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Po otrzymaniu wspomnianych wykazów Urzędy 

skarbowe obliczą kwoty dodatku państwowego 
i prześlą wykazy płatników, w jednym egzemplarzu 
gminom, a odnośnie do obszarów dworskich wydzia
łom powiatowym. Wykazy równocześnie służyć mają 
jako listy poborowe dla wspomnianych organów. 

§ 12. Organy poborowe obowiąząne są po
bierać i ściągać należności państwowe z tytułu pań
stwowego dodatku do podatku gruntowego i z ty
tułu oddzielnego dodatku (art. 2 lustawy) oraz z t y
tIJłu państwowego dodatku do podatku budynkowe
go, w przepisanych terminach (§ 7 nin. fOZp.) i nie
zwłoeznie wnosić pobrane, wzgl. ściągnięte kwoty 
wprost do k~s skarbowych, a nie do kas komunal
nych. 

§ 13. Za czynności związane z poborem i ścią
ganiem należności państwowych, wymienionych 
w § 12 niniejszego rozporządzenia przyznaje się 
gm~nomi powiatom wynagrodzenie w wysokości 3% 
kwot wpłaconych przez nie do kas skarbowych. 

, § 14. Oddzielne rozporządzenia określą spo
sób wykonania postanowień artykułów 12 i 14 ustawy. 

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: H. Linde 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

570. 

Rozporządzenie M.inistra Skarbu 
z dnia 10 lipca 1923 r. 

W pr~ed,mioc:ie podwy~szenia opłaty pobieranej 
od prywatllych fabrykantów wyrobów tytanlo
wych ~a stały dozór slulrbowy i podwyżs~~nia 
opłat kontrolnych od wyrobów tytoniowych wy
woi9nych ~agnmicę oraz w pr~edmiocie ~wrotu 

kos~tów nakładu opasek monopolowyeh. 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 cze rwca 
1922 r. (Dz. U. R. P. N~ 47 poz. 409) zarządza się 
<;0 ' · n~shIPuje: 

§ 1. Ustanowioną w § 6 ust. 15 rozporządze
nia Ministra Skarbu z dnia 29 października 1922 r. 

,(Dz. U. R. P. N2 100 poz. 916) wysokość odszko
do.wania płatnego pn;ez prywatne fabryki. wyrobów 
tytoniowych tytułem zwrotll kosztów kontrolnych 
Olna~~a -sie: od dnia 1 sierpnia 1.9Z3 r. począwszy 
",1"3.000.000 Mk. 

Należytość POWYŻSl~ ObQwi~zane są fabryki 
prywatne wpłacać m.ięsit;qnle z góry do kas Skar
bowych, a to bl!~ wlgłądu na to, c,'l.y są jut obecnie 
pctddane stałemu dozorowi skarbowemu, cz.y też do-
7;ór tęn wykonywany jest chwilowo jesz.cze przez: 
organa skarbowe dochod~ące do f~b ryl<;i. 

fi 2. Opł~ta powyższa może być :tn itona do 
l,soo.OOO Mk. w wyjlltkowych wypadkach. O -zniżk~ 

tę mogą się ubiegać jedynie fabryki czynne co"aj" 
mniej od r. 1914, które narazie nie posiadają jeszcze 
stałego dozoru skarbowego i które ze wzgl~du na 
małą produkcjE: nie były w stanie uiszczać opłaty 
pełnej. 

Podania w sprawie przyznania opł~ty ulgowej 
winni fabrykanci kierować do odnośnych Izb Ska r·· 
bowych, które po rozpatrzeniu prześ lą je Dyrekeji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego z odpowiednim 
wnioskiem do decyzji. 

§ 3. Ustanowioną w § 11 rozporządzenia .MI· · 
nistra Skarbu z dnia 29 października 1922 r. {D~. (J. 
R. P. N!2 100 poz. 916) ' oplute: kontrolną od wyro
bów tytoniowych wywożonych zagranicę ustala się 
od dnia 1 sierpnia 1923 r. począwszy w nZlstępu]ącej
wysokości: 

1) od papierosów 
2) " tytoniu cienko kraj. 
3)" " grubo kraj. 

15 Mk. za sztukę 
8.oąO .. II 1 kg. 

(fajkowych) i machorki 4.000 " II 1 kg. 
4) od cygar i cygaretel< 50". 1 s~tuk~ 
5) " tabaki do zażywania 3.000 " II 1 kg. 
6) " . tytoniu do żucia 8.000"" 1 " 

§ 4. Ust~nowiony w § 3 ust. 3 rozporządzeni~ 
Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1923 T. (Dz. U. R. P. 
NI! 34 poz. 225) zwrot kosztów nakładu opasek mo-, 
nopalowych podwyż:sza się do Mk. 25 ZCl sztukę. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iycie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: H. Linde. 

-u 

571. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 18 lipca 1923 f. 

celem wykonania ustawy z dnia 15 c?,:erW'c:a 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 67 poz. 521) w pr~ed· 
miocie niektórych zmian w przepisach O pań
stwowym podatku dochodowym, obowiązuJą':' 
c:ych ' w b. dzielnicy pruskiej na mocy pruskiej 
ustawy z ąnia 19 cz;erw<;a 1906 r. (Zb. Pr. pr. 
str. 259), ustawy z dnia 19 grudnia 1919 r. 
(Oi:. U. R. P. .Ms 98 pOl:. 520), oraz ust;;awy 
z dnia 6 kwietnia 1922 r. (0:1:. U. R. P. He 33, 

, poz;. 256). 

Na podstawie art. 3.3 ustawy J.: dnia 15 czelWC;łI 
1923 r. (Dz. U. R. P. N!2 67 poz~ 521) w przedmio
cie niektórych zmian w przepisach o państwowym 
podatku dochodowym, ,obowiązujących w b. d:z:ielni
cy pruskiej na mocy pruskiej ustawy z dnia 19 <::z:erw
ca 1906 r. (Zb. Pr. pr. str. 259), ustawy z dnia 
1.9 grudnią 1919 r. (Dl. U. R. P. N~ 98 poz. 520), 
ortu ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. p~ 
N!~ 33. poz. 266) zarządza się co następuje: 
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00 art. 3. 

§ 1. Pert. 3 ustawy wprowadza do § 5 ustawy 
pruskiej z dnia 19 czerwca 1906 r. nowy ustęp ósmy, 
z~wierający przepis, w myśl I(tórego od ogólnego 
dochodll spółdzięlni, działających z mocy ustawy 
z dnia 29 października 1920 r. (Dz. U. R. P. N2111, 
pOl. 733), należy potrą~ać kwoty, przelane do fun
duszów, niępodlegających wedle statutu spółdzielni 
podziałowi mi~dzy członków. 

Do art. 5. 

§ 2. lirt. 5 ustawy zmienia o tyle postano
wienie § 9 ustawy pruskiej z dnia 19 czerwca 
1906 r., że uchyla dotych~zasowy sposób ustalania 
podstaw opodatkow~nia dochodów osób fizycznych 
i prawnych według pp:ecięcia z trzech lat, popr.ze
dzających rok podatkowy, a wprowadza ustalenie 
tych podstaw według wyniku z ostatniego roku ka
l~ndar:wwego, operacyjnego lub gospodarczęgo, po
przedzaj~cego rok podatkowy. 

Opodatkowanie dochodów z posiadłości grun
towych na podstawie wyniku z ostatniego roku ope
racyjnego, względnie gospodarczego, może mieć 
miejsce nawet w takich wypadkach, gdy płatnik za
miast prawidłowej ' rachunkowości gospodarczej pro-

• wadzi jakiekolwiekb~dź zasługujące na wiarę księgi 
lub zapiski racilunkowe, a w braku takich ksiąg, 
względnie zapisków, tal<że i wówczas, gdy obliczenie 
dochodu z posiadłości g{untowej za rok kalendarzo
wy pr~edstawia dla płatnika rzeczywistą trudność. 

§ 3. W razie opodatkowania na podstawie wy
ników z ostatniego roku operacyjnego, wzgl~dnie go
spodarc~ego nalety baczyć, aby przy opodatkowaniu 
w latach następnych był brany za podstawę opodat
kowania dochód z roku operacyjnego, względnie go
spodarczego, obejmującęgo również odpowiednie 
miesiące, inaczej bowiem nie byłoby ciągłości w op o
dątkowaniu. 

p r z; y kła d: Za podstawę opodatkowąnia płat
nika na rok podatkowy 1923 przyje.to dochód, osiąg
ni~ty przezęń w czasie od 1 lipca 1921 r. do 30 czerw
ca 1922 r. jako w roku opęr~cyjnym, względnie gos-

' podarczym; :;:a podstąw~ opodat!wwania tego same
go płątnika na na~tęplly rok podeltk9wy 1924 winic::n 
być przyjęty dQchod z roku operącYJnego, względnIe 
gospodarczego, obejmującego okres czasu od 1 lip
ca 1922 r. do 30 c;zerwCll 1923 r. i t. d. 

Do art. 6. 

§ 4. f\rtt 6 ustawy ull1pełnia § 12 ustawy 
pruskiej ~ . dnia 19 czerWCa 1906 r. nowym przepi
sem. rlotyczq(;ym \J!italania dochodu z drobnej włas
nosci gruntowej. 

W myśl tego przepisu przy oblicl aniu Qgólnego 
~o~hQdu ~ gospodarsfw rolnych poniżej 15·ha, poło
ionyth w odległości pOnad 5 klm. od granicy miast 
z ludflQścilt wyżej 100.000 mieszkańców, przyjmuje 
si~ doc:;,hód w wysokości nieprzekraczającej wartości 
4·ch centnarów metryc:z:nych żyta z 1 ha gruntu po 
cenach pr:z:ec,ie:tnych z rok~1 1922. 

Ponieważ wedle dany~h Qł6wnego Urz~du Sta
tystycznego, opartych na notowaniach giełdy poznań -

• 

skiej, przeciętna cena żyta z roku 1922 wynosH:, 
18.200 mk. za jeden centnar metryczny, przeto właSt 
ciciele gospodarstw rolnych, o których wyżej mowa, 
nie będą podlegali na rok podatkowy 1923 podatko
wi dochodowemu, o ile obok dochodów z gruntów 
nie posiadali w roku 1922 innego źródła dochodu 
(zakład przemysłowy, handel, rzemiosło, pośrednictwo, 
odnajem mięszkań letnikom i t. p.), względnie, o ile 
dochody z tych innych źródeł, łącznie z dochodami 
z gruntu, nie ' przewyższały wolnej od podatku kwoty 
dochodu dwóch miljonów marek. 

Wyrażenie "gospodarstw rolnych" należy rozu~ 
mieć w znaczeniu zwykłych gospodarstw, produkują
cych zboża i rośliny okopowe; nie zalicza się do nich 
ferm mleczarskich, pasiek, sadów, ogrodów war-,.yw
nych, hodowli roślin technicznych i leczniczych i t. p., 
lubo z rolą związanych lecz posiadających charakter 
przemysłowy. 

Do art. 7. 

§ 5. flrt. 7 ustawy wprowadza jednolitą skalt: 
podatkową dla wszystkich osób fizycznych i prawny\';h, 
nie wyłączając towarzystw z ograniczoną poręk~, dla 
których ustawa pruska z dnia 19 czerwca 1906 roku 
(§ ,18) przewidywała odrębną taryfę. 

W szczególności skala ta służy: 
1) do wyznaczania stawek podatkowych, przy

padających od ogólnego dochodu, osiągnię
tego przez płatnika ze wszystkich żródeł, 
z wyjątkiem uposażeń służbowych, emerytur 
i wynagrodzeń za najemną pracę; 

2) do określania stopy procentowej podatku, 
przypadającego od uposaień służbowych, 
emerytur i wynagrodzeń za najemn<;t praCEl, 
przekraczających 52.000.000 mk. W tym ostat
nim wypadku podatek oblicza się według ob
niżonejo 2% stopy procentowej odpowied
niego stopnia dochodu. 

Przykłady: 

"ad-l) 
a) Podlegąjący podatkowi ogólny dochód osoby 

fi~ycz;r.ej z ws;?;elkich ~ ródeł, z wyjątkiem uposaień 
służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną 
prac~, wynosi .. • • • ~ • . , • 60.000.000 mk, 

Podatek według 36 stopnia do-
chodu skali art. 7 wynosi • . • . 10.106.000 • 

b) Podlegal~cy podatkowi ogól
ny dochód osoby fizyc;mej z wszel
kich źródeł, z wyjątkiem uposażeń 
służbowych, emerytur i wynagrodzeń _ 
za najemną pracę , wynosi • • • .150.000.000 • 

PadaŁek według skali art. 7 wy-
nosi: od 120.000.000 -mk. dochodu . 30.000.000 .. 

od kaidych następnych pełnych 
5.000.000 mk. dochodu - po 1.250,000 
mk. zatem od 30.000.000 marek 
(1.250.000 X 6) :;= . • • • • • • 7.500.000 Ił 

nadto od 150.000.000 mk.-l i l/~o/o 2.250.000 " 

razem podatek: 39.750.000 n,l<:. 
c) Podlegający podatkowi og61-

ny dochód osoby prawnej wynosi • 60.000.000 • 
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Podatek wedle stawki 36 stopnia 
dochodu skali art. 7 wynosi. . . • 10.106.000 mk. 

d) Podiegający podetkO\vi ogó\-
ny dochód osoby prmvnej wynosi: .150.000.000 .. 

Podatek według skali art. 7 wy-
nosi od 120.000.000 mk. dochodu. . 30.000.000 " 

od każdych nc:stępnych pełnych 
5.000.000 rnk. dochodu po 1.250.000 
marek zatem od 30.000.000 marek 
(1.250.000 :< 6) = 7.500.000 

ra'zem podatek 37.500.000 mk. 

~d-2) 
Przykiady dotyczące potrąceń podatku docho' 

dowego od uposażer'l służbowych, emerytur i wyna
grodzerl za najem!1ą pracę zamieszczolie są przy § D 
niniejszego rozporządzenia. 

Do art. art. 15 do 25. 

§ 6. Artykuły 15 do 25 ustawy zasadniczo 
zmieniają przepisy USC2lwy pruskiej z dnia 19 czerwca 
1906 r., dotyczące opodat.kowania d ochodu z UDosa
żeń służbowych, emerytur i wynagrodzeri za 113jemną 
pracę· 

Zmiany te przedstawiają się następująco: 
1) dochodów wyżej wymienionych nie włącza 

się do ogólnego dochodu płatnika; 
2) przedmiotem opodatk9wania jest dochód bie

żący, a nie osiąO~i f.;ty w roku ubiegłym, po
przedzającym rok podatkowy; 

3) za podstawę podatku przyjmuje się . obliczoną 
w stosunku rocznym wysokość uposaienia, 
emerytury lub wynagrodzenia za najemną 
pracę, przypadającą do wypłaty za pewien 
okres czasu. 

Wynagrodzenie jednorazowe, względnie 
wynagrodzenie za wykonaną pracę, przypa
dającą do wypłaty oprócz wynagrodzenia za 
pewien okres czasu, dolicza się do wysokości 
ostatniego perjodycznego wynagrodzenia, ob-
Jiczonej w stosunku rocznym; . 

4) . granica wolnego od opodatkowania dochodu 
jest wyższą dla dochodu z uposażell służbo
wych, emerytur i wynagrodzell za najemną 
pracę, aniżeli dla dochodów z innych żródeł; 

5) przewidziane w dziale II dO'chody opodatko
wuje się w całości i nieuwzględnia się odli
czeń i zn'iżek podatkowych, o których mowa 
w §§ 8, 19 i 20 us tawy pruskiej z 19 czerwca 
1906 r. nadto przy tego rodzaju, dochodach 
nie m a zastosowa nia postanowienie § 10 tej
że ustawy. w przedmiocie doliczania dochodu 
żony do dochodu podatnika; 

6) podatek od dochodu z uposażeń służbowych, 
emerytur i wynagrodzeli za najemną pracę 
oblicza siużbodawca i pobiera drogą potrą
cenia przy każdorazowej" wypłacie; 

7) do podatl~u od dochodu z uposażeń służbo
wych, emerytur i vJynagrodz:eń za najemną 

. pracę ustanawia się doda tki na rze cz gm in 
mi ejskich i powiato\V ~l ch z\viązków komunal
nych w wysokości 3% od wypłaconego wy
nagrod ze nia. Dod<!tki te oblicza służbodawca 
1 potrąc,p wraz z podatkiem na rzec~ tego 

miasta, względnie tego powiatowego związku 
komunalnego. w obrębie którego zami,eszkuje 
pracownik, otrzymujący wynagrodzenie. 

§ 7. W związku .ze zmianami; przytoczonenii 
\V § 6 niniejszego rozporządzenia, z.a dochód z upo
sażeń służbowych, emerytur i wynagrodzen za na
jemną pracę uważać należy wszelkiego rodzaju wy
nagrodzenia w pieniądzach lub w naturze, jakie pra
cownik UZySKuje od służbodawcy ze swęgo stośunku 
służbowego . lub z tytułu najmu pracy. . . 

W szczególności należą tu: 
1) uposażenia służbowe; dodatki osobiste" dc~ 

datki służbowe, remuneracje, tantjemy, czes· 
ne, taksy egzaminacyjne, promocyjne, wyna
grodzenia od sztuki, akordowe, żetonowe, 
prowizje i wszelkie inne dodatki, jakąkolwiek.
bąd :~ nel.wę maj;'\ce. pobierane przez oficerów, 
duchownych wojskowych, urzędników woj
skowych, pracownikóvl par'lstwowych, ; samo
rządowych i innych instytucji publicznych, oraz 
przez pracowników, pozost<!jących \V prywat
nym !;tosunku służbowym lub w .. ~tosunku 
najmu pracy (urzędnicy prywatni .. pomocnicy, 
robotnicy. służący i inni podobnego rodzaju 
pracol.lmicy prywatni). ' 

Wspomniane wynagrodzenia należy uważać za 
dochód bez względu na to, czy zapewnione są w su
mach z góry ustanowionych, (rocznie, miesięc.znie, 
tygodniowo. dziennie), czy też otrzymywane według 
innych norm) przepisy służbowe, umowy, zwyczaje 
i t. p.). N~zwa wync:Jgrodzenia oraz ol<oliczność, czy po
bierane wynagrodzenie jest związane z uprawnieniem 
do emerytury lub nie, nie czyni żadnej różnicy; , 

2) dopłaty, wyznaczone na utrzymanie księżorll 
świeckim i członkom zakonów regL!larnych 
z funduszów PCil1stwa. samorządów lub z' in
nych funduszów publicznych (uzupełnienia 
kongruy); " . 

3) emerytury i zaopatrzenia, jakie pobierają 
wyżej wymionione osoby z powodu cz;aso\ve~ 
go lub stałego przeniesienia w stan spotzyn
I\U, zlbo po wystąpieniu z czynnej służby, 
względnie po zaprzestaf.1 iu pełnienia obo
wiązku z innych przyczyn, oraz zaopatrzenia, 
jakie wdowy, sieroty 'po wspomnianych oso
bach pobierają od słu'żbodawcy, albo też 
z funduszów i kas, do których służbodawcy 
składają wkłady na emerytury lub zaopa
trzenie; 

4) oprócz świadczeń w gotówc<:! uwzględnić na
leży także wartość dochodów w ' naturze, 
otrzymywanych od służbodawców, , tudżież 

. wartość czynszową udzielonego bezpłatnie 
przez służbo dawców mieszkania. Do podle
głego podatkowi dochodu urzędników pań~ 
stwowych nie należy doliczać wartości czyn~ 

. szowej mieszkań służbowych lub gruntu 
w użytkowanie oddanych, za które czynsz 
potrąca ' się z uposażenia służbowego. We 
wszystkich innych przypadkach wartość miesz
kania w naturze obliczać należy w myśl 
ustępu drugiego .§ 14 ustawy pruskiej z dnia 
19 czerwca 1906 r. . ' . 
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Natomiast wynagrodzenia z tytułu najmu pracy, 
stanowiące świadczenia wyłącznie za wynik pracy, 
albo za \'lykonaną pracę, a nie wytwarzaj(jce w cza
sie trwania pracy stosunku zależności od pracodawcy 
i' wskutek' tego nie pochodzące od służbodawcy, na
leżą do kategorji dochodów, płynących z zajęcia ża
wadowego lub z zatrudnienia w celach zarobkowych 
i podlegają opodatkowaniu wedle p rzepi~~w działu l 
ustawy z dnia 15 cźerwca 1923 roku. ' Tu prze
dewszystkiem należą ' wynagrodzenia za roboty na 
zamówienia, wynagrodzenia za pracę platmj o d sztuki, 
a' wykonaną dla potrzeb przeds iębiorstwa · handlowe
go ' Iub przemysłowego poza z<:·kladem tęgoż (prze
mysłdomowy), następnie wszelkie świadczenia, jakie 
podatnicy otrzymują ze względu na swoje stanowisko 
od osób trzecich, bez względu na to, Gy ś\viadcze
nia te mają charakter datków obowiązkowych, czy 
też · padarków dobrowolnych, a w szczególności: 

a) dochód duchownych z opłat stuły, z opiat 
za odprawianie mszy, stypendji mszalnych 
i t. p., oraz z innych darów jakie duchowni 
ze względu na ' swój urząd otrzymują; 

. b) dochód, który słud zy publiczni i prywatni 
(słudzy, wożni, port jerzy, dozorcy domów, 
kelnerzy i t. p.) otrzymują w postaci datków 
lub podarków nie od służbodawcy, lecz od 

. innych osób za usługi lub ze zwyczaju przy 
pewnych sposobnościach. 

Dochód duchownych z gruntów i budynków 
kościelnych o}(reśla się w myśl § 12 ustawy pruskiej 
l dnia 19 czerwca 1906 r. i opodatkowuje się jako 
dochód ze żródeł wym ie nionych w § 6 punkt 2 tejże 
ustawy. 

Do art. 17. 

§ 8. Przy każdej 'Wypłacie uposażenia, którego 
o wysokość obliczona w stosunku rocznym, wynosi 
p,onąd 7.200.000 mk. do 52.000.000 mk. włączn ie , po
bięra się pod~tek według sbli załączonej do art. 17, 
drQgą potrącenia pr,zE!z służbodawc~. 

Przy wyplacie uposa~eń przekraczając;::ych w sto
sunku rocznym 52.000.000 mk. podatek pobiera się 
również drogą potrącenia przez służbodawcę, lecz 
według stopy procentowej odpowiedn iego stopnio 
skali art. 7, obniżonej o 2% (§ 5 ustęp 2 nin iejszego 
rozporządzen ia) ; 

O ile wysokość uposażen i a ulegnie zmianie, 
należy już przy najbliższej wypłacie uwzględnić za
szłą zmianę i za podstawę potrą·~enia przyjąć kwo
tę zmienionego uposażen ia, ob liczoną w stosunku 
rocznym. 

Stopę procentową podatku, przypadającego od 
jednorazowych wyl1agrodzeli, ustaia się w ten spo
sób, że jednorazowe wynagrodzenie dodaje się do 
sumy ostatnio wypłaconego perjod ycznego uposaże
nia, obliGonego w stosunKU rocznym; podatek zaś 
potrąca się według otrzyma nej w ten sposób stopy 
procentowej od sumy jednorazowo wypłaconego wy-
nagrodzenia. . 

Przykłady, dotyczące postępowania przy potrą
taniu poda tku dochodowego od uposażell s!u żbo
wych.o emerytur i wyn~grod~e r'i Z<1 m~jei1lilą p racę 
zamieszcz.unc: s~ przy (j L3 i ;iiliejszego rozport.adzenia. 

Do art. 18 część pierwsza. 

§ 9. Wszyst~ie osoby fizyczne i pr:awne (służbo
dawcy), wypłacające osobom zamieszkałym ' na ob
s zarze R:? ec:::ypospo l j ~ej pobkiej uposażenia służbowe, 
emerytury i wszeikiego rodz<'!j u wyncgrodzenia VI pie
niądzach lub w naturze, które wynikają ze stosunku 
służbO\vego lub z tytułu najmu pracy, są obowią
zane , poczyn ając od 1 sierpnia 1923 r., oblicza ć i po
trącać podatek na zasad<1ch, wyłuszczonych. w ut. 17 
ustawy, oraz w § 8 niniejszego rozporządzeni<1. 

Obowiązek potrącania podatku ciąży na urzę 
dach, względnie na kasach państwowych, związkac;}t 
kom unalnych i innych instytucjach publicznych row
nież w wypadkach wypłacania z polskich funduszów 
publicznych uposażeń służbowych i emerytur oso
bom przebywającym lub zamieszkałym poza obsza
rem Rzeczvpospoli tej. 

Sprawa potrącania podatku za czas od 1 kwiet
nia 1923 r. do końca lipca 1923 r. będzie uregulo
waną osobnem rozporządzeniem Ministra Skarbu . . 

Do art. 18 cz~ść druga i · następna. 
§ 10. Potrącone przez służbodawcę w ciągu 

mi~siąca kwoty podatku winny być wpłacone do 
kasy skarbowej w . terminie do dni 14 po upływie 
tegoż miesiąca . 

Przy wpłaceniu służbodawta o.bowiązany jest 
złożyć w kasie wykaz potrąceń, sporządzony według I 

przepisanego wzoru lub odpis listy płacy , o ile ta
Iwwa zawiera dane niezbędne do sprawdzenia pra
widłowości dokonanych potrąceń. 

Za niezbędne dane uważa się nazwisko i imię 
pracownika, miejsce zamieszkania pracownika, rodzaj 
jego zaję cia, wysokość wynagrodzenia VI gotówce 
oraz wartość pieniężna wynagrodzenia w naturze, 
oznaczenie okresu czasu, za który wypłaca się wyna
grodzenie, wysokość wynagrodzenia obliczona w sto
sunku rocznym, kwota potrąconego podatku, wresz
cie potrąconego dodatku na rzecz gmin miejskich 
i powiatowych związków komunalnych (art. 25 ustawy). 

Pracowników, zamieszbłych w obrębie jednego 
i tego samego m iasta, względnie w obrębie jednego 
i tego samego powiatowego zwiąZKU komunalnego, 
należy w wykazie, względnie w odpisie listy płacy 
zamieszczać odrębnie. Służbodawcy mogą również 
spofl:ądzać odrębne wyk1.lzy potrąceń wedle miejsca 
zamieszkania pracowników. 

Kasa skarbowa wystawia służbodawcy pokwito
wanie na ogólną sumę wpłaconego podatku, prze
syfa wy kaz, względnie odpis listy płacy do właściwej 
władzy podatkowej I instan cj i wraz z odnośnym po
mocni czym dziennikiem przy chodu. 

Do art. art. 19 i 20. 

§ 11. Wymia;o podatku w wypadkach, gdy sł uż
bodawca nie wpłacił podatku ' wcale, lub wplacił za 
mało, uskutecznia władza podatkowa po sprawdzeniu 

. wykazów (list płac y), względnie po zabraniu mater
jałów przez urzędników, delegowanych na zasadzie 
art. 20 ustawy. 

Do art. 25. 

§ 12. I1rt. 26 w;l1v"y wprowndza nowy przepis, 
w myś l Idórego ni:llein.J~ć podatku dodl0clo,wt!S<> 
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wraz z dodatkami na rzecz gmin i związków samorząd
nych, przypadająca do zapłaty w trzecim i <;zwartym 
kwartale kalendarzowym 1923 r., winna być zapła
cona w takiej wysokości, jaka wypadnie z przenmo
żenia tej . należności przez wykładnik, wyrażający 
wzrost przecit;:tnych cen hurtowych w pierwszej po
łowie rakli 1923 w porównaniu z' przeciętnemi cenami 
hurtowemi w roku 1922. 

Wysokość tego wykładnika zostanie przez Mi
nistra Skarbu podana do wiadomości publicznej 
i władz podatkowych przed 1 sierpnia 1923 r. 

Przemnożeniu przez wykładnik wzrostu cen hur-
.. towych nie podlegają te kwoty podatl~u, które płatnik, 
korzystając z przysługującego mu prawa na zasadzie 
postanowienia ustępu drugiego § 67 ustawy pruski~j 
% 19 czerwca 1906 r., wpłaci z góry na poczet na
leżności za trzeci i czwarty kwartał 1923 r. najpóź
niej do końca lipca 1923 r. 

Przykłady: 

Płatnikowi ustaliła komisja dochód 
w kwocie. . • • • • • . • • • 4.000.000 mk. 

od tego dochodu podatek według 
skali art. 7 wynosi. . • • • • • • 114.400 mk. 

dodatek do państwowego podatku 
dochodowego na rzecz związków samo-
rządnych (art. 13). • • • • • •. 45.600 mk. 

raZem. • • 160.000 mk. 

Z wymierzonego na rok 1923 podatku w kwo
cie 160.000 mk., z uwagi na postanowienie art. 32 
ustawy, przypada do zapłaty w roku podatko'wym 1923 
kwota 120.000 mk. 

Stosownie do postanowienia ust~pu pierwszego 
§ 67 ustawy pruskiej z dnia 19 czerwca 1906 r. po
wyższa należność podatkowa 120.000 mk. płatna jest 
w kwartalnych ratach, poczynając od drugiego kwar
tału 192~ r., po 40.000 mi" 

Gdy płatnik uiści przypadającą do zapłaty 
w trzeCim i czwartym l<wartale należność wy
nOSzllcą ogółem (40.000+40.000 mk.) 80.000 mk. 
przed końcem lipca 1923 r.-wykładnik nie b~
dzie stosowany. 

O ile zaś płatnik na poczet powyższych 
80.000 mk. wpłaci przed końcem lipca 1923 t. 
tylko 50.000 mk.,-pozostała należność :50.000 mk. 
ulegnie zwiększeniu drogą przemnożenia przez 
wykładnik. 

Jeżeli płatnik nie skorzysta zupełnie z przy
sługującego mu prawa płacenia przed końcem 
lipca 1923 r. przypadającej do zuplaty IN trzecim 
i czwartym kwarta le 1923 r. należności,-będzie 
obowiązany w terminach ustawowych należność 
tę uiścić w takiej wysokości, . jaka wypadnie 
z przemnożenia jej przez wykładnik. 

Do art. 27. 

§ 13. Z , uwagi na postanowienia art. 27 ustawy 
skala pod~tkwa, stosowana przy potrącaniach podatku 
(art. 17 ustawy), ulega zmianie w zależności od wy
kładnika wzrostu cen hurtowych. 

Wykładnik ten ustala Minister Skarbu nakażdy 
kwartał kalenc;larzowy, oraz podaje do publi,znej wia
domości odr~bnem rozporządzeniem wraz z odpo-

;C' , . _' fi .. ,~h_, - - -

wiednio ułożoną skalą, według której należy w danym 
kwartale kalendarzowym potrącać podatek od docho
dów z uposażeń służbowych, emerytur i wynagro
dzeń za najemną prac~. 

Wysokość wykładnika wzrostu cen hurtowycb, 
oraz skala, obowiązująca w trzecim kwartale ' kalen· 
darzowym 1923 r. została ogłoszona w rozporządze
niu Ministra Skarbu z dnia 12 czerwca 1923 r. (pz. 
U. R. P. N!~ 63 poz. 482). Temsamem w powyższym 
kwartale nie bądzie miała zastosowania pierwotna 
skala, podana wart. 17 ustawy. 

Przykłady: 

I. W dniu 1 sierpnia 1923 r. wypłaca się pra
cownikowi tytułem uposażenia stałego za sierpień 

2.000.000 mk. 
równocześnie wypłaca się temu pra-
cownikowi miesięczny dodatek dro-
żyżniany, płatny pierwszego dnia 
każdego miesiąca w wysokości. • . 1.000,000 mk. 

razem. • 3.000.000 mk.., 

Wysokość tego uposażenia obliczona w stosun
ku rocznym - (3.000.000 X 12) wynosi .36.000.000 mk. 

Stopa procentowa od rocznego dochodu 36.000.000 
mk. przy zastosowaniu skali, podanej w rozporządze
niu Ministra Skarbu z dnia 12 czerWCa 1923 r. (Dz. 
U. R. P. N2 63 poz. 482) wynosi 2% • 

Służbodawca winien potrącić tytułem podaiku 
w dniu 1 sierpnia 1923 r. przy wypłacie wspomni,a
nych 3.000.000 mk. - 60.000 mk., nadto 3% od \'vy
płaconego wynagrodzenia tytułem dodatku komunal
nego (art. 25 ustawy) 90.000 mk., czyli razem 150.000 ri1k. 

II. W dniu 1 sierpnia 1923 r. wypłaca się pra
cownikowi tytułem miesięcznego uposażenia stałego 
kwotę. • . • • • • • • ,. • • 2.000.000 nik. 
nadto wypłaca si~ temu pracowniko-
wi w tym sarnym dniu kwartalne 
uposażenie dodatkowe w kwocie. 900.000 mk. 

razem. • 2.900.000 mk. 

Miesięczne uposażenie stałe, obliczone w sto
sunku rocznym (2.000.000 X 12) wynosi 24.000.000 mk. 

Uposażenie kwartalne, obliczone 
w stosunku rocznym (900.000 y 4) 
wynosi • • • • • • • • • • . 3.600.000 mk. 

razem. • 27.600.000 mk. 

Stopa procentowa od rocznego dochod u 27.600.000 
mk. według skali, podanej w rozporządzeniu Ministra 
Skarbu z dnia 12 czerwca 1923 r., wynosI 1,7%. 

Służbodawca winien zatem potrącić przy wypła
cie wspomnianych 2.900.000 rnk. podatek w kwocie 
49.300 mk. nadto 3% od wypłaconego wynagrodze
nia tytułem dodatku komunalnego t. j. 87.000 mk. 
czyli razem 136.300 mI<. 

III. W dniu 1 sierpnia 1923 r. wypłaca si~ pra
cownikowi: 

a) tytułem miesięcznego wynagrodzenia stałeg,o 

b) tytułem 'miesięcznego dodat
2.000.000 mk. 

ku drożyźnianego. • • '.' 1.000.000 mk. 
razem. • 3.000.000 rok. 
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PodaŁek jak W przykładzie I) wynosi 60.000 mk. 
El dodatek 90.000 mk. 

W dniu 15 sierpnia 1923 r. wypłaca się temuż 
pracownikowi dalsze dodatkowe wynagrodzenie per
jodyczne (np. uzupełnienie miesięcznego dodatku 
drożyźnianego) w kwocie 500.000 mk. 

Celem obliczenia stopy procentowej podatku od 
tego ostatniego wynagrodzenia ptzyjmuje. się wypła
cone już 1 sierpnia 1923 r. 3.000.000 mk. + wypłaca
ne 15 sierpnia 500.000 mk.-razem 3.500.000 mk. X 
12=42.oo0.000mk., od której to sumy według skali, 
podanej . w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 
12 czerwca 1923 r. przypada stopa procentowa 2,5%. 

Służboclawca winien potrącić od wynagrodzenia 
dodatkowego, wypłaconego w dniu 15 sierpnia 1923 r. 

' . w kwocie-500.000 mk., podatek w kwocie 12500 mk. 
nadto 3°(0 od tegoż wynagrodzenia dodatkowego ty
tułem dodatku komunalnego t. j. 15.000 mk., czyli 
fazem 27.500 mk. 

IV. Pracownikowi, o którym mowa w przykł.a
dzie III, wyplaca się w dniu 20 sierpnia 1923 r.: 

a) dalsze uzupełnienie miesięcznego dodatku 
drożyźnianego w kwocie.. 100.000 mk. 

b) renumerację, względnie zapo-
mogę jednorazową w kwocie 4.000.000 mk. 

Celem ustalenia stopy procentowej od tych 
ostatnich wynagrodzeft, przyjmuje się: wypłacone 
W dniu 1 i 15 sierpnia 1923 r. \'iynagrodzenie 
3.500.000 mk. + 100.000 mk. razem 3.600.000 mk. X 
12=43.200.000 mk. Do tej kwoty dolicza sie: jedno
razowe wynagrodzenie (remunerację, wzg l ędnie za
pomog~) w ~wocie 4.000.000 mk. - tazem 47.200.000 mk. 

Ponieważ stopa procentowa od 47.200.000 mk. 
wynosi według skali, podanej w rozporządzeniu Mi
nistra Skarbu z dnia 12 czerwca 1923 r. 2,50;0, zatem 
podatek od wynagrodzer'J wypłaconych w dniu 
20 sierpnia '1923 r. w kwocie 4.100.000 mk. wynosić 
b~dzie 102.500 mk. nadto 3% od wypłaconych 
4.100.000 mk. tytułem dodatku komunalnego t. j. 
123.000 mk., czyli razem 225.500 mk. 

V. W dniu 1 sierpnia. 1923 r. wypłaca się pra
cownikowi tytułem wynagrodzenia stałego za miesiąc 
sierpień. • • . • • • • • • • 2.000.000 mk. 
nadto w tymże dniu wypłaca się te-
mu pracownikowi miesięczne wyna-
grodzenie za godziny nadliczbowe za 
miesiąc kwiecień 1923 r. w kwocie 500.000 mk. 

ralem. • 2.500.000 mk. 

Podstawę do obliczen ia stopy procentowej sta
nowi suma . wpłaconego wynagrodzeniu VI stosunku 
rocznym (2.500.000 X 12) t. j. . . 30.000.000 mk. 
od której według skali obowiązującej w trzecim 
kwartale 1923 r. a podanej w rozporządzeniu Mini
stra Skarbu z dnia 12 czerwca 1923 r., wypada sto-

. pa procentowa '1,7% . 

Podatek zatem od wypłaconego wynagrodzenia 
2.500.000 mk. wynosi 42.500 mk., a nadto 3% od 
tegoż wynagrodzenia tytułem dodatku komunalnego 

" (art. 25 _wstawy) t. j. 75:000 mk., czyli razem 117.500 mk. 

§ · 14. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 1y· 
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
1 kwietnia 1923 r. 

Minister Skarbu: H. Lintf~ 

572. 

Rozporządzenie .Ministra Skarbu 

z dnia 18 lipca 1923 roku 

w przedmiocie ustalenia wykładnika podwyikl 
raty podatków grunto\vych i budynkowych, 
przypadającej za drugie półrocze 1923 roku. 

Na podstawie art. 9 i 19 ustawy 'z dni::.t 
15 czerwca 1923 roku (Dz. U. R. P. N~ 65, poz. _,05) 
w przedmiocie wyrównania podatków gruntowyc.h, 
tudzież niektórych podatków budynl<owych, zt'lrządza 
sIę co nascępuje: 

§ 1. Wykładnik podwyżki drL)giej raty poda~
ków gruntowych i budynkowych oraz oddzi~lfly ~ h 
dodatków, przypadającej za drugie półrocze 1923 r. 
ustala s ię w wysokości 1,1. 

§ 2. Rozporządzenie nininiejsze obowląwje nn 
całym obszarze Rzeczypospolitej i wchodzi w życie ' 
z dniem ogtoszenia. 

Minister Skarbu: H. Linde 

--
573. 

Rozporządzenie Ministra Pracy 
Społecznej 

z d nia 12' lipca 1923 r. 

Opieki 

w przedmiocie poclnyższenia dodatków drożyź
nianych do świadczeil, zapewnionych ustawą 
o ubezpiecteniu pensyjnem funkcjonarjuszy 
w sIużbie prywatnej i niektórych funkcjonar
juszy w słui.bi~ publicznej, obo\jl/iązującą na 
ziemia ch w b. państw4:lch austrjackiego i wł:!
gicr:;kiego, a wchodzących obecnie w rJkład 

Rze!=zypospolitej Polskiej. 

Na podstaw ie art 53 ustawy z dnia 10 cz.e rwca 
1921 r. (Dz. U. R. P. N2 59, poz. 370) w p rzedmiocie 
zmiany przepisów ustawy z dn ia 16 grudn: a 1906 r. 
o ubezpiecze niu pensyjnem funkcjonarjuszy VI siuż
bie prywatne j i nlei,tó rych funl\cjollarjuszy w Słll;'~bie 
publicznej (H us tr. Dz. U, P. z 1907 r. Nil 1) w im:mie
niu, lI s talone m rozporządzeniem cesarskief11 1. dni:l 
25 czerwca 1914 t. o ubezie tzeniu pensyjnem (f\ustr. 
Dz. U. P. N2 138) zarządza się co l1c::stęp uje: 


