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Dziennik Ustaw Nr 1!ł - 251 
--------------~-----------------

2. Prze·;>isy' ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli w wy-.. 
niku badan ia prawidłowości utworzonego funduszu zakłado
wego zosta/nie ujawnioąe, że przedsiębiorstwo dokonało 
odpisów w kwocie większej od rzeczywiście prz~sługującej. 

§ . 13. 1. Przedsiębiorstwo, które nie spełni warunków 
określonych w rożporząd:zeniu i w związku z tym nie utwo

. rzyfunduszu zakładowego, może wydatkowoć na nagrody 
i świadczenia ' dla prac.owników kwotę nie przekraczającą 

. 0,2111/, planowaneg.o nadany okres osobowego funduszu płac. 
Wydatki te za-licza się na straty przedsiębiorstwa. 

2. Jeżeli w następnych okresach danego roku przedsię
biorstwo utworzy fundusz zakładowy, wó-wczas lcwGtę wy
datków. G których mo,wa w ust. 1, należy traktować jako 1la
liczkową wypłatę z funduszu zak.ładowego. 

PO'Z. 135 .1 136 

'§ 14. t. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowied
nio do działających według 'zasad rozrachunku gospodarcze
go zakładów pfZ~dsiębiorstw wielozakładowych, jeżeli ich 
urządzenia księgowe pozwalają na ustalerHe wyniku gospo
da'rczego. 

. 2. Kombinaty mogą, na mocy decyzji podjętej przez Mi
nistra Leśnictwa i Przemysłu Drze.wnego, tworzyć fundusz 
zakładowy w poszczególnych zakładach, jeżeli dla zakładó·w 
tych wprowadzono obOWIązek sporządzania . samodzielnych 
bilansów.. . 

§ 15. R<>zpórządze'nie wchoozi w życie z dniem ogłosze
nia Z mocą 00 dnia 1 stycznia 1968 r. 

Prezes Rady Ministrów: J: Cyrankiewicz 

Załącznik do rozporządzenia Rady; ,. 
Ministrów z dnia 20 czerwca 1969 1'. i 
(poz. 135). 

TABELA STAWEK ODPISU DODATKOWEGO NA FUNDUSZ ZAKŁADOWY ZA POPRAWĘ DYREKTYWNEJ 
RENTOWNOŚCI l DYREKTYWNEJ SPRZEDAŻY 

, 
~ 

Stawka funduszu zakładowego Stawka funduszu zakładowego 
Za poprawę dyrek- w % planowanego osobowego Za poprawę dyrek- . w % planowanego osobowego 
tywnej rentowności funduszu płac za jeden. punkt tywnej sprzedażYi funduszu plac za jeden procent 

w punk,tach poprawy dyrektywnego w % poprawy dyrektywnej .sP'rze-
wskażnika rentowności daży 

~ 

do 2 0,40 do 2 0,40 
2,01 -4 0.20 2.01 -4 0,20 
powyżej 4 0,10 powyżej 4 0,10 

/ 
, 

Przez punkt rozumie się poprawę o ' jedność zadanego wsk'aźnika rentowności. 
Wskaźniki rentowności i sprzedaży oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem ogól- ' 

nie przy jętych zasad zaokrąglania: ' 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 28 marca 1969 r . 

. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania przychodów z bodowli, chowu i \vyięgu drobiu. 

Na pGdstawie art. 8 ust. 4 dekretu z dnia 30 czerwca 
1951 r. o. podatku gruntowym (Dz.U. z 1966 r. Nr 2, poz. 12), 
§ 11rol.porządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. 
w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przy
chodów osiąga,nych przezrolOlków ' z działów specjalnych, 
z . wód zamkniętych i z innych źródeł (Dz. U.z 1968 r .. Nr 6, 
poz. 40) oraz art. 3~st. l i. a. rt.3.~ ·1JSt. l . dekretu z dnia 
26 pażdziernika 1950. r!o ,zo~pwiązania<:h · podatko,Wych 
(Dz. U. Nr 49, poz~ 452 z . p~*nięjszymi zmianami) zarządza 
się, c.o następuje: . .. . , . . 

§ 1. W § 2 ust. 1 pkt + ,rozporządzenia , Ministra Finan
sów z dnia. i czer·wĆ'a19pa ·t. w. sprawi.e ' zjiSad: ~ op9dat.kowa
nia przychooów z hodowli"cho~ i wylęgu d r.obiu(Dł. U. 
Nr 19, poz. 120) po wyriJzie "produkcyjne" dodaje ,się wyra~ 
'Ly .. oraz kólka rolnicze i ich OŚrodki rolne". 

§ 2. 1. Zarządza się zaniechanie ustalania zobowi,ązan 
podatkowych z tytuJu .podatku gruntowego .za lata podatko
we do 1968 r,> włącznie od przychodów z hodowli, chowu 
i wylęgu drobiu osiągnięlych prze.z kółka rohiicze I ich 
ośrodki rolne. 

2. UlUarzasię wymierzony, a. jesz.czenie uiszczony po
datek gruntowy .za lata do 1968 r. włąCZnie. od przychodów 
z hodowli, chowu i wylęgu drobiu osiągniętych przez kółka 
ro\lnicze i ich ośrodki rot.ne. ' I 

§ 3. Rozpon:ąd:zeni~ wchodzi w życie z dniem ogłosze ... , 
nia i stosuje się poczynając od roku ~podatkowe.go 1%9. 

Minister ' Finansów: S. Majewski 


