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482
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie stawki odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych.
Na podstawie art. 56 § 3 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) og∏asza si´, ˝e stawka odsetek za
zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych, poczynajàc od dnia
23 sierpnia 2001 r., wynosi 37% kwoty zaleg∏oÊci w stosunku rocznym.
Minister Finansów: w z. J. Rudowski

483
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci kwot rekompensat wyp∏acanych osobom, które wnios∏y przedp∏aty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwarta∏ 2001 r.
Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o zasadach realizacji przedp∏at na samochody
osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776) okreÊla si´, co nast´puje:
OkreÊla si´ kwoty rekompensat obowiàzujàcych
w IV kwartale 2001 r., o których mowa w art. 1 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia

1996 r. o zasadach realizacji przedp∏at na samochody
osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776):
1) 9 398,00 z∏, je˝eli przedp∏ata zosta∏a wniesiona na
samochód marki Fiat 126p,
2) 13 315,00 z∏, je˝eli przedp∏ata zosta∏a wniesiona na
samochód marki FSO 1500.
Minister Finansów: J. Bauc

484
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 16 sierpnia 2001 r.
w sprawie wysokoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w drugim
kwartale 2001 r. dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r.
Nr 5, poz. 41) og∏asza si´, i˝ wysokoÊç przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w drugim kwartale 2001 r. wynosi∏a
2 880,72 z∏ brutto.

Niniejsze og∏asza si´ dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa w trzecim kwartale 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

