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wym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1
i 2, mo˝e przyznaç rycza∏t na u˝ywanie
do celów s∏u˝bowych samochodu oso-
bowego, motocykla lub motoroweru b´-
dàcego w jego posiadaniu. 

2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, jest wy-
p∏acany co miesiàc, w wysokoÊci kosz-
tów zakupu 100 l paliwa, w kraju pe∏nie-
nia s∏u˝by.

3. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, jest
przeznaczony na pokrycie kosztów prze-
jazdów ˝o∏nierza w celach s∏u˝bowych
na terenie miejscowoÊci, w której pe∏ni
s∏u˝b´, oraz podró˝y s∏u˝bowych poza tà
miejscowoÊcià w odleg∏oÊci do 100 km
w obie strony ∏àcznie. 

4. ˚o∏nierz otrzymujàcy rycza∏t, o którym
mowa w ust. 1, nie mo˝e korzystaç z sa-
mochodów s∏u˝bowych w celu za∏atwia-
nia spraw s∏u˝bowych, z wyjàtkiem prze-
jazdów przekraczajàcych odleg∏oÊç,
o której mowa w ust. 3. W przypadkach
gdy u˝ywanie do celów s∏u˝bowych sa-
mochodu osobowego, motocykla lub
motoroweru posiadanego przez ˝o∏nie-
rza by∏oby niezgodne ze zwyczajem mi´-
dzynarodowym lub spowodowa∏oby nie-
wykonanie zadaƒ s∏u˝bowych, prze∏o˝o-
ny narodowy mo˝e wyraziç zgod´ na do-
raêne u˝ycie samochodu s∏u˝bowego.

5. Kwot´ rycza∏tu, o którym mowa w ust. 1,
zmniejsza si´ o jednà dwudziestà drugà
za ka˝dy dzieƒ roboczy nieobecnoÊci ̋ o∏-
nierza w miejscu pe∏nienia s∏u˝by. 

§ 15i. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza grani-
cami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, w celu
pokrycia kosztów instalacji telefonu w loka-
lu mieszkalnym oraz pokrycia kosztów zwià-
zanych z jego utrzymaniem, szef (dyrektor,
dowódca, komendant) jednostki organiza-
cyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za gra-
nicà wyp∏aca rycza∏t w wysokoÊci 30 euro

miesi´cznie lub równowartoÊç tej kwoty
w walucie miejscowej. Uprawnienie to nie
przys∏uguje ˝o∏nierzowi, któremu przydzie-
lono s∏u˝bowy telefon komórkowy.”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Minister Obrony Narodowej, w przypad-

kach uzasadnionych zwyczajem mi´dzyna-
rodowym, mo˝e wyraziç zgod´ na pokry-
cie ze Êrodków jednostki organizacyjnej fi-
nansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà
kosztów przejazdu i noclegu ˝ony towarzy-
szàcej ˝o∏nierzowi w podró˝y s∏u˝bowej.

2. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1,
nast´puje na warunkach okreÊlonych
w przepisach w sprawie uposa˝enia i in-
nych nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywa-
nych przez ˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏-
nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa.”;

8) w § 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W czasie pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa ˝o∏nierz zachowuje wszystkie
uprawnienia i Êwiadczenia, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, jakie przys∏ugujà na podstawie
przepisów obowiàzujàcych wobec ˝o∏nierzy
pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà w kraju,
z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym czasie
zmian majàcych wp∏yw na te uprawnienia.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do finansowania uprawnieƒ i Êwiadczeƒ,

o których mowa w ust. 1, przys∏ugujàcych
˝o∏nierzom pe∏niàcym s∏u˝b´ poza granica-
mi paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, stosuje
si´ przepisy dotyczàce ˝o∏nierzy pe∏niàcych
s∏u˝b´ w jednostkach organizacyjnych poza
resortem obrony narodowej.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2079

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przy-
chodów) oraz zwolnienia niektórych grup p∏atników z obowiàzku pobrania podatku.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.

Nr 137, poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U.
Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. 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, z 2001
r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r.
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
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Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Zarzàdza si´ zaniechanie poboru podatku do-
chodowego od osób prawnych, nale˝nego w zwiàzku
z utratà — nabytego w okresie od dnia 1 stycznia
1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. — prawa do zwolnie-
nia z podatku dochodowego od osób prawnych, o któ-
rym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lute-
go 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.3)).

2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
ró˝nicy podatku obliczonej zgodnie z art. 37 ust. 4 usta-
wy wymienionej w ust. 1.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zasto-
sowanie do podatników, którzy przed up∏ywem pi´ciu
lat od dnia nabycia przeniosà w∏asnoÊç lub dokonajà
zmiany choçby w cz´Êci przeznaczenia nieodp∏atnie

nabytych w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia
31 grudnia 1999 r. Êrodków trwa∏ych, zaliczanych do in-
frastruktury technicznej w zakresie urzàdzeƒ, obiektów
i sieci: energetycznych (elektrycznych i gazowych),
wodnokanalizacyjnych, ciep∏owniczych oraz telekomu-
nikacyjnych, je˝eli przeniesienie w∏asnoÊci lub zmiana
przeznaczenia tych Êrodków trwa∏ych jest nast´p-
stwem realizacji programu restrukturyzacyjnego przy-
j´tego przez Rad´ Ministrów, obejmujàcego tych po-
datników.

§ 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zasto-
sowanie w przypadku przeniesienia w∏asnoÊci lub
zmiany przeznaczenia Êrodków trwa∏ych, o których
mowa w § 2, w okresie od dnia 1 grudnia 2002 r. do
dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. I. O˝óg

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U.
Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. 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, z 2001 r.
Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89,
poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. 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, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125,
poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz.
1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922.

2080
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2002 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych.

§ 1. Zarzàdza si´ zaniechanie poboru podatku do-
chodowego od osób fizycznych, od stypendiów przy-
znawanych przez Agencj´ W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa na podstawie regulaminu przyznawania i re-
alizacji tych stypendiów, uczniom ucz´szczajàcym do
szkó∏ ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych —
do wysokoÊci nieprzekraczajàcej rocznie 2 500 z∏.

§ 2. Zwalnia si´ p∏atników, o których mowa
w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.3)), od poboru po-
datku od dochodów (przychodów) wymienionych
w § 1.

§ 3. Przepis:

1) § 1 ma zastosowanie do dochodów (przychodów)
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
31 grudnia 2003 r.;

2) § 2 ma zastosowanie do dochodów (przychodów)
uzyskanych od dnia 1 grudnia 2002 r. do dnia
31 grudnia 2003 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,

poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73,
poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125,
poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89,
poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058.


