
0 ietlnore[owym podatku ma!ątkowym

i iednorauowych Świadcleniaeh pienięunych
(A) Ustawą budżetor,vą na rok 19?5, ogłoszorrą w Dzienniku

Ustaw nf 48, poz. Ż73, wprowadzony zostal jerlnorazowy po_
datek majątkowy i jednorazowe świadczenie pieniężne.

lającej wysokość podatku i po
25 proc. kwoty ustaionego po-
datku - rv terminach do dnia
30 października 19?5 r. do dnia
31 maja 1976 r. i do dnia 30
października 1976 r. !V przy-
padku wpłaty calego podatku w
terminie do końca 1975 r. po-
datek obniża się o 10 proc.
Bliższe dane co do plz,'edmiotów
wclrodzących w skład majątku
podIegającego opodatkowaniu
oraz wysokości podatku zawiera
rozporządzenie Rady Mirlistiów
ogłoszone w Dzienniku Ustaw
z !975 r. nr 1. poz. 3.

Jednorazowe świaclczenie
pieniężne. na1eży się od osób,
które w roku 1974 prowadziły
i w roku 1975 prowadzą:

1) działalność zarobkową pod-
legającą opodatkowaniu podat-
kami obrotowym i dochodowym
(opłacie skarbowej), a talłże
zrł'olnioną od tych podatków
(oplaty skarbowej) z tytułu u-
ruclromienia nowego zalrładu,

2) uprawy w szklarniach. ti-
prawy pieczarek, sadownictwo,
chów młodego drobiu tuczonego
(brojleró'rł') 1ub bodo*'ię lisów
i noreli.
' Jednorazowe świadczenie
pieniężne 11'ynosi od osób o-
płaca jącyclr:

a) opłatę skarborvą z tyiułu
wykonywania rzemiosla - 2.000

b) zryczałtorvane podatki o_
brotowy i dochodowy w formie
karty podatkowej _ 3.000 zł

c) zrvcza"'towane podatki i
dochodowy w formie ryczałtu
dla członków sŃłdzle1ni rze-
mieślniczvch _ 10.000 zł

d) zryĆzaitowan€ podatki ob'
rotowy i dochodowY w Pozos'
talych formach _ 8"000 zł

e) podat,ki obrotowy i docho-
dowy na zasadach ogólnych.
obowiazujących do prowadze-
nia ksiag Bodatkowycłr
15'000 zł

f) podatki obrotowy i do-
chodowv. obowiązanych do pr0-
rvadzenia ksiąg handlolvych _
30 000 zł_ nie więcei 'lednak
proc. k\Ąoty podatków
wego i dochodowa{o
5kąrb.qwej) .lr3leżłych za

niż 20
obiotri-
(opłaty
1974 t.,

g jeże] !kou'
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(P) Podatków *a ogół sżę nźe

Iubi. Nie darzą icl"ł sympatżą
ztałaszczd ei, którzy mo ją je
płacić. To oczuużste, Można
ndtomlatt porozmauiać o go'
sDodarczej i społeczne! cplou'o'
śći tack d'tóch jed'norazouych
śaiadczeń, o których n1otr:0' 1!)

komuni'kacźe Mźnżstersiuo Fź.
nansólł,

Jak poństwo państtem _ po'
datki 20t82e żstnżołu i będą
istfiiPć' jdko ledno ze źród'el
dochoćtów budżetu. W niektó'
łych państ'usacłt pod.atkż od. luil-
ności stanouią przeważa jo.ca
--'!l'^^I^)A"A |",dź^+.,
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Komunlkat fińinisterstwa Finansów

Decyzje te mają na celu uzyskanie dodatkowych śroclków
na realizację zwiększonego programu socjalnego w drodze
jetlnorazowego obciążenia niektórych grup osób o stosunkowo
wysokich doclrodach. Posunięcia te nie oznaczają jakiejkol-
wiek zmiany poiityki rolnej, ani polityki wobec rzemiosla'
ponieważ mają charakter doraźny.

Do uiszczenia jednorazowe-
8o poćlatku majątkowego są
obowiązane osoby, które w
okresie od dnia 1 stYcznia
1954 r. nabyly i posiadały w
dniu 31 grudnia 1974 r. na
obszarze Polskiei RzeczYPos-
politej Ludowej majątek
o wartości przekraczającej
?00 000 .zł.

Za rnajątek ten uważa się tyl_
ko budynki mieszkalne lub ich
części' działki budowiane oraz
inne grunty wraz z ogrodzeniem
nie stanowiące gospodarstwa
ro]'nego' garaże oraz inne urzą-
dzenia i zabudowania uboezne
nie slużące dzrałah-rości gospo-
darczej, a taliże samochody oso-
borve, jaclrty i łodzie motorowe,
z wyjątkiem rybackich' Przy u-
stalaniu rvartosci majątku nie
bieree się pod uwagę nierucho-
mości nabyiych w ramach akcji
osledleńczej, nieruchomości na-
bytych przez repatliantów za
śiodki pochodzące z repairiacji'
nieruchomości otrzyman)'ch w
zamian nieruchomości wywłasz-
czonych 1ub nabytych za środJ<i
uzr's]lane z t'tułu \^_y\Ą-łaszcZe_
nii luu sprzedaży nierucho-
nrosci w trybie Prlepiso\v o
u'vv''łaszczeniu, iak rówLlież bu-
dl:nków tub ich częćci nabytych
'ri trybie przepisów o sprzedaży
orzeż oaństwo domów i lokali
ilicszl<ilnych olaz dzialek bu-
do'nvlanych.

Do mająlku nie wlicza się
także samochodólv przeznaczo-
nyclr clo wykonywania działal-
ności za.'obkowci w t[ansporcie
o.soborvym otaz samochodów
pL'odlrl<cii kraiorvej i kraiów so-
.iialistycżirych llrb nabytycb w
ramach elisportu wewĘętlznego'
ehyba że chodzi o osoby posia-
dąiace dwa lub więcej sąmo-
clrodów; wórn'czas sarnoclrody te
rvlicza się do rrrajatku.

od wartości poszczególnych
s]iladników majątku otllicza się
pozostające rv 

_zrviązlru z ich
rre'byciem lub r.ilepszeniem długi
na rzecz jodnostek gosPodarki
uspolecznionej oraz długi zabez-
picczoue hiPotccznie na tlicru-
ólromości ach. \1'artość brrdynkórv
lnieszkalnych przyjmuje się w
'nysokości uśta1onej d1a celów
id{joiviazkorvego ubezpieczenia

'stvczn!a 19i5 r. jeżeii jednak
iik uStalona rvartość ze wzglę-

kie _ nie rł'ięcej niż 15 proc.

riLr na szczeEó]nie kosztowna
r,.'voosażenie -buclvnku lub jego
pótożet'rie .iest zn acznie niższa
bd lvartośói r-vnkowei. wartość
tal<ieso bud!nku będzie ustalo_
na na Pod.lawie oPinii bieg-
łvch.

"" Przy ustalaniu oborviązku
poclatliolvego i rł'ysolłości po-
'datlłu:

6 rna jątek małżorrków łączy
sic i ońodatkowu je na imię
obolga mllŻo1]ków. stostljac tę
aasadę także w razie wyłącze_
nia lub ustalria rvspólirości ma_
jatkowej tł' czasie tfwania lna}-
Źelisirva, cirvba że prlyczyną
uitania b}'lo zniesienie wspói-
ncśĆi majątkowej przez sąd,

_ _1- ---.-_+^i^: *-l_1!-'' r^Ażi

Jedlrorazowe świadczenie pie_
niężne od pozostałych osób wy-
nosi:

a) od każdeso m kw. nad_
wvżki ogólnei powierzch 

'riszk]arni lub powierzchni zaję-
te i pod uprawe oieczarek P..l-
nad 100 m kw. _ 25 zł.

b) ori każdego ara nadwyżki
powierzchni sadu ponad t ha
_ 25 zł,

c) od każciego sprzedanego
kurczecia tuczonego (broi1erą)

- 0'50 zł.
d) od każdei samicy stada

oodstawowego ponad ilośc
zwo]nioną od podatku doclrc-
doweqo:lisa _ 100 zł i norki
_50zŁ

_ nie więcej jednak l;Ż
50.000 zł od osobv zobowiązanej
do uiszczenia świadczenla.

Wysokośc ierinorazo'we go
świadczenitl pielriężnego od osób,
ktore w 1975 r. lio]rzystają ze
zwolnienia od podatltółv obfoto-
wego i dochodowego (opiaty skar-
bowei) z tyl Lth.l ul '-tcbotnienia
nowego zakładu ustala ste od_
powi€dnlo według zasad okteś-
lonych w pkt. 1 w zależr]ości
o,d formy opodatkowania. która
by miała do nich zastosowa-
nie. qdYby nie korzystały ze
zrvolnienia.

Rozporzadzeniem ministra
fjnansów z dnia 27 grudnia
1974 r. (Dz.U. nr 51. poz. 338)
zwo1nione zostały od jednora_
zoweEo śrviadczenia pienieżne_
Eo sadv w wieku do 10 1at o-
raz tzw. sady zblokowarte. Z
obniżgk korzystać bedą ze'społy
indywid'Ja1nl'clr ro1nlkórv (ob_
niżka 'u' rł'vsolrcści 20 proe.
świac1czenia)' a taiłże tCSooda:-
strł'a sałiownicze tł' za]eżnoścj
or1 i1ośei zal.:cni:;i;tnn'anr:h i
dostarcZon}'ch c\ircców.

Jednorazorve ślr,'iadczenle
pienieżne płatne jest bez
r'vezwania w drvć'ci-r lównych
ratach na racirir;i:li tereno-
1v€go organu administracji
państwcwej, którv jest właś-
ciwy dla .łymiaru zobowią-
zań podat}io'wych w zakre-
sie podatku obrotowego (rI-
czrltu), oplaty sl<arborł_ej z
tvtułu''vykoĘr'wania rzemio-
sła, podatku qruntowego ltth
porlatku dochodowego z t-
tułtr prorvac'zelria hodol't'li
zrvierząt f tlterkowvch.'TerminY płatności rat Jedno-
razoweqo świadezenia oien'eż-
neto sa nastepujące:

1) pier'lł'szą rata _ do koń-
Će marcg 19i5 r.. a dla osób
wvkonrrjacr-ch działa1ność ze
rł:zg]edu na je'i cha'akter w
okresje krótsz'''m niż ro}ł (sezo-
nov,lo} _ do końca czerwca

fuga ra a-
rł'lzcśnia 1975 r. (PAP)

*
i kultury (np, aynalazeU, wA-
bitnż uczenź, konstruktorza, czo-
łowi tuórcy kultuły), a'ni w
tych, którzy, ciułając lata całe,
zbudowali sobie np, d,om, a dziś
s0; na erneruturze i źch obeene
d'ochody 5q rl.czę j skron"Ln",
Trzeba jed'nak pźInie baezyć,
aby ótls elastpczny sustem zwol-
nień i ,llg nie Lcatołdł lali pro-
tekcjonźzmu, który zaprzepa-
ściłby społeczne ptzesłonk!'

Susżad'czenźe pieniężne od. go-
spodarki prlwatnei ma chardk-
ter poltszechnu ż jest _ pad-
kł eśIamg _ d.er{8rr7|ttt' z'ł1!ie -
łin nhrllt'inzłtiaelleh łn*ad tłt-



'ndact 
'tanotttq 

= 'pł7evran]ącq
cręść dockodów budżetu, u rld8
_ raczłj ich margines: lączłuc
z podatkiem od lund'us,zu płac
sięgą jg, zaleil'll'ic E,3 proc, do-
chodóus builżetu. Wuniko. to,
rzeez !o'sna' z Żł1t0'd usttoju, lł
którym głótunym gklad.nikźem
m,aiątku narad"ouego test ga-
spod'arka uspołeezniono, Docho-
du z ńiei eą też m. an. podstd-
7DoLuum źróilłem tinansowonźa
uydatkóto na eele ,ac|alne.

Bźeżącc pięcźalecie jest prre-
łomoue u) pol|'tyee tocjalnel
państwa, W lataeh 1971_1975 1,
izubki'm tempic nadtabźa .źą
mległoścź z poprzećInźch lat'

Przupomnźjrng u telegtaJict-
nym skrócźe: ztóunanże uprau,.
nżeń pracowntków tlz11cznyeh l
rLmlłsło1b1!ch ; lazszerreflźe opźe-
ki ndd ,rtd,tką i ilzżeckiem;
tt:żrost rent i emer1ttur; rożLDói
Ieeznżetu:a i opieki zd.rowotnej
(obięeie bezpłatną opieką luil-
noścź rolnźczei)'

Te \losunięcia kosztu!ą sporo,
Tempo uzrostu tłydatkóu nd
cele socialne iest w tYch lataclt
uyższe niż dunarn|,ka ilachoilu
narorIoto e go, J e dnorazo us e ścżąg'
ni'qcie podatku ma!ątkouego
oraz śuźad.cze*ic płeniężne oll
gospodarki p?1lud.tnei ułatui
grołnadzenźe śroilkóu ną celc
socjalne. Tak.ie są gospodat
cze przesłamki tgeh d,ruóch
śu:i.adczpń.

A teraz o przeEłafukack Ęo'
łeczn11ch' oba podłatki stanousźą
nieulątplźl.uie peltną lłotektę w
Potlzźale dochod'óąt luilnośei: a,
lłtórzy zgromad,zili majątek, no'
sŻącu znd,Iniona luksusu - czę-
ściq tego majątku maią aię po-
dzielić z tyrni, którym już te-
raz tr,zeba zaspokoić pźlne po-
trzebg socjalnc.

Szacuie się, źe tednotazouy
podatpk mdjątkoua bęilzie do-
iuczał kilkuttastu tpsżęcy 6sób.
Niektóre 8pośród' ni.ck uznają
to, być może, za krzuwdzące.
Znaczna ied,nak ąłiększość spo'
lee'zeństzua uznn to chuba n|e
za krza1Dd,ę, Ieez łaczeJ zd prŻe'
jaus peusneJ niu)eld'eii, niespra'
łtlźedliuoścź społeczneJ' Często
boulęm, ŻI1:łasŻcza' u środowź-
skach robotni.ezych, pailują ką1-
t!]eznę uuagi ul sprauże lurlzi,
któr11ch ulzbogaeenie rLte jełt
ptopof ciondlne d'o ukłd'd,u
pracu.- Podatek rndi(|.tkou?ł ma bgć
zastosowang elastycznie, to zna-
ezg tak, abu nie godzi,ł dn'ź u
'IurLzi, którzy d'orobili się majqt-
ku dzżękl szezególnie dztżemu
wkłaćlouż prdea do. go9podarki

!l do rvartości majątku rodzi_
rlLilv do1icza siĘ i ot]odatkowuje
tra ich imię rł'artośc majątku
Itł1eżącego tlo dzieci niepełno-
lctrrich w clniu 1 stvcznia 1975 r.'
clrr.ba. że dZieci nabyły mają-
te.]i od o_sób trzdcich.

c maji.rtelr r'cldzicórv i dziecl
pelrroletnich łączy się i opodat-
kor'ł'.tlje na imię rodziÓów i tych
dZieci. jeżĆ1j pozostają z todzi-
cami rl'e wspóIn)łn gospodar-
strł'ie dcmorv'vm i nie posiadają
1r-r]; nie posiadały rł'łasnvch źró-
<1cł nrzychodó'rł' pozwa1aiących
rra trabvcie ma jątku.

Jec']norazorł'y podatek ma_
ją1kcł;'v pobiera się od nad-
rvvżki rvartości ma jątku po-
narl lrlvotę 700 000 zł. Podatek
ten rv)'nosi od 10 proc. do 50
pfoc. tej ną6111'1'żki zależnie od
jĆj n'].sokości',Ież'eli majątek
zostiłł nabyty rv r1rodze spad-
ku. zapisu, darorvizny lub za-
siedzenia. poclatek zmniejsza
się o por1ate]i od nab}'cia prąlv
maiątko$'vch w zwiąZku z na-
b}.ciem tego ma'jątku.

\Ą/oiervodorvie zostali upoważ-
nieni do udzielar.ria nlg i zwol-
nieri rv jednorazowym podatku
llraiatknrr'sln osób. ]<tóte wnio-
sl.y tr\^,ały rv]lład rv' dziedzinie
fozwoju nauki. techniki, lłultury
i gosnociarlii narodorvei.

Osolra, tra ktilre j ciąży obo-
rrliizeli zapłacen:ia podatku o_
]rorł'ia-at]a ifst bez rvezrvania w
terminie clo dnia 28 lutego
79'ii r. z1oŻy(: zcznanje qlg usta_
lonego u'zoru rv wydzialo finan-
so'wym rtrzędu powiatowego
(lniejSkiego), na terenie którego
był połoź'ony maią|ek w dniu
31 grudnia 1974 r. Jeżeli mają-
tek był położon)' na obszarze
dzialiriria rvięcej niż jednego
wydziału finansowego zeznanie
należy złoż}'ć w rvydzia1e fi-
nansowytn na terenie którego
jest potożony maiątek stanowią-
cy na'jwiększą wartoŚć lub w
u'ydziale finąnsowym, wediup
mieisca zamiószkania. Do wy_
działu teqo należy się również
zrvrócić o formularze zeznanie
oraz bliższe informacje.

'Po11atel< jest płatny: zaliczko-
wo w w}-sÓkości 25 proc. podat-
ku należneqo ocl rvartośei mająt_
ku wykazanej lv zeznaniu - w
teiminie do dnia 31 marca
t975 t'. w wysokości 2' pfoc'
kwoty ustalonego podetku Po
potraeeniu zaliezki, o któIej
u'yżej mowa - w t"rminie 14
dni po doręczeniu decyzji u6ta_

E" e aI d,nat ..+, lślBreĘl?v?.'
nia obouiqzu.jącEch
stemu padatkou;ego,

zasod ty-
(rd.l)


