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til zakupu na koncie 300 "Rozliczenie zakupu", przeno'si si~ 
-biezqco na koszty (Wn kanto 410 - Ma koto 301:) lub ed-
wlotniel. ' . 

Odchylenia te wplywajC\ na koszt zuzycia material6w 
bezposrednich (Wn konto 500 - Ma konto 490 lub od
wrotnie). Na dzien 31 grudnia ust111a siE: sf£:dni wskaznik 
D";IzutU odchyleil wedlug wzoru: 

odchyl~nia powstale vi roku obliczeniowym 
- . --- - - - --- '---- -' X 100 

zapas na koniec roku obliczeniowego 
powi~kszony ozuzycie material6w w ciqgu 

. roku obliczefliowego wycenione wedlu9 cen 
ewidencyjn ych 

ustala za pomocq tego Wloru kwot~ odchylen przypada
jilCcl' na stan koncowy material6w. Jezeli wskaznik narzutu 
odchyleniajest wy';"szy anizeli 1%, a kwota odchyleil do~ 
tyczqca stanu zapas6w na dzien 31 grudnia przekracza 
100.000 zl, to 0 odchylenia te koryguje si~ koszt wlasny 
spr,7:edazy produkcji i uslug (konto 710) oraz wartosc za
pasow na koniec roku (konto 310). W pozostalych wypad
kach przy wycenie zapa~ nie uwzglE:dnia siE: odchylen. 
Na poczqtku roku nast~pnego kwotE: odchylen dotyczqcq 
zapasu przenosi siE: w calosci na konto 710 "Koszt wlasny 
aprzedazy produkcji i uslug." 

. C. EwldencJa ' I rozIiczenie kosztow w zespole 5. "Kosztr 
rozllczone". 
I 

1. Og61 poniesionych kosztow dzialalnosci eksploata-
cyjnej gromadzi siE: na wlasciwych kontach zespolu "' 
,;f{oszty do rozliczenia". CZE:SC koszt6w dotyczqCq okresu 
sprawozdawczego przenosi ' siE: na konto 500 "Dzialalnosc 
podstawowa", ',510 "Koszty handlowe" lub 550 "Koszty 
0g61ne" (Ma kontb 490 lub 640). Prowizje central handlu 
zagranicznego oraz agentow zagranicznych od sprzedazy 
Da eksp'ort przenosi siE: wprost na konto 710 "Koszt wlds
ny sprzedazyprodukcji i 'usl;.lg (Ma konto 490). Nie wy
odrllbnia siE: koszt6w zakupu i pozostalych kosztow sprze-. 
claiy; obciqzajq one koszty ogolne. 

2. Koszty bezposr~driie ujmuje si~ na koncie 500 we
cHug faz,zlecen lub w innych przekrojach. w sposob umoz-

. liwia-iqcy ich kontrolE:, tak aby byly spelnione warunkl 
okreslone w przepisach w sprawie cen i ich aktualizacJi, 
podatk6w 1 dotacji. Koszty og6lne gromadzone na koncie 
550 .dzieli si~ wed lug miejscpowstawania koszt6w, jezeU 
'jest to uzasadnione potrzebami kontroIi lub kalkulacji. 

3. Inwentaryzacj~ produkcji nie ~akoiiczonej przepro
wadza si~ w kazdym polroczu, nie wczesniej jednak niz 
De miesiqc przed zak'oilczeniem poirocza lub roku. W wy-

padkaoh uzasadnionych nieznacznym rozmiarem i staloSci<l 
stan6w produkcji nie zakonczonej oraz krotkim cyklem 
produkcyjnym moina zrezygnowac z wyceny produkcji ' 
nie zakonczonej. Przy wi~kszych rozmiarach produkcji nie 
zakonczonejlub wdhaniach jej stan'u meina wyceniat jq 
'\II wysokosci kosztow uzytych do produkcji mateCia/ow 
bezposrednich za pomocq norm zllzyci~i cen ewidencyj- ' 
nyth, bez uwzgIE:dniania odchyleil. W innych miesiqcach 
nii czerwiec i grudzieil przyjmuje si~, ie stan produkcji 
nie zakonczonej ustalony na dzien 30 czerwca lub 31 ;t;u-
dnia nie uleg.azmianie. . 

4. KOlizty 'Og6lne przenosi siE: na konto 500 (Ma kan
to 550), a < nast-..mie roznicE: mi~dzy Slimq stanu poczqtko
wego produkcji nie za-kori.czonej i kosztow produkcji okre
sti a stanem koncowym produkcj.j nie zakOllczonej prze
nasi siE: z konta 500 na konto 580 "Roziiczenie dzialdlnos
ci". Zapisy Ie Sq dokonywane nie rzadziej nii po zakori.
czeniu kwartaJu. 

5. Konto 580 "Rozliczenie dzial.alnosci" uznaje siE:. 
w korespondencji z kontem 600 lub 7JO. nie rzadziej nii; 
raz na miesiqc wycenionq wed lug Cen ewidencyjnvch war
tosciq wytworzonej produkcji bez wzgJ«,;du na j~j rbdzaj 
(materialna --; przemys!owa, nieprzemys!owa, uslugi nie
materia.Jne) . . Za ceny ewidencyjne wyrQbow, robot i us!ug 
przyjmuje siE: ich ceny sprzedai y skcrygowane 0 eweh
tualny .podatek obrotowy (dotaCJe) i planowany zysk. < 

, 6. Odchylenia powstale na koncie 580 przenosi siE: 
w calosci. nie rzadziej niz na koniec kwartalu. 'na kon
to 710 "Koszt wlasny sprzedazy produkcji i uslug". 

7. cKoszty handlowe przenosi . siE: w calosci, nie rza
dziej niz na koniec kwartalu, z konta 510 na konto 730 
"Sprzedaz towar6w handlowych'·. 

D. Produkty. 

1. EwidencjE: wy'robow gotowych prowadzi sill wed!ug 
cen ewidencyjnych, 0 kt6rych mow a w lit. C usl. 5. 

2. Na dzien 31 grudnia wycenia siE: wyroby gotowe:' 
1) planowo rentowne - wed!ug cem ewidencyjnych lub

w ra'zie ich korygowania 0 odchyJenia - ' nie wyzej 
niz wedlug ceny-sprzedazy pomniejszonej 0 podatek 
obrotowy, . 

2) planowo deficytowe - wed lug ceny sprzedazy .po
wi~kszonej 0 naleinq dotacjEl. 

3. TokpostElPowania na dzieri. 31 grudnia z odchyle
niami dotyczq,cymi wyrob6w gotowych jest taki sam jak 
Z odchyleniami od cen ewidencyjnych material6w (lil. B 
ust. 3). 
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ZARZ.\DZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 1 lipca 1981 r. 

W Iprawle bankowych rachunk6w walutowych w walutacb wymienialnych dla JedBo~tek drobneJ wytw(;rezokt I tch 
uzeszeil. 

,Nit podstawie IIrt. 10 ust. I ' pkt 1, usta,wy dewizowej 
. . S dDia 28milrce 195.2r. (.Oz. U. Nr 21. poz • .133) orai § 2 
.\lSt. 3, uchw.ly nr · 98 Ri!dy Ministr6w z I;lnia 5 Hpca 19'].7 r. 
:w epraM. oproeento:wania . irookow pieni~:inych na ra
-chunkac~ bankoWych (Monitor , Polskl Nr ' 17, poz., 96) 
l: '1:2; UJL' 1, pkt 3uchw.ilfy ,MUl: Rady Ministro.w z ' dnia 
.• ,uetwcal981 r; w sprawie roiwoju drobner wytwor-

czosci (Monitor Polski Nr 15, poz. 120) zarzildza si~, co 
'!tast~puje; 

. § L 1. Ze:z,wala si~ jednostkom drobnej wytw6rczosci 
i ich zrzeszeniom . ria posiad~nie < w Narodowym Banku
Polskim lub zajega zgodq w innym dewizowym bankll 

' . w kraju biez'lcych rachunk6w walutowych dia rozliczer, 
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• tytulu obrotu z kontrahentami dzialajqcymi w pail
stwach zaliczan yc.h do II obszarli plalniczego, jezeli pro
wadzq dzialalnosc . eksportowq tub importowq: 

1) zd" p€lsrednictwem wlasciw ych przedsi~ bio~stw handlu 
zagranicznego · Iub jednostek ·g.ospoda rH uspbiecznio
nej. upr<l\vnionych ' do ·dzialalnosci -ow {)brocie z za
granicq. 

2) samodzielnje - za zgodq wyraionq w . trybie § 10 
ust. 3 uchwalY ,fir 11 2 Rady Min islrow z dnia 8 czerw
ca 1981 r. w sprawie rozwoju dro bnej wytworczosci 
(Monitor Po~ski Nr 15, poz. 120). 
2. RachunkL 0 ktorych mowa w ust. L Sq pIowadzone 

", wa1utach wymienialnych okres lonych przez Narodowy 
Bank Polski. 

§ 2. Biezqce raChLtnki walutowe jednostek drobnej wy
tworczosci i ich zrzesze ti. Sq zasilane walulami wymie
nialnymL 
1) nabytymi w 'banku prowadzqcym dany rachunek w 

wysokosci 20% efek tywnego wplyw u ze zrealizowa- . 
nego eksportu za p05rednictwem wlasciwych ptzedsi~
biorstw handlu z agranicznego lub jednostek gospodar-
ki uspolecznionej upra wnionych do dzialalnosci w ob~ 
rocie z zagranicq, na podstawie zaswiadczenia 0 wy
sok-asci efektywnego wplywu, wydanego posiadaczowi 
rachunku przez przedsi E: biorstwo handlu zagranicznego 
lUb jednostk!i gospodar ki uspoleeznionej uprawnionct 
do dzialalnosci 'IV obrocie . z zag ranicq, po rozliczeniu 
transakcji z bankiem, 

J) nabytymi w ban ku w wysokosci ' 200f0 efektywnego 
wpl ywu ze irealizowanego eks por tu dokonanego sa-

~ rnodzielnie w ramach uprawnieil uzyskanych przez 
jednostki drob ne j wy tworezosci i ich zrzeszenia w try
b ie § 10 ust. 3 uch waly nr 112 Rady Ministrow z dnia 
8 czerwca \98 1 r. w sprawie rozwoju d robnej wytwor
czosci, na podsta\liie otrzymanego przez dewizow y 
ba nk wkraju wply,vu, przy rozliczeniu danej transak
c ji eksportow~j, 

8) nabytymi w banku pro wadzqcym dany rachunek ' w 
w ysokosci 30% przyrostu wartosci osiqgni~tego eks
por tu w stoSLl Tlk u do wartosci e ksportu roku ubieg!e
go, ustal onego na podstawie erek tywnych wplY'Now 
z eksportu. 0 ktorych m owa w pkt 1 i 2, 

;t) stanowiqcymi przelew z biezqcych rac hunkow waluto
wych jednos te k d robne j wytw6rczosci, wynikajqcy Z 

rozliczen . dewizowych mi~dzy tymi - jednostkami, do
. konanych za zezwoleniem dewizowym .Narodowego 

Ban ku Polski ego, . 

!) stanowiqcymi przelew Z rachunkow bankowych kra
jowcow dewizowych, prowadzonych w walutach wy 
rnienialnych, pod warunkiem ze krajowcy ci prowa. 
dZq dzialalnosc okreslonq ueh walq fir 112 Rady Mini
strow z · dnia 8 czerwca 1981 r. w sprawie rozwoju 
drobnej wytworczosci. / 

§ 3. Zezwala si~ na dokonywanie wyplafw walutach 
wymieniaInychz bieiqcych rachunk6w walutowych jedno-
,tek dIobnej wytworczosci i ieh zrzeszen na: ·· __ 
.1) , zakup towarow (maszyn, urzqdzeit, surowcow itp.) 

i uSlag, zwiqzanych z dzialaIno-<\ciq wytworczq iswiad
czeniem uslug, dokonywan y za posrednictwem wlasci
wycn przedsi<,: biorstw hand-Iu zagranicznego. jed~9-

, , slek gospodarki uspolecznionej uprawnionych do dzia-

lalnosci w obrocie z zagraniCC\ lub jednostek gospo. 
- darki uspo/eczrlionej uprawriion'ych do eksportu we· · 

wnp, trznego, 

zakup lowarow (maszyn. urzC\dzen. surowcow Up.) 
i uslug przez jednostki drobnej wytworczosci i ich 
zrzeszenia, uprawnione w trybie § 10 ust. 3 uch,va
Iy or 112 Rady Ministrow z dnia 8czerwca 19B1 . r. 
w spraowie rozwoju dtobnej wytworczosci dosamo
dzielnego prowadzenia dzialalnusci importowej, 

3) pokrycie kosztow mi~zynarodowych przewozow to
warow polskimi srodkami transportu oraz ubezpiecze
nia towarow w Towarzystwie Ubezpieczeil i Reaseku· 
racji "WARTA" Sp6lka Akcyjna, 

4) pokrycie koszt6w '~czest'nict~a jednostek dtobnej wy
two rczosci i ich zrzeszeil w targach i wystawach mip,
dzynarQdowych oraz innych 'koszt6w 0 charakterze 
p romocyjnym, ./ 

5) pokrycie kosztow sluibowych podroiy zagranicznyeh 
pracownikow jednostek drobnej wytworczosci i icll, 
zrzesze.n - wedlug zasad okresionych odrp,bnymt 
przepisami. 

§ 4. Szczego!owe warunki otwlerania I prow ad zenia 
h\ezqcych rachunkow walutowych jednostek drobnej wy~ 
tworczosd i ' ich zrzeszeil ustala Narodowy Bank Polski. 

§ 5. 1. Srodki zgromadzone na biezC\cym rachurtku wa· 
Iutowym jednostek drobnej wytworczosci i ich zrzeszeti 
nie Sq oprocentowane. 

2. Jeieli srodki. 0 'kt6rych mowa w ust. 1. sll zdepo. 
nowane w banku na czas niekrotszy nii 1 rok. podlegaj~ 
oprocentowaniu w wys~kosci 7%. 

§ 6. Jednostkidrobnej wytworezosci i ich. zrzeszenia 
obowiqzane Sq pobierilc przypadajqce irp naleinosci z za· 
granicy nie pozniej niz wterminie · wymagalnosci i spro
wadzac je do kraju za posrednictwem ·banku. 

§ 7. Czynnosci jednostE,'!k drobnej wytworC'zosci' i ich 
zrzeszeti., sta no\viqee obrot wartosciami dewizowymi. nie 
uregulowane przepisami zarzqdzenia, wymagajq osobnego 
zezwolenia de w·izowego. 

§ 8. Zarzqdzenie nie dotyczy spraw zwiqzanych 
z · otw ieraniem iprowadzeniem rachunkow bankolVych : 

1) dla zag ranicznych osob prawnych i fiz ycznych - me- . 
gulowanych zarzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 
28 marca 1979 r. w -'sprawie zezwolenia na otwieranie 
i prowadzenie rachunk6w bankowyeh dla zagranicz • 
nych os6b prawnych i fizyeznych, wykonujqcych dzia
laln05c ·gospodarczq · na terytorium Polskiej Rzeczypo~ 
spolitej Ludowej (Monitor Polski . Nr 10, poz. 67), . 

2) dla spolek z udzialem kapitalu zcrgranicznego - ure
gu16wanych zarzqdzeniem Ministra Finansow z dni .. 
18 czerwca 1979 r. w sprawie iliekt6ryth zasad go
spodarki finansowej sp61ek z udzialem kapitalu ·zagra. 
nicznego oraz zezwolenia na dokonywanie przez ta 
spolki niektorych czynriosci obrotu wartosciami dewi. 
zowymi (Monitor Polski Nr 16, poz. 97). 

~ . § 9. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszerua · 
rna zastosowanie ' d'o rachunkow walutowych jednostek 

drobnej wytw6rczosci i ich zrzeszeil, otwartych po . dniu ">, " 

30 czerwca 1981 r. . 

Minister Finansow: M. Krzak 

------~----------------~----~--~------------~.~ T1ocwno 1 polecpma Prezesa ' Rady . M,lnistr6w _ 
_____ w __ Z __ ak_l_a_d~~c_h_. _G_.(_~_fi_cz_n~y_c_h __ "T_a-n-l_k_a·_';_Z_a_k_l_a_d_n_r __ l '_,_VV_a_r_~_za_w __ a. __ u_J._T_a~.mk~, a~3_, __ ~ ." 

CODa 12,CO -. -i:' Zam. 0740-1300/81. 


