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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywajàcych bez zezwolenia,
podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
11 marca 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rzàdem Federalnym Republiki Austrii
o przyjmowaniu osób przebywajàcych bez zezwolenia, podpisanà w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

Zgodnie z artyku∏em 15 ust´p 1 umowy zosta∏y dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.
Umowa wchodzi w ˝ycie dnia 30 maja 2005 r.
Minister Spraw Zagranicznych: A. D. Rotfeld
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie kas rejestrujàcych
Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U.
Nr 54, poz. 535, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 2. Zwalnia si´ z obowiàzku ewidencjonowania:
1) do dnia 31 grudnia 2006 r. — sprzeda˝ w zakresie
czynnoÊci wymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zwolnienia na czas okreÊlony niektórych grup podatników oraz niektórych czynnoÊci z obowiàzku
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale˝nego przy zastosowaniu kas rejestrujàcych, zwanego
dalej „ewidencjonowaniem”;
2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku nale˝nego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug, zwanej dalej „ustawà”,
oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków
zwiàzanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujàce koniecznoÊç dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot.
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484.

2) do dnia 31 sierpnia 2006 r. — czynnoÊci obj´te do
dnia 31 marca 2006 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie kas rejestrujàcych (Dz. U. Nr 273,
poz. 2706, z 2005 r. Nr 242, poz. 2043 oraz
z 2006 r. Nr 28, poz. 204), niewymienione w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia si´ z obowiàzku ewidencjonowania:
1) podatników dokonujàcych sprzeda˝y towarów
i us∏ug wymienionej w poz. 1—39 za∏àcznika do
rozporzàdzenia, je˝eli w poprzednim roku podatkowym udzia∏ obrotów z tytu∏u tej sprzeda˝y
w obrotach ogó∏em podatnika z dzia∏alnoÊci
okreÊlonej w art. 111 ust. 1 ustawy by∏ wy˝szy ni˝
70 %;
2) podatników op∏acajàcych zrycza∏towany podatek
dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie
dzia∏alnoÊci wymienionej:
a) w cz´Êci I w lp. 1, 10, 12, 26, 31—34, 40—45,
47—50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92—95,

