł 

Kwota przyrostu wyniku finansowego w (okresie) roku podatkowym 7 tys. zł 

Procentowy wskaźnik przyrostu wyniku finansowego brutto do wyna-
grodzeń (wiersz 7 : wiersz 1 x 100) 8 % 

Kwota zwiększająca limit przeciętnego wynagrodzenia z tytułu przyrostu 
wyniku finansowego bruttto [wiersz 8 x wiersz 2: 100 x liczba miesięcy 
(okresu) roku podatkowego] 9 zł 
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1 2 3 4 

Limit przeciętnego wynagrodzenia powiększony o kwotę z tytułu przyro-
stu wyniku finansowego brutto (wiersz 3 + wiersz 9) 10 zł 

Przeciętne wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządze-

nia 11 zł 

Kwota zryczałtowanego podatku [(wiersz 11 -wiersz 3) x wiersz 4] 12 tys. zł 

Kwota przekroczenia wypłat lub świadczeń rzeczowych dokonanych 
z funduszy socjalnego i mieszkaniowego, ustalona zgodnie z § 4 ust. 
3 rozporządzenia 13 zł 

Kwota podatku od przekroczenia wypłat lub świadczeń rzeczowych 
dokonanych z funduszy socjalnego i mieszkaniowego (2 x wiersz 
4 x wiersz 13) 14 tys. zł 

Łączna kwota podatku zryczałtowanego i od przekroczenia wypłat lub 
świadczeń rzeczowych dokonanych z funduszy socjalnego i miesz-
kaniowego (wiersz 12+wiersz 14) 15 tys. zł 

Zaliczkowe wpłaty podatku 16 tys. zł 

Różnica do uiszczenia (wiersz 15-wiersz 16) 17 tys. zł 

Różnica stanowiąca nadpłatę (wiersz 16-wiersz 15) 18 tys. zł 

. .. .. .. . . . . ... . . . ..... .. ...... . ........ dnia ... . . . . ...... . . .. . ... . .. ... . . 

(imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby odpowiadającej za prawidiowe (podpisy osób reprezentujących podatnika) 

obliczenie podatku) 

Uwagi: 

1. W przypadku wystąpienia w (okresie) roku 1992 straty brutto i w (okresie) roku 1993 zysku brutto, kwotę przyrostu wyniku finansowego 
w (okresie) roku podatkowym w wierszu 7 wylicza się w następujący sposób: 

wartość bezwzględna wiersza 5+wiersz 6. 

W przypadku wystąpienia w (okresie) roku 1992 i 1993 zysku brutto: 
wiersz 6-wiersz 5. 

W przypadku wystąpienia w (okresie) roku 1992 i 1993 straty brutto: 

wartość bezwzględna wiersza 5-wartość bezwzględna wiersza 6. 

2. W wierszu 9 do wyliczenia kwoty zwiększającej limit przeciętnego wynagrodzenia z tytułu przyrostu wyniku finansowego brutto przyjmuje 
się procentowy wskaźnik z wiersza 8, jednak nie wyższy niż 20%. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 6 kwietnia 1993 r. 

w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników 
majątku stron tych umów. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, 

poz. 350 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 68, 
poz. 341 i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 


