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tymentowych.

przedsiębiorstwo zadań

·asor-

(ust. 1) przedsiębiorstwa zawiafinansowy prezydium rady narodowej w formie rozliczenia według wzoru Min. Fin. nr 2082.

2. O dokonaniu

3. Zysk nieprawidłowy przedsiębiorstwa podlega przekazaniu:
1) w wysokości 80%, nie mniej jednak niż wynosi planowany procentowy wskaźnik wpłat z ' zysku do budźe
tu - na rachunek funduszu rezerwowego zjednoczenia,
jeśli zysk nieprawidłowy został ujawniony przez samo
przedsiębiorstwo lub zjednoczenie (jednostkę ró w n orzęd 
ną), a w pozostałej części na uzupełnienie fundus zu
statutowego pr zedsiębiorstwa,
2) w wysokości 100% - do budżetu , jeżeli zysk nieprawidłowy zostal ujawniony przez organy-- kontroli zewnętrz
nej, banki, wydziały finansowe prezydiów r ad narodowych.

§ 10. 1. Uzupełniające wpłaty z zysku; wynikające ze
skorygowanych rozliczeń miesięcznych i kwartalnych, powinny być dokonywane w ciągu 2 dni od daty otrzymania
z wydziału finansowego prezydium rady narodowej odpowiedniej decyzji (lub skorygowanego rozliczenia), a wynikające ze skorygowanych rozliczen rocznych w ciągu
10 dni od daty otrzymania dec yz ji.
2. Nadpłacone kwoty wpłat z zysku, ustal one na podstawie rozliczeń wstępnych i ostatecznych, podlegają zaliczeniu na poczet wpłat okresu nilstępnego lub zwrotowi w
terminie 5 dni od daty otrzymania odpowi,"':niego wniosku.

4. Rozliczeniu (ust. 3) podlega zysk nieprawidłowy w
kwocie przekraczającej 20.000 zł, nie wyższej jednak od zysku bilansowego.
§ 7. 1. Zysk ni.eprawidłowy przedsiębiorstwo przekazuje

na rachun ek funduszu rezerwowego właściwego zjednoczenia lub do budżetu za okresy roc zne w terminach określo
nych w § 9 ust. 1.
2. Przedsiębiorstwa dokonując wpłat zysku nieprawidło
wego przesyłają zjednoczeniom (jednostkom równorzędnym)
oraz wydziałom finansowym prezydiów rad narodowych zawiadomienie według wzoru Min. Fin. nr 2081.

Rozliczenie wpłQt z zysku.
§ 8.

1.

Przedsiębiorstwa

wpłat

damiają niezwłocznie wydział

dokonują

wpłat

z zysku do

Kontrola

rozliczeń.

Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych
przebieg rozliczeń i sprawdzają ich prawid\pwość na
podstawie przedstawianych rozliczeń, ustalon ych wskaź ni
ków podziału zysku i sprawozdań finansow yc h ; w razie
stw ier dzenia n iep rawid łowości obowiązane są skorygować
ro zliczenia lub wydać odpowiednią decyzję, ustalającą pra-

§ 11.

badają

widłową wpłatę.

§ 12. Przeds ięb iorstwa, które nie uiszczą należnych
z zysku w terminach określonych w zarząd ze niu, przekazują na rachunek, właściwego wydziału finansowego odsetki' za zwłokę w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
wpłat

budżetu:
wstępnie (miesięcznie, kwartalnie i rocznie) na podstawie miesięcznych i kwartalnych sprawo zdail finansowych albo zadeklarowan ego zysku (§ 4 ust. 2) lub na
podstawie nie zatwierdzonego rocznego sprawozdania
finansowego, które stanowi podstawę do rozlic zen ia
wpłat z zysku za miesiąc grudzień,
2) ostatecznie na podstawie zatwierdzonego rocznego
sprawozdania finansowego.

1)

2. Wpłatę z zysku do budżetu centralnego lub terenowego przy rozliczeniach ws t ępnych i ostatecznych stanowi
ta część zysku wykazanego w sprawozdaniu finansO'.-vym,
jaka wynika z zastosowania do niego planowanej proc e ntowej ,"płaty z zysku ustalonej na podstawie §§ 14 i 15 uch w ały Rady Ministrów.
§ 9. 1. Przedsiębiorstwa dokonują wpłat z zysku za
okresy miesięczne, kwartalne i roczne przy rozliczeniach:
1) wstępnych - w ciągu 2 dni po terminie ustalonym do
skł ada n ia zjednoczeniu (j ednostce r ówno r zędne j) sprawozdań finansowych (m iesięcznych , kwartalnych j r ocznych),
2) ostatecznych - w ci ągu 10 dni po t e rmini e zatwi erdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Przepisy

końcowe.

§. 13. W związku z § 24 ' uchwały nr 51 Rady Minis'tców
z dnia 20 lutego 1968 r. tracą moc z dniem wejścia w życie
tej uchwały:

1)

zarz ądzen ie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1958 r. w
spra wi e rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego (Monilot Polski Nr 43,
poz. 250) ,

zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1958 r. w
s pr a wie rozliczeń z bud żetami terenowymi z tytułu zysk ów przeds i ębiorstw państv, owych nadzorowan ych prze z
Ministra Handlu Wewnętrznego (Monitor Polski Nr 43,
poz. 251),
z tym że mają one zastosowanie do rozlicz e ń z t ytuł u zysków za rok 1967.

2)

§ 14. Zar ządzeni e wchodzi
1968 r.

w

życie

z dniem 1 lipca

Minister Finansów: w z. J. Trendota
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OBWIESZCZENIE FOLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
oz dnia 26 czerwca 1968 r.
w sprawie

1961

ogłoszenia

ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada
I. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet

Normalizacyjny ' podaje do wiadomoścf, co następuje:

-'

/
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zostały następujące

§ 1. Ustanowione

406 -..

PO'Z. 191 l 192

Polskie Normy:

Data
Lp.

I~

f

Numer
normy

Tytuł

normy i zakres

68/M-75112 *) Armatura domowej sieci
-

Zawór z

wodociągowej.

Zawór

..

~ Pełny tytuł

5

y

8 czerwca 1968 r.

1 lipca 1969 r.

8 czerwca 1968 r.

1 lipca 1969 r.

Normćlizacyjny

dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski
z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

Korpusy"

przez Polski Komitet

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

l

'Zastępuje nastę

1) PN-60/M-75112 uJ Armatura domowej sieci wodociągo
wej. Zawory skośne mosiężne. Zestawienie,
skośne mosiężne.

obowiązujące

obowiązuje

2. No ma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje następują
ce normy:
l) PNi60JM-75113" - Zawór mosiężny z ruchomą wylewką. Zestawienie",
2) PN,60/M-75132" - Zawór mosiężny z ruchomą wylewką. Korpus"
- *stanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet
No~malizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski
z 1~61 r. Nr 18, poz. 90).

normy:

.- ustanowione jako

skośr

ruchomą wylewką

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp.

2) PN-60/M-75131 " .- Zawory

od której norma

4

§ 2. Wprowadzona została zmiana do normy PN-611
H-85022 "Stal szybkotnąca. Gatunki", ustanowionej jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca
1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

pujące

ustanowienia normy

3

2

2 . 68/M-75113

obowiązywania

normy; Jedna kreska przed

tytułem

tej samej serii norm

zastępuje

plerwszq

część pełnego tytułu.
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o.BWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia l lipca 1968 r.
w sprawie kurs6w dewiz l
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia
28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę
Kursów nr 7/68, stanowiącą załącznik dó obwieszczenia.
Tabela kursów zawarta w załączniku obowiązuje od dnia
~- lipca 1968 r. )ednQqeśnie traci !!!OC tabela kursów: nr 6/68,

pieniędzy

zagranicznych.

stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego

Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Moriitor Polski Nr 23,
poz. 153).
Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. L! Gluck

