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Monitor Polski Nr 9 71 Poz. 45 

ZARZĄDZENIE MINISTItA FL"'1ANSOW 

z dnia T grudnia 1957 r. 

w sprawie zasad rozliczeń różnic budletowych w związku ze zmianą , wysokości 

nym. 
podziałem marż w handlu uspołeczniu-

Nd podstawie § 3 uchwały nr 464 Rady Ministrów z dnia 
23 listopad-d 1957 r. w sprawie dodatkowych bodźców dla 
skr-d{;-dnia drogi obrotu towarowego, zniesienia Funduszu Wy
równawczego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego orilz zmia
ny uchwały nr 44 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. . 
w sprawie różnic budżetowych zarządza się, co nast.ępuje: 

§ l. Jednostki podległe Centralnemu Zarządowi Obrotu 
Produktami Naftowymi "CPN", Centralnemu Zarządowi Zby
tu Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Centralnemu Za
rządowi Handlu Artykułami Gospodarstwa Domowego 
"Arged" rozliczają z budżetem Państwa jako ujemne różnice 
budżetowe należne im marże hurto~e przy dokonywaniu 
sprzedaży na rzecz hurtowni Centrala Rolnicza Spółdzielni 

(CRS) "Samopomoc Chłopska". 

§ 2. Jednostki podległe Zjednoczeniu "Centrala Rybna" 
rozliczają z budżetem Państwa jako ujemne różnice budżeto
We udzielane hurtowniom CRS "Samopomoc Chłópska" marże 
hurtowe w wysokości 6010 od cen detalicznych. 

§ 3. 1. Dostawca artykułów wymienionych w załącznI
ku do niniejszego zarządzenia przy kh sp'-z.edaży na rzecz 
jednostek handlu detaliczrtego i innych odbiorców zakupują
cycb te artykuły po cenach hurtowych lub detalicznych obo
wi4zany jest odprowadzić do budżetu Państwa jako dodatnią 
róinicę budżetową część marży -hurtowej w wysokości po
danej w kolun:mie 4 załącznika. 

l. Przepis ust. t nie dotyczy przypadków: 

i) bezpośrednich dostaw z zakładu produkcyjnego, składni
cy lub biura zbytu na rzecz jednostek handlu, detaliczne
go zrzeszonych w CRS "Samopomoc Chłopska" orliz ma
ydzynowych i tranzytowych dostaw organizowanych lub 
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rozliczanych przez htlr+0wnie zrzeszone w CRS .. Samopo
moc Chłopska" z zakładu produkcYinego, składnicy lub 
biura zbytu na rzecz jednostek hand~u rletalicznego 
zrzeszon ych w CRS "Samopomoc Chłopska", 

2) sprzedaży na rzecz hurtowni zrzeszonych w CRS "Samo
pomoc Chłopska" z magazynów innych hurtowni, 

3) przerzutów towarów, z wyjątkiem przerzutów z jedno
stek handlu detalicznega zrzeszonych w CRS ,.Samopo
moc Chłopska" do innych jednostek handlu detaliczne
go. 

§ 4. Spółdzielnie zrzeszone w Związku Spółdzielni Sp 0-

. żywców "Społem'; rozliczają z budżetem Państwa część mar
ży detalicznej w wysokości 3010 od ceny detal icznej przy za
kupie artykułów tekstylnych, odzieżowych i obuwia Ip!)zycje 
nr 1 - 40 oraz 43i 93 wykazu marż detalicznych stanowią
cego załącznik nr t do zarządzenia nr 15 Przewodnkzącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
20 stycznia 1956 r. w sprawie wysokości marż handlowych 
(jako dodatnie różniCe budżetowe). 

§ 5. Rozliczenie· określonych w §§ 1 - 4 różo je hUtiŻ.f~to

wy ch następuje w trybie przewidzianym w zarząctzpnill Mi
nistraFinansów z dnia 1'6 stycznia 1953 T. W sprawie trybu 
rozliczania różnic budżetowych: e 

§ 6. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
16 lutego 1957 r. w sprawie rozliczeń niektórych marż hiin
dlowych w powiatowych i wojewódzkich związkilCh gmino· 
nych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" . 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dnjem ogłoszenia 
i1: mocą od dnia 1 stycznia 1958 r. 

Minister Finansów: w z. J. Trelldola 

Główny dystrybutor 

3 
~ 

Załącznik do zarządzenia Ministni 
' Finansów z dnia 7 grudnia 1957 l. 

(poz. 45). 

Różnica budżetowa 

(0/0 ceny detalicznej) 

" 
i Tekstylia Centralny urząd Handlu Tek-

stylnego \ 2,5 
2 Odzie'! Centralny Zarząd Handlu O-

dzieżą 3,0 
3 Obuwie Centralny Zarząd Handlu Obu-

wiem 2,5 
4 Galanteria z wyjątkiem galan- Centralny Zarząd Handlu Ar-

terii metalowej, przyborów tykułami Galanteryjnymi 3,2. 
toaletowych i zabawek 

5 Artykułyperfumeryjno-kosme- Centralny Zarząd Handlu Ar-
tyczne .' tykułami Kosmetycznymi 2.5 


