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sowego likwidatora i wyznaczenie no
wego likwidatora. 

6. W wypadku gdy zebranie przedstawicieli 
zwołane zgodnie z ust. 2 i 3 nie dojdzie do 
skutku lub nie dokona żadnych ustaleń, 
likwidacja jest kontynuowana zgodnie 
z zatwierdzonymi planami. 

7. W razie zaspokojenia wszelkich należności 
przypadających od związku spółdzielcze
go lub spółdzielni, o których mowa wart. 
1 ust. 1 i 2, lub złożenia do depozytu kwot 
na zabezpieczenie należności spornych 
lub niewymagalnych, wraz z przewidywa
nymi kosztami, z zastrzeżeniem zobowią
zań, o których mowa wart. 6 ust. 1 i wart. 
7 ust. 1 i 2, likwidowana organizacja 
spółdzielcza może ulec wykreśleniu z reje
stru przed zakończeniem prowadzonych 
przez nią lub przeciwko niej sporów sądo
wych. W takim wypadku w miejsce lik
widowanej organizacji spółdzielczej 
wchodzi jako strona podmiot wskazany 
przez zebranie przedstawicieli spółdzielni 
zrzeszonych w takiej organizacji, a w braku 
takiego wskazania - Naczelna Rada 
Spółdzielcza. Uzyskanych w wyniku pro
cesu sum pieniężnych jednostki te obo
wiązane są użyć zgodnie z postanowienia
mi planu, o którym mowa wart. 7 ust. 1. 

8. Jeżeli ze sprawozdania finansowego spo
rządzonego przez likwidatora wynika, że 
majątek likwidowanej organizacji spół
dzielczej nie wystarcza na pokrycie kosz
tów postępowania upadlościowego, 

a wierzyciele nie wyrażą zgody na ich 
pokrycie, sąd na wniosek wierzycieli lub 
Naczelnej Rady Spółdzielczej zarządzi wy
kreślenie takiej organizacji z rejestru, za 
wiadamiając o tym wierzycieli. W takim 
wypadku nie przeprowadza się postępo
wania upadłościowego." 

Art. 2. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
Naczelna Rada Spóldzielcza przejmuje prawa i obowiązki 
właściwych ministrów i dyrektorów izb skarbowych okreś 
lone wart. 2 i 3 ustawy wymienionej wart. 1. 

2. Koszty działalności Naczelnej Rady Spóldzielczej 
i innych organizacji spółdzielczych związane z wykonywa 
niem zadań określonych w niniejszej ustawie obciążają 
koszty likwidowanych jednostek, z uwzględnieniem art. 18 
ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji 
i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36, Nr 11, poz. 
74, Nr 29, poz. 175 i Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 83, poz. 
373, z 1992 r. Nr 18, poz. 74 i Nr 80, poz. 406 oraz z 1993 r. Nr 
40, poz. 182). 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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z dnia 20 maja 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku 
dochodowego. 

Na podstawie art. 26 ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 
43, poz. 163) i art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 
2 i Nr 43, poz. 163) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 stycz
nia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków 
inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. 
Nr 18, poz. 62) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 4 w pkt 5 pod lit. b) skreśla się wyrazy 
"niezbędnych do zainstalowania w nich maszyn i urzą
dzeń wymienionych pod lit. a),"; 

2) w § 2: 
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) w przypadku wydatków, o których mowa 
w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)--c) oraz g), wydatki te 
zostały udokumentowane: 
a) fakturą (rachunkiem uproszczonym) wysta

wioną przez podatnika podatku od towarów 
i i usług nie korzystającego ze zwolnienia na 
podstawie art. 14 ustawy wymienionej 
w § 1 ust. 4 pkt 6 albo 

b) dokumentem odprawy celnej, albo 
c) dowodem przekazania należności - w przy

padku odpłatnego korzystania, na podstawie 
umów wymienionych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. g), 
z mienia przedsiębiorstwa lub jego zorgani
zowanych części; 

w sposób określony pod lit. a) i b) muszą być 
udokumentowane wydatki związane z zakupami 
towarów i usług w celu wytworzenia we włas
nym zakresie lub na zamówienie (zlecenie) śro
dków trwałych wymienionych w § 1 ust. 4 pkt 
5 lit. a) .", 

b) w ust. 6 po wyrazach "traktuje się" dodaje się wyrazy 
"w tym roku", 

c) w ust. 7 wyrazy "lit. a)-h)" zastępuje się wyrazami 
"lit. a)-f) i h)", 

d) w ust. 8 skreśla się wyrazy "o których mowa w ust. 
7,"; 

3) w § 3: 
a) w ust. 1 po wyrazach "ust. 2" dodaje się wyrazy ,,2a 

i 2b", 
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

,,2a. Podatnicy, którzy ponieśli wydatki inwestycyj
ne na zakup i montaż maszyn lub urządzeń, 
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o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), 
związanych z wdrożeniem licencji, patentów 
oraz wyników krajowych prac naukowych i ba
dawczo-rozwojowych, mogą odliczyć od do
chodu do opodatkowania wydatki inwestycyj
ne do wysokości 50% tego dochodu. 

2b. Podatnicy osiągający poza terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej przychody ze sprzedaży pro
duktów połowów i przetworów rybnych (SWW: 
234) na rzecz osób zagranicznych w rozumieniu 
prawa dewizowego, którzy ponieśli wydatki in
westycyjne na zakup i montaż maszyn lub urzą
dzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 
pkt 5 lit. a), mogą odliczyć od dochodu do 
opodatkowania wydatki inwestycyjne do wyso
kości 50% tego dochodu, jeżeli udział przy
chodów z tej sprzedaży przekracza 50% ogólnej 
kwoty przychodów w roku podatkowym i sprze
daż ta została udokumentowana: konosamen
tem, świadectwem pochodzenia, rachunkiem 
oraz wyciągiem bankowym potwierdzającym 
wpływ zagranicznych środków płatniczych zgo
dnie z przepisami prawa dewizowego." , 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Do podatników, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie 
stosuje się wskaźników określonych w § 2 ust. 
1 pkt 1 lit. b), § 2 ust. 3 pkt 2 i § 2 ust. 4."; 

4) w § 4 w ust. 2 po wyrazach " ust. 2" dodaje się wyrazy " i 
2a"; 

5) w § 5 w ust. 5 po wyrazach "w ust. 4" dodaje się wyrazy 
"i w § 2 ust. 3 pkt 2"; 

6) w § 6 skreśla się wyrazy "o których mowa w § 3 oraz 
w § 5 ust. 4," ; 

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu : 

,,§ 6a. 1. Podatnikom, którzy dokonali odliczeń wydat 
ków inwestycyjnych od dochodu do opodat
kowania albo obniżek zryczałtowanego poda
tku dochodowego, z wyjątkiem wydatków 
inwestycyjnych na: 

1) nabycie udziałów albo akcji spółki od 
Skarbu Państwa, 

2) zakup składników majątku , o których mo
wa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)- f) , jeżeli 
składniki te zostały przez podatnika od
dane do odpłatnego korzystania i zgodnie 
z rozporządzeniem, o którym mowa 
w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. g), zaliczone są do 
składników majątku najemcy, dzierżawcy 
albo używającego, 

3) zakup gruntów 

- przysługuje prawo do dodatkowej obniżki 
podatku dochodowego za rok podatkowy 
następujący po roku, w którym dokonane 
zostało odliczenie wydatków inwestycyjnych 
od dochodu do opodatkowania lub obniżenie 
zryczałtowanego podatku dochodowego. 

2. Dodatkową obniżkę podatku dochodowego, 
z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się przez zmniej
szenie dochodu do opodatkowania albo zry
czałtowanego podatku dochodowego o poło
wę wydatków inwestycyjnych odliczonych 
w poprzednim roku podatkowym od tego 
dochodu albo od podatku . 

3. Wysokość dodatkowej obniżki nie może prze
kroczyć 25% dochodu do opodatkowania 
albo 30% zryczałtowanego podatku docho
dowego. 

4. Dodatkowa obniżka podatku dochodowego 
może być dokonana, z uwzględnieniem zasady 
określonej w ust. 3, przy ustalaniu wysokości 
zaliczek na podatek albo miesięcznych wpłat 
zryczałtowanego podatku dochodowego."; 

8) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 

,,3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowej 
obniżki podatku dochodowego." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych ponie
sionych od dnia 1 stycznia 1994 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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z dnia 3 czerwca 1994 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Komisji Papierów Wartościowych oraz jej urzędu. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. 
- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W statucie Komisji Papierów Wartościowych 
i Urzędu Komisji Papierów Wartościowych, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 maja 1991 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Komisji 
Papierów Wartościowych oraz jej urzędu, zatwierdza się 
następujące zmiany: 

1) w skład Komisji Papierów Wartościowych wchodzą 
przewodniczący, 2 zastępcy przewodniczącego oraz 
4 członkowie, 

2) nadzwyczajne posiedzenia Komisji Papierów Wartoś
ciowych zwołuje przewodniczący Komisji na pisemny 
wniosek 2 osób wchodzących w skład Komisji; 

3) Komisja podejmuje uchwały większością głosów w gło
sowaniu jawnym przy obecności co najmniej 4 osób 
wchodzących w jej skład, w tym przewodn iczącego lub 
zastępcy; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego posiedzenia; w przypadkach okreś 
lonych w regulaminie Komisja może podejmować 
uchwały w głosowaniu tajnym; 

4) w wyjątkowych wypadkach, w sprawach nie cierpią 
cych zwłoki, przewodniczący Komisji może przesłać do 
zastępców i członków Komisji projekt uchwały do 
podjęcia na zasadzie korespondencyjnego uzgodnienia 


