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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 6 stycznia 1997 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

tyczące

Na podstawie art. 12, art. 19 ust. 3 i art. 83 ust. 2
ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
(Dz. U. Nr 102, poz. 475) zarządza się, co następuje:

wszystkich osób wpisanych na
podatkowych.
2. Przepis § 1 ust. 1 stosu je

się

listę

doradców

odpowiednio.

§ 1. 1. Dane dotyczące osób wpisanych na listę do-

radców podatkowych ogłaszane są przez Ministra Finansów w formie obwieszczenia publikowanego
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, publikowane
w terminie 30 dni od dnia:

§ 3. Wysokość opłaty za wpis na
datkowych wynosi 500 zł.

listę

doradców po-

§ 4. Wysokość opiaty za dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania
doradztwa podatkowego wynosi:

są

1) dokonania wpisu doradcy podatkowego na listę
doradców podatkowych przez Ministra Finansów,

1) 2 000 zł - dla organizacji zawodowych,
ni, stowarzyszeri lub izb gospodarczych,

2) przekazania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych Ministrowi Finansów decyzji o wpisie na li stę doradców podatkowych .

2) 5 000

zł

nością

§ 5.
szenia.

§ 2. 1. Minister Finansów corocznie, w terminie do

dnia 31 marca, ogłasza, zaktualizowane na dzień 31
grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, dane do-

spółdziel

- dla spółek z ograniczoną odpowiedzia llub spółek akcyjnych.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska -Trenkner
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOSCIOWEJ
z dnia 21 grudnia 1996 r.
zmieniające ro zporządzenie

i

w sprawie warunków prowadzenia hurtowni środków farmaceutycznych
medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

materiałów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 10 paź 
dziernika 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materia ł ach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze
farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r.
Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211 oraz z 1996 r. Nr 106,
poz. 496) oraz art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 23 grudnia
1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41,
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz'1198
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41 ,
poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106,
poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127,
Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96
i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85,
poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147,

poz. 713 oraz z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199)
co następuje:

zarządza się,

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie
warunków prowadzenia hurtowni środków farmaceu tycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt (Dz. U. Nr 63, poz. 304) skreśla się § 6.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:
w z. J. J. Pilarczyk

