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Lp. ~tanow i sko 

Dyrektor zasadniczej. szkoły zawodo
w ej , technikum , lub szkoły majstrów 

Miesięcznie 

zł 

liczącej poniżej 4 oddziałów .160 

a. Zastępca dyrektora zasadniczej szkoły 
zawodowej , technikum' lub szkoły maj
strów liczących o,d 4 do 10 oddziałów, . 

Zastępca dyrektora technikum dla ro 
bo tników wysuniętych liczącego poni
żej 10 oddziałów, 
Zastępca dyrektora ośrodka szkolenia 
zawodowego I i II kategorii, 
Kierownik wydziału zasadniczej szko
ły zawodowej, technikum lub szkoty 
majstrów, 
Kierownik wydziału (oddziału) w Pań

stwowym Technikum Korespondencyj
nym w Warszawie i w technikum dla ro
botników wysuniętych, 

~ierownik oddziału (ośrodka) techni
kum morskiego lub rybackiego, 
Kierownik internatu liczącego od 100 
do 300 wychowanków, 
Kierownik świetlicy w szkołach liczą
cych od 4 do 10 oddziałów , 

Kierownik warsztatów szkolnych (za-

} 
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Lp, Stanowisko 

j ęć praktycznych w zakładach produk
cyjnych) szkolący poniżej 150 uczniów 

9. Kierownik internatu liczącego poniżej 
100 wychowanków, 
Kierownik świetlicy w szkołach liczą
cych poniżej 4 oddziałów, 
Zastępca kierownika internatu liczące
go ponad 300 wychowanków! 
Zastępca kierownika świetlicy w szko
łach liczących ponad 10 oddziałów 

10. Zastępca kierownika internatu liczące
go od 100 do 300 wychowanków, 
Zastępca kierownika świetlicy w szko-
łach liczących 99 4 do 10 oddziałów, 
Zastępca dyrektora ośrodka szkolenia 

,zawodowego III kategorii, 
Zastępca kierownika warsztatów szkol-

POf:. 4 i 5 

Mies ięcznie 
zł 

140 

100 

nych 80 ." 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze
sowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów oraz właś
ci wym ministrom i prezesom urzędów centralnych. 

• § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem o gło-
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Bierut 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 26 listopada 1952 r. 

w sprawie ksi.ąg podat~owych dla poda tników podlega jących opodatkowaniu na zasadach obowiązujiłcych go-
spodarkę n ie uspołecznioną. . 

Na podstawie.,..art. 102 ust. 1-4 i 6 oraz art. 104 ust. 5 
- dekretu z dnia 16 maj.a 1946 r. o postępowaniu podiltko

wym (Dz. U. z 1950 r. Nr 56, poz. 506) zarządza się, 
('o następuje : 

§ 1. 1. Powołane w niniejszym rozporządzeniu: 

l) artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły 
dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowimiu po
datkowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 56, poz. 506), 

2) paragrafy bez bliższego określenia oznaczają para~ 

graf y niniej szego rozporządzenia. 

2. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa 
o dekrecie bez bliższego określenia, należy rozumieć de
kret z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. 

3. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa 
. o towarach, należy przez n ie rozumieć nie tylko towary 
handlowe, lecz także materiały podstawowe i pomocnicze, 
półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i od·. 
padki. . 

§ 2. W .rozumieniu niniejszego rozporządzenia: 

'1) towarami handlowymi są towary przeznaczone do 
odsprzedaży na własny lub obcy rachunek w stanie 
nie przerobionym; . - .. 

2) materiałami podstawowymi są materiały , któ:r;e w 
wyniku procesu produkcyjnego stają się główną su b
stancją gotowego "{tyrobu; do materiałów podstav,o
wy ch zalicza się również materi ały s tanowiące CZE)ŚĆ 
składową (montażową) w yrobu lub też sciśle z wy
robem złączone (np . puszki konserwowe); 

3) materiałami pomocniczymi są materiały n ie b·~dące 
podstawowymi, które bezpośrednio oddają wyrobowi 
swe właściwości lub pośrednio są zużywane na cele 
ogólne działalności produkcyjnej, administracji itd. 
(do utrzymania i konserw acji urządzeń magazyno
wych, wytwórczych, biurowych, materiały biuro
we itp); 

4) półwyrobami są wyroby własnej produkcji, ' której 
,proces nie został całkowicie zakończony; półwyroby 
obcej produkcji zalicza się do materiałów podstawo . 
wych; 

5) wyrobami gotowymi są wyroby własnej prodnkcji, 
której proces został całkowicie zakończony; 

6) brakami są nie odpowiadaj ące wymaganiom t8ch llicz
nym wyropy własnej produkcji bądź całkowicie wy
kończone, bądź też doprowadzone do określonej fazy 
produkcj i; brakami są również towary handlowe , 
które wskutek uszkodzenia lub częściowego zniszcz~ 
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nia w czasie transportu bądź magazynowania ulra
ciły swą pierwotną wartość; 

7) odpadkami są materiały, które na skutek procesów 
technologicznych lub na skutek zniszczenia albo 
uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną war
tość użytkow·ą. 

Rozdział 1. 

Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych. 

iI§ 3. 1. Do prowadzenia ksiąg podatkowych o bo
wiązani są wszyscy podatnicy podatku obrotowego, j eżeli 

nie mają obowiązku prowddzenia ksiąg handlowych. 

2. Obowiązek prowadzenia ks i ąg poda tkowych roz
ciąga się również na organizacje społeczne i ldw0dowe 
oraz na stowarzyszenia zarejestrowane lub zqłosz Yle, 
których dz iałalność obejmuje cele ogólnej użyteczności , 
naukowe, oświatowe , kulturalne , spo rtowe. kultu relig ij 
nego, dobroczynne i opieki społecznej. jeże li te organi
zacje i stowarzyszenia nie są zwolni.one od obowiązku 
opłacania podatku obrotowego z wykonywanej dziala l
ności gospodarczej oraz nie mają obowiązku prowadze
nia ksiąg handlowych (rachunkowych) z mocy innych 
przepisów. 

§ 4 . . 1. Zwalnia si ę od obowiązku prowadzenia 
ksiąg podatkowych, o: : r eślonego w § 3, podatników, 
którzy: 

1) prowadzą osob i ście w mi ejscowościach o liczbie 
mieszkańców do 5.000 zakład rzemieślniczy zatrud
n iający najwyżej j ednego członka rodziny oraz 
dwóch uczniów zatrudnionych na podstawie pisem
n ej umowy o naukę , za rejestrowc:.nej w izbie rze
mieślniczej; zwolnienie to nie do tyczy brązownictwa , 
cukiernictwa. dziewiarstwa, młynarstwa, piekarstwa, 
rzeźnictwa i wędliniarstwa (również z mięsa koń 

skiego). tkactwa, zegarmistrzostwa i złot'1ictwa 
oraz przypadków, gdy zakład rzemieślniczy stanowi 
własność dwóch lub więcej osób nie będących człon
kami rodziny; 

2) wykonują dorożkarstwo komie; 

3) wykonują czynności tłumaczów przysięgłych. j eŻE li 
w repertoriach prowadzonych zgodnie z obowiązują
cymi przepisami dokonują zapisów przychodów bie
żąco, nie później niż z końcem danego dnia; 

4) prowadzą biura pisania poda tl, jeżeli w rej estrach 
prowadzonych zgodnie z obowiązu j ącymi przepi sa
mi dokonują zapisów przychodów bieżąco , nie póź
niej niż z końcem danego dnia; 

5) wykonują działalność handlową jako zarejestrowani 
sprzedawcy Państwowego Przedsiębiorstwa K<.olpor
tażu "Ruch ". 
'2. Upoważnia s i ę prezydia wojewódzkich (m. st. War

szawy i m. Łodzi ) rad narod owych (wydział y finansowe) 
do zwalnian ia podalników - na ich indywidualne pro
śby - od obowiązku prowadzenia ksiąg podatk owych w 
wyj ątkowych, zasługujących na szczególne uwzg l ędn ie 
nie, prżypadkach , jeżeli podatnicy ci zatrudniają w pro
wadzonym przeds i ębiorstwie hand lo'wym lub \1 shgowym 
najwyżej jednego członka rodziny, a w przedsieoi.)r~~·Nie 
rzemieślniczym lub przemysłowym - najwyżej jednego 
członka rodziny oraz dwóch uczniów zatru dnionych na 
podstawie pi semnej umowy o naukę , zarejestrowanei 'IV 

ubie rzemi eślnkzej. Prośbę należy wnieść nie póżniej 

u; - Pf.JZ. 5 

niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem okresu rachun
kowego, którego dolyczy prośba o zwolnienie, a jeieli 
chodzi o przedsi ębiorstwa (zakłady) nowopowstałe - nie 
póżniej niż 7 dnia od zalożenia przedsiębiorstwa (zakła
du). Jednakże prośby o zwolnienie od obowiązku prow'a
dzenia w 1953 roku ksiąg podatkowych, wnie :ilOue w 
ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego r~zporzq
dzenia, uważa się za złożone w term in ie. 

3. Za członków rodziny w rozumieniu ust. 1 i 2 UWił
ża się małżonka oraz małoletnie dzieci własne, p ~t.::,po

sobione i pasierbów oraz dzieci ofiar wojny przyjęte na 
wychowanie. 

R o z d z i a ł 2. 

Przepisy ogólne . . 

§ 5. 1. Za prawidłowe księgi podatkowe UWi'::a ~ ; ię 
ksi ęg i prowadzon e prawidłowo zarówno pod względem 
formalnym (niewadliwie) jak i materialnym (rzetelnie ). 

2. Prawidłowe pod względem formalnym (niewilrll i. 
v,re) są ksi ę gi podatkowe prowadzone zgodnie z przep isa
mi niniej szego rozporządzenia oraz przepisami ustalając y
mi wzory ksiąg podatkowych. 

3. PrawIdłowe pod względem materialnym irz€ tellJe) 
są księgi poda lkowe prowadzone zgodnie z prawdą· .l 

§ 6. 1. VI przypadku stwierdzenia przez organ fi
nansowy wad liwośc i ksiąg podatkowych polegających 
na formalnycb usterkach i brakach , a nie mających w 
konkretnym przypadku isto tnego znaczenia, organ fi
nansowy powinien uznać księ gi za dowód (art. 104). 

2. Przepis art. 107 u st. 2 stosuje si ę odpowiednio 
przy ocenie ksi '1g podatkowych. 

§ 7. Okresem -rachunkov.rym jest rok kalendarzowy. 

§ 8. 1. Strony ksiąg powinny być kolejno ponu
merowane. 

2. Przed ~ozpoczęciem okresu rachu nkowego księg i 
powinny być przedstawione przez podatnika do zaświad 

czenia orga nowi f i n a nsowemuwlaściwemu w sprawach 
poda tku obrotowego. 

3. Księg i należy prowadzić w j ęzyku polsk im i w 
walucie polskiej. Zapisów do ksiąg należy dokonywać 

starannie i czytelnie atramentem . bądź ołówkiem kopio· 
wym. Nie wolno pozostawiać od stepów w miejs·:;Jdl . któ
re powinny być wypełnione. Niedopuszczałne jest skro
banie i zamazywanie, wycieranie bądż usuwani e doko
nanych zapisów innymi sposobami. 

4. Omyłki prostuje się przez przekI~ś!enie bł ędnego 
zap isu i wpisanie wlaściwej treśc i lub sumy w ~~n 5' .0-

sób, aby lreść i sumy poprzedniego zapi?u były czytelne. 
Sprostowanie omyłek pow inno qyć podpisane przez oso
bę , która go dokonała. 

§ 9. Zapisy w księgach u odbierających śW;dfl:7e

nia usług . uznaj e się za należycie u dokumen towane do
wodami wewn ~; trznYmi, j.eżeli dowody te określają ce! 
w jzdatków i zaopatrzone są w datę i podpisy osób, które 
bezpośrednio dokonały wydatków, i jeżeli wydatki te 
dotyczą: 

II kosztów przejazdów, diet i ryczałtów za noclegi ,. 
wysokośc i nie przekraczającej norm ukłodu zbioro
wego pracy dla danego zawodu; jeżeli dany zakłacf 
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pracy n ie jest objęty układem zbiorowym, wysokość 
kosztów podróży może być przyjęta na podstawie 
norm przewidzianych na takie koszty dla podatników 
w podobnych zakładach, objętych układem zbioro
w ym, lub dla pracowników państwowych ; 

2) kosztów poniesionych na tragarzy itp. ; 

3) poniesionych kosztów transportu towarów, jeżeli 
zgodnie z przepisami transportu kwity przewozov,e są 
odbierane przy wydawaniu przesyłki, oraz k0sztów 
dorożek, w ózków ręcznych i rowerowych ; 

4) innych drobnych wydatków, k tóre ze względu na 
swój rodzaj wyłączają możliwość uzyskania dowodu 
zewnętrznego i które nie przekraczają 1/4% obrotu 
podlega jCiCE:9o podatkowi obro lowemu lub zwolnio
nego od tego podatku. 

§ 10. 1. Podatnicy nabywający wszelkie'Jo rodza
ju towary powinni zaksięgować tO'vvar w księdze podat
kowej na przychód w chwili jego otrzymania. 

2. Otrzymanie towaru powinno być potwierdzone 
na dowodzie datą oraz podpisem osoby (pracownika). któ
ra ten towar przyj ęła. 

3. Jeżeli towar nadszedł do przedsiębiorst-"Ja bądź 
dokonano nim obrotu bezpośredniego przed otrzyman iem 
rachunku lub konsygnacji, należy sporządzić szczegóło
wy opis o tJ-zymanego towaru, podając nazwisko, imię 

(firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj o raz cenę jed
nostkową i wartość towaróvv, i dokonać zapis.u w ks i ~d::e 

podatkowej na podstavvie opisu. Opis powinien być po
twierdzony w sposób podany w ust. 2 oraz przechowy
wany jako dowód 'wewnętrzny przychodu towaru i po
łączony z nadesłanym następnie rachunkiem lt;.b kon
sygnacją. Różnica między :wilrtośc i ą po .:ianą w opisie 
a wartością poduną w rachunku powinna być zaksięgo

w arta w księdze po(l.'ltkowej w dniu otrzym:tnia ra chun
ku . W przypadku g.:'.y wartość podana w opisie jest wyż

sza od wartości podonej w raCiHElku - różnicę należy 

zaksięgować czerwonym a tramentem bądź ołówkiem ko
piowym oraz przy sumowaniu właściwych rubryk odjąć 
od ogólnych sum tych rubryk. 

4. U podatników. którzy wytwarzają i sprzedają bądź 
odsprzedają towa ry .' o których mowa w § 28 rozporzą
dzenia Ministru Finansó".v z dnia 6 czerwca 1951 r. w 
sprawie wykonan ia dekretu z dnia 20 października 1950 r. 
o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 35, poz. 273). sprzedaż 
i wymiana tych to\'v a rów konsumen tom po',vinna być bie
żąco dokumentowana odrębnie llumerow(1n ymi kopiami 
rachunków wystuwianych odbiorcom i odrębnie przecho
w Y':.JanYI;:1i w sposób ckrC!ślony przepisem art. 1.05 ust. 2. 
Rachunki te mogą nie zawierać danych co do im ienia, 
n "lzwi.ska oraz aC.fest! nabywcy , w p rzypEtdkach gdy 
sprzedaż dokonana została w ilościach drobnych. 

§ 11. 1. Przed z""provvadzeniem po raz pierwszy 
księgi poda tkowej i na koniec każdego okresu rachun
k owego powinien być sporządzony spis rernan er.tu to
warów oraz wpIsany do księgi podatkowej . 

2. Pierwopisy (brudnopisy) remanentów towarów po
w inny zawierać dane Ilośc io,ve według rodzaj!'n" lub grup 
rodzajowych i gatunków. a ponadto w przypadkach. gdy 
o zaliczeniu towarów do OKreślonego rodzaj u lub gatun
ku decyduje cena - również i cenę jednostkową. P:-zed 
wznowie niem transakcyj w nowym okresie rachunk.o
w ym pierwopisy te powinny być zak.ończon.e, p)nur, e
rowane. zeszyte i na ostatniej stronie lub kC)rci e zaopa
fizone w datę i podpis (czytelny) osoby lub osób, które 

je sporządziły. 

q. Organ finansowy właściwy w . spraW'ach podatku 
obrotowego może , na uzasadnioną i zasługującą na szcze
gólne uwzgl ędn ienie prośbę podatnika, przesunąć tennin 
zakończenia spisu remanent~ towarów do dwóch tygod
ni. Prośbę należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie 
przed terminem sporządzenia spisu. 

4. Pierwopisy povrinny być sporządzone atramentem 
lub ołówkiem kopiowym. 

§ 12. 1. Remanent nabytych towarów wycenia się 
po cenie nabycia albo po cenie rynkowej z dnia sporzą
dzenia spisu, jeżeli cena ta jes t niższa od ceny ll db;:ci a . 
Remanent półwyrobów, wyrobów gotowych i braków 
własnej produkcji należy wycenić fedług kosztu wytwo
rzenia, a odpadków - w wartości jednego złotego. 

2. Za cenę nabycia uważa się wartość wynikającą 

z pomnożenia j ednostkowych cen za towar przez ilość 
towaru, zwiększoną o koszty uboczne związane z zaku
pem towarów do chwili złożenia ich w m agazynie, jak 
transport, ubezpieczenie towarów w drodze itp . 

3. Za koszt wytworzen ia uważa się wszelkie koszty 
związane bezpośrednio i pcśrednio z wytwarzaniem. Do 
kosztów wytviarzania nie zalicza się oprocentowania ka
pitałów wniesionych do przedsiębiorstwa oraz kosztów 
sprzedaży. 

§ 13. Prowadzący ksi~gi podatkowe obowiązani są 

przechowywać - niezależnie od dowodów sta nowiących 

podstawę księgowania - wszystkie dokumenty wysta
wiane w ramach istniejącego w ich przedsiębiorstwie sy
stemu kontroli wewnętrznej, jak również wszelkie inne 
dokumenty o trzymane w związku z działalnością przed
siębiorstwa, np. na transakcje zakupu - listy przewozo~ 

we, konsygnacje itp., na sprzedaż - dowody nadania to
waru na pocztę , kolej, zamówienia odbiorców itp., na pro
dukcję (uslugi) - karty oqiegowe robocizny, wykazy 
p racy, zapiski zamówieJl i miar itp. 

§ 14. 1. Dokumenty (§ 13) powinny być przed:o
wywane przez podatnika przez lat sześć , licząc od kOllca 
okresu rachunkowego, którego dotyczą. 

2. PrezydIa wojewódzkich (m. st. Warszawy i m. Ło
dzi) rad narodowych (wydziały finan sowe) mogą niektó
rym podatnikom lub grupom podatników udzielać na ich 
wniosek zwolnień od obowiązku przechowywania a lbo 
skracać ok res przechowywania takich dokumentów wy
stawianych w ramach is tniejącego systemu kontroli we
wnęirznej. które nie stanowią bezpośredniego dowodu do 
księgowania. 

§ 15. Załatvvianie wniosków podatników o zezwole
nie na prow adzenie i p rzechowywanie ksi,ąg wraz z do
kumentami poza lokalem przedsięb i orstwa ( zakładu ) lub 
m iejscem wykonywania zaj ęcia na leży do zakresu dzia
łania organu finansov,rego właściwego do ustalenia ob re tu. 

§ 16. Wątpliwości 1;0 do tego, jakiego rodzaju księ
gi podatkowe (§§ 19 - 26) podatnik ma prowadzić, roz
strzyga organ finansowy właściwy do ustalenia oiJIot ll. 

R o z d z i a ł 3. 

Konirola ilościowa przychodu towarów. 

§ 17. 1. Kontrola ilościowa przychodu towarów 
(§ 1 u st. 3) może być prowadzona w fo rm ie ksiąg , kar
tot.ek lub w inny odpowiedni sposób. Kontrola ta powin
na uj awniać iiościowo bądż ilościowo i wartościJwo od~ 
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rębnie dla każdego rodzaju lub grupy rodzajowej przy
chód towarów w chwili ich przyj ęcia lub wytworz\:!llla. 

2. Obowiązek prowadzenia kontroli ilościowej przy
chodu towarów ciąży na podatnikach, którzy: 

1) bez względu na wysokość obrotów: 
a) zatrudniają przy ręcznej produkcji więcej niż 

sześć osób łącznie z właścicielem i czhlt '-;."mi 
jego rodziny, a przy produkcji z użyciem silni
ków - więcej niż trzy osoby, nie licząc uczniów 
zatrudnionych na podstawie umów o naukę zare
jestrowanych w izbie rzemieślniczej, 

b) prowadzą pensjonaty posiadające ponad 8 poko
jów do wynajęcia, 

c} sprzedają towary wyłącznie bądź przeważnie kup
com do odsprzedaży bądż przedsiębiorstwom prze
mysłowym lub zakładom rzemieślniczym do dal
szej produkcji albo :wżycia w prowadzonym prze
myśle, 

2} osiągnęli w poprzedzającym roku podatkowym obrót 
obliczony w stosunku całorocznym w kwocie pe.nad 
300.000 zł. U podatnika, który w poprzedzającym ro
ku nie prowadził przedsiębiorstwa (zakładu) lub nie 
osiągnął obrotu w kwocie ponad 300.000 zł - obo
wiązek prowadzenia kontroli ilościowej następuje od 
pierwszego dnia następnego miesiąca po m~~siqcu, 
w którym osiągnięty od początku roku obrót obli
czony w stosunku całorocznym przekroczył kwotę 
300.000 zł. Obowiązek ten nie ustaje do końca okre
su rachunko~ego, chociażby osiągnięty obrót za dal
sze miesiące oblit~ony w stosunku rocznym nie prze
kraczał kwoty 300.000 zł. 

3. Przepis ust. 2 pkt 2 stosuje się do podatników pro
wadzących przedsiębiorstwa gastronomiczne, cukiernicze 
i cukiernkzo-kawiarniane - z tą jednak różnicą, że w 
przedsiębiorstwach "tych następuje obowiązek prowadze
nia kontroli ilościowej, jeżeli obrót obliczony w st~ '.H,nku 

całorocznym pnekroczył kwotę 150.000 zł. 

4. Kontrolą ilościową należy obejmować również 
przychód towarów wynikający z bezpośredniego obrotu 
dokonywanego od dostawcy do odbiorcy bez magazyno
wania oraz przychód towarów wypożyczonych. 

5. Każdy zapis podlegający ujawnieniu w kontroli 
Ilościowej powinien zawierać powolanie się na dowód 
zapisu. Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku' przewidzianym w § 10 ust. 3 należy 
dokonać zapisu kontroli ilościowej na podstawie opisu. 

7. Bieżącą kontr<2lą ilościową można nie obejmować 
przychodu półwyrobów własnej produkcji. gdy biurq one 
nieprzerwany udział w następnych fazach procesu pro
dukcyjnego danego przedsiębiorstwa. Jednak na koniec 
okresu rachunkowego należy je objąć kontrolą ilościową. 

8. Kontrolą ilościową można nie obejmować mate
riałów pomocniczych. gdy ich koszt w stosunku do ko~; , tu 
materiałów własnych zużytych do wytwarzania nie prze
kracza 1 promille. 

9. Obowiązek prowadzenia kontroli ilościowej nie 
dotyczy podatników prowadzących młyny, wiatraki, ka
szarnie, samodzielne śrutowniki oraz piekarnie, którzy 

" W myśl szczególnych przepisów prowadzą księgi przemia
łowe lub księgi wypieku zgodnie z tymi przepisami. 

§ 18. Upoważnia się prezydia wojewódzkich (m. st. 
Warszawy i m. Łodzi) rad narodowych (wydziały finan

IlOwe) W przypadkach uzasadnionych istotnymi trudp.oś
cłami do ZW il 1n.l "1n ia podatników na ich prośbę od obo-

wiązku prowadzenia kontroli ilościowej przychodu ma
teriałów pomocniczych, jeżeli materiałami tymi nie są 
materiały budowlane. Prośbę należy wnieść nie póżniej, 
niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem okresu rachun
kowego, którego ona dotyczy, a jeżeli chodzi o przedsię
biorstwa (zakłady) nowopowstale , co do których powstał 
obowiązek prowadzenia kontroli ilościowej w ciągu roku 
podatkowego - nie później niż 7 dnia od powstania tego 
obowiązku. Jednakże prośby o zwolnienie od obowiązku 
prowadzenia w 1953 roku kontroli ilościowej. wniesione 
w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego rozpo
rządzenia, uważa się za złożone w terminie. 

" Rozdział 4. 

Rodzaje ksiąg podatkowych. 

§ 19. 1. Podatnicy prowadzący zakłady rzemi~ślni
cze i drobne przedsiębiorstwa (zakłady) przemysłowe 

obowiązani są prowadzić księgę podatkową Nr 1. 
2. Księga podatkowa Nr l powinna ujawniać w 

szczególnoś ci następuj ące dane: 

l) zakup materiałów u dostawców z gospodarki uspo
łecznionej oraz odrębnie z nie uspołeczn i onej; WiU

tość materiałów własnych przekazanych do przerobu 
lub obróbki w obcym przed siębiorstwie (wartość we
dług ceny nabycia oraz koszt przerobu lub "obróbki); 
wynagrodzenia wszystkich pracowników (bez świad
czeń socjalnych): 

2) nazwisko, imię (firmę) kontrahenta (dostawcy -
odbiorcy materinłów lub usług, otrzymującego wy
nagrodzenia) oraz w odniesieniu do dostawcy i od
bioH:y - ich adresy: 

3) rQdzaj rozchodu (pkt l) lub zamówienia; 

4) kwotę zapłaty za wykonanie zamówienia z mace
riałów wyłącznie lub częściowo powierzonych oraz 
z materiałów wyłącznie własnych; 

5) określenie materiałów dostarczonych przez żama
wiającego (ilość i rodzaj); 

6) datę wykonania oraz odbioru zamówienia: 

7) obroty udokumentowane kopiami rachunków 'l po_ 
dzia;em na obroty z odbiorcami gospodarki uspo
łecznionej oraz odrębnie nie uspołecznionej. 

§ 20. 1. Poda lnicy wykonujący rzemiosło fryzjer
skie obowiązani są prowadzić księgę podatkową Nr 2. 

2. Ks i ęga podatkowa Nr 2 powinna ujawniać w 
szczególności następujące dane: 

1) nazwisko i imię poda tnika i zatrudnionych u niego 
pracowników; 

2) zestawienie sum wpływów za wykonane świadczenia 
usług; 

;ł) określen i e rodza ju oraz wysokość wypłaconych wy
nagrodzeń. 

§ 21. 1. Podatnicy wykonu j ący zajęcie zClwodowe: 
adwokaci wykonujący zawód poza zespołami adwokac
kimi, inżynierowie, architekci i technicy, lekarze, le
karze weterynarii, lekarze dentyści, upra"vnieni technicy 
dentystyczni, technicy dentystyczni, felczerzy, położne 
i pielęgniarki oraz wszelkie inne zajęcia zawodowe i za
trudnienia o celach zarobkowych (art. 72 ust. 1 pkt 5 
i 6 lit. b). c) - obowiązani są prowadzić ksi ęgę podat
kową Nr 3. 
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2. Księga podatkowa Nr 3 powinna ujawniać 

w szczególno~ci następujące dane: 
'1) nazwisko, imię (firmę) kontrahenta (pacjenta, klien

ta, dostawcy materiałów lub usług, otrzymuj ącego 

wynagrodzenia) oraz w odniesieniu do pacjenta, 
klienLa, dostiłwcv - ich adresy; 

2) rodzaj przyc;hodu - rozchodu; 
3) sumę przychodu - rozchocl.u; 
4) sumy do rozliczenia: otrzymane i wydatkowane. 

3. Po zakończeniu okresu rachunkowego należy 

imiennie spisać na oddzielnych stronach księgi podatko
wej Nr 3 poszczególne sumy wpłacone przez usługobior

ców (klientów, pacjentów itp.) do rozliczenia a nie roz
liczone z nimi w danym okresie rachunkowym i sumy 
te przenieść następnie do księgi na okres następny, ozna
czając je numerem kolejnym od 1., 

§ 22. 1. Podatnicy trudniący się transportem to
warowym obowiązani są prowadzić księgę podatkową 

Nr 4. 
2. Księga podatkowa Nr 4 powinna ujawniać 

-N szczególnoś ci następujące dane: 
1) ilość i wartość zakupionych materiałów pędnych; 
2) nazwisko, imię (firmę ) i a dres zleceniodawcy; 

3) rodzaj otrzymanego zlecenia i formę zapłaty; 

4) obroty ze śviiadczen ia usług na zlecenie podmiotów 
gospodarki uspołecznionej (również władz i urzędów 
państwowych) oraz odrębnie - na zlecenie pozosta
łych (prywatnych) zleceniodawców; 

5) zmniej szenie obrotów (skreślenie z rachunków). 

§ 23. 1. Podatnicy trudniący się transportem osób 
dorożkami samochodowymi (taksówkami) Obovliązani są 
prowadzić księgę podatkową Nr 5. 

2. Księga podatkowa Nr 5 powinna ujawniać w 
szczególności następujące dane : 

1) ilość i wartość zakupionych materiałów pędnych; 
2) opłatę pobraną za kurs (za świadczenie usług tHlll-
I sportowych); 
3) wskazania licznika w kilometrach stanu początkowe

go i końcowego z każdego dnia oraz ilość przejecha
nych kilometrów . . 

§ 24. 1. Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa 

różnych usług nietowarowych (drobne przedsiębiorstwa 
widowiskowo-rozrywkowe, fotoplastikony, czytelnie, wy
pożyczalnie różnych przedmiotów - również książek

pralnie, magle itp. przedsiębiorstwa nie posiadające cha
rakteru rzemieślniczych lub drobno-przemysłowych) obo
wiązani są prowadzić księgę podatkową Nr 6. 

2. Księga podatkowa Nr 6 powinna ujawn iać w 
szczególnoś ci: datę przyj ę cia usłu gi do wykonania, sumę 
otrzymanego wynagrodzenia i datę zapła ty, a ponadto w 
odniesieniu do czytelni, wypożyczalni różnych przedmio
tów i pralni - nazwisko, imię i ad res usługobiorcy. 

3. Podatnicy prowadzący magle obowiązani są pro
",adzić na udokumentowanie świa'dczonych usług kwita-

'; riusze przychodowe. W kwitariuszach tych należy uwi 
daczniać - co do każdego usługobiorcy w odrębnych, 

kolejno numerowanych pokwitowaniach - sumę o trzy
manego wynagrodzenia oraz datę zapłaty. 

I § 25. 1. Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa 
gflstronomiczne, cukie rn icze i cukierniczo-kawiarhiane 
obowiązani są prowadzić księgę pod a tkową Nr 7. 

2. Księga podatkowa Nr 7 powinna ujawniać w 
szczególności następujące dane: 

; . 
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.1) nazwisko, lr·11lę (firmę ) kontrah enta (dostawcy ma
teriałów lub usług, otrzymującego wynagrodzenie) 
oraz w odniesieniu do dostawcy - jego adres; 

2) rod'zaj towarów lub wypłaty; 

3) ogólną sumę do księgowania oraz podział tej sumy 
na poszczególne tytuły, a mianowicie: 
a) na zakup towarów (odrębnie): alkoholi - piwa, 

wód mineralnych i gazowych, lemoniad - ma
teriałów do produk~ji napoj ów zimnych i gorą
cych - środków żywnościowych do przerobu na 
potrawy (wyroby gotowe) oraz wyrobów cukier
n iczo-piekarskich, 

b) na koszty uboczne zakupu towarów, 
c) na wynagrodzenia w gotówce: kelnerów i perso

n elu sprzedaży, pozos tałego personelu oraz na 
wynagrodzen ia w naturze - wszystkich pracow
n ikó w ; 

4) dane ewidencyjne co do zakupów u dostawców go
spoda rki uspołecznionej oraz n ie uspołecznionej udo
kumentowanych rachunkami i d owodami wewnętrz
nymi. 

§ 26. 1. Podatnicy prowad zący przedsiębiorstwa 

handlowe, które zakupu j ą towary celem sprzedaży w 
stanie nie przerobionym lub n ie będąc przed'ii ębiorstwa

mi komisowymi przyjmują towar do sprzedaży na cudzy 
rach unek - obowiązani są prowadzić księgę podatko
wą N r 8. 

2. Ks ięga podatkowa Nr 8 powinna ujawniać w 
szczególn ości: 

1) nazwisko, imię (firmę) kontrah enta (dostawcy towa
rów lub usług . otrzymującego wynag rotlzenie) oraz 
w odniesieniu do dostawcy - j ego adres; 

2) rodzaj towarów lub wypłaty; 

3) ogólną sumę do księgowania oraz podział te j sumy 
na poszczególne · tytuły , a mianowicie: na zakup to
warów u dostawców gospodarki uspołecznionej oraz 
nie uspołecznionej . udokumentowany rachunkami 
i dowodami wewnętrznymi, na towary przekazane do 
przerobu (wartość według ceny nabycia oraz koszt 
przerobu), na koszty uboczne zakupu towarów oraz 
r,a wynagrodzenia wszystkich pracowników (bez 

. świadczeń socjalnych' . 

R o z d z i a ł 5. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 27. Ilekroć w wymienionych w § 28 usl. 2 prze
pisach powolano przepisy rozporządzenia Ministra Skar
bu z dnia 31 października 1946 r . o księgach h a ndlowych, 
uproszc70nych i pod atkowych (Dz. U. z 1946 r. Nr 65, 
poz. 365. z 1947 r. Nr 73. poz. 466 i z 1948 r. Nr 31. 
poz. 208) oraz rozporząc1zenia M inistra Sk arbu z dnia 
17 grudnia 1949 r. o ksi ęgach handlow ych i poda tkowych 
(Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 502 i z 195 1 r. Nr 5. ~z. 43) -
stosu je się odpowiednio przepisy n inie jsze go rozporzą

dzenia. 

§ 28. 1. Tracą moc ",rszel1de przep isy w p rze dmio
cie unormowa ny m nin iejszym rozporządzeniem. a w 

. szczególnoś ci przepisy odnoszące s ie clo ksiąg podatko
wych i uproszczonych zawarte w rozporządzeni.ach Mi
n is tra Ska,hu: 

I) z dn ia 17 grudni a 1949 T o bieqach ha!'.d!owych 
i podatkowych (Dz U. z 1949 f . N r 63 . n o;? 502 i Z 

1951 r. Nr 5. p oz . 43); 

... 

.. 
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2) z c .. 'lia 17 grudnia 1947 r. o obowiązku prowadzenia 
ksiąg szczególnego typu przez podatników zawodu 
aptekarskiego (Dz. U. Nr 75, poz. 486); 

3) z dnia 7 maja 1949 r. o obowiązku prowadz~nia ksiąg 
szczególnego typu przez poda ~ników prowadzących 
przedsh;blorstwa cukiernicze i cukierniczo-kawiar
niane (l?z. U. Nr 34, poz. 250); 

4) z dnia 6 grudnia 1949 r. o obowiązku prowadzenia 
ksiąg szczególnego typu przez podatników prowa
dzących przedsiębiorstwa gastronomiczne (Dz. U. 
Nr 62, poz. 488). 
2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają 

przepi.sów: 

1) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1949 r. 
o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez 
duchownych (Dz. U. Nr 40, poz. 292); 

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 listopa
da 1951 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatni-

6 
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ków gospodarki nie uspołecznionej prowadzą-:::ych 
młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki 
(Dz. U. Nr 60, poz. 414); 

3) §§ 33 i 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych 
przep isów dekretu o postępowaniu podatkowym (Dz. 
U. Nr 5, poz. 43 i Nr 60, poz. 415), dotyczących obo
wiązku prowadzenia dla nieruchomości kwitariusza, 
kart kont~wych oraz księgi przychodu ' - rozchodu; 

4) zarządzeń Ministra Skarbu wydanych na podstawie 
art. 1 dekretu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o sposobie 
udowadniania przez podatników przychodów gotów
kowych (Dz. U. Nr 21, poz. 141). 

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r. 

Minister Finansów: T. Dietr ich 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 26 listopada 1952 r. 

w sprawie zasad i sposobów prowadzenia ksiąg handlo wych przez podatników podlegających opodatkowaniu na 
zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną. 

Na podstawie art. 103 ust. 5 i art. 104 .ust. 5 d.ekretu 
z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym 
(Dz. U. z 1950 r. Nr 56, poz. 506) zarządza się, co nastę
puje: 

§ I. 1. Powołane w niniejszym rozporządzeniu: 

1) artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły 
dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu po
datkowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 56, poz. 506), 

2) paragrafy bez bliższego określenia oznaczają para
grafy niniejszego rozporządzenią. 

2. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa 
o dekrecie bez bliższego .określenia, należy rozumieć de
kret z dnia 16 m.?-ja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. 

3. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa 
o towarach, n'ależy przez nie rozumieć nie tylko towary' 
handlowe, lecz także materiały podstawowe i pomocnicze, 
półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i od
padki. 

§ 2. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia: 
1) towarami handlowymi są towary przeznaczone do od.

sprzedaży na własny lub obcy rachunek w stanie 
nie przerobionym; 

2) materiałami podstawowymi są materiały, które w wy
niku procesu produkcyjnego stają się główną sLlb
stancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawo
wych zalicza się również materiały stanowiące cz.ęŚć 
składową (montażową) wyrobu lub też ściśle z .vyro
bem złączoną (np. puszki konserwowe); 

:1) materiałami pomocniczymi są materiały nie będące 
podstawowymi, które bezpośrednio oddają wyrobowi 
swe właściwości lub pośrednio są zużywane na ce;e 

ogólne działalności produkcyjnej, administracji itd. 
(do ·utrzywani!l i konserwacji urządzeń magazyno
wych, wytwórczych, biurowych, materiały biurov,m 
itp .); 

4) pi.>łwyrobami są wyroby własnej produkcji, której 
proces nie został całkowicie zakoilCzony; półwyroby 
obcej produkcji zalicza się do materiałów podstawo
wych; 

5) wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, 
której .proces został całkowicie zakOllcz·ony; 

6) brakami są nie odpowiadające wymaganiom technicz_ 
nym wyroby własnej produkcji bądż całkowicie wy
kończone, bąd;l też doprowadzone do określonej fazy 
produkcji; brakami są również towary handlowe, któ
re wskutek uszkodzenia lub częścioweg0 zniszczenia 
w czasie transportu bądź magazyn0wania utraciły 

swą pierwotną wartość; 

7) odpadkami są materiały, które na skutek procesów 
technologicznych lub na skutek zniszczenia lub uszko
dzenia utracHy całkowicie swą pierwotną wartość 

użytkową. 

DZIAŁ L 

Zasady i sposoby prowadzeni.a ksiąg handlowych. 

§ -3. Przepisy działu I obejmują zasady i sposoby 
prowadzenia ksiąg handlowych, nie uregulowane lfi'lyini 
przepisami. 

§ 4. 1. Pierwopisy (brudnopisy), stanowiące pod
stawę do obliczenia poszczególnych składników imven
tarza w zakresie majątku stałego i towarów, powinny 
być ponumerowane. zeszyte i na ostatniej stronie lub kar
cie zaopatrzone w datę i podpis (czy teIn y) osoby lnb _____ 


