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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lutego 1991 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne. zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.
amortyzacyjne od wartości środków trwaustalonej w wyniku tej aktualizacji.
4. Podmioty gospodarcze dokonają następnej
aktualizacji wyceny środków trwałych, podlegających ewidencji księgowej, metodą
szczegółową na dzień 1 stycznia 1992 r.
według stanu na ten dzień, zgodnie z przewidywanym poziomem cen na dzień 1 stycznia
1992 r.",

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia
1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
Nr 3, poz. 12, Nr 54, poz. 320 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r.
Nr 9, poz. 30) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych
za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad
i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny
środków trwałych (Dz. U. Nr 72, poz. 422 oraz z 1990 r. Nr
42, poz. 248 i Nr 90, poz. 529) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 13 w ust. 2 po wyrazach "metodą uproszczoną"
dodaje się wyrazy "z zastrzeże n iem § 1 3a ust. 4",
2) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
,,§ 13a. 1. Podmioty gospodarcze mogą dokonać aktualizacji wyceny środków trwałych podlegających ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 1991 r., według stanu na ten dzień,
z uwzględnieniem poziomu cen z września
1990 r. - metodą szczegółową, na zasadach
określonych w § 10, w terminie do dnia 31
maja 1991 r.
2. Aktualizacja wartości środków trwałych,
o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę
skorygowania na dzień 1 stycznia 1991 r.
wyników aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej metodą uproszczoną na
dzień 31 grudnia 1990 r. oraz wysokości
funduszy zasadniczych.
3. Podmioty gospodarcze, które dokonały aktualizacji wyceny środków trwałych metodą
szczegółową na dzień 1 stycznia 1991 r.,
obliczają od dnia 1 stycznia 1991 r. odpisy
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3) § 14 otrzymuje brzmienie:
,,§ 14. 1. Podmioty gospodarcze nie będące przedsię
biorstwami państwowymi, spółdzielniami,
szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami i zakładami budżetowymi oraz gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, instytucjami
artystycznymi i filmowymi oraz państwowymi
jednostkami organizacyjnymi, z zastrzeżeniem
ust. 2, mogą:
1) amortyzować budynki mieszkalne wraz ze
znajdującymi się w nich dźwigami, jeżeli
znajdujące się w tych budynkach lokale
są wydzierżawione lub wynajmowane,
a dochód z tej dzierżawy lub najmu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
2) zaniechać aktualizacji wyceny środków
trwałych, o której mowa w § 10 i 13a.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 ma zastosowanie do
spółdzielni."
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