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16) wart. 44: 

a) w ust. 3 skreśla się pkt 5, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

,,6. Krajowa Rada, uwzględniając charakter po
szczególnych programów, może określić, 
w drodze rozporządzenia, zakres wymogów, 
o których mowa wart. 15, dla programów te
lewizyjnych rozprowadzanych w sieciach ka
blowych, przeznaczonych przez nadawców 
zagranicznych dla odbiorców w kraju ." ; 

17) wart. 45 w ust. 1 skreśla się pkt 4; 

18) wart. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządze
nia, wysokość opłaty abonamentowej za uży
wanie odbiornika radiofonicznego oraz opłaty 
abonamentowej za używanie odbiornika tele
wizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i te
lewizyjnego, sposób i tryb wnoszenia tych 
opłat, a także może określić przypadki, w któ
rych umarza lub rozkłada na raty zaległości 
w płatności opłat abonamentowych . Krajowa 
Rada może, ze względów społecznych, przy
znać niektórym kategoriom osób zniżki lub 
zwolnienia od opłat abonamentowych."; 

19) wart. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający 
z art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 lub 
z przepisów wydanych na podstawie art. 15 ust. 
1 i 3, art. 16 ust. 3 i 4, art. 17 ust. 3 i art. 18 ust. 
4, Przewodniczący Krajowej Rady może wydać 
decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną 
w wysokości do 50% rocznej opłaty za używa
nie częstotliwości przeznaczonej do nadawania 
programu, a w przypadku gdy nadawca nie 

uiszcza opłaty za częstotliwość, karę pieniężną 
w wysokości do 10% przychodu nadawcy, osią
gniętego w poprzednim roku podatkowym." 

Art. 2. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodze
niu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
(Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 
22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, 
z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, 
z 1993 r. Nr 1, poz. 1 i z 1995 r. Nr 34, poz. 163) wart. 2: 

1) w pkt 2 po wyrazach "Rzecznika Praw Obywatel
skich" dodaje się wyrazy", Przewodniczącego 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji," 

2) w pkt 4 po wyrazach "sekreta rza stanu" dodaje 
się wyrazy", członka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji ,". 

Art. 3. 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dosto
suje swoją organizację do przepisów ustawy w termi
nie jednego miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie. 

2. Posiedzenie w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwołuje i przewod
niczy mu najstarszy wiekiem członek Krajowej Rady. 

Art. 4. 1. Krajowa Rada Radiofon ii i Telewizji, w ter
minie do 60 dni od dnia wejścia ustawy w życie, powo
ła rady programowe w tych spółkach publicznej radio
fonii i telewizji, w których nie zostały one dotychczas 
powołane. 

2. Kadencja rad programowych powołanych na 
podstawie dotychczasowych przepisów upływa po 
czterech latach od dnia ich powołania. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa 
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USTAWA 

z dnia 13 października 1995 r. 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa zasady ewidencji podatni
ków, zasady i tryb nadawania numerów identyfikacji 
podatkowej oraz zasady posługiwania się tymi nume
rami. 

Art. 2. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki or
ganizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz za
kłady (oddziały) osób prawnych, które na podstawie 

odrębnych przepisów są podatnikami, podlegają obo
wiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery 
identyfikacji podatkowej, zwane dalej" NIP". 

Art. 3. 1. Ewidencj i podatników dokonują urzędy 
skarbowe. 

2. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji admini
stracyjnej urzędu skarbowego. 

3. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charak
teru znaczącego , określającego pewne cechy podatnika. 
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Art. 4. W sprawach określonych wart. 3 właściwy
mi urzędami skarbowymi są: 

1) dla podatników podatku od towarów i usług, nie ko
rzystających ze zwolnienia od tego podatku -
urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku od 
towarów i usług, 

2) dla jednostek organizacyjnych nie mających osobo
wości prawnej, korzystających ze zwolnienia od 
podatku od towarów i usług - urząd skarbowy 
właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub 
miejsce wykonywania działalności, 

3) dla pozostałych podatników: 

a) będących podatnikami podatku dochodowego 
- urząd skarbowy właściwy w sprawach tego 
podatku, 

b) nie będących podatnikami podatku dochodowe
go - urząd skarbowy właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, 
a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania 
lub siedziby w Polsce - Drugi Urząd Skarbowy 
Warszawa-Śródmieście. 

Rozdział 2 

Postępowanie w sprawie nadania numeru 
identyfikacji podatkowej 

Art. 5. 1. Podatnicy obowiązani są do dokonania 
zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyj
nego dokonuje się jednokrotnie. 

2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych za
wiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miej
sce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo 
lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres 
miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, ro
dzaj i numer dowodu tożsamośc i oraz numer ewiden
cyjny PESEL. 

3. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników nie będą
cych osobami fizycznymi zawiera w szczególności peł

ną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno
-prawną, adres siedziby, numer REGON, organ reje
strowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten or
gan, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca prze
chowywania dokumentacji rachunkowej oraz przed
miot wykonywanej działalności określony według obo
wiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto: 

1) w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych 
- dane dotyczące jednostki macierzystej, w tym 
również NIP tej jednostki, 

2) w przypadku spółek cywilnych, jawnych oraz ko
mandytowych - dane dotyczące wspólników, 
w tym również NIP nadany poszczególnym wspól 
nikom. 

4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników prowa
dzących działalność gospodarczą zawiera również in
formacje dotyczące prowadzonych przez te podmioty 
przedsiębiorstw; informacje zawi erają dane, o których 
mowa w ust. 3. 

5. Minister Finansów, w drodze zarządzenia, określi 
w zo ry formu larzy zgłoszeń identyfikacyjnych. 

Art. 6. 1. Podatnicy podatku od towarów i usług lub 
podatku akcyzowego obowiązani są dokonać zgłosze
nia identyfikacyjnego przed dokonan iem pierwszej 
czynności podlegającej opodatkowani u jednym z tych 
podatków. 

2. Podatnicy podatku dochodowego od osób praw
nych obowiązani są dokonać zgłoszenia identyfikacyj
nego nie później niż w termin ie złożenia pierwszej, od 
dnia wejścia w życie ustawy, deklaracji dotyczącej za
liczki na ten podatek. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podat
ników, którzy na mocy odrębnych przepisów są zwol
nieni z obowiązku składania deklaracji na podatek do
chodowy od osób prawnych. 

4. Jednostki organizacyjne nie mające osobowości 
prawnej, nie będące podatnikami podatku dochodo
wego od osób prawnych, które: 

1) zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia 
identyfikacyjnego nie później niż w terminie złoże
nia pierwszej, od dnia wejścia w życie ustawy, de
klaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych, 

2) nie zatrudniają pracowników - dokonują zgłosze
nia identyfikacyjnego w terminie miesiąca od dnia 
dokonania wpisu w ewidencji działalności gospo
darczej lu b we właściwym rejestrze. 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 pkt 2, wpisa
ni do ewidencji działalności gospodarczej lub właści
wego rejestru przed dniem wejścia w życie ustawy, 
składają zgłoszenie identyfikacyjne w terrninie 5 mie
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

6. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycz
nych, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na ten po
datek lub opłacają go w formach zryczałtowanych, do
konują zgłoszenia identyfikacyjnego nie póź niej niż 

w terminie złożenia pierwszej, od dnia wejścia w życie 
ustawy, deklaracji dotyczącej tej zaliczki albo dokona
nia wpłaty zryczałtowanego podatku. 

7. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycz
nych nie wymienieni w ust. 6 dokonują zgłosze nia 
identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia 
pierwszego, od dnia wejścia w życie ustawy, zeznania 
rocznego, z zastrzeżeniem art. 8. 

8. Podatnicy będący wyłącznie podatnikami podat
ków stanowiących dochody budżetów gmin dokonują 
zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż VII termi
nie: 

1) złożenia pierwszej deklaracji na podatek rolny, le
śny lub od nieruchomości, 

2) dokonania pierwszej wpłaty podatków wymienio
nych w pkt 1 

- od dn ia wejścia w życie ustawy. 

.J 



Dziennik Ustaw Nr 142 - 3057 - Poz. 702 

9. Minister Finansów może określić, w drodze roz
porządzenia: 

1) inne, nie krótsze niż przewidziane w ustawie termi
ny dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego, 

2) terminy zgłoszenia identyfikacyjnego przez podatni
ków innych podatków niż wymienione w ust. 1-8. 

Art. 7. W przypadku gdy z przepisów art. 6 ust. 1-7 
wynikają różne terminy dokonania zgłoszenia identyfi
kacyjnego, podatnik dokonuje zgłoszenia jeden raz, 
w terminie najwcześniejszym. 

Art. 8. 1. Podatnicy podatku dochodowego od osób 
fizycznych, którym płatnik na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

1) pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejsze
nia kwot pobieranych zaliczek, lub 

2) dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie doko
nywał zmniejszenia kwot zaliczek 

- dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego za pośred
nictwem tego płatnika. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do podatników, 
którzy uprzednio dokonali zgłoszenia identyfikacyjne
go. 

3. Płatn icy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są 
do zaopatrzenia się w formularze zgłoszeń w urzędzie 
skarbowym właściwym ze względu na ich siedzibę, 
w terminie wyznaczonym przez ten urząd. 

4. Płatnik dostarcza podatnikowi formularz zgłosze
nia identyfikacyjnego w terminie 30 dni od dnia potrą
cenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od 
dnia złożenia oświadczenia w sprawie rozliczenia rocz
nego, po upływie terminu określonego na podstawie 
ust. 3. 

5. Podatnik składa płatnikowi zgłoszenie identyfika
cyj ne w terminie 30 dni od dnia otrzyman ia formularza 
zgłoszenia. 

6. Płatn ik obowiązany jest przekazać, w tym za po
średnictwem poczty, zgłoszenie identyfikacyjne urzę
dowi skarbowemu właściwemu dla podatnika, w ter
minie 14 dni od dnia złożenia formularza zgłoszenia 
przez podatnika. 

Art. 9. 1. Podatnicy: 

1) wymienieni wart. 6 ust 1-6 obowiązani są do ak
tual izowania danych objętych zgłoszeniem identy
fikacyjnym w terminie 60 dni od dnia, w którym na
stąpiła zmiana danych; informację o zmianie da
nych podatnicy przekazują właściwemu urzędowi 
skarbowemu określonemu wart. 4, 

2) podatku dochodowego od osób fizycznych, którym 
płatnik dokonuje rocznego obliczenia podatku, ma
ją obowiązek aktualizować dane objęte zgłosze
niem identyfikacyjnym za pośrednictwem płatnika; 
płatnik jest obowiązany przekazać informację 
o zmianie danych urzędowi skarbowemu właści-

wemu dla podatnika, wraz z rocznym obliczeniem 
podatku, 

3) podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wy
mienieni w pkt 1 i 2, składają informację o zmianie 
danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym 
w terminie przewidzianym do złożenia zeznania 
rocznego. 

2. Minister Finansów określi, w drodze zarządzenia, 
wzór formularza informacji o zmianie danych objętych 
z,głoszeniem identyfikacyjnym. 

Art. 10. Minister Finansów określi, w drodze rozpo
rządzenia, tryb składania zgłoszeń identyfikacyjnych 
oraz składania informacji o zmianie danych objętych 
tym zgłoszeniem przez podatników, o których mowa 
wart. 6 ust. 8. 

Rozdział 3 

Zasady posługiwania się numerami identyfikacji 
podatkowej 

Art. 11. 1. Podatnicy podają NIP na wszelkich doku
mentach związanych z wykonywaniem zobowiązań 
podatkowych oraz niepodatkowych należności budże
towych, do których poboru obowiązane są organy po
datkowe lub celne . 

2. W sprawach dotyczących zobowiązań podatko
wych oraz niepodatkowych należności budżetowych 
podatnicy mają obowiązek podawać NIP na żądanie: 

1) organów administracji rządowej i samorządowej, 

2) organów kontroli skarbowej, 

3) przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, 

4) banków, 

5) stron czynności cywilnoprawnych, 

6) płatników oraz inkasentów podatków i niepodatko
wych należności budżetowych. 

3. Płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6, 
obowiązani są żądać od podatników podania NIP 
i przekazywać go organom podatkowym. 

Art. 12. 1. NIP nadany podatnikowi nie przechodzi 
na następcę prawnego, z wyjątkiem: 

1) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego 
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub 
przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową 
spółkę gminy, 

2) przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzial
nością w spółkę akcyjną lub spółki akcyjnej w spół
kę z ograniczoną odpowiedzialnością · 

2. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego 
podatnika, decyzja o nadaniu NIP wygasa, z wyjątkiem 
przypadków wymienionych w ust. 1. 

3. Organy prowadzące ewidencję ludności obowią
zane są, wterminie 60 dni od dnia otrzymania aktu zgo-
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nu, do przekazania pisemnej informacji o zgonie urzę
dowi skarbowemu właściwemu ze względu na ostatnie 
miejsce zamieszkania zmarłego podatnika. 

Rozdział 4 

Rejestr podatników 

Art. 13.1. Dokumentacja związana z nadaniem NIP 
oraz aktua lizowan iem danych zawartych w zgłosze
niach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowy
wana w urzędach skarbowych. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, nie pod
lega przekazaniu do archiwów państwowych. 

3. Na wniosek za interesowanego urząd skarbowy 
obowiązany jest do potwierdzen ia faktu nadania NIP 
podmiotowi, który nim się posługuje. 

Art. 14. 1. Tworzy się Krajową Ewidencję Podatni 
ków, prowadzoną przez Ministra Finansów. 

2. Krajowa Ewidencja Podatników służy: 

1) gromadzeniu i weryfikacji danych wynikających ze 
zgłoszeń identyfikacyjnych podatników, 

2) porównan iu danych wynikających ze zgłoszeń 

identyfikacyjnych podatników z innymi rejestrami 
urzędowymi w celu ustalenia podatników, którzy 
naruszyli przepisy ustawy. 

3. Urzędy skarbowe obowiązane są niezwłocznie 
przekazywać do Krajowej Ewidencji Podatników dane 
zawarte w dokumentacji, o której mowa wart. 13 ust. 1. 

Art. 15. 1. Urzędy skarbowe obowiązane są do za
chowania tajemnicy odnośnie do danych zawartych 
w dokumentacji, o której mowa wart. 13 ust. 1. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się 
wyłącznie: 

1) sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbo
wej, organom podatkowym, organom celnym, 
przedstawicielom Najwyższej Izby Kontroli, Policji, 
Urzędowi Ochrony Państwa, Żandarmerii Wojsko
wej i Wojskowym Służbom Informacyjnym -
w związku z prowadzonym postępowaniem, 

2) naczelnym i centralnym organom administracji rzą
dowej - w związku z postępowaniem w sprawie 
udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadze
nie działalności gospodarczej, 

3) podatn ikowi - w zakresie dotyczącym jego nume
ru, 

4) służbom statystyki publicznej w zakresie i dla po
trzeb wynikających z przepisów o statystyce pu
blicznej. 

3. Dane zgromadzone w Krajowej Ewidencji Podat
ników udostępniane są przez Ministra Finansów. Prze
pis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 5 

Przepisy karne 

Art. 16. 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 

1) w przewidzianym przepisami terminie nie dokonu
je zgłoszenia identyfikacyjnego, 

2) dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego więcej niż 
jednokrotnie, 

3) nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub po
daje numer fałszywy 

- podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega podatnik wymieniony 
wart. 6 ust. 1-6, który w przewidzianym przepisami 
terminie nie dokonuje aktualizacji danych objętych 
zgłoszeniem identyfikacyjnym. 

Art. 17.1 . Kto, będąc płatn iki em, nie dopełnia obo
wiązków określonych wart. 8 ust. 3, 4 lub 6 ustawy 

- podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega podatnik wymieniony 
wart. 6 ust. 7 i 8 ustawy, który w przewidzianym prze
pisami terminie nie dokonuje aktualizacji danych obję
tych zgłoszeniem identyfikacyjnym. 

3. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 
i 2, następuje na zasadach i w trybie określonyc h w Ko
deksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Rozdział 6 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy 
przejściowe i końcowe 

Art. 18. W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzę
dzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbo
wych (Dz. U. z 1994 r. Nr 106, poz. 511) wart. 2 po pkt 
19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: 

,,19a) prowadzenie Krajowej Ewidencji Podatni
ków," . 

Art. 19. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku 
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 
Nr 11 , poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. 
Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231) wart. 9: 

1) w ust. 2 skreśla się wyrazy", i nadaje podatnikowi 
numer identyfikacyjny" ; 

2) w ust. 3 skreśla się wyrazy "i uzyskać numer iden
tyfikacyjny" ; 

3) w ust. 5 skreśla się pierwsze zdanie; 

4) w ust. 5a po wyrazach "z rejestru" skreśla się prze
cinek i wyrazy "a w przypadkach określonych 
w ust. 5 następuje również unieważnienie numeru 
identyfikacyjnego" ; 

5) w ust. 6 wyrazy "art. 14 ust. 1, 2 i 5" zastępuje się 
wyrazami "art. 14 ust. 1 i 5"; 

6) skreśla się ust. 7; 
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7) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

,,8. Podatn ik zarejestrowany obowiązany jest 
umieszczać numer identyfikacji podatkowej na 
fakturach i rachunkach uproszczonych oraz 
w ofertach ."; 

8) skreśla si ę ust. 10. 

Art. 20. Numery identyfikacyjne nadane na podsta
wie ustawy wymienionej wart. 19 stają się NIP. Przepis 
art. 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 21. Do zgłoszeń rejestracyjnych, o których mo
wa wart. 9 ustawy wymienionej wart. 19, wniesionych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 
się dotychczasowe przepisy o podatku od towarów 
i usług oraz o podatku akcyzowym. 

Art. 22. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencyjnego, 
na okres 3 lat, podmioty będące wyłącznie podatnika
mi podatków stanowiących dochody budżetów gmin. 

2. Minister Finansów może, w drodze rozporządze
nia, zwolnić na czas określony niektóre grupy podatni
ków z obowiązku identyfikacyjnego. 

3. Minister Finansów może, w drodze zarządzenia, ze 
względu na ochronę tajemnicy państwowej, uregulować 
odrębnie tryb nadawania numerów identyfikacji podat
kowej oraz warunki posługiwania się tymi numerami. 

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1996 r. 
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USTAWA 

z dnia 13 pażdziernika 1995 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat
ku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. 
U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127, Nr 129, poz. 599, 
z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 50: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz 
w tym ustępie : 

- w pkt 1 wyrazy "na okres nie dłuższy niż 3 la
ta" zastępuje się wyrazami "na okres nie dłuż
szy niż 6 lat" , 

- w pkt 2 wyrazy ,,3 lata" zastępuje się wyraza
mi "do 31 grudnia 1996 r.", 

b) dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu: 

,,2. Do końca 1999 r. stawkę podatku 0% stosuje 
się do zamawianych przez Ministra Obrony 
Narodowej lub osoby przez niego upoważ-

nione i przyjmowanych przez odbiór wojsko
wy krajowych towarów i usług określonych 
w odrębnej liście zatwierdzonej przez Mini
stra Finansów. 

3. W okresie do 31 grudnia 1998 r. stawkę po
datku w wysokości 0% stosuje się również do 
towarów przeznaczonych na cele ochrony 
przeciwpożarowej, które są sprzedawane 
jednostkom ochrony przeciwpożarowej . 

4. Minister Finansów ustali, w drodze zarządze
nia, listę towarów, o których mowa w ust. 3."; 

2) wart. 51 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "w okresie do 31 
grudnia 1995 r." zastępuje się wyrazami "w okresie 
do 31 grudnia 1996 r." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1996 r. 
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USTAWA 

z dnia 13 pażdziernika 1995 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 
106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, 
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, 
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, 
poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 

96, poz. 478 i Nr 133, poz. 654) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

"Art. 1a. 1. Podatnikami mogą być również grupy 
co najmniej dwóch spółek prawa han-




