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§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27
grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad
obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli (Dz. U.
z 1991 r. Nr 6, poz. 23 i z 1992 r. Nr 12, poz. 48) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się
w walucie polskiej na podstawie prawidłowych
i rzetelnych dowodów, a w przypadku rozliczeń
w walutach obcych - również w tych walutach.
Dopuszcza się prowadzenie ksiąg rachunkowych
w pełnych groszach. Jeżeli podlegające księgo-

waniu dowody wystawione zostały w groszach,
kwoty stanowiące przedmiot zapisów w księdze
zaokrągla się w ten sposób, że kwoty do 0,49 grosza
pomija się, a kwoty od 0,50 grosza do 0,99 grosza
zaokrągla się do grosza. Zaokrąglone kwoty zamieszcza się na dowodach podlegających wpisaniu do
księgi w sposób ustalony dla dokonywania poprawek w treści dowodów.",
2) w

załącznikach

§ 2.
1995 r.

nr 5 i 6

Rozporządzenie

skreśla się

wyrazy

"tysiącach" .

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia

Minister Finansów: G. W.

Kołodko

555
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19

października

zmieniające rozporządzenie

Na podstawie art. 8 ust. 3 i art. 11 ustawy z dnia 31
stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr
74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 oraz z 1993 r. Nr 11, poz.
50) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26
czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 53,
poz. 253 oraz z 1993 r. Nr 56, poz. 261 i Nr 64, poz. 307)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w pkt 24 kropkę zastępuje się przecinkiem,
b) dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu:
,,25) w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion, jak
i pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom
osób, którym bezprawnie je zmieniono,
26) w sprawach o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na
okres 1 miesiąca.";
.
2) w § 5 w pkt 4 skreśla się wyrazy "lub którym bezprawnie
zmieniono ich pisownię po dniu 9 maja 1945 r.";
3) w § 6 w ust. 2:
a) w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem,
b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu :
,,3) zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego w sprawach o przywrócenie nazwisk
i imion, jak i pisowni nazwisk i imion osobom
i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.";
4) w § 11 kwotę ,,30.000 zł" zastępuje się kwotą
,,100.000 zł";
5)

skreśla się

§ 14;

6) w § 17:
a) w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem,
b) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
,,6) inne zaświadczenia niż wymienione w § 6,
wydawane w sprawach o przywrócenie nazwisk
i imion, jak i pisowni nazwisk i imion osobom
i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono,

1994 r.

w sprawie

opłaty

7)

skarbowej.

zaświadczenia

o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego.";

7) w § 19 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub którym
bezprawnie zmieniono ich pisownię po dniu 9 maja
1945 r.";
8) w § 20:
a) dotychczasową treść § 20 oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Zwalnia się od opłaty skarbowej - na zasadach
wzajemności - karty stałego pobytu wydawane
obywatelom tych państw, z którymi zawarto
odpowiednie umowy.";

9) w § 22 w ust. 4 w pkt 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:
"e) osobom pobierającym naukę, odbywającym studia
lub praktyki studenckie w Rzeczypospolitej Polskiej,";
10) w § 28:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Opłata skarbowa od pozwolenia na broń (świa
dectwa broni) wynosi:
1) od pozwolenia udzielonego osobie fizycznej
1.000.000 zł,
2) od pozwolenia udzielonego osobie prawnej
lub jednostce organizacyjnej nie posiadają
cej osobowości prawnej
5.000.000 zł.",
b) skreśla się ust. 2,
c) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2; w ustę 
pie tym skreśla się wyrazy "i 2",
11) po § 44 dodaje się § 44a w brzmieniu:
,,§ 44a. Opłata skarbowa od zezwolenia na uprawianie
rybołówstwa morskiego w celach sportowych
wynosi:
1) od zezwoleń wydawanych na okres 1 miesiąca
50.000 zł,
2) od zezwoleń wydawanych na okres 1 roku
emerytom, rencistom i młodzieży szkolnej do
24 lat
120.000 zł,
3) od pozostałych zezwoleń
200.000 zł . " ;
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12) po § 45 dodaje
,,§ 45a.

się
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§ 45a w brzmieniu:

Opłata skarbowa od zezwoleń wydawanych na
podstawie przepisów prawa górniczego, dopuszczających do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środ
ków strzałowych i sprzętu strzałowego, wynosi:

1) od dopuszczenia: maszyny wyciągowej
wraz z układami sygnalizacji i łączności,
maszyny urabiającej i wrębiającej, maszyny ładującej i zgarniającej, maszyn i urzą
dzeń górniczych z napędem spalinowym,
lokomotywy, obudowy zmechanizowanej,
pojazdu oponowego wraz z przyczepami i naczepami, systemu zasilania i sterowania urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, centrali telefonicznej i dyspozytorskiej wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania, urządzeń wiertniczych, specjalistycznych maszyn do urabiania i zwałowania,
a także urządzeń i pojazdów do transportu
urobku w odkrywkowych zakładach gór3.000.000 zł,
niczych

-

Poz. 555

15) w § 59 wyraz

"długu" zastępuje się

wyrazem

"długów";

16) w § 61 w ust. 2 skreśla się przecinek i wyrazy "a
podstawę obliczenia opłaty skarbowej stanowi różnica
wartości rynkowej zamienianych rzeczy lub praw";
17) w § 63 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) przeniesienie własności nieruchomości, z wyjąt
kiem budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów:
a)

sprzedaży,

b)

dożywocia,

c) o

dział

spadku,

d) o zniesienie

współwłasności,

e) darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez
obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań na rzecz zbywcy lub osób trzecich,
f) zamiany -

do

wysokości wartości

rynkowej

nieruchomości,

- pod warunkiem że nieruchomość wejdzie
w skład gospodarstwa rolnego nabywcy";
18) w § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Zwolnieniaokreślonew§62 ust. 1 pkt1-4i§63 pkt
2) od dopuszczenia: środków strzałowych
2 stosuje się odpowiednio.";
i sprzętu strzałowego, maszyn i urządzeń .
19) w § 69 w ust. 2 po wyrazach "wcześniejszych dopłat"
odpylających oraz klimatyzacyjnych, kolejek
dodaje się wyrazy "i pożyczek";
podwieszanych, spągowych i kołowrotów,
wiertnic i wiertarek górniczych, urządzeń 20) w § 70 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
odstawczych, urządzeń zasilających trakcji
,,2) poręczenia na zabezpieczenie pożyczek udzielaelektrycznej, wiertnic do wykonywania otnych przez pracownicze kasy zapomogowo-poży
worów strzałowych w odkrywkowych zaczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kre
kładach górniczych, głowic przeciwerupdytowe, koleżeńskie kasy oszczędnościowo-poży
cyjnych i eksploatacyjnych wraz z systemem
czkowe działające w wojsku oraz z zakładowego
sterowania w zakładach górniczych wydofunduszu świadczeń socjalnych,";
bywających ropę i gaz ziemny otworami
wiertniczymi, specjalistycznych górniczych 21) w § 71 ust. 2 otrzymuje brżmienie:
przyrządów pomiarowych, sprzętu ratowni,,2. Zwolnienie określone w § 63 pkt 2 stosuje się
czego dla ochrony górnych dróg oddechoodpowiednio.";
wych, a także innych maszyn i urządzeń
22) w § 74 w ust 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
przeznaczonych do pracy w pomieszcze,,6) pełnomocnictwa do dysponowania:
niach zagrożonych powstaniem mieszanin
a) wkładem na bankowych rachunkach oszczęd
wybuchowych
2.000.000 zł,
3) od dopuszczenia zmian w maszynach, urzą
dzeniach i sprzęcie strzałowym, o których
mowa w pkt 1 i 2, oraz od dopuszczenia
maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów nie
wymienionych w pkt 1 i 2 1.000.000 zł.";

b) zapisem księgowym w rejestrze nabywców obligacji pożyczek państwowych,
c) zapisem księgowym w rejestrze nabywców jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych,
d)

13) w § 49:
a) w pkt 1 kwotę ,,3.000.000
,,5.000.000 zł",

zł" zastępuje się kwotą

b) w pkt 2 kwotę ,,300.000
,,500.000 zł";

zł" zastępuje się kwotą

14) w § 51 kwotę ,,3.000.000
,,5.000.000 zł";

nościowych,

zł" zastępuje się kwotą

środkami

na rachunkach papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

- ustanawiane na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy
o podatku od spadków i darowizn."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
. Minister Finansów: G. W.

Kołodko

