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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 13 lipca 1993 r. 

w sprawie trybu postępowania organów podatkowych dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych 
dłużnika , wynikających z zawartej ugody bankowej . 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. 
o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. Organami podatkowymi dokonującymi zmian w zo
bowiązaniach podatkowych są : 

1) w zakresie podatków stanowiących dochody gmin 
- organy gminy, 

2) w zakresie podatków stanowiących dochody budżetu 
państwa - urzędy skarbowe. 

§ 2. Organy podatkowe w terminie 30 dni od dnia 
ogłoszenia informacji o uprawomocnieniu się ugody ban 
kowej dokonują zmian w zobowiązaniach podatkowych 
dłużnika zgodnie z postanowieniami zawartymi w ugodzie, 
z zastrzeżeniem § 3 i 4. 

§ 3. W przypadku zobowiązań lub części zobowiązań, 

które zgodnie z postanowieniami ugody zostają umorzone, 
organy podatkowe wydają decyzję o umorzeniu w ciągu 30 
dni od dnia ogłoszenia przez bank zawiadomienia o zakoń
czeniu postępowania ugodowego, z zastrzeżeniem § 4. 

§ 4. W przypadku gdy postępowanie ugodowe nie zo
stało zakończone w ciągu trzech lat od dnia uprawomoc
nienia się ugody i w tym czasie nie nastąpiło rozwiązan i e 

ugody przez sąd, organy podatkowe wydają decyzję o umo
rzeni u, o którym mowa w § 3, nie później jednak n iż 30 dnia 
po upływie trzech lat od dnia uprawomocnien ia s ię ugody. 

§ 5. W przypadku gdy ugoda przewiduje zam ianę wie
rzytelności na akcje, organ podatkowy w ciągu 30 dn i od daty 
podjęc ia decyzj i przez M inistra Przekształceń Własnościo
wych podejmuje decyzję o umorzeniu tych zobow iązań 

podatkowych, które zostały zamien ione na akcje. 

§ 6. Do czasu wydan ia decyzji o zmianie zobowiązań 
podatkowych dłużn ika, o których mowa w § 2, 3 i 5, organ 
podatkowy nie dokonuje poboru tych zobowiązań, chyba że 
nastąpi rozw iąza nie ugody przez sąd . 

§ 7. Rozporządzenie w chodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszen ia. 

M inister Finansów: J. Osiatyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 13 lipca 1993 r. 

w sprawie określenia terminu, w jakim banki, którym zostaną przekazane środki finansowe na podstawie 
ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków o raz o zmianie niektórych ustaw, są 

zobowiązane sprzedać nie zaspokojone wierzytelności. 

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. 
o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82) zarządza 

się, co następuje : 

§ 1. Banki, które otrzymają środki w trybie określonym 

wart. 52 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restruk-

sprzedać w terminie do dnia 31 marca 1994 r. wierzyte l ności 

przysługujące w stosunku do dłużników, których kredyty 

zostały wyod rębnione zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2, z wyjąt

kiem przypadków określonych wart. 53 ust. 3 wymienionej 

ustawy. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 

turyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie od dnia ogłoszenia . 

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82) , zobowiązane są Minister Finansów: J. Osiatyński 


