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dochodowego od przychodów ewidencjonowanych 
oraz od niektórych przychodów osiąganych przez oso
by fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719, z 1996 r. Nr 35, 
poz. 153 i Nr 157, poz. 804 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 35) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) w 1997 r.: 

a) uzyskali przychody z tej działal ności, pro
wadzonej wyłącznie samodzielnie, w wy
sokości nie przekraczającej 288700 zł, lub 

b) uzyskali przychody wyłącznie z tytułu 
udziału w spółce, a suma przychodów 
wspólników spółki z tej działalności nie 
przekroczyła kwoty 288700 zł," 

b) w ust. 5 wyrazy "łączne przychody w 1996 r. nie 
przekroczyły kwoty 250 000 zł;" zastępuje się 

wyrazami "łączne przychody w 1997 r. nie prze
kroczyły kwoty 288 700 zł;" 

2) w § 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) 3,3% przychodów, o których mowa wart. 14 ust. 
2 pkt 1,2 oraz 5-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 1993 r. Nr90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, 
z 1994 r. Nr43, poz. 163, Nr90, poz. 419, Nr 113, 
poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, 
z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. 
Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, 
Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. 
Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, 
Nr85, poz. 538, Nr96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, 

Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, 
poz. 932, 933 i 934 i Nr 141, poz. 943 i 945), zwa
nej dalej « ustawą»," ; 

3) w § 8: 

a) w ust. 6 po wyrazie "ustawy" dodaje się wyrazy 
"oraz art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatko
wych w związku z likwidacją skutków powodzi, 
która miała miejsce w lipcu 1997 r. (Dz. U. Nr 113, 
poz. 736)", 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10. Podatnicy, o których mowa wart. 30 usta
wy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od to
warów 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, z 1995 r. 
Nr 44, poz 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, 
z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. 
Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776, Nr 137, 
poz. 926 i Nr 141, poz. 943), zwanej dalej 
«ustawą VAT», mogą ewidencjonować 
przychody w ewidencj i łącznie z podatkiem 
od towarów i usług, z tym że na koniec mie
siąca pomniejsza się przychód o należny 
podatek od towarów i usług."; 

4) w § 18 w pkt 3 w lit. b) wyrazy ,,24800 zł" zastępu
je się wyrazami ,,28600 zł". 

§ 2. Rozporządzen i e wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do przy
chodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1998 r. 
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961 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 27 listopada 1997 r. 

w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier 
w automatach losowych. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 
1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych 
(Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. 
Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, 
poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503, Nr 121, poz. 770 
i Nr 137, poz. 926) zarządza się, co następuje: 

Podstawa opodatkowania za okresy dekadowe 

do 83.276 zł 

powyżej 83.276 zł do 166.551 zł 

powyżej 166.551 zł do 277.662 zł 

powyżej 277 .662 zł do 416.493 zł 

powyże j 416.493 zł 

§ 1. Dokonuje się waloryzacji podstawy opodatko
wania w podatku od gier dla: 

1) gier prowadzonych w kasynach gry, jak następu
je: 

Stawka podatku 

25% 

20.819 zł + 30% od kwoty powyżej 83.276 zł 

45.802 zł + 35% od kwoty powyżej 166.551 zł 

84.691 zł + 40% od kwoty powyżej 277 .662 zł 

140.223 zł + 50% od kwoty powyżej 416.493 zł 
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2) gier prowadzonych w salonach gier w automatach losowych, jak następuje: 

Podstawa opodatkowania za okresy dekadowe 

do 20.790 zł 

powyżej 20.790 zł do 41.696 zł 

powyżej 41.696 zł do 69.416 zł 

powyżej 69.416 zł 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie waloryzacji podsta
wy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach 
gry i salonach gier w automatach losowych (Dz. U. 
Nr 156, poz. 786) . 

Stawka podatku 

30% 

6.237 zł + 40% od kwoty powyżej 20.790 zł 

14.599 zł + 50% od kwoty powyżej 41.696 zł 

28.459 zł + 60% od kwoty powyżej 69.416 zł 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

M inister Finansów: w z. J. Kubik 

962 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 17 listopada 1997 r. 

w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. 

Na podstawie art. 91 ust. 6, art. 95 ust. 1, art. 97 
ust. 2, art. 98 ust. 3 i art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 
1970 r. służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Oz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, 
poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753 i Nr 121, 
poz. 770) oraz art. 22 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym 
(Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 
oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, 
poz. 741 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co nastę
puje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe zasady, tryb i warunki powoływania 
do służby kandydackiej , 

2) szczegółowe zasady i warunki przyjmowania do 
szkół chorążych zawodowych i podoficerskich 
szkół zawodowych oraz wysokość pobieranych 
opłat z tytułu przeprowadzania egzaminów wstęp
nych i sprawdzianów przy ubieganiu się o przyję
cie do tych szkół , 

3) czas trwania nauki w szkołach chorążych zawodo
wych i podoficerskich szkołach zawodowych, od
bywania praktyk oraz szczegółowe zasady składa
nia egzaminów dyplomowych i końcowych, tytuły 
przysługujące absolwentom tych szkół, a także 
wzoryayplomów i świadectw stwierdzających ich 
ukończenie, 

4) okresy próbne dla słuchaczy szkół chorążych zawo
dowych i podoficerskich szkół zawodowych, 

5) zasady, warunki i tryb mianowania na kolejne stop
nie wojskowe kandydatów na żołn ierzy zawodo
wych oraz organy wojskowe właściwe w tych spra
wach, 

6) przebieg służby kandydackiej, zasady i tryb opinio
wania kandydatów na żołnierzy zawodowych, ich 
obowiązki i uprawnienia nie uregulowane w usta
wie oraz tryb postępowania związany ze zwalnia
niem i wydalaniem ze szkoły, 

7) równowartość kosztów wyżywienia , umundurowa
nia i zakwaterowania, otrzymanych w czasie stu
diów lub nauki, oraz zasady ich zwracania, a także 
przypadki, w których od słuchacza zwa lnianego 
z czynnej służby wojskowej nie dochodzi się ich 
zwrotu. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) ustawa - ustawę z dnia 30 czerwca 1970 r. o służ

bie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, 
poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753 i Nr 121 , 
poz. 770), 

2) osoba - osobę cywilną lub żołnierza w służbie 
czynnej ubiegających się o przyjęcie do szkoły, 

3) kandydat - kandydata na żołnierza zawodowego, 

4) służba kandydacka - służbę wojskową kandydata 
na żołnierza zawodowego, 

5) wyższa szkoła wojskowa - akadem ię wojskową 

i wyższą szkołę oficerską, 

6) szkoła wojskowa - szkołę chorążych zawodowych 
i podoficerską szkołę zawodową, 




