
Na podstawie art. 82 pkt 3 ustawy z dnia 29 wrzeÊ-
nia 1994 r. o rachunkowoÊci (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, z 1999 r.
Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 703) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad ra-
chunkowoÊci dla niektórych jednostek nie prowadzà-
cych dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 115, poz. 748)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 9,

b) w ust. 3 skreÊla si´ pkt 3;

2) skreÊla si´ § 2 i 3;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, prowa-

dzà ksi´gi rachunkowe, stosujàc odpowiednie
przepisy ustawy o rachunkowoÊci, z uwzgl´d-
nieniem przepisów ust. 2—6.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, sporzà-

dzajà sprawozdanie finansowe na dzieƒ koƒ-
czàcy rok obrotowy oraz na ka˝dy inny dzieƒ bi-
lansowy.”;

5) skreÊla si´ za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2. Do czasu zakoƒczenia roku obrotowego wspól-
noty mieszkaniowe stosujà dotychczasowe przepisy.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 sierpnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci dla niektórych jednostek 
nie prowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 sierpnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Na podstawie art. 261 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 10
grudnia 1997 r. w sprawie agencji celnych i agentów
celnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1008 i z 1999 r. Nr 69,
poz. 767) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.1. W wypadku negatywnej oceny z pierwszej
cz´Êci egzaminu, egzamin mo˝e byç po-
wtórzony w ca∏oÊci nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 2 miesi´cy od dnia egzaminu z∏o-
˝onego z wynikiem negatywnym.

2. Osoba, która uzyska∏a ocen´ negatywnà
z drugiej cz´Êci egzaminu, mo˝e powtórzyç
t´ cz´Êç egzaminu po z∏o˝eniu wniosku
o powtórzenie drugiej cz´Êci egzaminu do
przewodniczàcego Komisji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powi-
nien byç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w terminie

2 miesi´cy od dnia uzyskania negatywnej
oceny z drugiej cz´Êci egzaminu.

4. W wypadku uzyskania ponownie oceny ne-
gatywnej z drugiej cz´Êci egzaminu, egza-
min powinien byç powtórzony w ca∏oÊci.
Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.”;

2) w § 15:

a) w ust. 2 w pkt 4 po wyrazie „(NIP)” dodaje si´
przecinek i wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 5”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje si´ do osoby,
która na podstawie przepisów odr´bnych nie
podlega obowiàzkowi ewidencyjnemu w za-
kresie uzyskania numeru identyfikacji podat-
kowej NIP.”;

3) w § 16:

a) w ust. 2 w pkt 4 po wyrazie „(NIP)” dodaje si´
przecinek i wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 2a.”,


