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fakcie wraz z określeniem przyczyn jego zaistnienia 
oraz opis różnic i przedstawienie danych umożli 
wiających porównanie tych sprawozdań. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Ko
misji Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1995 r. 
w sprawie określenia zakresu informacji podawanych 
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 
jednostek będących emitentami papierów wartościo
wych dopuszczonych lub ubiegających się o ich do-

puszczenie do publicznego obrotu (Monitor Polski 
Nr 12, poz. 151). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do skon
solidowanych sprawozdań finansowych sporządza
nych na dzień bilansowy przypadający po tym dniu. 

Minister Finansów: w z. J . Bauc 

1128 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 19 listopada 1999 r. 

w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz 
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych 
dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich do

puszczenie do publicznego obrotu. 

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, 
poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, 
poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, 
Nr 140, poz. 939 i Nr 141 , poz. 945, z 1998 r. Nr 60, 
poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, 
poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do 
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych spra
wozdań finansowych grupy kapitałowej banków będą
cych emitentami papierów wartościowych dopuszczo
nych do publicznego obrotu oraz do sprawozdań finan
sowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
grupy kapitałowej banków będących emitentami pa
pierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopusz
czenie do publicznego obrotu, zwanych dalej "emiten
tami" . 

§ 2.1. Dodatkowe informacje w sprawozdaniach fi 
nansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach fi 
nansowych grupy kapitałowej emitentów podaje się, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w zakresie i formie określo
nej odpowiednio przepisami: 

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informa
cji bieżących i okresowych oraz terminów ich prze
kazywania przez emitentów papierów wartościo

wych dopuszczonych do publicznego obrotu 
(Dz. U. Nr 163, poz. 1160), 

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych 
i publikacyjnych emitentów papierów wartościo
wych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego ob
rotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a tak-

że terminów ich przekazywania (Dz. U. Nr 163, poz. 
1161 ), 

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim 
powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót 
prospektu emisyjnego oraz memorandum infor
macyjne i skrót memorandum informacyjnego 
(Dz. U. Nr 163, poz. 1162). 

2. W informacji dodatkowej, o której mowa wart. 48 
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo
ści (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, 
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, 
poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, 
z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, 
poz. 669 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i 
Nr 83, poz. 931), zwanej dalej "ustawą o rachunkowo
ści " , obejmującej w sprawozdaniu finansowym emi
tenta: wstęp, noty objaśniające i dodatkowe noty obja
śniające, podaje się również, nie objęte zakresem okre
ślonym w ust. 1, informacje określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy o ra
chunkowości , w zakresie szczególnych zasad rachunko
wości banków i sporządzania informacji dodatkowej. 

3. W informacji dodatkowej, o której mowa 
wart. 61 ustawy o rachunkowości, obejmującej 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy 
kapitałowej emitenta: wstęp, noty objaśniające i do
datkowe noty objaśniające, podaje się również: 

1) nie objęte zakresem określonym w ust. 1 - infor
macje określone w przepisach wydanych na pod
stawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, 
w zakresie szczególnych zasad sporządzania przez 
banki skonsolidowanych sprawozdań finanso
wych, 
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2) w odniesieniu do jednostek objętych konsolidacją 
i odrębnie jednostek wyłączonych z obowiązku 
konsolidacji - informacje na temat uzyskania, 
zmiany lub utraty statusu jednostki stowarzyszonej 
lub zależnej, 

3) w przypadku gdy dzień bilansowy jednostki objętej 
konsolidacją i dzień bilansowy, na który sporządza 
się skonsolidowane sprawozdanie finansowe gru
py kapitałowej emitenta, różnią się, a z odpowied
nich przepisów nie wynika obowiązek sporządze
nia oddzielnego sprawozdania finansowego jed
nostki na dzień bilansowy grupy kapitałowej emi
tenta, podlegającego włączeniu do skonsolidowa
nego sprawozdania finansowego: 

a) informacje o tym fakcie wraz z określeniem przy
czyn jego zaistnienia oraz określenie jego wpły
wu na skonsolidowane sprawozdanie finanso
we grupy kapitałowej emitenta, 

b) informacje o znaczących zdarzeniach, które wy
stąpiły pomiędzy dniem bilansowym jednostki 
objętej konsolidacją a dniem bilansowym, na 
który sporządza się skonsolidowane sprawozda
nie finansowe grupy kapitałowej emitenta, 

4) jeżeli jednostka objęta konsolidacją stosuje od
mienne metody wyceny aktywów i pasywów 
i ustalania wyniku finansowego lub sporządza pod
legające konsolidacji sprawozdanie finansowe we
dług zasad różniących się od metod i zasad okre
ślonych dla skonsolidowanego sprawozdania fi-

nansowego grupy kapitałowej emitenta - infor
macje o dokonanych w dokumentacji konsolidacyj
nej korektach lub uzasadnienie zaniechania doko
nania korekt, 

5) jeżeli sprawozdanie finansowe emitenta i skonsoli
dowane sprawozdanie finansowe grupy kapitało
wej emitenta zostały sporządzone według odmien
nych zasad w zakresie metod wyceny i sporządza
nia sprawozdań finansowych - informacje o tym 
fakcie wraz z określeniem przyczyn jego zaistnienia 
oraz opis różnic i przedstawienie danych umożli
wiających porównanie tych sprawozdań. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Ko
misji Papierów Wartościowych z dnia 14 czerwca 
1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji po
dawanych w sprawozdaniach finansowych banków 
oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finanso
wych banków będących emitentami papierów warto
ściowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich 
dopuszczenie do publicznego obrotu (Monitor Polski 
Nr 32, poz. 376). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do spra
wozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych sporządzanych na dzień bilansowy przy
padający po tym dniu. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 30 listopada 1999 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycz- a) w pkt 1 do 0,41 zł, 
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

b) w pkt 2 do 14,36 zł, Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, 
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 c) w pkt 3 do 6,68 zł, 
i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, 
poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780 oraz d) w pkt 4 do 4,79 zł, 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, 

e) w pkt 6 do 0,5 zł, poz. 1058) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się górne granice stawek kwoto-
f) w pkt 7 w lit. a) do 0,04 zł, 

wych: g) w pkt 7 w lit. b) do 2,79 zł, 

1) określone wart. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia h) w pkt 7 w lit. c) do 0,07 zł, 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, 2) określone wart. 10 ust. 1 ustawy: 
poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, 

a) w pkt 1 do 2081,40 zł, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, 
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780 b) w pkt 2 
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 

do 1609,44 zł, 

160, poz. 1058), zwanej dalej "ustawą": 3) określone wart. 14 pkt 1 ustawy do 31,74 zł, 




