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§ 2. 1. Zeznania podatkowe o nabyciu własności 
rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku lub da
rowizny, nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego 
na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego 
śmierci, nabyciu własności rzeczy lub innych praw ma
jątkowych przez zasiedzenie oraz nabyciu nie należące
go do spadku prawa do środków zgromadzonych 
w pracowniczym funduszu emerytalnym, funduszu in
westycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu 
inwestycyjnym otwartym - w wyniku realizacji pra
cowniczego programu emerytalnego, na podstawie 
rozrządzenia dokonanego przez uczestnika tego pro
gramu na wypadek jego śmierci, należy składać wła
ściwemu urzędowi skarbowemu w terminie miesiąca 
od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

2. Jeżeli darowiznę ustanowiono za granicą, zezna
nie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw 
majątkowych należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia, 
w którym sprowadzono do kraju dokument sporządzo
ny na obszarze obcego państwa, albo od dnia dopusz
czenia do obrotu w rozumieniu prawa celnego, jeżeli 
przedmiot darowizny sprowadzono do kraju. 

3. Jeżeli osoba, która złożyła zeznanie, dowiedziała 
się następnie, że nabyła własność rzeczy lub praw ma-

jątkowych nie wymienionych w zeznaniu, lub jeżeli wy
szły na jaw okoliczności uzasadniające ustalenie zobo
wiązania podatkowego w kwocie wyższej od wykaza
nej w zeznaniu, jest ona obowiązana złożyć uzupełnia
jące zeznanie podatkowe temu organowi, któremu zło
żono pierwotne zeznanie, w terminie 14 dni licząc od 
dnia, w którym dowiedziała się o okolicznościach po
wodujących obowiązek złożenia uzupełniającego ze
znania podatkowego. 

§ 3. Jeżeli przedmiot opodatkowania stał się współ
własnością dwóch lub więcej podatników, mogą oni 
złożyć jedno wspólne zeznanie, zaopatrzone w podpi
sy wszystkich obowiązanych do złożenia zeznania. Je
żeli jednak miejsce zamieszkania lub pobytu niektórych 
spośród osób obowiązanych do złożenia zeznania jest 
nieznane albo jeżeli niektóre z tych osób posiadają 
miejsce zamieszkania lub pobytu poza granicami Rze
czypospolitej Polskiej, złożone łącznie zeznanie może 
nie zawierać podpisu tych osób, jeżeli składający ze
znanie posiada ich pełnomocnictwo. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 grudnia 1999 r. 

w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli. 

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 
i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz 
z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Termin wpłaty opłaty skarbowej od weksli, 
określony wart. 7 ust. 1 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, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, 
z 1995 r. Nr 86, poz. 433 oraz z 1997 r. Nr 117, poz. 751 
i Nr 137, poz. 926), przedłuża się do czternastu dni od 
dnia powstania obowiązku jej uiszczenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 17 grudnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy skła
daniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego 

ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz. 

Na podstawie art. 20 ust. 3a oraz art. 20 ust. 7a usta
wy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodar
czej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149 
i Nr 34, poz. 198, 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, 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, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199, 
z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, 
Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, 
poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, 
poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, 
poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884 
i Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 401 i Nr 41, 
poz. 412) zarządza się, co następuje: 



Dziennik Ustaw Nr 105 - 6135 - Poz. 1203 i 1204 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
31 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz 
zakresu informacji wymaganych przy składaniu wnio
sku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagra
nicy części do montażu przemysłowego ciągników rol
niczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 12) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w § 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"Koncesja może być wydana przedsiębiorcy, który 
złoży dokumenty, o których mowa w § 1, oraz speł
nia następujące wymogi:", 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3 Koncesja jest wydawana na przywóz z zagra
nicy części do montażu przemysłowego cią
gników rolniczych marek określonych w kon
cesji na czas oznaczony, nie dłuższy niż do 31 
grudnia 2000 r.", 

3) skreśla się § 4. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 15 grudnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracowni
kom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. 

Na podstawie art. 774 pkt 2 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania 
oraz wysokości należności przysługujących pracowni
kom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju 
(Dz. U. Nr 89, poz. 568) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 2 w pkt 3 po wyrazie "statku" dodaje się wyraz 
,,(promu)"; 

2) w § 3 w pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: 
"a) przejazdów i dojazdów,"; 

3) w § 4 skreśla się ust. 3 i 4; 

4) § 10 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 10. 1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na po

krycie kosztów dojazdu z dworca i do 
dworca kolejowego, autobusowego, por
tu lotniczego lub morskiego w wysokości 
jednej diety w miejscowości docelowej za 
granicą oraz w każdej innej miejscowości, 
w której pracownik korzystał z noclegu. 

2. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami 
komunikacji miejscowej pracownikowi 
przysługuje ryczałt w wysokości 10% die
ty za każdą rozpoczętą dobę pobytu w po
dróży służbowej. 

3. Ryczałty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie 
przysługują, jeżeli pracownik odbywa po
dróż służbową pojazdem samochodo
wym (służbowym lub prywatnym) lub 
gdy strona zagraniczna zapewnia bez
płatne dojazdy, a także w razie gdy pra
cownik nie ponosi kosztów, na których 
pokrycie przeznaczone są wymienione ry
czałty."; 

5) w § 11 skreśla się ust. 3; 

6)w§14: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Pracownikowi wchodzącemu w skład pol
skich drużyn kolejowych, pocztowych, ob
sługi wagonów sypialnych i restauracyj
nych, samolotów oraz pojazdów samocho
dowych, konwojentowi pociągów i innemu 
pracownikowi odbywającemu wielokrotne 
podróże służbowe za granicę pracodawca 
może ustalić, za zgodą pracownika -
z uwzględnieniem zasad wynikających z roz
porządzenia - ryczałt w walucie obcej obej
mujący ogólną kwotę należności.", 

b) skreśla się ust. 2; 

7) w § 15: 
a) w ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: 

"Za zgodą pracownika zaliczka może być wypła
cona w walucie polskiej, w wysokości stanowią
cej równowartość przysługującej pracownikowi 
zaliczki w walucie obcej.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Rozliczenia kosztów podróży służbowej nale

ży dokonać w walucie otrzymanej zaliczki, 
w walucie wymienialnej albo w walucie pol
skiej. w terminie 14 dni od zakończenia po
dróży."; 

8) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmie
nie ustalone w załączniku do niniejszego rozpo
rządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi 
w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komotowski 




