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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

a dnia 15 lipca 1968 r. 

w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników nie będących jednostkami 'gospodarki uspołecznionej. 

iNa podstawie art. 101 ust. 2-4 i6 oraz art. ł03 ust. 5 
dekretu z dnia 1,6 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym 
(Dz. U. z 1963 r. Nr 11,poz, 60) zarządza się, co następuje: 

R o z d z i a' ł 1. 

Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych. 

§ 1. Do prowadzenia ksiąg p'odatkowych obowiązani są 
wszyscy podatn icy podatku obrotowego, jeżeli nie mają obo
wiązku prowadzenia ksiąg handlowy~h, oraz podatnicy pro-
wadzący hodowlę lisów i norek. . 

§ 2. Od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, po
za podatnikami zwolnionymi od tego obowiązku z mocy 
.szczególnych przepisów, są zwolnieni podatnicy, którzy: 

1) prowadzą osobiście w miejscowościach o liczbiemiesz
:kańców do 5,000 zakład rzemieślniczy zatrudniający naj
:wyżej j ednego członka rodziny oraz dwóch uczniów za
trudnionyćh na podstawie pisemnej umowy o naukę za
wodu, zarejestrowanej w izbie rzemieślniczej; zwolnie
!!lie to ~ie dotyczy zakładów rzemieślniczyc,h: 

a) prówadzących dzia-!alność w zakresie brązownictwa, 
cukiernictwa, dziewiarstwq, piekarstwa, kuchmistrz 0- ' 
stwa, wędliniarstwa, tkactwa, zegarrnistrzost wa i złot
nictwa, 

hl korzystających z usług obcych, jeżeli usługi te nie 
są niezbędne i uzupełniające ze względu na specjali
zację świadczących je zakładów, 

cl stanowiących w!aSnQŚ,ć dwóch lub więcej osób, nie 
będących członka/mi rodziny; 

2) prowadzą młyny, jeżeli w myśl szczególnych przepisów 
o dokumentącji przemiału gospodarczego zbóż prowadzą 
rachunkowość określoną tymi przepisami, która obejmu
je także przemiał umowny - w razie występ.owania te
go pr zemiału - na zlecenie jednostek gospodarki uspo
łecznionej; 

,3) wykonują dorożkarstwo konne lub trudnią się przewo
!Zem towarów taborem konnym, o He nie posiadają wię
cej niż jednej pary koni; 

4) wykonują czynności tłumaczów przysięgłych, jeżeli w re
:pertoriach prowadzonych zgodnie z obowiązującymi prz-e
iPisami dokonują zapisów przychodów bieżąco, nie póż
niej niż z końcem daneg-o dnia; 

5) prowadzą biura ;pisania podań, j eżeli w rejestrach pro
wadzonych żgodnie z o'bowiązującymi przepisami doko
nują zap isów przychodów bieżąco, nie póżniejniż z koń, 
cem danego dnia .. 

;§ 3. 1. Upoważnia się org'any finansow'e prezydiów po
wiatowych (miejskich miast. stanowiących powi aty oraz dziel
nicowych w m iastach wyłączonych z ' woj e1hództw) rad na
rod owych do zwalniania od obowiązku prowadzenia ks i 'ąg 

podatkowych, 'jak i od pos zczególnych czynn ośc i z zakresu 
ks ięgowości oraz do zmiany terminów dok onywania, t ych 
czynności, na ' indywiduahl ą prośbę podatników, którzy w 
pr,owadzonym pr zedsiębi orstwie: 

1) usługowym lllb handlowym zatrudnia j ą najwyże j jedne
;go c zł onka r odziny, s zczególnie. p rzy pro wadzeni u przed
się biorstwa w t rudnych warunkach lokalowy ch (np, stra
gan otwarty), jeżeli nie wys tępują więk s ze różnice mię
dzy obwtami ustalonymi za poszczególn e lata ubiegłe ; 

2) rzemieślniczym lub przemysłowym zatrudniają najwy
żej jednego członka rodziny oraz dwóch uczniów zatrud
nionych na podstawie pisemnej umowy o naukę zawo
,du, zarejestrowanej w izbie rżemieślniczej. 

Zwołnienia nie mogą być udzielone podatnikom obowiąza

nym do pr.owadzenia kontroli ilościowej. 

2, Prośbę o zwolnienie od obowiązku prowadzenia ksiąg 
podatkowych należy wnieść nie później niż na dwa miesiące 
przed rozpoczęciem okresu rachunkowego, którego dątyczy, 
a jeżeli chodzi o przedsiębi'Orstwa nowo powstałe- nie póź-
niej niż 7 dnia od założenia przedsiębiorstwa. ' 

.~ 4. Za członków rodziny w rozumieniu § 2 i 3 uważa 
się małżonka oraz małoletni,e dzieci własne, przysposobione 
i pasierbów . 

§ 5: 1. Upoważnia się organy finansowe prezydiów wc. 
jewódzl,dch ra~ ńarodowych (rad narodowych miast' wyłączo
nych z województw) .do zwalniania podatników, poza wypad
kami określonymi w § 3; na indywidualną prośbę podatnika, 
w szczególnie uzasadnionych wypadkach, od obowiązku pro~ 
wadzenia ksiąg podatkowych całkowicie lub częściowo co 
do poszczególnych urządzeń ks ięgowych i czynności z za
kresu księgowania oraz również całkowicie ' lub' częściowo 
od obowiązkuprze,chowywania dowodówstan~wrących pod:
stawę księgowani,a, dokumentów wystawianych w ramach 
istniejąceg,o w ich przedsiębiorstwie systemu kontroli we:
wnętrznej . i wszelkich innych dokumentów otrzymanych w 
związku z działalnością przedsiębiorstwa, jak i do skracania 
okresu przechowywania urządzeń księgowych, dowodów i do:
kumentów oraz do zmiany terminów dokonywania poszc?e
.gólnych czynności ~ zakresu księgowości. Organy tem09ą 
określić warunki, na' jakich zwolnienia udzielają. Zwolnienie 
'Od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowy.ch (całkowite 
lub częściowe) nie może być udzielane przedsiębiorstwom 

noWlo powstałym. ' 
,2. Prośbę o zwolnienie całkowite lub częściowe od obo

wiązku prowadzenia ksiąg podiltkowych należy wnieść nie 
póżnieJ niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem okresu Tel
chunkowego, którego d·otyczy. 

13. Organy finansowe, o których mowa w ust. l, mog'ą 

także zwalniać grupy podatników, na wniosekorganiżacji 
g'Ospodarczej lub zawodowej, od obowiązku przechowywan fa " 
albo skracać okres przechowywania dokumentów wystawia
nych w ramach istniejącego systemu kontroli wew.pętrznej, 
które nie stanowią bezpośredniego dowodu do księgov:lania. 

R o z d z i a ł 1. 

Zasady prowadzenia ksi.ąg podatkowych. 

§ 6.L Za prawidłowe księ gi podatkowe uważa się ksl'ę

gi ,prowadzone prawidłowo 'pod względem formalnym (nie-
wadliwie) i mater ia lnym (rzetelnie). ' 

2. Prawidłowe pod względem formaln ym są księgi po
datkowe prowadzone zgodn ie ż przepisami nin iejszego r oz
porządzenia oraz przepisami us ta lającymi wzory ksiąg po~ 

datk owych. 
3. Prawidłowe pod względem materialnym są księ g i po

datkowe prowadzone żgodnie z prawdą. 

§ 7, Okresem r achunkm-vym jes t -rok kalendarzowy. 
§ 8, 1. Stro ny ksiąg powinny być k olejno ponumer o- ; 

wane. 
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2. Przed rozpoczęciem - okresu. rachunkowego księgi po
Winny być przedstawione przez . podatnika do poświadczenia 
(oparafowania) organowi . finansowemu właściwemu ' w spra
wach podatku obrotowego. Podatnik prowadzą?y hodowlę 
lisów i norek przedstawia księgę podatkową organowi finan
sowemu prezydium powiatowej (miejskiej miasta stanowią
cego powiat, dzielnicowej w mieśc.ie wyłączonym z woje
,wPctztwa) rady narodowej, na której terenie działania znaj-
duje się hodowla. . . ' 

3. Księgi należy prowadzić;; języku polskim i w .walu
cie }X>lskiej. Zapisów do ksiąg należy dokonywać starannie 
l czytelnie atrame,ntem, ,długopisem lub ołówkiem kopiowym. 
Nie należy ,pozostawiać odstępów w miejscach, któr,e powin
nybyć wypełnione. Niedoptiszczalne jest wymazywanie , lub 
YI inny sposób czynienie dokonanego ,. zapisu nieczytelnym. 
Omyłki prostuje się przez przekreślenie błędnego zapisu 
l WlPisaniewłaśc;iwej treści w ten sposób, aby poprzedni za
pis był czytelny. Sprostowani~ omyłki powinno być podpi
.ane Iprzez osobę, która dokonała sprostowania. 

4. Różnice między danymi liczbówymi (kwotowymi) 
uwidocznionymi w księgach . a wynikającymi z d'okumentów 
otrzymanych w póiniejszym terminie oraz udokumentowane 
zmiany ty'ch danych uwidocznionych w księgach, będące wy
nikiem zmienionego stanu faktyczneg·o, spowodowane póź
niejszymiokolicznoś.ciami (np. zwrot zakupionego 'czy sprze
(laneao towaru, ,skreślenie z rachunku), koryguje się nowym 
zapis~m we właściwych ' rubrykacll. Przy dokonywaniu no
wego zapisu należy powołać pozycję zapisu pierwotnego, 
z równoczesnym ;pod'~,niem przy niej -pozycji nowego zapisu, 
i doksięgowac różnicę, jeżeli dane zawarte w księgach na
leży powiększyć, a zaksięgować różnicę na czer'wono, ,jeżeli 
dane zawarte w księgach należy ;pomniejszyć. W razie wy

-stępowania zapisów na czerwono sumę wynikającą z pod
sumowariia kwot p'oszczeqólnych rubryk, ustaloną z pomi
nięciem , zapisów na czerwono, należy pomniejszyć o sumę 
księgowań na czerwono. 

5. Terminy dokonywania wpisu zdarzeń podlegających 
IUjawnianiu w księgowości podatkowej ustalają przepisy ni
niejszego rozporządzenia oraz wskazania ' zawarte w obja
śnieniach do p'oszczególnych wzorów ksiąg. 

,§' 9. 1. Przychód , nabywariych towarów powinien być 
zapis,any w księdze podatkowej bezzwłocznie po ich otrzy
maniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, prze
robu lub sprzedaży, jeżeli szczególne wskazania zawarte w 
objaśnieniach do po~zczególnych wzorów kśiąg podatkowych 
nie' stanowią inaczej. 

2. Otrzymanie towaru powinno być potwierdzone na do
~odzie datą <>raz podpisem osol:iy, która ten towar przyjęła. 

3. Jeżeli towar nadszedł doprzedsiębi'OIstwa bądź doko
nano ' nim obrotu bezpośredniego przed , otrzymaniem rachun
ku lub konsygnacji, należy sporządzić szczegółowy opis 
otrzymanego towaru, podając imię, nazwisko (firmę) i adres . 
dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość to
:waru i dokonać zapisu w księdze ,podatkowej na podstawie 
o;pisu. OpIs powinien być potwierdzony w sposób podany 
iW ust. 2 oraz przechowywany jako dowód wewnętrzny przy- ' 
chodu towaru i .połączony z nadesłanym następnie rachun
kiem lub konsygnacją. Ewentualna różnica między wartością 
,podaną w opisie a wartością podaną w rachunku .powinna 
być zaksięgowana w księdze podatkowej w dniu otrzymania 
rachunku w s-posób określony w § 8 ust. 4. 

4. Przyjęcie zalffiówi~ń, co do których obowiązuje ujaw
nienie w księdze podatkowej, !,powinno być wpisane w tej 
księdze bezzwłocznie po ich otrzyma~iu. 

§ 10. 1. Prowadzący księgi podatkowe obowiązani są 
przechowywać -niezależnie od d~wodów stanowiących 
i>odstawę księgowania - zarów}lo wszystkie dokumenty ,wy-

stawiane w ramach istniejącego w ich przedsiębiorstwie sy
stemu kontrol~ wewnętrznej, · jak i wszelkie inne dOku,men-:
ty otrzymane w związku z działalnością przedsiębiorstwa, np. 
ną zakup - listy przewozowe, konsygnacje itp., na sprze
daż - d'owody nadania towaru na pocztę, kolej, zamówienia 
odbiorców itp., 'na , produkcję (usługi) - ~ karty obiegowe ro
bocizny, wykazy pracy,. zapiski zamówień itp, 

2. Dokumenty , ,powinny być przechowy'wane przez po
datnika przez lat pięć, licząc od końca okresu rachunkowego, 
którego dotyczą. 

§ 11. L' Załatwianie podań podatników o zezwolenia na 
iProwadzenie i przechowY'ł'·anie ksiąg wraz z dokumentami 
poza . lokalem przedsiębiorstwa lub miejscem wykonywania 

' zajęcia należy do zakresu dział,ania orga:nu finansowego wła
ściwego do 'poświadczenią (oparafowania) księgi podatko
wej (§ 8 ust. 2). ' 

2. Księga podatkowa nr 5 powinna znajdować się w wo
zie. Również w wozie powinna znajdować się księga podat
kowa nr 4 w wypadku dłuższej niż jeden dzień pracy wozu 
poza siedzibą przedsiębiorstwa. . 

§ 12. ' 1. ' Zapisy W księgach podatkowych u odbierają
cychświadczenia rzeczy i usług dotyciące ' tych świadczeń 
uznaje się za należycie udokumentowane, jeżeli służące za 
podstawę zapisu dokumenty odpowiadają warunkom źawar
tym w przepisach art. 103 dekretu z dnia 16 , maja 1946 r. 
o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, p'oz. 60), 
zwanego di!lej "dekretem". 

2. Dla prawidłowości .księgowości podatkowej niezbęd
ne jest również dopełnienie obowiązków wynikających z prze
pisów art. 104 ust. 1 i 2 dekretu co do wydawania rachun-
ków i przechowywania ich kopii. ' . 

§ 13, Wydatki u odbierających świadczenia usług mogą 
być udokumentowane dowodami wewnętrznymi, jeżeli do
wody te określają cel wydatków i zaopatrzone są w datę 
i podpisy osób, które bezpoś.rednio dokonały wyqatków, .a do
tyczą: 

1) kosztów przejazdów, diet i ryczałtów za nocleg~ w wy
sokości nie przekraczającej norm obowiązujących w 
przedsiębiors twach państwowych; 

2) kosztów transportu towarów, jeżeli zgodnie z przepisa
mi kwity przewozowe są odbierane przy wydawaniu 
Iprzesyłki, oraz kosztów korzystania z usług dorożek, 
'wózków ręcznych i rowerowych, -jak i tragarzy; 

~) innych drobnych wydatków, które ze względuna ',swój 

rodzaj wyłączają możliwość uzyskania dowo'du zewnętrz
nego do wysokości nie ,przekraczającej w ogólnej sumie 
f),250f0 obrotu podlegającego p-odatkowi obrotowemu lub 
zwolnioneg·o od tego ,podatku. . 

§ 14. U podatników, którzy wytwarzają i sprzedają bądź 
odprzedają towary, o których mowa w § 29 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudp,ia 1967 r. w sprawie wy
konania dekretów o podatku obrotowym i o podatku docho
d-owym (Dz. U. z 1968 r.Nr 1, poz. 1), sprzedaż i wymiana 
tych towarów konsumentom powinna być bieżąco dokumen
towana odrębnie, kolejno , numerowanymi kopiami rachun
ków wystawionych odbiorcom i <>drębnie przechowywanymi 
w kolejności numerów. Rachunki na te towary mogą nie za
wierać -danych codo imienia, nazwiska oraz adresu nabyw
cy, jeżeli sprzedaż d-okonana. została w ' ilościach drobnych. 

§ 15. '1. Przed za.prowadzeniem po raz pierwszy księgi 
podatk-owej i na koniec ' każdego okresu rachunkowego, jak 
i przy zmianie właściciela IPrzedsiębiorstwa powinien być 
sporządzony z natury i wpisany do księgi podatkowej spis , 
remanentu towarów. Obowiązek ten nie dotyczy podatników 
prowadzących księgi podatkowe nr 2, 3 i 6.' 

. 2. :Spisem remanentu towarów powinny być objęte to-
wary handlowe, , IJlateriały podstawowe, !!,lateriałypomocni-
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.cze,pół~ yr oby, . wyroby gotowe, braki i odpadki, s'tanowią
Ice własność podatnika, w tym również towary znajdujące się 
'w dniu, n,i! który został sporządzony spis remanentu, poza 

. ;przedsiębiorst\v~m oraz znajdujące . się w . przedsiębiorstwie 
towary obce. Towary; o których mowa w § 14, oraz towa"' 
ry stanowiące własność podatn ika, znajdujące się ' w dniu 
sporządzenia spisu remąnentu poza przedsiębiorstwem i znaj
dujące się w przedsiębiorstwie towary obce powinny być 
w spisie remanentu wykazane odrębnie. 

3. Pierwopisy (brudnopisy) remanentó.~v tow,arów powin
ny zawierać dane ilościowe '.Vedług~odzajów lub gmp ro
dzajowych ' i gatunków, a ponadto jeżeli o ' zaliczenIu towa-

.' rów do określonego rodzaju lub gatunk,u decyduje cena -
również i cenę ' je:dnostkoWą. W księgarniach i antykwariil
tachksięgarskich pierwopisy remarientów mogą obejmować 
'jedną pozycją wydawnictwa O tej samej cenie bez względu 
na nazwę i nazwisko autora, z podziałem .na książki, broszu
ry, albumy, . utwory muzyczne itp; . Przed wznowieniem tran
sakcji w 'nowym okresie rachunkowym ',pierwopisy te p·owin- , 
ny być zakończone,ponumerowane, z'szyte i na ostatniej 
stronie lub karcie zaopatrzone w ' datę i podpis (czytelny) 
osoby lub osób, które je sporządziły. Pierwopisy powinny 
.byćpodpisane także przez osoby, które są odpowiedzialne 
za przech?wywanie towarów: . 

4. ,Pierwopisy powinny być sporządzone atramentem, 
długopisem iub ołówkiem kopiowym. 

.5. Organ finansowy właściwy w sprawach podatku 
obrotowego może na uzasadnioną i zasługującą na szc zegól
ne uwzględnie'nie prośbę podatnika . przesunąć termin zakoń

czenia spisu remanentu towarów do dwóch tygodni. Prośbę 
należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie przed "terminem 
sp~rządzenia spisu. 

§ 16. Przez towary należy rozumieć towary handlowe, 
materiały podstawowe i pomocnicze, ' półwyroby, wyroby go
towe, braki i odpadki, z tym że: 

l} towarami handlowymi są towary przeznaczone do od
'przedaży na własny lub obcy rachunek VI stanie nie 
przerobionym;. 

2) , materiałami podstawowymi są materiały, które w wy
~iku procesu pr od'ukcyjn ego stają się główną substan
iCją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych za
licza s ię również materiały stanowiące część składową 

(montażową) wyrobu lub też ściśle z wyrobem złączone 
'(np. puszki 'konserwowe); . 

3) materiałami pomocniczymi są materiały nie będące pod
stawowymi, które bezpośrednio oddają wyrobowi swe 
właściwości lub pośrednio są zużywane w związku z dzia
łalnością produkcyjną lub świadczeniem usług; 

4) półwyrobami są wyroby własnej produkcji, której pro
ces nie został całkowicie zakończony; półwyroby obcej 
produkcji zalicza się do materiałów podstawowych; 

. 5) wyrobami gotowymi są wyr·oby własnej produkcji, któ-
.rej proces zosta ł całkowicie zakońcżony; . 

, 6) brakami są nie odpowiadające wymaganiom technicznym 
;wyraby własnej produkcji całkowicie wykończone bądż 
też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami 
są również towary handlowe, które wskutek l\szkodzenia 
lub zniszczenia w czasie transportu bądż magazynowania 
utraciły częściowo swą pferwotną . wartość; 

7) , odpadkami są materiały, które na skutek procesów tech
nologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodze
nia straciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową. 

§ 17. i. Remanent nabytych towarów wycenia się po 
koszcie napyciaalbo po cenie rynkowej z dnia sporządzenia 
spisu, jeżeli cena ta jest niższa od ceny naQycia; rema nent 
półwyrobów, wyrobów gotowych i braków własnej produk
cji - według kosztu wytworzenia, . a odpadków - w war-
tości jednego złotego, . 

2. Za koszt nabycia uważa . się cenę ,.:akupu,zwiększ o
ną o koszty ubocz,ne związane z zakupem ,lqwarów do chwili 

,zł ożenia ich w magazynie . . jak koszty transportu, ubezpiecze-
nia towarĆlw w drodzą itp. , ' " 

3. Za koszt wyt~orzenia ~ waża się wszelkie koszty 
związane . bezpośrednio i pośrednio z wytwarzaniem, a w 
szczególności koszty: materiałów zużytych do wytwarzania, 
robocizny bezpośredniej i pośredniej oraz wszelkie inne po-

'-zostałe koszty związane z wytwarzaniem, (np. świadczenia 
publiczno-prawne pon,oszone przez prac odawcę wskutek za
tru~niania pracowników, łq.cznie z wpłatami na akc'ję s'ocjal

.ną, czynsz za lokal przemysłowy" kos'zty remontu 1 konser
wacji, daniny' publiczne, koszt ogólnego zarządu w ' części 
przypadającej na dział wytwaria-nia itp .). Do kosztu wy twa) 

. rzania nie zalicza się ,oprocentowania kapitałów wńiesion'ych 
do ,przedsiębiorstwa oraz kosztów sprzedaży. ' .: ' "i 

4. W razie przyjęciawycenyr~mane~t~ to~ąró~ • w . 
kwocie niższej od kosztów napycia . lub wytw<?,rzenia . z. po
wodu uszkodzenia, wyjścia z mody , lub , niższęj ' ceny .. r,ynko
wej, należy przy poszcZególnych pozycjach towarów uwi
docznić również jednostkowy koszt nabYc,ia lub wytworzenia, ' 

5. Znajdujące się Vi przeds.iębiorstwie towary.obce mo
gą nie być wycenione; wystarczające jest ujęcie ic'h ilościo
we wspisie remanentu z podaniem, czyją stanowią własność~ 

§ 18. 1. Vfycena spisanego remane'ntu to.warów powin
na być dokonana najpóźniej w terminie zł.ożenia zeznania 
p'odatkowego o obrocie za dany rok. ' 

2. Remanerit .'towarów powinien być wpisany do księgi 
podatkowej przy zał'ożeniu po raz pierwszy księgi podatko
wej oraz " na począte~ i koniec każdego okresu rachunkowe

' go, jak i przy zmianie właściciela przedsiębiorstwa, według 

poszczególnych rodzajów towarów. Remanent towarów może 
. być wpisany do księgi podatkowe j w jednej pozycji (sumie)" 
jeżeli na podstawie pierwopisu remanę,ntll sporządzone zo
stało szczegółowe zestawienie, zawierające dokładne dane 

, co do rodzaju, ilości, ceny jednostkowej ~Haz wartości po
szczególnych składników remanentu. Zestawienie to powinno 
być przesłane organowi finansowemu przy zeznaniu podat
kowym wraz z księgą podatkową. 

3. Wpisany do księgi podatkowej remanent może nie 
obejmować remane'IJtu znajdujących się w przedsiębiorstwie 
towarów obcych. 

§ 19. 1. Obowiązek prowadzenia kontroli ilościowej 

przychodu towarów handlowych, materiałów podstawowych 
i pomocniczych oraz półwyrobów, wyrobów gotowych; bra
ków i odpadków, ciąży na podatnikach -- z wyjątkiem pro
wadzących księgi podatkowe nr 4 i 5 - zobowiązanych do 
ujawniania w księdze podatkowej przychodu towarów, ~tó

rzy: 
1) bez względu na wysokość obrotów: 

al zatrudniajQ przy ręcznej produkcji 'więcej '-niż szesc 
osób łącznie z właścicielem i członkami jego rodzi
hy, a przy produkcji z zużyciem silników - więcej 

niż trzy osoby, nie ' liczącuczriiów zatrudnIonych na 
podstawie umów o naukę zawodu zarejestrowanych 
w izbie rzemieślniczej, 

b) 6przedają towary wyłącznie bądż przeważnie kupcom 
do odprzedaży, bądż ' przedsiębiorstwom przemysło
wym lub zakładom rzemi.eślniczym do dalszej produk
cji albo zużycia w prowadzonym przemyśle, bądź or
ganiza·cjom zbytu rzemiosła lub prywatnego prze
mysłu; 

2) w zależności od wysok oś ci obr:otu: 
a) osiągnęli w roku poprzeanim obrót przekraczający 

w stosunku -r ocznym kwotę 600.000 zł : 
od początku roku, jeżeIi obrót za rok poprzed ni 
w wysokości ponad 600.000 zł w sl'osllnku rocznym 
wynika z zeznania, deklaracji lub księgowości po-
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datnika albo z oczywistych dowodów il!llego ro
dzaju, 

- od pierwszego dnia ' miesiąca następującego Pl() wy
d-aniu ostatecznej decyzji organu finansowego, je~ 

żeli obrót za r-ok poprzedni w wysokości ponad 
600.000. zł w stosunku rocznym został ustalony de
cyzją tego organu, 

'b) nie osiągnęli . w roku poprzednim obrotu ponad 
600.000 zł w stosunku rocznym . oraz jeżeli chodzi 

· 0 przedsiębiorśtwa .nowo powstałe: 
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, . w którym osiągnięty w danym roku 
obrót przekroczył w -stosunku rocznym kwotę 

()OO.OOO zł, jeżeli wysokość obrotu wyn'ika z zezna
nia, deklaracji lub .' księgdwości podatnika albo 
z oczywistych dowodów innego rodzaju, 

- od ' pierwszego dnia miesiąca rtastępującego po 
wydaniu ostatećzneJ decyzji organu finansowego, 
jeżeli obrót ' w danym roku w wysokości ponad 
60G.OÓO zł w stoSunku' rocznym został ustalony de
cyzją tego organu. 

2: OboWiązek, o którym mowa w ust. lykt 2 lit. b), nie 
ustaje do końca okresu rachunkowego, chociażby· osiągnięty 
obrót 'za dalsze miesiące, obliczany w stos'linku rocznym, nie 
przekraczał kwoty 600.000 zł. ' Zaprowadzenie kontroli ilościo
wej w wypadkach, o których mowa W ust. 1 pkt 2 lit. b), po
winno być poprzedzone sporządżenienf ilościowego s,pisu re-
manentu towaróW. . 

3. Obowiązek prowadzenia kontroli ilościowej nie doty
czy piekarń. , jeżeli w myśl' szczegąlnych przepisów o wypie
ku prowadzą rachunkow.ość -określoną tymi przepisami. 

§ 20. 1. Kontrola ilościowa może być prowadzona w 
formie ksiąg, kartotek. lub w inny odpowiedni ' sposób. 

2. Kontrola ilościowa powinna ujawniać przychód to
warów ilośdowo bądź ilościowo-Wartościowo odrębnie dla 
każdego rodzaju lub grupy rodzajowej towarów. Kontrolą 

5.lościową należy obejmować również przyChód towarów wy
nikający z bezpośredniego obrotu dokonywanego od dostaw
cy do odbiorcy bez magazynowania.· 

3. Bieżącą kontrolą ilościową można nie obejmować 

przychoqu półwyrobów własnej produkcji, gdy biorą one 
nieprzerwany udział w następnych fazach pwcesu produk
cyjnego danego przedsiębi-orstwa, a w przedsiębiorstwach 

gastr-onomicznych, cukierniczych i cukierniczo-kawiarnianych 
I - również potraw, przypraw i napojów, sporządzanych we 
własnym zakresie. Jednak na koniec okresu rachunkowego 
należy te półwyroby i wyroby objąć kontrolą ilościową. 

4. Kontrolą ilościową można ta,kże nie obejmować ma
teriałów pomocniczych, gdy ich koszt łączny w stosunku do 
kosztu materiałów podstawowych zużytych do wytwarzania 
nie .przekracza 0,1%. 

§ 21. 1. Zapisy w kontroli ilościowej bądź ilościowo
wartościowej powinny być dokonywane bezzWłocznie, a mia
nowicie: 

1) przychód towarów obcej produkcji - po ich otrzymaniu, 
najpóźniej przed ich przekazańiem do magazynu, prze
Tobu lub do sprzedaży; 

, . 2) pr~ychód półwyrobów i wyrobów .gotowych własnej pro
dukcji, nie wyłączając brak~w i odpadków - po prze-

, , kaza,niu icn do magazynu lub do sprzedaży. 

2. W wYipadlm' przewidzianym w § 9 ust. 3 należy do
konać zapisu w kontroli ilościowej na podstawie opisu. 

3. Każdy zapis podlegający ujawnieniu w kontroli ilo
śdowej powinien zawierać powołanie się na dowód zapisu. 
Przepis § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

R o ~ d z i a.ł 3. 

Rodzaje ksiąg podatkowych. 

§ 22. 1. Podatnicy prowadzący zakłady rzemieślnicze, 
z wyjątkiem fryzjerskich, oraz drobne przedsiębiorstwa _prze
mysłowe, w tym również młyny, obowiązani są prowadzić 

księgę podatkową nr 1. 

2. Podatnicy wykopujący fryzjerstwo obowiązani są 
prowadzić księgę podatkową m 2. ' ' 

3. Podatnicy wykonujący zajęcia zawodowe: inżyniero
wie, architekci i technicy, lekarze, lekarze weterynarii, le
karz'e dentyści, uprawnieni technicy dentystyczni, technicy 
dentystyczni, felczerzy, położne ' i pielęgniarki oraz ' wszel
kie inne zajęCia zawodowe i "zahudnieniao celach zarobko
wychobbwiąza:ni są prowadzić księgę ' podatkową nr 3. ( 

4. Podatnicy trudniący się transportem towarowym obo
wiązani są prowadzić kśięgę .podatkową m 4. 

5.' Podatnicy trudniący się przewozem osób dorożkami 
samochodowymi (taksówkami) i autobusami obowiązani są 
prowadzić księgę p-odatkową nr 5. . 

6. Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa różnych usług 
njetowarowych, drobne przedsiębiorstwa widowiskowo-roz
rywkowe, fotoplastikony, czytelnie, wypożyczalnie różnych 
przedmiotów - również książek' - p,ralnie~ magle Hp: przed
siębiorstwa nie posiadające charakteru rzemieślniczego lub 
przemysłowego obowiązani są prowadzić ' księgę podatkową 

nr 6. Podatnicy prowadzący magle obowiązani są · prowadzić 
na udokumentowanie świadczonych usług kwitariusze przy
chodowe, w których należy uwidaczniać, co do 'każdego usłu
gobiorcy, w odrębnych, kolejno numerowanych kwitach su
mę - otrzyma!I1eg-o wy-nagrodzenia i datę zapłaty. 

7. Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa gastronomicz
ne, cukiernicze i cukierniczo-kawiarniane obo'wiązani są pro
wadzić księgę podatk'ową m ' 7. 

8. Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa handlowe, 
które zakupują towary w celu sprzedaży w stanie 'nie prze
robionym lub nie będąc przedsiębiorstwami komisowymi 
przyjmują towar do sprzedaży na cudzy rachunek, obowią
z-ani są prowadzić księgę podatkową nr 8 .. 

9. Podatnicy prowadzący hodowlę lisów i [lorek obo
wiązani są. prowadzić księgę pod'atkową nr 9; do podatników 
prowadzących hodowlę lisów i norek nie stosuje się przepi
sów §§ 19-21. 

§ 23. Prowadzący księgę podatkową m 1 nie są obowią
zani do prowadzenia księgi podatkowej m 8, gdy dokonują 
sprzeda±y nie przerobionych wyrobów obcej produkcji, zwią- . 
zanej z wykQ:nywanym 'rZemiosłem, jeżeH obroty osiągane 

z tej s.przedaży nie przekraczają 1011/ 0 ogólnego obrotu ' i je
' żeJi sprzedaż ' odbywa się w obrębie zakładu, a poza zakła
dem tylko w zwi·ązku ze sprzedażą Wyrobów własnej pro
dU!kcji, dokonywaną na placach targowych w dni ta'rgowe 
i jarmarczne osobiście lub . najwyżej przy udziale jednego 
członka rodziny zamieszkałego we wspólnym gospodarstwie 
domowym rzemieślnika. Dokonywane ząkupy i sprzedaż to
warów nie przerobionych powinny być uwida-czniane w ksi.ę" . 
dze podatkowej nr 1. 

§ 24. Wątpliwości co do tego, jakiego rodzaju księgi 
podatnik powinien prowadzić, rozstrzyga organ finansowy 
właśdwy do poświadczenia (oparafowania) księgi podatko
wej (§ 8 ust. 2). 

R o z d z ia ł 4. 

Przepisy przejściowe i końcowe • . 

§ 25. Przepisy rozporządzenia nie naruszają szczegól
nych przepisów dotyczących obowiązku, jak i zasad prowa
dzenia innych ksiąg podatkowych. 
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§ 26. Tracą moc: 
l) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 

1951 r. w sprawie ksiąg podatkowych.. dia podatników 
gospodarki nie uspołecznionej, prowadzących młyny, 

wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki (Dz. U. 
Nr 60, poz. 414)j ' 

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 
1952 r. w sprawie .ksiąg podatkowych dla podatników 

podlegaj'ącychopodatkowaniu na zasadach obowiązują
cych gospodarkę nie uspolecz.nio.ną (Dz. U. z 1953 r. 
Nr 3, poz. 5, z 1956 r. Nr 29, poz. 133, z 1958 r. Nr ' 77, 
poz. 405 oraz z 1961 r. Nr ;2, poz. 9 i Nr 37, poz. 189). 

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1969 r. 

- . 
Minister Finansów: w z. J; Trendota 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FIN~NS<?W 

'f dnia 15 lipca 1%8 r. 

w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospod~rkiuspołecznlonej. 

Na podstawie art. 101 ust. 5, art. 102 ust. 5 i art. 103 
u_st. 5 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podat
kowym (Oz: U. z '1963 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się, co na
stępuje: 

Rozdział 1. 

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych. 

§ 1. Podatnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem 
obrotowym, nie będący jednostkami gospodarki uspoiecznio
nej, którzy nie są obowiązani do prowadzenia ksiąg handlo
wych z mocy innych przepisów, obowiązani są do ' ich pro
wadzenia: 

. . 
1) bez w~ględu na wysokość osiąganych obrotów, je żeli 

prowadzą przedsiębiórstwa skupu towarów od wytwór
ców w celu sprzedaży d·o dalszej odprze-daży, przedsię

biorstwa komisowe, biura matrymonialne i przedsiębior
stwa wydawniczej . 

2) bez względu na rodzaj działalności, jeż.eli obrót podle
gający opodatkowaniu podatkiem obrotowym, jak i wol
ny od opodatkowania, przewyższa kwotę 1.500.000' zł w 
stosunku rocznymj . 

3) bez względu na wysokość osiąganych obrotów, jeżeli 

(prowadzą przedsiębiorstwa przemysłowe i posiadają za
kłady sprzedaży artykułów własne] produkcji, VI któ
rych obowiązani są prowadzić księgi handlowe. _ 

§ 2. 1. Podatnicy, o których mowa w § r pkt 2, obowią
zani są do prowadzenia ksiąg handlowych: 

1)- bez względu na wysokOść obrotu osiąganego VI danym 
roku, jeżeli oQrót w roku poprzednim przekroczył w sto
sunku rocznym kwotę 1.500.000 zł: 
a) od początku danego roku - jeżeli obrót za rok po

przedni wynika z zeznania, deklaracji lub księgowości 
podatnika bądź z oczywistych dowodów innego ' ro-
dzaju, \ 

b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po wy
daniu ostatecznej decyzji organu finansowego - je
żeli obrót za rok poprzedni w takiej wysokości został 
ustalony decyzją tego organuj -

2) jeżeli obrót w roku poprzednim nie przekroczył w sto
sunku rocznym kwoty 1.500.000 zl albo jeżeli działalność 
IIO'Zpoczęta została w danym roku: 
a) od pierwszeg,o dnia miesiąca następującego po mie

siącu, . w którym osiągn.ięty w danym roku obrót prze
kroczył w stosunku rocznym kwotę 1.500.000 zł
jeżeli wysokość obrotu wynika z zeznania, deklaracji 

lub księgowości podatnika bądż .z oczywistych dowo- . 
dówTnnego rodzaju, ' 

b) od ' pierwszego dnia miesiąca następującego , po wy
daniu ostatecznej decyzji organu finansowego - je
żeli obrót w. danym roku w wysokości ponad 
1.500.000 zł w stosunku rpcznym został ustalony de
cyzją tego organu. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie usta
je do kOllca okresu rachunkowego, chociażby osiągnięty 
obrót za dalsze miesiące, obliczany ,w stosu nku roc znym, nie 
prze,kraczał kwoty 1.500.000 _zł. 

§ 3. 1. Zwalnia się ~d obowiązku prowadzenia ksiąg 
handlowych rzemieślników prowadzących p:ek ar nie, doko
nujących wypieku wyłącznie z mąk i przydzielonej przez or
ganizacje cechowe w porozumieniu lub przy udziale właści

wych do spraw przemysłu i handlu organów prezydiów rad 
narodowych. 

2. Zwalnia srę od obowiązku określonego w § 2 ust. 1 
pkt 2 podatników prowadzących wytwórnie wód gazowych 
i zakłady przemysłu mater iałów budowla nych ' (wapienniki, 
cegielnie polowe, kamieniołomy itp.). jeżeli obowiązek ten 
powsta~by jedynie na skutek zwiększonych obrotów w okre
sie letnim, ale nie przekraczających łąc zn i e w ciągu danego 
roku kwoty 1.500.000 zł. 

§ 4. 1. Upoważnia się organy finansowe pr ezydiów wo
jewódzkich rad narodowycJ;1 (rad, narodowych miast wyłączo
nych z województw) do zwalniania podatników ' wymienio
nych w § 1 pkt 2, na ich indywidualną prośbę, w szczególnie 
uzasadnionych wypadkach, od obowiązku prowadzenia ksiąg 
handlowych całkowicie lub częśdo,wo, tylko co do poszcze
gólnychksiąg, urządzeń księgo-wych i czynności z zakresu 
księgowości oraz również całkowicie lub częściowo od obo
wiązku przechowywania dowodpw stanowiących podsta wę 
księgowania, _dokl..!mentów wystawianych w ramach istnieją
cego w ich przedsiębiorstwie systemu kontroli wewnętrznej 
oraz wszelkich innych dokumentów otrzymywanych w związ
ku z działalnością pTzedsiębioTstwa, jak i do skracania okre
su przechowywania ksiąg, urządzeń księgowych, dowodów 
i dokumentów oraz do zmiany terminu dokonywania poszcze
gólnych czynności z zakresu księgowości. Organy te mogą 
określić warunki, na jakich zwolnienia udzielają~ Prośba 

o zwolnienie całkowite lub częściowe od obowiązku prowa
dzenia ksiąg handlowych powinna być wniesiona nie póżniej 
ni:? na dwa miesiące przed rozpoczęc iem okresu . rachunko
wego, którego dotyczy. U'poważnieaie do zwalniania podatni
ków, całkowicie .lub częściowo, od obowiązku prowadzenia 

. '.,.. 


