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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad ra-
chunkowoÊci funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 50,
poz. 481) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 16 uchyla si´ lit. h,

b) pkt 17 i 18 otrzymujà brzmienie:

„17) kapita∏ rezerwowy — kapita∏ tworzony ze
Êrodków przekazywanych na rachunek re-
zerwowy otwartego funduszu, o którym
mowa w art. 181 ustawy;

18) kapita∏ premiowy — kapita∏ tworzony ze
Êrodków przekazywanych na rachunek
premiowy otwartego funduszu, o którym
mowa w art. 182a ust. 2 ustawy;”;

2) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki wp∏acone do funduszu przez towarzy-
stwo lub depozytariusza z tytu∏u powstania
szkody, o której mowa w art. 48 lub art. 160
ust. 2 ustawy, sà przeliczane na jednostki rozra-
chunkowe w najbli˝szym dniu wyceny nast´pu-
jàcym po dniu ich przekazania, wed∏ug wartoÊci
jednostki rozrachunkowej z dnia wp∏aty.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Nabycie lub zbycie sk∏adników portfela
inwestycyjnego przez fundusz ujmuje si´
w ksi´gach rachunkowych w dacie za-
warcia umowy.

2. W przypadku umowy majàcej za przed-
miot nabycie lub zbycie praw majàtko-
wych innych ni˝ te, o których mowa

w ust. 1, prawa te ujmuje si´ w ksi´gach
rachunkowych jako nabyte lub zbyte
w dacie rozliczenia umowy.

3. W przypadku umowy majàcej za przed-
miot zbycie sk∏adników portfela inwesty-
cyjnego, o których mowa w ust. 1, z nale˝-
nymi odsetkami, odsetki od sprzedanych
sk∏adników portfela inwestycyjnego uj-
muje si´ w ksi´gach rachunkowych fun-
duszu w dniu zawarcia umowy, wed∏ug
wartoÊci na dzieƒ rozliczenia umowy,
uznajàc przychód z tytu∏u odsetek w wy-
sokoÊci zgodnej z zawartà umowà.”;

4) w za∏àczniku do rozporzàdzenia, w Dodatkowych
informacjach i objaÊnieniach:

a) w cz´Êci II w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) innych, w tym:

— dywidend i udzia∏ów w zyskach,

— odpisu dyskonta od d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych nabytych poni˝ej warto-
Êci nominalnej”,

b) uchyla si´ cz´Êç IV.

§ 2. Na dzieƒ sporzàdzenia pierwszego rocznego
sprawozdania finansowego po dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia fundusz dokona odpo-
wiedniej korekty kapita∏ów o przeksi´gowany w po-
przednich latach wynik finansowy i wyka˝e go jako za-
kumulowany, nierozdysponowany wynik finansowy.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
30 maja 2005 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w spra-
wie zwolnieƒ od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 96,

poz. 812 i Nr 103, poz. 863) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w § 1 uchyla si´ pkt 5;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
17 czerwca 2005 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: M. Gronicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ od podatku
akcyzowego

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


