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ROZPORZĄDZENIE RAOY MIN1STROW 

i 
z dnia 13 lipca 1970 r. 

zmieniające 'rozporządzenie w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar. 
\ 

Na podstawie 'art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 148) zarządza się, co następuje: -

Nalwa jednostki miary 

kei '!Vin I K I 

Poz. 1511-152 

" 

' Wielkości 

temperatury 
tei !llod ynamicine j § 1. W § 1 ust. 2 rozp,orządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 czerwca 1966 r. w sprawie ustalenia legalnych jednostek 
miar (Dz. U. Nr 25, poz. 154) podaną w tabe li podstawowych 
jednostek ' miar nazwę i oznaczenie jednostki miary temp e-

§ 2: Rozporządzeni, wch o,dzi vi zycie z dniem l stycz-
nia 1911 r. '" 

. ratury termodynamicznej zmienia się, fak następuje~ Prezes Rady Minislrów: J. CyiQnkiewic.~ 
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ROZPORZĄDZEN!E MINISTRA FINANSÓ\V 

\ z dnia 17 lipca 1970 r. 

" 

• ' w sprawie obowiązku posiadania rachunków dotyczących zakupu niektórych materiałów przez podatników oplacaj,ących 
yodatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu. ' 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 16 maja , 1946 r. o po
stępowanil,1 podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) 
zarządza się, co następuje: 

podatkowego należy sporządzić W ewidencji na oddzielnej 
karcie ogólne r0czne zestawienie. 

5. Podatnik obowiązany jest złożyć właściwemu orga
nowi finansowemu ewidencję w terminie do dnia 15 stycznia 

§ 1. 1. Podatnicy będący pOdmiotami gospodarki nie roku następującego po roku podatkowym. ' 
uspołecznionej, prowadzący zakłady rzemieślnicze i pq'.emy- § 3. 1. Podatnicy wymienieni w § 1 powinni wpisywać 

' słowe i opłacający na 'podstawie $zczególnych ' przepisów do 'ewidencji rachunki za zakupione materiały w dniu na
podatki obrotowy i , dochodowy , w" formie' ryczałtu, , jeżeli dejścia materiałów do za~ładu (magazynu). 
z mocy tych przepisów słl zwolnieni z obowiązku prowadzenia 2. Jeż~li materiały nadeszły do zakładu (magazynu) 
ksiąg, a do produkcii używają materiałów pochodzenia zagra- przed otrzymaniem rachunku, należy sporządzić szczegółowy 
nicznegą lub wykonują rodzaje działalności gospodarczej opis materiałów, zawierająty imię, nazwisko (firmę) i--: adres 
wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do rozporzą- dostawcy, ilość i rodzaj materiałów, oraz dokonać zapisu 
'dzenia, i do produkcji używają materiałów wymienionych w ewidencji na podstawie sporządzonego ópisu. Opis powi
w tym wykazie, są obowiązani posiadać oraz przechowywać nien być przechowywany jako dowód wewnętrzny zakupu 
rachunki'dótyczącezakupu tych , materiałów. i połączony z otrzymanym następnie rachunkiem. ' 
,c _ 2. Jeżeli podatnik obok rodzaju działalności gospodarczej § 4. 1. Podatnicy wymienieni w § l Słl obowiązani 
~ymienionej w ust. i wykonuje, -jeszcze inny rodzaj działal- ' :yrzed zaprowadze.niem ewidencJi I na konlęc każdego roku 
ności, obowiązek, ' o którym _ mowa w ust. 1, dotyczy ca~ej ' podatkowego, a' także W" razie zakończenia " działalności 
działa1noścjv poaatnika. " ', ' . gospodarczej' sporządzić spis -'Z ńatu~ materiałów pOChodze-
" 3. Racpunki za zakupione materiały powinny,odpowia- ' nia zagranicznego o'raz wymienionych ' w Wykazie i wpisać , 
dać warunkom qkreślonym . w art. ' 103 ust. 2 dekretu z dnia go do ewidimcji. 
16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. 2. Pierwopisy (brudnopisy) spisu z natury materiałów 
Nr 11, poz. _60). powinny zawierać dane ilościowe według rod7ająw lub grup 

§ 2. 1. Podatnicy wymienieni w §: 1, są obowiązani pro- rodzajowych i gatunków, a ponadto - w razie gdy 
wadźić ewidencję rachunków za zakupione materiały. o zaliczeniu nabytego materiału do' określon'ego rodzaju . lub, 

,2. Ewidencja powinna być zbroszurowana, ponumerowa- gatunku decyduje cena - również cenę jednostkową. Przed 
na, zawierać numer kolejny, imię i nazwisko (nazwę firmy) wzn'owieniem transakcji w nowym roku podatkowvm pier
$pr~edąjącego (dostawcy) i jego dokładny adr.ęs, ozn-a'tzenie wopisy te powinny być ,ponumerowane, zsźyte i na ostatniej 
rodzaju i ilości materiał\), da~ę i nu~er rachupku orazsuIl],ę stronie za,opatrzone w datę i podpis (czytelny) osoby lub 
nal!'!żności. Ewidencja przed , rozpoczęciem zapisów powinna osób, które je sporządziły. Pierwopisy powinny być sporzą
być - przedstawiona przez PQdętnika do poświadczenia organo- dzone atramentem, ołówkiem kopiowym lub długoj>isem. 
wi ' finansowfilnu właściwemu w sprawach podatku obroto:~ - '§, 5. Obowiązek posiadania rachunków, o których mowa 
:wego. • w § l, nie obejmuje: 

, 3. Rachunki powinny być · kolejno numerow,ane lwpi- 1) prod~któw lub półfabrykatów wykonanych z materiałów 
$ywane--do ewidencji w kolejności numeracji. . wymienionych w wykazie, jeżeli. te produkty lub pół-

4. Po zakończeniU miesiąca kalendarzowego należy zsu- fabrykaty nie -są W nim:wymienióne, , 
mować zapisy dokonane w ewidencji, Ił po zakończeniu rokli 2) materiałów , powierzonyćh pr,zez zamawiającego świad-

I, 




