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37. 
. Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustllwę na· 
st4tpujłlceJ treśći: , 

(JS t a w a 
z dnia 14 grudnia 1923 r. 

O uprawnieniach organów wykonawczych władz 
skarbowych. 

I\.rt. · 1. Organami wykonawczemi władz skar
bowych są urzędnicy skarbowi, powołani do spełnia
nia czynności, określonych w artykułach 2 do 4, 
bądź na mocy przepisu ustawowego, bądź na skutek 
polecenia, wydanego przez właściwą władzę skarbową 
w sprawi'e poszczególnej. 

Przepisy art. 3 i 4 niniejszej ustawy mają ana
logiczne zasŁosowanie do tych organów wykonaw~ 

/ '-
czych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , względnie 
związków samorządowych, którym czynności, przewi.l _ 
dziane wart. 2, zostały zlecone na podstawie ustaWy 
lub rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. 
wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Rrt. 2. Zakres działania organów wykonaw
czych obejmuje: 

a) W dziedzinie podatków bezpośreanich i OpłDt 
skarbowych: 

1) zbieranie danych, potrzebnych do wymierze
nia podatków i opłat, 

2) pobór należności, 
3) ściąganie zaległości. 

b) W dziedzinie ceł poza mIejscem urz~do
wania urzędów celnych: przeprowadząnie 
dodatkowej kontroli celnej wewnątrz kraju. 
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c) W ob u powyższych d ziedzinach Oraz w dzie- . 

dzin ie podatków spożywczych i monopolów 
państwowych: 

.1) czuwanie nad , ścisłem przestrzeganiem prze
pisów o podatkach bezpośrednich, opłat2'lc.h 
skarbowych, podatkach spożywczych (akcy
zach), cłach i monopolach państwowych, 

2) śledzenie czyr.ów karygodnych, przewidzia
. nych w przepisach o podatkach, opłatach 

i cłach, wykrywanie ich i zawiadamianie o nich, 
właściwej władzy. 

P..rt. 3. Środki, służące organom wykonawczym 
do spełnienia czynności, określonych wart. 2, są na
stępujące: 

. 1) kontrolowanie zakładów handlowych i prze-
mysłowych, podlegających urzędowemu do
zorowi skarbowemu, oraz badanie towarów, 
znajdujących sit:: bądź na składzie VI tychże 
zakładach, bądź też transportowa nych do nich; 

2) przeszukiwanie zakładów handlowych i prze
mysłowych, podlegających urzędow'emu do
zorowi skarbowemu; przewidziane w odnOś
nych ustawach podatkowych orat przepisach 

. e.elnych; . . , . 
3) rewizja dokumentów i ksiąg, znajdujących 

się w posiadaniu podatników, w grsnicath, 
, zakreślonych w odnośnych ustawach, żądanie 

od podatIJik6w wyjaŚnień co do OKo:ic:mości I 

faktycznych, których znajomość potrzebna 
jest do wymjel'zenia podatku, op~aty lub da, 
albo ustalenia, czy zachodzą warunki uwol
nienia od tych danin. 

flrt. 4.- Celem śledzenia czynów karygodnych 
w zakresie podatków spożywczych i monopolów pań
s twowych organy wykonaw~ze majq prawo: 

a) dokonywać tymczasowego zającla i wzięcia 
w przechowanie towarów i innych przedmio
tów, przewożonych i przenoszonych, co do 
których zachodzi uZasadnione podejrzenie, iż 
pozostają w związku z popełnieniem prze
stępstwa skarbowego. W razlm konhlcznej po
trzeby wojno przeprowadzać rewizję osobistą. 

Tymcz~sowe zajęc:ie lub wzil!lcie w prze
cnO\vanie ogr~nicza się do dni 8, po których 
upływie towary lub przedmioty winny być 
z\vol niOńe) Gl ile zajęcie lub wzięcie w prze
chowanie nIe b~dl;ie utrzymane w mocy przez 
Włd{;iWe w ładze podług obowiązujących u$hlw. 

Organ wyl<On6wczy witlien towary i inne 
prted mloty, zajęte i wzięte w przechowanie; 
odstClwić do najbliższego urzędu skarbowego, 
względnie celnego lub urzędu gminnego, 
l tutaj starać się ustalić ich pochodzenie. 
Posiadaczowi zajętych towarów, względnie 
przedmiotów, który d owodnie wykde tożsa
mość swej osoby, wyda organ wylwoawczy 
pośwladclenle wzięcia w przecf10wanie tO\\Jaru, 
względnie p rzedmiotu, z dokładnem wymie
nieniem il ości i wagi, ewerttual!1,ie z dokład
nym opisem tegoż w tJostaci protokółu. Je
żeli posiadacz zakwestjonowanych przedmio
tów jest nieobecny lub niezrtany, winien organ 
wykonawczy ' z łożyć to po~\Viadczenie w naj-

bliższym urzędzie gminnym. Pos iadacz lub 
urząd gminny potwie.dza odbiór poświadcze
nia na oryginale protokółu ; 

b) przeprowadzać rewizję pomieszczeń, co do 
których Zachodzi· uZllsadnione podejrzenie, 
że IN nich złożone są. lub I:lkryte towary, 
podlegające opodatkO\-;aniu \ (ocleniu) lub 
opłacie stemplowej (kurty do gry), albo przy
rządy, służące do wyrobu talcich towarów lub 
wyrobu produktów', będących przedmiotem 
monopolu P~[1stwowego. 

Rewizj<l tego rqdzaju pomieszczeń winna . 
być przeprowadzona na polecenie władzy skar
bowej conajmniej I. instancji, a bez takiego 
polecenia, jeieli zwłoka \V jego uzyskaniU 
grozi niebezpieczeństwem zatarcia śladów 
przcsh:;pstwa skarbowego, organ wyl<ohawc:zy 
może som Wydi:lĆ zarządzenie przeprowadie- . 
nie rewizji i zarządz~t1le to wykonać. 

Przy rczpoc;lqdu rev.'izJi należy posia
daczowi pomieszczen i ę okazać zarządzenie 
jej pr7.eprbwad~enia, ~wrócić jego uwagę na 
sankcje karne w razie usiłow~nia udaremn ie-. 
nio rewizji i starać się bez rozgłosu rewizję 
przeprowCl dzlć. . 

Rewiżję przeprowadz:a się w obecności 
organu miejscowej władly beżpieczer'lstwa 
pub!itz.neoo, o ile tylko jest to możliwe, oraz 
dwóch bezs~ronny<:h świtrd~ów . . f 

ZnaleZione przy reWIZJI towary I. rzeczy, 
co do których zachodzi podejrzenie, iż pozo
stają IN związku Z popełnieniem przestępstwa 
skarbowego, nalcży zająć, wziąć w przechowa
nie I pokwitować IN sposób, powyżej pod a) 
określony. , . . 

Z odbytej rewiżji sporzą~za się bez
zwłotznle protoI{ół. O 'ile rewizja n ie wydała 
rezultatów, należy wydClć poświadczenie z wy-. 
nlku odbytej reWizji. 

. Odpis prolo l{ółu winięri być bezzwłocz
'I.le dor~t.:ony miejscowej poli<.:ji państwowej ; 

c) l{otzystać z ogólnych uprawnien, przysługują
cych władzom bezpieczeństwa publicznego 
p~zy śdgacliu przestępstw, przewidzianych 
w ogólnej u5t<'lwie karn~j, O ile pr~edmlot~i'tI 
dochodzenia są prze-stępstwa, ścigane w dro
dze sądowej, a popełnione w związRu z prze
stępstwClrni skarbowemi. 

Tego rodZaju dochodzenia mają organy wyko
ntl\vcte ptteprewadzać zasadniczo przy współudziale 
organów policji państwowej, a tylko gdyby tych orgtl
nów nie było na miejscu - same,obowiązane są je
dnak w tym ostatn im wypadku donieść o wyniku 
dochodzet'i najpói:hiej do 24 !Jedz in właściwej ko:nen
dzie policji państwowej, włElściwemu Sc:lclowi i włą.
ściwej władzy skarbowej. . 

Przy p rzeprowadzeniu ' tych d'Ochodzefi należy 
stasować ogólne pi'zepi3y ustóYJy o postępowaniu 

. karnem. Z z!lJętcml . przy tych dochodzeni~<::h towa
rami i rzeczomi nał~zy postąpić W sposób, przewi
dziany \'J punktach a) i b) hlniejś!ego artykułu. 

Art. 5. Je~elj dochodzenia j przy których za
ch6dzi możliwość wykrycia przestępstwa skarbowego, 
przeprowadzają funkciCm~rjuśze policji pallstwowej 
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lub inne organy wykonawcze, to rrJt3ją obowiqzek 111 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 4 poz. 28) oraz 
zwrócić się do m:,lblliszego skarbowego orgtmu wy· zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 stycz· 
kOrlawczego o vJspółdzi"alanie. nia 1924 r. zarządzam co następuje : 

W tym wypadlm ma skurbowy organ wykonaw-
czy, stosować Się do wskazówek tego, kto dochodze. I\rt. 1. Oprócz za-liczki na poczet podatku ma, 
niarąi kIeruje, I o wyniku dochodzell bezzwłocznie jątkowego, przewidzianej w części ostatniej art. 32 
zło:':yć sprawozdanie właściw€!j władzy skarbowej. ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku mająt
Zrrtllezlone przy tych dochodzeniZlch towary i rzeczy, .kowym (Dz. U~ R. P. N:2 94 poz. 746), będzie pobra· 
co do których zachodzi podejrzenie, iż posłużyły do na druga zaliczka na poczet tego podat!;;u. . 
popełnienia przestępstwa skarbowego, o ile nie zo- Rrt.2. brugą z2lliczkp, (art. 1 nin. rozp.) opłacają : , 
stają jako dowody rzeczowe zajęte przez inną wła- l 1) wszyscy płatnicy, którym wymierzono pierw- . 

. dzę, winien organ wykonawczy zająć i wziąć w prze- szą zaliczkę na poczet podatku majątl{owego w myśl 
t:howanie przy zastosowClniu przepisów art. 4. ostatniej części art. 32 ustawy z dnia 11 sierpnia 

Art. 6. Przy \Nykonaniu czynności urżędowych 1923 r. o podatku majątkowym (Dz. U. R. P. N!! 94 
oraz przy ściganiu przestępców na gruntach lub w po- poz. 746); - .. 
mieszczeniach, służących dla celów wojskowych, or- 2) na obszarze gómośląskiej części wOjewódz. 
gan wykonawczy obowiązany jest zgłosić się wpierw twa śląskiego nadto, oprócz płatników pod 1) wyroie' ~ 
LI . odnośnej zwierzchności . wojskowej, tam się wyle. nionych, także płatnicy wolni od podatku obrotowego 
gitymować, okazać polecenie i prosić o asystencję. według niemieckiej ustawy o podatku obrotowym 
, z dnia 24 grudnia 1919 r. (Dz. ust. Rzeszy str. 2157) 

Art. 7. Pri'y wykonywaniu czynności uizędo- w brzmienfu ustawy z dnia 8 kwietnia 1922 r. (Dz. 
wy ch w pomieszczeniach, . należących do cywilnych ust. Rzeszy str. 373), a wykonywujący przedsiębiorstwa 
władz państwowych, obowiązany jest organ wyko· bankowe, kantory wymiany oraz przedsIębiorstwa po' 
nawc:zy zgłosić się u naczelnika d.mej władzy. średnictwa handlowego. 

1\rt. 8. Organy policji państwowej , władze woj- Rrt. 3. Za podstawę obliczenia drugiej zaliczki 
skówe, wszelltie inne organy państwowe. i samorzą- przyjmuje si ę: 
do we obowiązane są udzielać bezzwłocznie czynnej 1) dla płatników, wymienionych w ustępie 1 
pomocy zawsze, ilekroć skarbowy organ wyko!"lC\wczy art. 2 . niniejszt:!go . rozpol'zCidzenia kwotę przypisu 
w celu dokonania czynności służbowych, których pierwszej zaliczki; , , 
sam własnem i środkami wykonać nie może, o to si~ 2) dla pł<:ltników, wymienionych w ustępie 2 
do nich zwróci. art. 2 niniejszego :ozporządzei1ia dwukrotną pełną 

kwotę igealnego podatku obrotowego, obliczonego 
Rrt. 9. Skarbowe organy wykonawcze wiAny w wysokości 5')/0 obrotu, osiągniętego w pierwszem 

pełnić s łużbę zasadniczo w mundurze lub być zaopa· półroczu 1923 r. 
t rzone w odznaki, wskazujące na ich cf.1arakter służ· I 

bowy. ". flrt. 4. Wysokość zaliczki obliczona będzie przez 
Co do umundurowania i odznak służbowych tych· przeliczenie na franki złote kwot przewidzianych 

że orgClnów wyda FUnistcr Skarbu osobne przepisy. wart. 3 nin. rozp. w następujący sposób: 
1) dla płatników podatku gruntowego i budyn· 

Rrt. 10. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 'kowego (ustęp 1 ostatniej części art. 32 powołanej 
się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem ustawy o podatku majątkowym) według stośunlu.j 
SprawI Wewn~trznych i Ministrem Sprawiedliwości. 1 frank zloty = 3.500 mk.; 

l\rt. ·11_ Ustawa niniejsza wchodzi w życie . 2} dla płatników podatku przemysłowego (ustęp 2 
2: dniem jej ogłoszenia. ostatniej części art. 32 powołanej ustawyopo· 

datku majątkowym) według stosunku 1 frank zło· 
Prezydent Rzeczypospolitej: S. LVojciec!;owsld ty = 30.000 mk.; 

prezes Rady Ministrów 3} dla płatników podatku obrotowego, płatnego 
i Minister Skarbu: W. Gl'abski i idealnego (ustęp II ostatniej części artykułu 32 po-
, wołanej ustawy o podatku majątkowym i ust~p 2 art. 3 

nin. rozp.) według stosunku 1 frank złoty = 12.000 mk. Minister Spraw Wewnętrznych: So/tan 
/ 

Minister Sprawiedliwości: VII. Wyganowslci 

38. 

--.. Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 15' stycznia 1924 r. 

O poborze drugiej zaliczki na poczet podatku 
majątkowego. 

, Na mocy art. 1 ush~? 1 b) i art. 2 ustawyona· 
prawie Skarbu Państwa i reformie walutowej z dnia 

Rrt. 5. Zaliczkę winni płatnicy sami obliczyć 
i wpłacić bez oddzielnych zawiadomień w dwóch 
równych ratacb, płatnych w następujących terminach: 

a) pierwsza rata w czasie od 25 stycznia do 
25Jutego 1924 r.; . 

b) dr~ga rata. w czasie od 26 lutego do 26 mar· 
ca 1924 r. 

flrt. G. Kwoty zaliczki obliczone we fr~nkach 
złotych mogą być wpłacane: 

1) markami, według kursu franka złotego, okreś' 
lanego przez Ministra Skarbu w myśl art. 3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 127 
poz. 1044), a oglaszllneg9 W Monitorze Pol~kim • . 


