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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 lutego 1996 r.
w sprawie

przedłużenia

terminu dokonania

zgłoszenia

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r.
Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5,
poz. 25 i Nr 85, poz. 426) zarządza się, co następuje:
§ 1. Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, którym płatnik na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobiera-

identyfikacyjnego przez niektórych podatników.

nych zaliczek, przedłuża się termin dokonania zgłosze
nia identyfikacyjnego - wynikający z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 pażdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702) do dnia 30 września 1996 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia.
Minister Finansów: w z. K. Kalicki
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 lutego 1996 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U.
z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz
z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku do-

chodowego od dochodów:
nieodpłatnego otrzymania
od spółek, których akcje zostały
wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych,

1) podatników z

3) narodowych funduszy inwestycyjnych z tytułu
sprzedaży udziałów lub akcji spółek wniesionych
do tych funduszy przez Skarb Państwa.

tytułu

środków trwałych

których akcje zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych z tytułu nieodpłat
nego przekazania tych środków trwałych,
w zakresie i na zasadach określonych wart. 37 ust. 1
pkt 1 i 3 oraz ust. 3-5 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.

2)

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 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25,
Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654
i Nr 142, poz. 704),

spółek,

2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
podatku należnego od dochodów uzyskanych od
dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r.
o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84,
poz. 385).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

14 dni

Minister Finansów: w z. K. Kalicki
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

,',

z dnia 12 lutego 1996 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów niektórychi ~nków spółdzielczych .
•J

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r.

Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5,
poz. 25 i Nr 85, poz. 426) zarządza się, co następuje:

