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.~ 6) w § 11: 

- .. " 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu : 
,,2. Zapisów dotyczących nabycia środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych doko
nuje się w wykazie nie później niż w dniu 
przekazania ich do używania . " ; 

.. 7) w § 14: 

" a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Podatnicy, którzy od dnia 1 stycznia 1995 r. 

opłacają podatek w formie ryczałtu lub rozpo
częli do dnia 20 lutego 1995 r. wykonywanie 
działalności podlegającej opodatkowaniu w tej 
formie, są obowiązani złożyć we właściwym 
urzędzie skarbowym zawiadomienie, o którym 
mowa w § 6 ust. 4 i 5, nie później niż do dnia 20 
lutego 1995 r,", 

b) w ust. 2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 
"W 1995 r. podatnicy, o których mowa w ust. 1, 
mogą rozpocząć zapisy w ewidencji od dnia złożenia 
zawiadomienia o jej prowadzeniu.", 

c) w ust. 3 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: 
"Przepis art. 19 ust. 2 ustawy wymienionej w § 4 
ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio.", 

8) po § 15 dodaje się § 15a i 15b w brzmieniu: 

,,§ 15a. 1. W 1995 r. zrzeczenie, o którym mowa w § 3a 
ust. 1, może nastąpić nie później niż: 
1) do dnia 20 lutego 1995 r., jeżeli podatnik 

w 1994 r. prowadził działalność gospo
darczą lub rozpoczął działalność w okre
sie od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 20 
lutego 1995 r., 

nia. 
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2) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczę
cia działalności, jeżeli podatnik rozpoczy
na działalność po dniu 20 lutego 1995 r. 

2. Podatnicy, którzy zrzekli się opodatkowania 
w formie ryczałtu, obowiązani są w terminie 
trzech dni od dnia złożenia oświadczenia 
o zrzeczeniu: 
1) złożyć wniosek o zastosowanie opodat

kowania w formie karty podatkowej, je
żeli wybiorą tę formę i spełniają warunki 
określone w odrębnych przepisach, albo 

2) złożyć zawiadomienie o prowadzeniu 
księgi. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, 
może być również złożone w tym samym 
oświadczeniu, w którym podatnik zrzeka się 
opodatkowania w formie ryczałtu . 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, za 
okres prowadzenia działalności w 1995 r. do 
końca miesiąca, w którym została doręczona 
decyzja ustalająca wysokość podatku docho
dowego w formie karty podatkowej, obowią
zani są zapłacić podatek dochodowy w for
mie karty podatkowej do 7 dnia miesiąca 
następującego po otrzymaniu tej decyzji. 

§ 15b. Do dnia 31 grudnia 1995 r. dla potrzeb opodat
kowania w formie ryczałtu ma zastosowanie 
Klasyfikacja usług, wprowadzona zarządzeniem 
nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Statystycz
nego z dnia 28 sierpnia 1985 r. w sprawie 
klasyfikacji usług." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
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zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

Na podstawie art. 38 pkt 2-4 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowią~aniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 
108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 
grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 99, poz. 496, z 1993 r. Nr 
59, poz. 274 i Nr 131, poz. 624 oraz z 1994 r. Nr 140, poz. 
788) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 21 a: 

a) w ust. 4 wyrazy ,,31 stycznia" zastępuje się wyrazami 
,,20 lutego", 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5. W 1995 r. podatnik może rozpocząć zapisy 

w ewidencji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, od 
dnia złożenia zawiadomienia o prowadzeniu 

l 
księgi. Przychody za okres spried dnia rozpoczę-
cia zapisów powinny być wpisane do ewidencji 
w łącznej kwocie: 
1) za okres od dnia 1 stycznia ,1995 r. do dnia 

złożenia zawiadomienia, jeżeli zawiadomie
nie zostało złożone w stytz"iu:1995 r., 

2) odrębnie za styczeń 1995 r. ' i bdrębnie za 
okres od dnia 1 lutego ' 1995r. do dnia 
złożenia zawiadomienia, jezefj 'żcłwiadomie
nie zostało złożone w lut~';" 1995 r.; 

2) po § 21 a dodaje się § 21 b w brzmieniu: 
,. : !': ' 

,,§ 21 b. 1. Podatnicy, którzy w 1995 r., zgodnie z odręb
nymi przepisami, zrzekli się ', oJłodatkowania 

w formie ryczałtu od przyahtbdów. osób fizy
cznych, w terminie do driial2@łutego 1995 r. 
obowiązani są: I ,J L: ; 
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1) na dzień zrzeczenia zaprowadzić księgę, 
a w razie obowiązku prowadzenia ewi
dencji sprzedaży, o której mowa w § 7 ust. 
1 pkt 2 - również tę ewidencję, sporzą
dzić spis z natury towarów handlowych, 
materiałów i surowców, półwyrobów, 
wyrobów gotowych, produkcji w toku 
i wycenić poszczególne składniki według 
cen zakupu lub nabycia, 

2) za okres do dnia zaprowadzenia księgi 
wykazać odrębnie przychody i odrębnie 
wydatki (koszty) w poszczególnych ko
lumnach księgi w łącznych kwotach: 
a) za okres od dnia 1 stycznia 1995 r. do 

dnia zaprowadzenia księgi, jeżeli zrze
czenie nastąpiło w styczniu 1995 r., 

b) odrębnie za styczeń 1995 r. i odrębnie 
za okres od dnia 1 lutego 1995 r. do 
dnia zaprowadzenia księgi, jeżeli zrze
czenie nastąpiło w lutym 1995 r., 

c) przy dokonywaniu wpisów w księdze 
za okresy, o których mowa pod lit. a) 
i b), w kolumnie 10 księgi wykazać: 
- wartość zakupów towarów hand-

lowych, materiałów i surowców, 
dokonanych od dnia 1 stycznia 
1995 r. do dnia zaprowadzenia 
księgi, 

- powiększyć kwotę zakupów o war
tość towarów handlowych, mate
riałów i surowców pochodzących 
z zapasów sprzed dnia 1 stycznia 
1995 r. wycenionych według cen 
zakupu lub nabycia, zużytych 
w tych okresach do sprzedanej 
produkcji, usług lub sprzedanych 
towarów handlowych, 

które zostały wykazane w spisie 
z natury, o którym mowa w pkt 1, 

3) przychody ze sprzedaży nie udokumen
towanej fakturami, rachunkami (rachun 
kami uproszczonymi) sprzed zaprowa 
dzenia ewidencji sprzedaży powinny być 
wykazane w tej ewidencji w łącznej kwo
cie: 
a) odrębnie za okres od dnia 1 stycznia 

1995 r. do dnia zaprowadzenia ewi
dencji, jeżeli została ona zaprowadzo
na w styczniu 1995 r., 

b) odrębnie za styczeń 1995 r. i odrębnie 
za okres od dnia 1 lutego 1995 r. do 
dnia zaprowadzenia ewidencji, jeżeli 
zaprowadzenie jej nastąpiło w lutym 
1995 r. 

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
podatników, którzy przed dniem ogłoszenia 
rozporządzenia zrzekli się opodatkowania 
w formie ryczałtu, dokonali spisu z natury na 
dzień 1 stycznia 1995 r. lub na dzień zrzeczenia 
oraz zaprowadzili księgę, w której zaewidenc
jonowali przychody i wydatki (koszty) na 
podstawie dowodów księgowych . "; 

3) w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów: 

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
wyrazy "w dniu poniesienia wydatków (kosztów) ; 
w wypadku zakupu towarów - niezwłocznie po 
otrzymaniu towarów, najpóźniej przed przekazaniem 
do magazynu, przerobu lub sprzedaży."; 

b) w ust. 13 w drugim zdaniu kropkę zastępuje się 
przecinkiem i dodaje się wyrazy "w dniu uzyskania 
przychodów." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-- pomniejszyć o wartość zakupio
nych w tych okresach, a nie sprze
danych towarów handlowych, 
materiałów i surowców zużytych 
do produkcji lub usług w toku, 

nia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 30 grudnia 1994 r. 

W ..,rawie rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt. 

Na podstawie art. 13 ust. 4 oraz w związku z art. 49 
ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach far
maceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurto
wniach i nadzo~efarmaceutycznym (Dz. U. Nr 1 05, poz. 452 
oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rejestr Środków Farmaceutycznych i Materiałów 
Medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt. zwany dalej 
"rejestrem", prowadzony jest w formie ksiąg rejestrowych 
OIObno dla środków farmaceutycznych i osobno dla materia
łów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt. zwa
nych dalej "środkami" i "materiałami". 

§ 2. 1. Wpisu środka lub materiału do księgi rejestrowej 
dokonuje się pod kolejnym numerem. :. 

2. Do księgi rejestrowej wpisuje się dane wymienione
wart. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 1'. 
o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, ap
tekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 
105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211 ) 
oraz adnotacje odnoszące się do zmian lub skreśleń w księdze 
rejestrowej. 

3. Jeżeli dane wymienione w ust. 2 wymagają ze 
względu na ich zakres ujęcia w odrębnym dokumencie, 
dokument ten stanowi załącznik do księgi rejestrowej; o załą
czniku czyni się wzmiankę w księdze rejestrowej . 




