
Dziennik Ustaw Nr 43 — 3035 — Poz. 481, 482 i 483

482

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 maja 2001 r.

w sprawie przed∏u˝enia bankom udzielajàcym po˝yczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego
terminów wp∏at zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

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,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459
i Nr 42, poz. 475) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Przed∏u˝a si´ bankom udzielajàcym po˝yczek
(kredytów) na finansowanie budownictwa mieszkanio-
wego terminy wp∏at zaliczek miesi´cznych oraz podat-
ku dochodowego, okreÊlone w art. 25 i 27 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od

osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60,
poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100,
Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324), od docho-
dów stanowiàcych równowartoÊç skapitalizowanych
odsetek niesp∏aconych przez kredytobiorc´ i niewyku-
pionych przejÊciowo ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, do
dnia faktycznych sp∏at tych odsetek.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 8 maja 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc

483

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 kwietnia 2001 r.

w sprawie wyrobów, które nie mogà byç nabywane bez certyfikatu.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia
1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 
i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Ustala si´ wykaz wyrobów, które nie mogà
byç nabywane przez jednostki organizacyjne podpo-
rzàdkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowane, okreÊlone w odr´bnych przepi-
sach, je˝eli dostawca nie przedstawi certyfikatu zgod-
noÊci z Polskà Normà, przepisem prawnym lub innym
dokumentem normalizacyjnym, o których mowa w § 2
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca
1994 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepi-
sów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów pro-

dukowanych w kraju i importowanych wy∏àcznie na
potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak-
˝e w∏aÊciwoÊci organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 80,
poz. 370 i z 1998 r. Nr 53, poz. 330), stanowiàcy za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia.

2. Wykaz wyrobów, o którym mowa w ust. 1, nie
obejmuje wyrobów prototypowych oraz materia∏ów
p´dnych i smarów stosowanych w sprz´cie wojsko-
wym pochodzàcym z importu w okresie gwarancji.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem lp. 51 za∏àczni-
ka do rozporzàdzenia, która wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

1) bankom udzielajàcym na cele mieszkaniowe kredy-
tów zrefundowanych w cz´Êci ze Êrodków Fundu-
szu Hipotecznego utworzonego w Banku Rozwoju
Budownictwa Mieszkaniowego „Bud-Bank” S.A.
w Warszawie — od dochodu stanowiàcego ró˝nic´
mi´dzy kwotà odsetek skapitalizowanych od udzie-
lonych kredytów a kwotà skapitalizowanych odse-
tek od otrzymanych po˝yczek ze Êrodków Fundu-
szu Hipotecznego,

2) Bankowi Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego
„Bud-Bank” S.A. w Warszawie — od dochodu sta-
nowiàcego równowartoÊç skapitalizowanych od-
setek od udzielonych po˝yczek z Funduszu Hipo-
tecznego.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 8 maja 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej  z dnia 6 kwietnia 2001 r. (poz. 483)
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 kwietnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równowa˝nika mieszkaniowego,
przys∏ugujàcych osobom uprawnionym do osobnych kwater sta∏ych i najemcom lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80,

poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6,
poz. 70 i Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24) za-
rzàdza si´, co nast´puje:


