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§ 4. Tracą moc § 4 i 5 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości 
miejscowej organów podatkowych w sprawach nie
których zobowiązań podatkowych (Dz. U. Nr 16, 
poz. 62, z 1994 r. Nr 18, poz. 63, z 1995 r. Nr 12, poz. 56, 

. z 1996 r. Nr 2, poz. 11, Nr 145, poz. 673 i Nr 155, poz. 771 
oraz z 1997 r. Nr 146, poz. 984). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 19 stycznia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych. 

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku 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, z 1995 r. Nr 5, 
poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, 
poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, 
Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 
i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, 
Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, 
Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 
i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934, Nr 140, 
poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, 
Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, 
Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121) oraz art. 22 
ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho
dowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, 
poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, 
Nr 90, 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, 
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, 
Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, 
Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934 
i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, 
Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, 
Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
(Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecin
kiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
,,3) budynki i budowle wybudowane na cudzym 

gruncie."; 

2) w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Za wartości niematerialne i prawne uznaje 

się nabyte prawa majątkowe, nadające się 
do gospodarczego wykorzystania w dniu 
przyjęcia do używania: 
1) prawo użytkowania wieczystego gruntu, 
2) własnościowe spółdzielcze prawo do lo

kalu mieszkalnego, 
3) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 
4) prawo do domu jednorodzinnego w spół-

dzielni mieszkaniowej, 
5) autorskie prawa majątkowe, 
6) pokrewne prawa majątkowe, 
7) licencje, 
8) prawa do: wynalazków, patentów, znaków 

towarowych, wzorów użytkowych, wzo
rów zdobniczych, 

9) wartość stanowiącą równowartość uzy
skanych informacji związanych z wiedzą 
w dziedzinie przemysłowej, handlowej, 
naukowej lub organizacyjnej (know-how) 

- o przewidywanym okresie używania dłuż
szym niż rok, wykorzystywane przez podatni
ka na potrzeby związane z prowadzoną przez 
niego działalnością gospodarczą albo odda
ne przez niego do używania na podstawie 
umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy li
cencyjnej (sublicencji) lub innej umowy 
o podobnym charakterze.", 

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) wartości niematerialne i prawne wymienione 

w ust. 1, używane przez podatnika na podsta
wie umowy dzierżawy, umowy najmu, umo
wy licencyjnej (sublicencji) lub innej umowy 
o podobnym charakterze, zawartej z właści
cielem lub współwłaścicielami albo upraw
nionymi do korzystania z tych wartości - je
żeli zgodnie z odrębnymi przepisami są zali
czane do składników majątku podatnika."; 
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3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu 

na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalno
ści gospodarczej, dokonują, z zastrzeżeniem 
ust. 4 i 6, odpisów amortyzacyjnych od zaktuali
zowanej, zgodnie z rozporządzeniem wydanym 
na podstawie ustaw wymienionych w § 1, war
tości początkowej środków trwałych oraz war
tości niematerialnych i prawnych, o których 
mowa w § 2 i 3."; 

4) w § 6 ust. 4 zastępuje się ustępami 4a i 4b w brzmie
niu: 
,,4a. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną 

sprzedającemu, powiększoną o koszty związa
ne z zakupem, naliczone do dnia przekazania 
środka trwałego lub wartości niematerialnej 
i prawnej do używania, a w szczególności 
o koszty transportu, załadunku i wyładunku, 
ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji 
i uruchomienia programów oraz systemów 
komputerowych, opłat notarialnych, skarbo
wych i innych, odsetek, prowizji, oraz po
mniejszoną o podatek od towarów i usług, 
z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepi
sami podatnikowi nie przysługuje prawo obni
żenia kwoty podatku należnego o podatek na
liczony albo zwrot różnicy podatku w rozumie
niu ustawy o podatku od towarów i usług. 
W przypadku importu cena nabycia obejmuje 
cło i podatek akcyzowy od importu składni
ków majątku sprowadzanych lub nadsyłanych 
z zagranicy. 

4b. Cenę nabycia, o której mowa w ust. 4a, kory
guje się o różnice kursowe, które wystąpią do 
dnia przekazania środka trwałego lub wartości 
niematerialnej i prawnej do używania."; 

5) w § 7 w ust. 1: 
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "pkt 1-3", 
b) w pkt 3 wyrazy ,,§ 9 ust. 4" zastępuje się wyraza

mi ,,§ 9 ust. 4a"; 

6) w § 8: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz od środków 
trwałych otrzymanych od Skarbu Państwa albo 
gminy w nieodpłatne używanie," 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
,,6. Jeżeli nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub roz

wiązanie umów, o których mowa w ust. 4 i 5, 
i w związku z tym nie zostanie przeniesiona 
na korzystającego własność środków trwa
łych oraz wartości niematerialnych i praw
nych przyjętych do odpłatnego korzystania, 
właściciel przejmując te środki określa ich 
wartość początkową, zgodnie z § 6, przed za
warciem pierwszej umowy o odpłatnym ko
rzystaniu, pomniejszonej o kwotę odpisów 
amortyzacyjnych przypadającą na okres ich 
używania przez korzystającego, obliczonych 
przy zastosowaniu maksymalnych stawek 
określonych w wykazie stawek amortyzacyj
nych, oraz o kwotę odpisów amortyzacyj
nych dokonanych przez właściciela."; 

7) w § 9: 
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić 
stawki amortyzacyjne dla przyjętych do 
używania inwestycji w obcych środkach 
trwałych, z tym że dla: 
1) inwestycji w obcych budynkach (loka

lach) lub budowlach - okres amortyzacji 
nie może być krótszy niż 10 lat, 

2) inwestycji w obcych środkach trwałych 
innych niż wymienione w pkt 1 - okres 
amortyzacji ustala się według zasad 
określonych w ust. 4 pkt 1 i 2.", 

b) w ust. 5 po wyrazach "ust. 4" dodaje się wyrazy 
"pkt1i2", 

c) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
,,5a. Środki trwałe, o których mowa w ust. 4 

pkt 3, uznaje się za: 
1) używane - jeżeli podatnik wykaże, że 

przed ich nabyciem były wykorzystywa
ne co najmniej przez okres 60 pełnych 
miesięcy, lub 

2) ulepszone - jeżeli przed wprowadze
niem do ewidencji lub wykazu wydatki 
poniesione przez podatnika na ulepsze
nie stanowiły co najmniej 30% wartości 
początkowej." , 

d) w ust. 8 po wyrazach "maszyn i urządzeń" doda
je się wyrazy "oraz środków transportu (z wyjąt
kiem samochodów osobowych i innych samo
chodów o dopuszczalnej ładowności nie prze
kraczającej 500 kg)"; 

8) w § 10: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) od licencji (sublicencji) na programy kompu
terowe oraz od praw autorskich - 24 miesią-
ce," 

b) w ust. 4 wyrazy "spółdzielczego własnościowe
go prawa do lokalu" zastępuje się wyrazami 
"własnościowego spółdzielczego prawa do lo
kalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lo
kalu użytkowego, prawa do domu jednorodzin
nego w spółdzielni mieszkaniowej"; 

9)w§11: 

a) w ust. 4 wyrazy "ust. 2 pkt 1-8, 10 i 12" zastę
puje się wyrazami "przepisach wydanych na 
podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopa
da 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo
wym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930)", 

b) w ust. 5 po wyrazie "ewidencji" skreśla się wy
razy "Iub w wykazie", 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6. W przypadku zmiany formy opodatkowania, 
podatnicy opodatkowani dotychczas zryczał
towanym podatkiem dochodowym od przy
chodów ewidencjonowanych, zakładając 
ewidencję, o której mowa w ust. 2, uwzględ
niają w niej odpisy amortyzacyjne przypada-
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jące za okres opodatkowania w formie ry
czałtu od przychodów ewidencjonowa
nych." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych 
do ewidencji lub wykazu od dnia 1 stycznia 1999 r. 

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

z dnia 20 stycznia 1999 r. 

w sprawie przedłużenia terminu zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

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

datkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 
Nr 148, poz. 720), przedłuża się do dnia 20 lutego 
1999 r. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
§ 1. W 1999 r. termin zawiadomienia, o którym mo- szenia. 

wa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie prowadzenia po- Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 6 stycznia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r. 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 listo
pada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, 
poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 137, poz. 887 
i Nr 150, poz. 984) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Łącz
ności z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie planu emisji 
znaczków pocztowych na 1999 r. (Dz. U. Nr 107, 

poz. 674) w kolumnie 4 "Kolejność wprowadzenia do 
obiegu" w lp. 13 wyraz "sierpień" zastępuje się wyra
zem "Iipiec". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Łączności: M. Zdrojewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 28 grudnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na 
obszarach leśnych. 

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 28 wrze
śnia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. 

Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 
i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. 




