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3) art. 15 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 , poz. 298 
i z 1991 r. Nr 60, poz. 253). 

Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od . 
dnia jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 listopada 1991 r. 

w sprawie obowiązku składania przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa deklaracji o wysokości 
należnych odsetek od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału oraz wzoru i terminów składania tych 

deklaracji. 

Na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 
111 , z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, 
z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41 , poz. 325, z 1989 r. Nr 
4,poz.23, Nr33, poz. 176, Nr35, poz. 192, Nr74, poz. 443, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 
110, poz. 475) , w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 191ipca 
1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych 
spółkach Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 75, poz. 330) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, po
wstałe w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwo
wych na podstawie ustawy z dnia 131ipca 1990 r. o prywaty
zacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 , poz. 298 
i z 1991 r. Nr 60, poz. 253) , zwane dalej "spółkami", są 
obowiązane składać właściwemu urzędowi skarbowemu 
deklarację o wysokości należnych w danym roku za okresy 
miesięczne odsetek od wn iesionego przez Skarb Państwa 
kapitału, zwanych dalej "odsetkami". 

2. Deklarację składa się w dwóch egzemplarzach do 
dnia 20 lutego każdego roku . 

3. Wysokość kapitału akcyjnego lub zakładowego wy
kazanego w deklaracji na pierwszy dzień miesiąca stanowi 
podstawę do ustalenia wysokości należnych odsetek za ten 
miesiąc i miesiące następne, jeżeli podstawa naliczan ia 
odsetek nie ulegnie zmianie w ciągu roku. 

§ 2. Ustala się wzór deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 
1, zwanej dalej "deklaracją", stanowiący załącznik do roz
porządzenia . 

§ 3. 1. Deklarację składają również spółki, które są zwo
lnione z obowiązku wpłacania odsetek na podstawie art. 
2 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu 
kapitału w jednooosobowych spółkach Skarbu Państwa (Dz. 
U. Nr 75, poz. 330). 

2. Obowiązek składania deklaracji właściwemu urzędo
wi skarbowemu nie dotyczy spółek powstałych w trybie art. 
16 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przed
siębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 i z 1991 r. 
Nr 60, poz. 253) , w których jedynym wspólnikiem jest 
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. 

§ 4. 1. Jeżeli w ciągu roku nastąpiły zmiany w wysoko-

2. Nową deklarację spółki składają w terminie do dnia 
20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana kapitału akcyjnego lub zakładowego. 

3. Spółka, składając nową deklarację, o której mowa 
w ust. 1, obowiązana jest wykazać skorygowaną wysokość 
kapitału akcyjnego lub zakładowego oraz zmienioną wyso
kość należnych za okresy miesięczne odsetek według stanu 
na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiły zmiany kapitału akcyjnego lub zakłado
wego. 

§ 5. 1. Nowo powstałe spółk i składają deklarację w ter
minie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu , 
w którym spółka została zarejestrowana. 

2. Spółk i, o których mowa w ust. 1, wykazują w de
klaracji kapitał akcyjny lub zakładowy oraz należne za okresy 
m ies ięczne odsetki na pierwszy dzień m iesiąca, jeżeli dzień 
ten stanowi datę rejestracji spółki, a w pozostałych przypad
kach - na pierwszy dzień miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zarejestrowano spółkę . 

§ 6. 1. W przypadku wydania decyzji przez organ re
prezentujący Skarb Państwa w spółce, w uzgodnieniu z Mi
nistrem Finansów, o przeznaczeniu należnych odsetek lub 
ich części na powiększenie kapitału rezerwowego, spółka jest 
obowiązana do złożenia deklaracji do dnia 20 następującego 
po miesiącu , w którym podjęto tę decyzję . 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, spółka 
składając nową deklarację obowiązana jest wskazać, dla 
każdego roku podatkowego, okres obowiązywania decyzji 
o przeznaczeniu należnych odsetek na powiększenie kapitału 
rezerwowego oraz ogólną w danym roku kwotę odsetek 
przeznaczonych na powiększenie kapitału rezerwowego. 

§ 7. 1. W 1991 r. spółki składają deklarację do dnia 20 
grudnia . 

2. W deklaracji, o której mowa w ust. 1, spółki wykazują 
kap itał akcyjny lub zakładowy według stanu na dzień 1 wrze
śnia 1991 r. oraz na dzień 1 grudnia 1991 r. W przypadku gdy 
spółka została zarejestrowana po dniu 1 września 1991 r. , 
wykazuje kapitał akcyjny lub zakładowy na pierwszy dzień 
miesiąca, jeżeli dzień ten stanowi datę rejestracji spółki, 
a w pozostałych wypadkach - na pierwszy dzień miesiąca 
następującego po miesiącu , w którym zarejestrowano spółkę . 

3. W deklaracji, o której mowa w ust. 1, spółki wykazują 
należne za okresy miesięczne odsetki na dz ień 1 grudnia 
1991 r. 

ści kapitału akcyjnego lub zakładowego, spółka obowiązana § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem ogłosze-
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jest do złożenia nowej deklaracji, wykazującej prawidłową nia. ... 
wysokość kapitału akcyjnego lub zakładowego oraz wyso-
kość odsetek. Minister Finansów: wz. A. Podsiadło 
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Wzór deklaracji 

Nazwa i adres spółki 

Organ reprezentujący Skarb Państwa w spółce 

Dział gospodarki narodowej 

DEKLARACJA 

Poz. 481 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Fi 
nansów z dnia 21 listopada 1991 r. (poz. 
481) 

Nr statystyczny spółki (regon) 

Data rejestracji spółki (dzień, miesiąc, rok) 

o wysokości należnych odsetek od kapitału wniesionego przez Skarb Państwa za okres od dnia 

Wyszczególnienie 

1 

Kapitał akcyjny (zakładowy) według ostatniej 
deklaracji - stan na dzień .......... . . . .. .. . ... . 

Zwiększenia kapitału akcyjnego (zakładowe-
go) w okresie od .. .. .. ..... . do ... .. ..... . . 

Zmniejszenia kapitału akcyjnego (zakłado-
wego) W okresie od ............ do ...... .... . . 

Kapitał akcyjny (zakładowy) po zmianach 
(01 +02-03) według stanu na dzień ... .. . . 

Miesięczna kwota odsetek bez uwzględnienia 
podjętej decyzji o przeznaczeniu należnych 
odsetek lub ich części na powiększenie kapi
tału rezerwowego 

Ogólna w danym roku podatkowym kwota 
odsetek przeznaczonych na powiększenie ka-
pitału rezerwowego w okresie od ..... ... ... . 
do . .. ... ........ . 

Dywidenda płacona od funduszu założyciel
skiego przedsiębiorstwa państwowego za 
ostatni pełny miesiąc funkcjonowania przed
siębiorstwa przed jego przekształceniem (rub
rykę tę wypełnia się tylko w 1991 r.) 

Spółka płacąca odsetki od kapitału· 
1} według pełnej stopy 
2} według ulgowej stopy 

Pozycja Kwota w tys. zł bez znaku po przecinku 

2 3 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

3} w wysokości dywidendy od funduszu założycielskiego przedsiębiorstwa państwowego za ostatni pełny miesiąc funkc
jonowania przedsiębiorstwa przed jego przekształceniem·· 

4} zgodnie z uchwałą nr 114/89 Rady Ministrów z późniejszymi zmianami 
Spółka zwolniona z naliczania odsetek· 

Główny księgowy 

* Niepotrzebne skreślić 
** Pozycja ta dotyczy tylko 1991 r. 

Prezes Zarządu 

Data . .... .. ....... . .. ..... ... ...... .. .. .. ... ......... .. . 

Reklamacje z powodu niadorfCzenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzf(lu Rady Ministrów, ul . Powsińska 89171, 
00-979 Warszawa, P-1 , niezwłocznie po otrzymaniu nast,pnego kolejnego numeru. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3, P-29. 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71 , P-1 , 
tel. 42-14-78 i 694-67-50, teleks 825944WW, telefaks 428222 i .22-428222 . 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 2781-1300-91 . PL ISSN 0867-3411 Cena 880 zł 




