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oędzie odpowiednio do ' wskaźników wzrostu 
cen ustalonych w centralnym planie rocznym, 
w drodie obwieszczenia Ministra Finansów 
ogłaszanego w Monitorze Polskim pn;ed roz~ 
poczęciem' roku podatkowego."; 

2} w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienIe: 

"l. ,Podatnicy , obowiązani do prowadzenia ksiąg po
datkowych, jeżeli prowadzą księgi handlowe, 
mogą zastąpić te księgi księgami podat~owymi. 

O zastąpieniu prowadzony<:h ksiąg handlowych 
księgami podatkowymi podatnik , jest obowiązany 
zawiadomić urząd skarbowy właściwy w spra
wach podatków obrotowego -i ' dochodowego, zwa
ny dalej "urzędem skarbowym", w terminie co 
najmniej siedmiu dni przed dniem, w którym za
mierza dokonać, zalllknięcia ksiąg ' handlowych. 
Przepisy § ' tS stosuje się odpowiednio."; 

3) § 4 , otrzymuje brzmienie: ; 

.. i 4. 1. Księgi , handlowe, uwz9tędniając _ rodzaj 
i rozmiary przedsiębiorstwa, powinny obra
zować jego stan maj~tkowy i działalność. 

2; Księgi handlowe ' powinny być prowadzone 
prawidłowo zarówno pod względem formal~ , 
nym (Cliewadliwie), jak i materialnym ' (rze
telnie). ' Prawidłowe podwzglęaem formal
nym (.niewadliwe) są księgi prowadzone 
zgodnie z zasadami księgowości ,przy 
uwzglę,dnieniu przepisów rozporządzenia. 
Prawidłowe pod względem materialnym (rze- , 
telne) są księgi prowadzone zgodnie ze st{ł-
n~ , rzeczywistym."; , ' 

4) w § ,.24 w ust. I ' zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

! 

./' \ 
"Księga powinna być poświadczona przed rozpoczę-
ciem jej prowadzenia / przez urząd skarbowy właści
wy w sprawach pddatku obrotowego."; 

5) 1'0 § 2ł dodaje, się § 24a, w brzmieniu: 
n§ 24a. , 1. Zwrot lub zamiana -towarÓw powinny być 

' udokumentowane dziennym zestawieniem 
zwrotów (zamian) zawierającym: ' 

, ł) oznaczenie towaru, ilość, cenę jedllOst. 
~ową oraZ ogólną w~rlość, 

2) datę zakupu oraz numerrachul)ku, w 
razIe , gdy sprzedawca , wystawił rd
chunek na sprzedaż towaru. 

3) datę zWrotu (zamiany) towaru, 
. 4) podpis sprzedaw:cy. 

2. W razie zamiany, zwrócony ·towar _ wpi
'suje się do d~iennego zestawienia zwro

, tów (zamian), a wydanie towaru, w miejsce 
, zamieni~go"":"" do dziennegO' zesta.wie-
nia , sprzedaży. W razie zwrotu towaru 
w wyniku reklamacji, zapis w dziennym 
zestawieniu zwrotów (zamian) powlmen 
być udokumentowany protokołem rekla· 
macji. ' 

3. Dzienne zestawienie zwrotów (zamian~ 
prowadzi się według zasad dotyczących 
dziennych zestawień sprzedaźy określo- ,' 
nych w § 24;". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
czternastu dni od dnia ogłoszenia; z tym że ' przepisy 
§ 1 pkt 1 stosuje się od roka podatkowego 1987. 
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ROZPORZĄDZENIEMINJ~TRA FINANSÓW 

z dnia 9 czerwca 1987 r. 

:r.mleniaJące rozporządzenie w sprawie .,rowadzenia ksiąg podatkowy(:h przez podatników n,le będących 
Jednostkami goepodarkl uspołecznionej. 

, Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia t9 grud· 
nia 1900 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, 
poz. 11-1, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 2613 
i z ---lgę5 r. Nr 12;- poz. 50) zarządza się, co następuje: 

§ ' 1. W rozporządzeniu Ministra , Finansów z dnia 
~ 1~ lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg podatko

wych przez podatników nie będących jednostkami gospo· 
f1arkiuspołecznionej (Dz. ' U. Nr 5, poz. 42, Ż 1983 r. Nr l; 
poz. 81 z 1984 r. Nr 53, po~. 274) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

l) w§ 5 ust. 1 otrzymuje bnmienie: 
, • ' , • ' " J :;; . • 

"l. KS1ę91 ' podatkqwe poWinny byc prowadzone 
' prilwidłowo, ' zarówno pod względem forma:lnym 
(ńiewadliwie); jak i materialnym (rzetelnIe} ... Pra:" 
widłowe pod względem rormajllym (niewadtiwe) 

, ' są księgi prowadzone żgodnie z przepi-sami ni
niejszego ' rozporżądzenia i , objaśnieniami i,a· 
mieszczonymi we wzorach poszczególnych ksiąg. 
Prawidłowe pod względem materialnym (.rzetelne) 
są księgi podatkowe prowadzone zgodnie ze sta
nem rzeczywistym."; 

" 2) w § ' 7 ust, 2 otrzymuje brzmienie: 
I 

,,2. Remanent powinien być ' wyceniony ' najpóźniej 
w terminie przewidzianym do złożenia zeznania 
podatkowego. RemanenŁ" nabytych surowców. 
materiałów, półwyrobów i towarów handlowych 
wycenia się według kosztów nabycia. W rązic 
przyjęCia prz.y sporządzaniu remanentu wyceny 
towarów handlowych w kwocie innej niż koszt 
nabycia z powodu uszkodzeniii, wyjścia z mody, 
niższej ceny rynkowej lub z powodu likwidacji 
przedsiębiorstwa, naleiy w spisie remąnentu 
uwidoczniC:: w odręl!~ych rubrykach _ również 
jednOstk9WY kosźt nabycia. Remanent pół wyro-
1;>ów; wyrobów gotowych i braków własnej pro- ' 
dukcji wycenia się ,' według kosztu w.ytworzenia, 
,a odpadków ~ w wartości jednego złotego. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio."; 

3} w i 8: 

ą) W 'ust. ,1 wyrazy ,,2.400.000 zł" i ;,200.000 zł" za
, stępuje się odpowiednio wyrazami ,.4.800.000 zł" 
i ,,400.000 zł", 
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b) po ust. l dodaje się ust. la ' j ' lb w brzmieniu: 

• ,la. Kwoty obrotów określ~ne w_ usL t,poczy' 
nając ' od 1988 r. , illegająpodwyższeni1\ . 

z dniem l stycznia każdego I roku o kwot~ 
stanowiącą iloczyn obrot9w określonych na 
rok poprzedni oraz . wS:l'Jinika wzrostu cell, 
planowanego w centralnym planie rocznym 
pa okres 'po " dniu l stycznia ,danego rokl1. 

Ib. Wysokość kwot obrotów, którychprzekro
czenie powoduje obowiązek zaprowadzenie. 
w następnym roku kontroli ilościoweJ. 

określana będzie odpowieqnio do wskażni
kÓw wzrostu cen ustalonych wceIitralnym 
planie . rocznY!D, w drodze o~wieszczenia Mi~ 
nislra Finansów ogłaszanego w Monitorze 
Poiskim przed rozpoczęciem roku podatko
wego."; . 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie : 

.. 3. Obowiązek prowadzenia 'kontroli ilościowej 
nie dotyczy podatników wykonujących dzia
łalność : 

1) w zakresie rzemiosła piekarstwo; którzy 
stosownie do odrębh ych przepisów prowa
dzą książkę wypieku, 

2) gastronomiczną, bez sprzedaży napojów 
alkohoiowych o stężeniu r>rz~klaczającym 
l,50f0 alkoholu etylowego, jeżeli ,działal
ność ta prowadzona jest przy zatrudnieniu 
nie więcej niż' jednego pracownika luh 
jednego pełnoletniego członka rodziny, ' nie 
licząc małżonka; w ' razie wykonywania 
dziitłalnościw formie spółki, łączna liczba 

. wspólników , oraz , innych zatrudnionych 
osób nie może przekroczyć stanu zatrud
nienia określonego w :zdaniu poprzednim, . 

. 3) w zakresie skupu i sprzedaży używanych 
artykułów przemysłowych pochodzenia 
krajowego.", 

d) po 
,,4 . 

ust. 3 dodaje ' się ust. 4 w brzmieniu : 
Podatnicy wykonujący dzi~łalnośc handlowtl 
mogą nie obejmować ' kontrolą ilościową przy~ , 
chodu : 
1) artykułów spożywczych i rolnych, z wy

jątkiem artykułów pochodzenia zagranicz· 
nego i kwiatów, 

2) artykułów przemysłowych, których jednost
kowa ,cena zakupu nie przekracza 1000 zł."; 

4) po § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu: 

,,§ 9b. Podatnicy prowadzący księgi podatkowe nr 1. 
7 i 8 są o,bowiązani dodatkowo prowadzić 
ewidenCję zwrotów (zamian) toWarów w od~ 
rębnej książce ewidencji zwrotów (zamian}-za ... 
wierającej : 

l) oznaczenie towaru, ilość , . cenę jednostko-
wą oraz ogólną wartość, . . 

2) datę zakupu oraz 
gdy sprzedawca 
sprzedaż towaru, 

numer rachunku. w razie 
wystawił rachunek . n'ai 

3) datę ZWI.:otu (zamiany) towaru, 
, 

4) podpis sprz~dawcy. 

W razie zamiąny, zwrócwn;r towar wpisuje się-<ło 

eWidencji zwrotów (zamian), a' wydaniE~ towaru w 
miejsce zaqlienionego ~. do książki ewidencji sprze
daży. W razie zwrotu towaru, w ' wyniku reklama~_ 
cji; żapis w książce ewidencji zwrotów (zamiilo) 
powmlen być udokumentowany protokołem rekla
macji. Książki ewidencji zwrotów (zamian) prowadzi 
się wedlug zasad dotyczących książki ewiden\:ji ' sprze
daży" określonych w § 9a ust. 1-8." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po up1ywip. 
c.zternastu dni od dnia ogłoszenia, 1. tym że prżepisy -~ l'
pkt 3 stosuje się od roku podatkowego .1987. 

Minister Pinansów: B. Sarno;lik 

Rekhlmacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy ' na 
piśmie do Wydziału Administr!łcji Wydawnictw ~~du Rady Min~strów (uL Pow~iil
ska 69/71. 00-979 Warszawa; skrytka pocztowa 81) po otrzymaniu następnego kolej-

, nego numeru. . ' . 
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