
Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 14 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek sa-
morzàdu terytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U.
Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119 oraz z 2000 r. Nr 95,
poz. 1041) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 
30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
i trybu rozliczeƒ udzia∏ów gmin i województw we wp∏y-
wach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych nie majàcych osobowoÊci
prawnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1180) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

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

„1) art. 7 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o dochodach jednostek samorzà-
du terytorialnego w latach 1999—2001,”;

2) w § 4 w ust. 1 wyrazy „nie póêniej ni˝ w terminie
20 dni” zast´puje si´ wyrazami „nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni”;

3) w § 6 w ust. 2 wyrazy „w trzech równych ratach” za-
st´puje si´ wyrazami „w szeÊciu równych ratach”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 grudnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu rozliczeƒ udzia∏ów gmin i województw
we wp∏ywach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie majàcych osobo-

woÊci prawnej.

1258

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 grudnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zrycza∏towanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 16, art. 35 ust. 4 i art. 52 ust. 2
ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.
930 i z 2000 r. Nr 104, poz. 1104) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o zrycza∏towanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osiàganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1078) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 po wyrazach „poz. 930” dodaje si´
wyrazy „i z 2000 r. Nr 104, poz. 1104”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zapisy w ewidencji, o której mowa w § 1
ust. 1, sà dokonywane na podstawie wysta-
wionych faktur, faktur VAT RR, faktur VAT
KOMIS, dokumentów celnych, rachunków
oraz faktur korygujàcych i not korygujàcych,

zwanych dalej «fakturami», odpowiadajà-
cych warunkom okreÊlonym w odr´bnych
przepisach, je˝eli sprzeda˝ jest udokumento-
wana fakturami, a w przypadku sprzeda˝y
bez faktur — na podstawie wystawionego na
koniec dnia dowodu wewn´trznego, w któ-
rym w jednej kwocie jest wykazana wartoÊç
tych przychodów za ten dzieƒ z podzia∏em na
przychody obj´te poszczególnymi stawkami
rycza∏tu od przychodów ewidencjonowa-
nych.”,

b) w ust. 2 wyrazy „(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 i Nr 144, poz. 930)” zast´puje si´



wyrazami „(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 117, poz. 1228)”,

c) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. Podatnicy op∏acajàcy, na podstawie odr´b-
nych przepisów, podatek od towarów i us∏ug
mogà w ciàgu roku podatkowego ewiden-
cjonowaç przychody wed∏ug dnia wystawie-
nia faktury. W ostatnim dniu roku podatnicy
sà obowiàzani wpisaç do ewidencji kwoty
przychodów (wed∏ug poszczególnych sta-
wek) odnoszàce si´ do wydanych towarów
lub wykonanych us∏ug do dnia 31 grudnia
danego roku podatkowego, na które zostanà
wystawione faktury w roku nast´pnym, a po
ich wystawieniu wpisaç numery i daty faktur
w ewidencji przychodów za dany rok podat-
kowy w kolumnie «Uwagi» przy ka˝dej pozy-
cji odnoszàcej si´ do danej transakcji. Ewi-
dencjonujàc przychody w roku nast´pnym,
podatnicy nie wykazujà przychodów wynika-
jàcych z faktur odnoszàcych si´ do przycho-
dów z roku poprzedniego.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio w ra-
zie likwidacji dzia∏alnoÊci, zmiany umowy
spó∏ki lub zmiany wspólnika w ciàgu roku
podatkowego, je˝eli podatnik ewidencjono-
wa∏ przychody wed∏ug dnia wystawienia fak-
tury.

5. Zapisy dotyczàce przychodów mogà byç
równie˝ dokonywane na podstawie dzienne-
go zestawienia faktur. Zestawienie to musi
zawieraç co najmniej: dat´, numer zestawie-
nia, numery i daty faktur obj´tych zestawie-
niem oraz ∏àcznà wartoÊç przychodów wyni-
kajàcà z tych faktur z podzia∏em na przycho-
dy obj´te poszczególnymi stawkami rycza∏tu
od przychodów ewidencjonowanych.”,

d) w ust. 7 po wyrazach „poz. 1104” skreÊla si´ wy-
raz „oraz” i po wyrazach „poz. 1076” dodaje si´

przecinek i wyrazy „z 1999 r. Nr 50, poz. 499,
Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r.
Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107”;

3) w § 7:

a) w ust. 1 wyrazy „symbol Klasyfikacji rodzajowej
Êrodków trwa∏ych G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego” zast´puje si´ wyrazami „symbol Klasyfi-
kacji Ârodków Trwa∏ych (KÂT) wydanej na pod-
stawie odr´bnych przepisów”,

b) w ust. 2 wyrazy „przepisach w sprawie amorty-
zacji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, wydanych na podstawie
art. 22 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym”
zast´puje si´ wyrazami „art. 22a—22o ustawy
o podatku dochodowym”;

4) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Ksià˝ka zamówieƒ, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 3 lit. c) ustawy, powinna zawieraç
co najmniej nast´pujàce dane: numer kolej-
ny wpisu, nazw´ i adres p∏atnika, dat´ wysta-
wienia faktury, kwot´ nale˝nà za wykonane
Êwiadczenia, rodzaj Êwiadczenia (sprzeda˝
wyrobów, us∏ug), stawk´ i kwot´ rycza∏tu,
kwot´ pobranej przez p∏atnika sk∏adki na po-
wszechne ubezpieczenie zdrowotne, kwot´
nale˝nego rycza∏tu po odliczeniu sk∏adki na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne, kwo-
t´ wyp∏aty netto oraz rodzaj, numer i dat´
dowodu wyp∏aty, podpis osoby upowa˝nio-
nej przez p∏atnika.

2. Zapisów w ksià˝ce zamówieƒ dokonuje p∏at-
nik, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy,
ka˝dorazowo przy z∏o˝eniu faktury przez po-
datnika i przy ka˝dej wyp∏acie nale˝noÊci.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 grudnia 2000 r.

w sprawie podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5,
art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1
lit. a)—c) i e), pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 usta-
wy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us∏ug 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, Nr 142,
poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111,
poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926,
Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139,

poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499,
Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r. Nr 68,
poz. 805 i Nr 105, poz.1107) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Stawki podatku akcyzowego wymienione
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug 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,
Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r.


