
· . .' . 

i ,. 

.~ . 

.. 

\ 

" 

, ,,, / ... r "" " ", "'" "'," ,"";',1';::, 

1156 Dziennik Ustew. POJ. 550. Ni 79. ' 

550. 
Na mocy aft. 4i KoMtytucjiogłas~am ustaw~ na-

stępującej treści: ' 

Ustawa 
z dnia 15 lipca 1925 r. 

O państwowym podatku przemysłowym. 

ROZDZIRŁ L 

p r2e p I s y o g 61 n e. 

Przedmiot podatku. 

I\rt. 1. Państwowemu podatkowi przemysło
wemu podlegają: 

a) handlowe, przemysłowe i inne na zysk obli
czone przedsiębiorstwa; 

b) zajęcia przemysłowe, wymienione w taryfie, 
załączonej do art. 23, i samodzielne wolne 
zajęcia zawodowe, wyszczególnione wart. 9. 

, 'wyjątki~ 
I\rt. 2. Państwowemu podatkowi przemysło

wemu nie podlegają: 

1) gosp.odarstwa rotne i leśne oraz związane 
z niemi: hOdowla inwentarza, mleczarstwo, sadowni
ctwo, ogrodownidwo,pS%czelarstwo i gospodarstwo 
rybne; 

, opłacają jednak podatek: 
a) " gorzelnie, browary, krochmalnie, cukrownie, 

destylarnie drzewa i inne tym podobne za
kłady przemysłowe, przerabiające chociażby 
tylko 'prod ukty miejscowego gospodarstwa; 

b) przemysłowe młeaarstwo, ogrodownictwo. sa
downictwo i rybołówstwo, prowadzone zawo
dowo, jako wyłączny lub przeważający rodzaj 
gospodarstwa; 

c:) wyręby leśAe, dokonywane prze:! włakicieli 
obszarów lęśnych nawet na ich własny ra
chunek,w tychwYPlldkach, gdy właściciela
mi takich <>bszaróVl ~ spółki o charakterze 
przemysłowym lub handlowym lub osoby, 
'które kodeks handlowy za handłuj~ce uznaje; 

2} sprzedaż i dostawa "wytworów własnego łub 
dzierżawionego gospodarstwa rotnego oraz własnego 
gospodarstwa leśnego, dokonywana bez utrlymywa
nia w tym celu osobnych zakładów handlowych 
i oddzielnych składów poza obr~bem własnych lub 
dZledawionyth gruntów; 

3) eksploatowanie w obrębie własnych lub 
dzieriawłonyc::h gruntów! pokładów torfu, piasku, 
wapna, kamieni, kredy, fosforytów i t. p. wyłącznie 
na potrzeby własl'tego QtIl5p()darstwa, oraz połączone 
z eksploatacją cegielnie, piece wapienne i tym po
dobne zakłady, znajdujące się w ob~bie wyieJ OIt\a
czonych gruntów, a zaspakajające również tylko P9-
trzeby własnego gospodarstwa; 

4) młyny i tartak1, znajdujące się w obrębie 
własnych lub dzierżawionych gruntów, a zaspakaja
jące wyłącznie potrzeby gospodarcze właśCicieli, 
względnie dzierżawców tych gruntów., 

Zwolnienia. 

I\rt. 3. Od państwowego podatku przemysło
wego są zwolnione: 

1) wszelkie przedsiębiorstwa, prowadzone przez 
Państwo na podstawie praw zwierzchniczych, prawa 
monopolu lub wyłącznie na potrzeby administracji 
państwowej; 

2) państwowe koleje żelazne łącznie ze wsze l
kiemi urządzeniami i przedsiębiorstwami państwo
wemi, związanemi z eksploatacją lub budową tych 
kolei; 

3) przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, pro
wadzone przez związki samorządowe we własnym 
zarządzie i na własny rachunek, oraz utrzymywane 
przez te związki lombardy i kasy pożyczkowe i oszczę
dności, których działalność ogranicza się do przyj
mowania wkładów i udzielania pożyczek; 

4) kasy pomocy (emerytalne, oszczędnościowo
pożyczkowe, pogrzebowe i t. p.) pracowników insty
tucyj państwowych, komunalnych i społecznych, pra
cowników handlowych, przemysłowych i rolnych, lu
dzież inteligencji zawodowej; 

5)zwiążkl pracowni<:Że, mające na celiJ dostar
czanie odpowiedziałnyclłprCKOWnikówj 

6) zakłady naukowe tak publiczne, jak i prywatne; 
7) zakładane lub utrzymywane przy pomocy 

Państwa, związków samorządowych lub instytucyj 
społecznych, oświatowych i dobroczynnych, zakłady 

. wychowawcze ł poprawcze, przytułk\ i schroniska 
noclegowe, bibljoteki, czytelnie, muzea, galerje I wy- , 
stawy, warsztaty szkolne, wzorowe ogrody I sady, 
mające na celu podniesienie ogrodownictwa i sadowni
ctwa, oraz utrzymywane przez stowarzyszenia spor
towe i prz:eznaczone wył"clnle dla członków stowa
rzyszenia sale gimnastyczne lub szermiercze, boiska, 
cyklodromy I ślizgawki; 

8) nieobliczone na zysk stałe i ruchome przed
sh:blorstwa kinematograficzne, prowadzone we wła
snym zarządzie i na własny rachunek przez instytu
cje państw"owe, samorządowe i społecżne w celach 
oświatowo-kulturalnych; . 

9) teatry państwowe i komunalne, o ile nle s~ 
oddane w dzierżawę; . 

10) urządzane 'w celach filantropijnych I oświa
towo-kulturalnych, . widowiska, zabawy, kiermasze 
i t. p.; 

, t l) pl'lemysł ludowy i rzemiosła, wykonywane . 
uboczńie przez drobnych gospodarzy rolnych lub bez
rolnych bez obcych sił pomocniczych; 

12) wykonywanie przez przedSiębiorców robót 
i dostaw, jeżeli ogólny obrót roczny (art. 5 p. 4) nie 
przekracza dwóch tysięcy złotych; 

13) utrzymywanie pokojów umeblowanych i sto
łownie, lecz bez sprledaty napojów wyskokowych, 
jeżeli ilość odnajmowanych pokojów nie przektacza 
czterech, a ilość stołowników dziesi~ciu; 

14) operecJe kredytu długoterminowego; 
15) eksport wszelkiegQ rodztlju półfabrykatów 

i gotowych wyrobów oraz tranzakcje z firmami za
granicznemi, wynikające z obrotu U'slłachetniaj~cego 
czynnego. . 

Komisja szacunkowa może wyjątkowo zwalniać 
od podatku ubogich płeŁników, których podetek nie 
przenosi kwoty rocznej 50 r:łotych. Do watnośti 
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uchwały konieczna jest zgoda przewodniczącego 
komisji. 

Podstawa opodatkowania. 

"ri. 4. Za podstawf; do obliczania podatku 
przemysłowego dla wszystkich przedsiębiorstw I za
J~ć, z wyjejtkiem wymienionych wart. 8, służy obrót, 
osiągnięty przez przedsiębiorstwo, wzgl~dnie zajęcie 
(art. 1), w każdym roku podatkowym. 

Rokiem podatkowym Jest bieżący rok k2llenda
rzowy. 

1\rt. 5. Za obrót, podlegający opodatkowaniu, 
uważa się: 

1) w przedsiębiorstwach handlu towarowego, 
względnie skupu zawodowego w celu odsprzedaży 
wewnątrz Państwa - sumę przychodu brutto za to
wary: sprzedane za gotóWkę, wymienione lub sprze
dane na kredyt, łącznie z przychodem brutto, uzy
skanym z handlu na jarmarkach, względnie targach, 
oraz z wykonania dostaw, w przedsiębiorstwach zaś 
skupu zawodowego, prowadzonego celem wywozu 

,zagranicę - wartość wywiezionych towarów; 
2) w instytucjach kredytu krótkoterminowego, 

jako też w domach bankowych i kantorach wymiany
sumę pobranych i należnych procentów, prowizji, 
~omisowego, . tudzież innych tym podobnych wyna
grodzeń za świadczenia oraz zysk brutto z operacyj 
obcemi walutami, dewizami, czekami zagranicznemi, 
tudzież wszelkiego rodzaju papierami wartościowemi; 

3) w instytucjach ubezpieczeniowych: 
fi) w instytucjach, nie opartych na wzajemności: 
a) całkowitą sumę pobranych składek od ubez

pieczeń rzeczowych; 
b) /10 część pobranych składek od ubezpieczeń 

na życie i od wypadków; 
c) od ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji) 

w działach rzeczowych 1/4. część pobranych 
skladek, a w ' działach ubezpieczeń na życie . 
i od wyptldków 1/4.0 część pobranych składek; 

B) w Instytucjach, op8rtych na wZ2Ijemności, 
a ogranlcztljących swoją działalność w ubezpiecze
niach bezpośrednich tylko do swoich członków-po
łowę składek, wymienionych pod lit. fi) a), b) I c); 

nie wlicza si~ do obrotu składek nll rzecz straży 
ogniowych; 

4) dla robót I dostaw, wykonywanych jako 
samoistne przedsi~bjorstwa, - sumq przychodu brutto 
la roboty, wZ91~dnie dostawy; 

5) w przedsi~biorstwach komisowych, pośred
nictwa handlowego, w przedsi~biorstwach ekspedy
cyjnych oraz w przedsh;biorstwach przewozowych 
i komunikacyjnych - sum~ prowizji, komisowego 
oraz wszelkich innych wynagrodzeń za wykonane 
świadczenia i usł,ugi. 
. Za komisowe uważa si~ tylko takie przedsi~-

biorstwa. które udowodnią stosunek komisu, w razie 
przeciwnym wiilny być traktowane fako dliałajlłce 
nD nichunek własny. 

Stosunek· komisu nie l'lchodli, jeżeli spn;ą
dawca, występując w charakterze działającego na rll
chunek osoby trzeciej, otrzymuje niezależnie od umó
wionego wynagrodzenia komisowego lub zamiast 
tego wynllgradzenla, różnic~ lub cz~ść . różnicy rnl~
dzy ceną istotnie osiClgni~til. II (;.enfł, ~astrzeionC\ 

w drodze umowy na rzecz komitenta, jako właści
ciela towaru. 

Nie uwata się za komisowQ sprzedaży towarów 
na rachunek firm, nie , opłacających podatku prz,e
mysłowego w myśl niniejszej ustawy. Obrót z tego 
rodzaju sprzedaży ustala się w myśl ustępu pierwsze
go niniejszego artykułu; 

6) we wszystkich innych - przedsiębiorstwach 
handlowyoh - sumt: przychodu brutto; 

7) w przedsiębiorstwach' przemysłowych, wydo
bywających lub przetwarzających surowce, albo pro
dukujQcych wyroby z wydobytych lub zakupionych 
na własny rachunek materjałów - sumę przychodu 
brutto za surowce, półfabrykaty i gotowe wyroby tak 
sprzedane za gotówkę, jak i wymienione lub ,sprze
dane na kredyt, oraz uzyte do wykonania .umów 
o roboty i dostawy, łącznie z przychodem brutto, 
uzyskanym ze sprzedaży na jarmarkach, względnie 
targach; 

8) w przedsiębiorstwach przemysłowych, wy· 
twarzaJących wyroby z cudzych materjałów - zaro
bek brutto, t. j. całkowitą sumę wynagrodzenia, po-
branego za przerób; . 

9} dla zajęć przemysłowych i samodzielnych 
wolnych zajęć zawodowych - zarobek brutto. 

, Obrotów wewnętrznych przedsiębiorstw prze
mysłowych i handlowych t. J. wyąania jakiegokolwiek 
artykułu z jednego oddziału, czy też z jednego za
kładu, względnie przedsiębiorstwa do drug'iego, na' 
leżącego do tego samego przedsiębiorcy, nie uważa 
się za obrót. . 

Nie dólicza się do obrotu przedsiębiorstw prze
mysłowych wszeJ kich bezpośrednio inkasowanych 
przez nie podatków konsumpcyjnych państwowych 
i komunalnych, oplacanych od towarów produkowa
nych przez te przedsiębiorstwa. jak również podatku 
od widowisk i podatku hotelowego (ust. 4 lit. b) 
art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. 
Dz. U. R. P. N9 94 poz. 747). 

Wyłącza się z pod stew opodatkowania po na
Jeżytem, udowodnieniu koszty przewozu i ubezpie
czenia towarów, wylożone za nabywcę, zwroty to· 
warów, bonifikacje i skonte. 

Forma i wysokoś~ podatku. 

"rt. 6. Podatek · przemysłowy pobiera się od 
wszystkich przedsiębiorstw i zajęć z wyjątkiem wy~ 
mienionych wart. 8 i 9: . 

a) w formie świadectw przemysłowych, 
b) ,w postaci podatku od obrotu. · 

1\rt. 7. Podatek od obrotu wynosi 2% od 
obrotów, ustalanych w myśl art. 5 z wyjątkami, po
danemi niżej: 

a) 1% od obrotów, ustalanych w myśl punktu 7 
art. !), a osiągniętych przez przedsiębiorstwa 
przemysłowe ze sprzedaży wydobytych su
rowców lub wyprodukowany·ch towarów, o Ue 
artykuły te zostały nabyte również przez 
przedsi~biorstwa przemysłowe, przerabiające 
je, względnie zużywające, w prowadzonym 
pr:emyśle; . 

b) 1/~o/o od obrotów, wymienionych w punktach 
l i 4 art. 5, a dokorumych artykułami pierw-

.) 

., . . , 
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szej potrzeby oraz surowcami niezb~dnemi 
. do rozwoju rolnictwa i przemysłu ' krajowego 
przez pTzedsi~biorstwa handlowe przy sprze
daży hurtowej, przez przedsi~biorstwa skupu 
zawodowego, jak również przez samoistne 
przedsiębiorstwa wykonywania dostaw; 

c) 10f0 od obrotów przedsi~biorstw prowadzą
cych detaliczną lub drobną sprzedaż artyku
łów spożywczych pierwszej potrzeby; 

d) 50f0 od obrotów przedsiębiorstw komisowych 
i pośrednictwa handlowego (p. 5 art. 5); 

e) 5% od obrotów pośredników . hal1dlowych 
(kategorja II b. zajęć przemysłowych, część 111, 
lit. D załącznika do art. 23). 

,Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i Handlu w wypadkach stwierdzonej po
trzeby gospodarczej służy prawo obniżania stopy po
datku najniżej do 10f0 od obrotów, wymienionych 
w. punktach 1 i 4 art. 5, a osiąganych przez przed
siębiorstwa handlowe ze sprzedaży hurtowej wszel-
kiego rodzaju towarów, przez przedsiębiorstwa skupu 
zawodowego, jak również przez samoistne przed
siębiorstwa wykonywania dostaw. 

Za sprzedaż Hurtową uważa się zbyt wszelkie
go rodzaju towarów wyłącznie kupcom i przemy
słowcom oraz przedsiębiorstwom państwowym i ko

. munalnym celem odsprzedaży, dalszej produkcji lub 
eksploatacji, zaś kółkom rolniczym i producentom 
rol"ym w ładunkach wagonowych. 

Sprzedaż hurtowa winna być wykazana prawi
. dłowo ' prowadzonemi księgami handlowemi. 

Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i Handlu ustali wykaz artykułów pierwszej 
potrzeby. 

I\rŁ.8. Państwowy podatek przemysłowy tylko 
w formie, określonej wart. 6 lit. a), opłacają: 

1) przedsiębiorstwa handlu wędrownego (art. 19); 
2) przedsiębiorstwa handlu jarmarcznego (ar. 20): 
3) pomocnicy podróżujący (komiwojażerowie), in

spektorzy i agenci towarzystw ubezpieczeniowych, 
przedsiębiorstw komunikacyjnych, przewozowych, kre
dytowych, z wyjątkiem pomocników, podróżujących 
w imieniu lub na rachunek firm, nie opłacających 
podatku przemysłowego w myśl niniejszej ustawy; 

4) przedsiębiorstwa, prowadzące . wydawnictwa 
dzienników i innych pism perjodycznych; 

5) pracownie i zajęcia rzemieślnicze, . rękodziel
nicze, dorożkarstwo, ' furmaństwo, rybołówstwo, o ile 
Są prowadzone przez właścicieli przy współudziale 
najwyżej jednego członka rodziny, lub jednej na' 
jemnej siły pomocniczej. 

I\rt. 9. Podatek przemysłowy tylko w formie 
podatku od obrotu (art. 6 lit. b) opłacają samodziel· 
ne wolne zajęcia zawodowe: lekarzy, dentystów, we
terynarzy, felczerów, adwokatów, notarjuszy, obroń
GÓw sądowych, architektów, inżynierów i innych tech
ników. 

ROZDZIf\Ł II. 

Ś w i a d ec t w a p r ze m y s ł o w e. 

Rejestracja przedsiębiorstw. 
Rrt. 10. Świadectwa przemysłowe (art. 6 lit. a) 

WHlnY być wykupywane: . . 

1) przez przedsi~biorstwa handlowe i przemy
słowe dla każdego przez · nie prowadzonego oddziel
nego zakładu h.mdlowego, względnie przemysłowego; 

2) przez każde przedsiębiorstwo na zysk obli
czone, a wykonywane bez utrzymywania oddzielnego 
zakładu; 

3) dla każdego zajęcia ;przemysłowego, wymie
nionego w taryfie dołączonej do art. 23. 

Określenie oddzielnych zakładów i przed
. siębiorstw. 

Rrt. 11. Za oddzielny zakład handlowy uważa 
się osobne stałe lub ruchome zamknięte lub otwarte 
pomieszczenie albo część takiego pomieszczenia, 
względnie kilka pomieszczeń, posiadających bezpo
średnie ze sobą połączenie, w których prowadzi si~ 
handel towarowy, . lub w których dokonywa się in
nych operacyj handlowych, stanowiących według 
taryfy załączonej do art. 23 odrębne przedsiębiorstwo. 

Rrt. 12. Za oddzielny zakład przemysłowy 
(wytwórnię, pracownię, warsztat, zakład rzemieślni· 
czy) uważa się jedno, względnie kilka, zamkniętych 
lub otwartych pomieszczeń, bądż położonych w ob· 
rębie jednego obejścia, bądź stanowiących jeden 
jednolity zespół gospodarczy j służących do jednego 
rodzaju prokucji lub nawet do kilku rodzajów, jeśli 
stanowią one kolejne stopnie obróbki, względnie 
przeróbki, tych samych materjałów albo wytworów 
lub znajdują si~ w związku, uzasadnionym potrzeba
mi głównej produkcji. 

W wypadkach wątpliwych Minister Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu rozstrzy· 
ga, czy istnieje jeden jednolity zes~ół gospodarczy 
i czy kolejne stopnie obróbki, względnie przeróbki 
pozostają w związku uzasadnionym potrzebami głów
nej produkcji, 

Rrt. 13. Za oddzielne przedsiębiorstwo górni
cze uważasi~ zespół szybów, sztolni, wież wiertni
czych i tym podobnych urządzeń, należących do jed
nego przedsiębiorstwa, a znajdujących się w obrębie 
jednego terenu kopalnianego i służących do wydo
bywania tego samego produktu. 

Wydobywania ubocznych produktów kopalnia
nych przy prowadzeniu głównej eksploatacji górniczej 
nie uważa się za oddzielne przedsiębiorstwo. 

Rrt. 14. J~żeli przedsiębiorstwo przemysłowe 
oprócz zakładu przemysłowego prowadzi także za
kład handlowy celem sprzedaży w nim wyrobów 
własnej produkcji, to tego rodzaju zakłady handlowe 
uważa si~ za oddzielne w myśl art. 11. 

PostanoWienie ustępu ' pierwszego niniejszego 
artykułu nie dotyczy zakładów hurtowej sprzedaży 
wyrobów własnej produkcji, o ile te zakłady są utrzy
mywane przez przedsiębiorstwo przy samym zakła
dzie przemysłowym lub poza nim, lecz w ob.rębie 
miejscowości, będącej jego siedzibą, lub w miejsco
wości, będącej poza jego siedzibą, o ile ' jest to jedy
ny hurtowy zakład sprzedaży poza siedziŁ-ą zakładu 
przemysłowego. 

Detaliczna i drobna sprzedaż produktów włas
nego wyrobu dokonywana w · tym samym lok.!Iu, 

. gdzie ' się mieści zakład przemysłowy, nie stanowi 
oddzielnego przedsiębiorstwa. 
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I\rt. 15. Za oddzielne przedsiębiorstwo uważa 
się każdy wyrąb lasu wraz z pierwiastkową obróbką 
drzewa, dokonywany w obrębie jedn'ej lub kilku gra
niczących ze sobą parcel leśnych. 

I\rt. 16. Za oddzielny zakład w przedsiębior
stwachżeglugi uważa się każdy statel5. ' 

1\rt. 17. Za oddzielne przedsiębiorswo kolei 
żelaznych uważa się cały zespół urząd~eń na linjach 
kolejowych, objętych jedną koncesją. 

1\rt. 18 •• Oddzielne przedsiębiorstwo stanowi 
wykonywanie każdej poszczególnej umowy o doko
nanie robót lub dostaw, jako też każdej poszczegól
nej umowy o dzierżawę od Państwa lub od związku 
,samorządowego prawa pobQru specjalnych opłat (tar-
gowej, mostowej, rogatkowej i t. p.). . 

Nie uważa się jednak za oddzielne przedsię
biorstwo wykonywania umów: 

a) przez przedsiębiorstwa przemysłowe o dosta
wy wyrobów ich własnej fabrykacji; 

b) przez przedsiębiorstwa przewozowe i komu- , 
nikacyjne - o przewóz ładunków; 

c) przez przedsiębiorstwa handlu towarowego
o dostawy towarów, stanowiących przedmiot 
ich własnego hanrJlu, ,o ile cena świadectwa, 
nabytego na prowadzenie handlu towarowego, 
odpowiada cenie świadectwa, które należałoby 
wykupić na samoistną dostawę; , 

d) przez przedsiębiorstwa budowlane i biura 
techniczne - o prowadzenie robót, wchodzą
cych w zakres ich działalności; 

e) przez wszelkie czynności zarobkowe, doko
nywane przez wolne zawody poza siedzibą 
swego biura. 

I\rt. 19. W handlu wędrownym (domokrążnym) 
Z8 przedsiębiorstwo uważa się: 

a) dla handlu obnośnego-sprzedaż towarów ze 
skrzyni, kufra, walizy, kosza i t. p. opakowa
nia, przenoszonego z miejsca na miejsce 
przez kupca; 

b) dla handlu rozwożnego - sprzedaż towarów 
z wozu, łodzi i t. p. pomieszczenia, przewo
żonego z miejsca na miejsce przy pomocy 
siły zwierzęcej. 

1\rt. 20. W handlu jarmarcznym za przedsię
biorstwo, wymagające wykupienia ,osobnegb świade
ctwa przemysłowego, uważa się sprzedaż na jarmar
kach, trwających dłużej niż trzy dni, towaróW nale-

- żących do pr-zedsiębiorstwa, które nie przedstawi 
dowodu wykupienia świadectwa przemysłowego z ty
tułu posiadania zakładów, określonych wart. 11, 12, 
13 i 15. 

I\rt. 21. Co do innych rodzajów przedsiębiostw, 
nie przewidziany~h wart. 11 do 20, Ministrowi Skarbu 
przysluguje prawo rozstrzygania czy te przedsiębior
stwa, wzgJędnie ichzaklady, mają być uważane za 
oddzielne. . , 

I\rt. 22. Należące do przedsiębiorstwa oddziel
ne składy nie podlegają obowiązkowi wykupienia 
świadectw przemysłowych; na taki,e " składy winny 
jednak być uzyskane osobne karty rejestracyjne 
(art. 23). 

• 
Za oddzielny skład uważa się jedno lub kilka 

bezpośrednio ze sobą ' połączonych pomieszczeń poza 
obrębem zakładu handlowego lub przemysłowego 
(art. 11-14), należących do jednego , przedsiębior
stwa, zamkniętych, ,albo otwartych, a służących wy
łącznie do przechowywania, przesuszania, oczyszcza
nia, ' sortowania, brakowania, ' przeładowywania lub 
pakowania towarów, jak również do przechowywania 
przez przedsiębiorstwa przemysłowe: zapasowych ma
szyn, narzędzi, paliwa, surowców i materjałów nie
zbędnych do produkcji, jako też wyrobów, przez te 
przedsiębiorstwa wytwarzanych, tudzież zapasów ży
wności lub odzieży i t. p. produktów do zaopatrywa
nia własnych robo"tników,o ile to zaopatrywanie nie 
jest obliczone na zysk przedsiębiorcy i tern samem 
nie posiada charakteru przesiębiorstwa handlowego. 

W osobną kartę rejestracyjną winien być również 
zaopatrzony każdy zakład hurtowej sprzedaży wyro
bów własnej produkcji, który w myśl art. 14 nie sta
nowi oddzielnego zakładu handlowego. 

Ceny świadectw przemysłowych. 

ł\rt. 23. Ceny świadectw przemysłowych zaleź2l 
od kategorji, do której przedsi~biorstwo . lub zajęcie 
zostało zaliczone, jak również ot! klasy miejscowości, 
w której wykonywa się przedsiębiorstwo lub zajęcie. 

Podział miejscowości na klasy, oraz przedsię
biorstw i zajęć na kategorje, tudzież ceny świadectw 
przemysłowych, zawiera taryfa, załączona do niniej
szego artykułu. 

Za karty rejestracyjne na oddzielne składy (art. 
22 ust. 1 i 3), utrzymywane przez przedsiębiorstwa 
handlowe i przemysłowe, . uiszcza się osobną stałą 
opłatę w wysokości dziesięciu złotych za kaidą kartę. 

ł\rt. 24. W tych wypadkach, gdy VI jednym 
zakładzie handlowym' jest prowadzony handel mie
szany (np. hurtowy i detaliczny łącznie), lub gdy 
w jednym zakładzie przemysłowym są wykonywane 
różne związane z sobą gałęzie fabrykacji, zakład taki 
winien być zaopatrzony w świadectwo przemysłowe 
kate~orji najwyższej pod względem rodzaju handlu, 
względnie przemysłu. . , 

. Jeżeli zaś dla każdej gałęzi fabrykacji należa
łoby wykupić świadec~wo przemysłowe według ' ilości 
robotników, a cena tego świadectwa byłaby niższa 
od tej, jakaby przypadała według ogólnej ilości ro
botników,zatrudnionych w zakładzie, to świadectwo' 
należy opłacić według ogólnej ilości robotników, nie 
przyjmując pod uwagę różnicy fabrykacji. 

I\rt. 25. Dla przedsiębiorstwa łub zajęcia, wy
konywanego w kilku miejscowościach, zaliczonych do 
różnych klas, nabywa się świadectwa przemysłowe 
według ceny, odpowiadającej miejscowości, zaliczo
nej do najwyższej klasy. 

F\rt.26. Ministrowi Skarbu w porozumieniu 
z Miriistrem Przemysłu i Handlu przysługuje p~awo 
przenoszenia poszczególnych miejscowości z wyższej 
klasy do niższej lub odwrotnie, jeśli w tych m,iejsco
wościach zostanie stwierdzony upadek, względnie 
rozwój ' handlu i przemysłu. Rozporządzenia w tym 
przedmiocie uzyskują moc obowiązującą z dniem 
1 stycznia roku następnego po ich ogłoszeąiu 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

, 
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Ministrowi Skarbu przysh.iguje również prawo 
żalitzania do odpowiednich kategoryj takich przed
slEjblorstwi które nie mogłyby być obj~te taryfą, za
·UttZOhfi do att • . 23. 

rłabywanić świadectw prżemysłowych. 

A.tt. 27. Świadectwa przemysłowe i karty re
jestrat:yJhe tlabywa sil:) w dkr~gu właściWej ~ładzy 
pódatkowej I instantjl. . Właściwa jest ta władz;!, 
w której . okr~~u majdują się zakłady handlowe 
i przl':!mysłowe lub należące do niCh składy, albo 
VI którym wykonywa się przedsiębiorstwo, na zysk 
oblkźone, względnie osobiste zajęcie prz.emysłowe. 

I\rt. 28. ŚwiadectWa przemysłowe ' dla robót 
l ,dostaw, wykonywanych jako samoistne ptźedsi~
biorstwę, winny być nabywane w tym . okręgu 
(art. 27)j w którym te przedsiębiorstwa są -wykony
wane; jeżeli wykondnie odbyvlasię w kilku okrę
gach, świadectwo winno być nabyte w okręgu za
warcią umowy. 

S\'viadectwa przemysłowe dla handlu wędro
.tVnego tart: 19) habYv.:a się w ókręgu st.ałe~o miejsca 
Z8h1ieszkama, względme pobytu przedSIębIOrcy. 

I\rt. 29. Świadectwa prżemysłówe i karty re
jestracyjne wydaje kasa skarbowa właściwego okręgu. 

, Dyrektor iżby skarbowej ma prawo w razie po
trżeby poruczyć wydawanie świadectw przemysło
wych, tudzież kart rejestracyjnych naczelnikom władz 

f· odatkowych liristanc}i,zarządom gmin rniejski<;h 
wiejskich oraz zrzeszeniom zawodowym. 

Att. 30. Świadectwa przemysłowe, tudzież 
karfy rejesfracyjhe winny być nabywane vi miesią- \ 
cech listopadzie i grudniu, poprzedźających rok po-
datkowy. .' 

Cenę świadectwa prżemysłowego, względnie 
ópła1~ za karty rejestracyjne, uiszcza si~ w pełnej 
kwoCie za cały rok podatkowy zgóry. 

ntt. ~1. Dla zakładów haridlO\vych i prz,erriy
słoWych, dla innych przedsiębiorstw, na zysk obli
czonych, tudzież dla osobistych zajęć prżemysło
wych, ktot~ tOżpotźyfJają swą działalność vi ciągu 
tokU podatkowego; należy nabyć przed rozpoczęciem 
dtiałalności: świadethiJo tocżne (art. 30 ust. 2), o ile 
dzIałaiIiość roźpoczy!ia się przed 1 lipca, świadectwo 
p6łtdtzne (za połowę ceny tary!owej), o ile działal
riość rbtptH:żyiia sli;l dopiero od 1 lipca lub po tyin 
terminie. 

Ważność . powyższych świ~dectw upływa w ka
żdym . razie z końcem roku podatkowego. 

Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejsżego lIrty· 
kułu stosuje sią również analogicznie do kart reje
stracyjnych na składy, powstałe w ciągu roku po
datkowego. 

, RrŁ 32. Dla przedsiębiorstw handlowych I prze
mysłowych; wykonywanych sezonoWo w miejscowo
ściach klimatycznych I leczniczych, mogą być n2!byvłane 
półroczne świadectwa prze. mysłowe nawet przed 1 lipca 
lecz waźność takich świadectw upływa w sześć mie-
sięcy po ich wydaniu. ' 

MinistrowI. Skarbu śłuży prawo zastosowania ni
niejszego ort Y ki.!ł u do przedsiębiorstw o charakterze 

seżonowym, wykonywanych I w ifihy<:h miejscowo
ściach. 

I\rt. 33. Dla rob6tj dostaw, wykonywanyth 
jako samoistne przedsiębiorstwa, nabywa się roczne, 
względnie półroczne śwlad~ctwa prtemysfow~j źależ
nie od tego, vi Jakiem półroczu roku podatkowego 
rozpoczęto wykonywanie tytli przedsiębiorstw. 

O ile wykonywanie umowy, . rdboty,_ wtglądnie 
dostawy, trwa dłużej nli jeden rok; Ii~leiy nabywać 
corocznie odpowiednio do taryfy śWiadectwo prze-
łi1ysłowe. • 

Art. 34. Dla otrzymania świadectwa prtl!!my
słowego należy dożyć pisemmi dekliltaclEl we~ług 
przepisanego wżoru, od.dtielną dlli każdego !eld6du 
handlowego I przemysłowego; oraz dlii l<l~żdego ili- ' 
nego przedsiębiorstwa, ha zysk óblicżonego, wtgle:d
nie dla zajęcia przpmysłow'ego. 

Deklaracja winna zawierać: 
1) imię i nazwisko, względnie nezwę lub firmę 

przedsiębiorcy, który nabywa świ~dectwol , 
2) rodzaj żakładti, względnie prtedsiąbiorstwa, 

lub zajęcia przemysłowego, tudzież inne cechy. nie
l~ędne dla okreŚlenia ceny ś\.'li~dectWtt: 

3) miejsce wykonywania przedsi~bior$twa; 
4) cenę świadectwa, przypadającą według taryfy; 
5) podpis sldadającego deklarację. 
Postanowienia niniejszego artykułti rriają analo-

giCzne zastosowanie przy nabywaniu kaft rejestra
cyjnych na oddzielne składy. 

Rrt. 35. . Jeżeli przed upływem terminu waż
ności świadectwa przemysłowego zajdą w przedsię
biorstwie zmiany, uzasadniające ulliczenie go do 
wyższej kategorji, lub jeżeli przedsiębiorstwo zostanie 
przeniesione do miejscowości klasy wYżSżej, . winna 
nastąpić d~plata do ceny pierwotnie wykupionego. 
świadectwa przemysłowego. 

. Dopłatę pobiera si~: w stosunku rocznym, gdy 
wspdmniane zmiany zajdą przed 1 lipca rokupodat
kowego, w stosunku zaś półrocznym. o ile zajdą one 
dopiero, poczynając od 1 lipca tegoż raku, 

I\rt . .36. Jeżeli prżed upływem terminu waż
ności świadectwa przemysłowego zajdzie zmiana co 
do osoby przedsiębiorcy lub co do miejsca wykony
wania przedsiębiorstwa, to n::tleży ci zastlej zinianie 
najpóźniej w ciągu miesiąca zawiadomić właściwe 
władze podatkowe I instancji (art. 27) celem uzyska"' 
nla odpowiedniej adnotacji na świadectwiel a to pad 
rygorem jego niewazn'ości. 

f\dnotacji o zaszłej zmianie w osobie przedsJIił
biorcy dokonywa się pad warunkiem uiszczenia ta
leg/ośCi podatku przemysłowego, obciążających prżed
siębiorstwo. 

.. Postanowienie ' niniejszego artykułu stosuje się 
ettalogicznie do kart rejestracyjnych na oddzleltie 
skłztdy. . . 

I\rt. 37. Ś~viadectwa do osobistych zajęć prte
mysłowych nie mogą być odstępowane innym osobom. 

Art. 38. ,Świadectwa przemysłoweotaz karty 
rejestracyjne rra oddzielne składy wrnny być Uttliegź-' 
czane w zakłodach, względnie W składach, na wldoQtA 
nem miejscu i stale si~ tam znajdować. 
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Rrt. 39. W razie zgubienia świadectwa prze
mysłowego przedsiębiorca jest obowiązany wnieść 
prośbę o wydanie dl!plikatu świadectwa do urzędu 
skarbowego, który zarządza wydanie duplikatu za 
zwrotem kosztu formularza po uprzedniem zbadaniu 
sptawy. 

ROZDZIAŁ III. 

L u s t r a c j a p r z e d s i ę b i o t s t 'fi. 

Rrt. 40. Niezwłocznie po upływie terminu, wy
rnBd,c,nego na nabywanie świadectw przemysłowych 
(art. 30 ust. 1), naczelnicy władz podatkowych I in
sMncji i ich pomocnicy, a vi razie potrzeby delego
wani przez dyrektora izby skarbowej także inni urzęd
niCy; mają przystąpić do ' lustracji przedsiębiorstw. 

, Dokonywający lustracji b'adają rodzaj i rozmiar 
~ażdego przedsiębiorstwa, zbierają dane, niezb~dńe 
do naleźyl:ego obliczenia podatku pi'żemyślowego; 
oraz sprawdzają, czy wszystkie przedsiębiorstwa po
siadają właściwe świadectwa przemysłowe. 

1\ d:, 41,; Dyrektor itby s!~rbpwej wyżhacia ter
rtih1 dla ukońtzet1ladorbtżhej h.istreicji prżedsiębiorsh'l 
VI okręgu k2!żclej władzy podatkowej I instancji. 

Niezależnie od przeprowadżeriia dorocznej lu
stracji naczelnicy władz podatkol;vych I instancji v/inni 
w ciągu całegl) roku bacznie CZUVJać nad w3zełkiemi 
zmianami, zachodzącemi tak V! Ilości, jak w rodzaju 
i . rozmiarach przedsiębiorstw, oraz osobiście lub przez 
delegowanych urz6:dników możliwie jaknajczęściej 
sprawdzać wysokość obrotów, osiągniętych przez 
przedsiębiorsfwa, 

, , RH. 42. Wykonywający lustrai:j~ urii::dciicy po
siadają prawo . wstępu do zakładów handlowych 
i przemysłowych, do składów i wszelkich miejsc; 
w których się prowadzi handel; przemysł, vv'żględriie 
inne ria zysk obliczone przedsiębiorstwa lub żajęcia, 
podlegające podatkowi przemysłowemu, oraz do 
utrźymywanych przez przedsiębiorstwa oddzielhych 
składów, tudzież prawo dokonywanie oględzin tych 
miejsc I składów. 

. Art. 43. Zakłady handlowe l p'rżetnysłowe arat 
. oddzielnI:! składy ",,-Inny by:: zaop~trzorie VI zriaki 

(Sltyldy). umieszczone iw' mlejscc:ch Wldocthytli celem 
ułatwienia lustracJI. 

I\rt. 44. W razie pt'l\vzięcia wiadolt!ośtf o Pi:)
tajemnem prowadzeniU . haridlu lub prżemysłu VI lo
kalach, nieposiadającycli charakteru zakłCidów han
dlowych lub przemysłowych, albo b przechowywaniu 
w Łych . lokalach ksiąg handlowych, względnie 1!1i1yth 
dowodów, dotyczących obrptów przedsięblor!5twa, 
dokonywojącym . lustracji urzędnikotn słliży praWd 
do ogłądzil1 i zbadahia tych lokali Vi trybie, przepi
senym ustawą z driia 14 grudnia 1923 r. o upraw
nieniach organów wykonawczych władz skarbówyth 
(Df. U. R. P. z rokll 1924 Mg 5, poż~ 37). 

Art. 45.Pblicja paiisŁwowa, wżgl~dnie samO
rządowa, jest obowiązana do udzielania dokoriywają
cym lustracji un:~dnikom skarbowym niezbędnej po
mocy i do nlezwloczr:ego zawiadamiartia właściwych 
włedz podatkowych I instancji o żauw.ClŻonem pro
wedżehlu handlu. przemysłu , oraz innych na żysk· 

; obliczonych przedsiębiorstw, tudzież zajęć przemysło
wych bez posiadania świadectwa przetnysłoVfego, 
jako też o utrzymyweniu oddzielnych składów bez 
posiadania karty rejestracyj nej. . 

f\rt. 46. Urzędy panstwowe samorządowe, 
instytucje publiczne oraz zrzeszenia, korzystająte 
z gwarancyj, z kredytów lub subwencyj państwowych, 
są obowiązane przesyłać właściwym izbomskarbo
wym wiadomOści o zawarciu umówodokoncinie 
robót i dostaw, tudziei urnów o wydzierżawienie 
prawa poboru, specjalnych opłat (art. 18) najpóźniej 
w terminie miesięcznym po- żawarCiu takich umów, 
jak rpwnież dostarcza c innych danych, potrzebnych 
dó obliczenia podatku ptźemysłbwego. 

Rrt. 47. Wszelkie urzędy państwowe, a w szt::i:e· 
gólh6ści pocH(j\v~ i celrie urzędy samorządowe, jak 
również i instytucje kredytowe (banki), przedsię
biorshva komunikacyjne (kolei żelażnych, żeglugi), 
przewQzowe, ubezpie~enioVJe i ekspedycyjne, do
my składowe oraż wsielkie przedsiębiorstwa handlo
we, przemysłowe i inne, na zysk obliczohe, wresź:de 
osoby; wykonywające zajęcia p~zemyslowe, obowią
zane są udzielać bezpłatnie w/adz;om skarbowym nn 
ich iądariie wiadomości, doŁytzątych towarów sprze
danych; ~estawionych, nadawanych, odbieranych, Libet
pieczanych i clonych. 

Wszystkie wytej wym!~hiorte Irtstytucje, . przed
siębiorstwa i osoby są obowiąuine zezwalać delegO
wanym priez władze skarbowe urze,dn ikorh na prze
glądanie ksiąg, dokumentów I innych zapiskóW; 
zawienljątych wiadomosci, o których mowa w ustę
pie . pierwsr:ym nini'ejszego artykułu, oraz: na spo
rZqdżanie z tych ksiąg I zapisków potrzebnych wy
ciągów. 

, fV\aterj~ł, uzys~ilOY w powyższy . ~po~ób, władze 
skarboWe wmny zuzyŁkowac z calkowltem zachowa
niem tajemnicy handlowej. 

l\tt.43. LustratJi(eH. 40 i 41) dokohy\vą st~ 
vi obecności przedsiębiorcy względnie Jego zastępcy, 
a w razie ich nieobecności ~ wobec powołenej 
na świadka osoby postronnej. 

Lustracje przeprowadza się w god~inach, wytńa
cżóhyćh do prowadzenia handlu i przemysłu, e jej 
dokonywanie nie powinno przeszkadzać prowadżenlu 
handlu; względnie pracy IN zakładach przemysłowych. 

O dokonaniu lustracji czyni sIę ,wzmiankę ' na 
śwladećtwh~ przemysławem, wżględnle na karcie re
jestracyjneJ. 

Rtt. 49, W razie <;!okonywania Ii,łstrrii:ji przed
siębiorstw, prowadzonych IN obrębie s Łfl(:J i kolejo
wych, portów panstwdwych lub zabudo\van wojsko
wych, riależy przed przystąpieniem do lustracji poro
zumieć się z właśCiwą władzą kolejową, portową; 
względnie \VOJSkOM\, której prżysługuje ptawó wy
zriikżtlhiii że sliiE:j strony przedsta\-viciela. 

f\rt. 50, Przedsiębiorca jest obo\lJjązany oka
zać urzędnikom, dokonywającym lustracji, księgi hand
lowe, tudzież wszelkie inne lapisk!, posiadające zna
czehie dla określenia obrotu przedsiębiorstwa w myśl 
przepisów art. 5, celem przejrzenia takowych. 

I\tt. ~1. Jeśli przy dókohywanlulu!5ttaćji stwier
dzone b~dzie naruszenie artykułów 97 do 102 tilf1iel-
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szej u s tci\vy , to należy sporządzić protokół, w tymże 
wyszczególnić, na czem polega przekroczenie i jakie 
okoliczności to przekrączenie stwierdzają. 

Protokół przedstawia się przedsiębiorcy, który 
ma prawo bądź niezwłocznie, bądź w ciągu najbliż
szych 8-miu dni złożyć do protokółu swoje wyjaś-
nienia. . 

Jeżeli przedsiębiorstwo przemysłowe, względnie 
handlowe, przekaiuje częściowo lub w całości swe 
wytwory lub towary do inl1ych zakładów przemysło
wych, względnie handlowych, utrzymywanych we 
własnym zarządzie i na własny rachu'nek, to w ze
znaniu o obrocie należy wykazać tylko sumę obrotu, 
bezpośrednio osiągniętego (p. 1) i 7) art. 5), z jed-

ROZDZIf\t IV. noczesnem podaniem, do jakich mianowicie zakła
dów i w jakich ilościach przekazano resztę wytwo-

p o s t ę P o w a n i e p r z y o b I i c z a n i u u i s z c z a- rów, . względnie towarów. ' 
niu podatku. 

Rrl 54. Zeznania o obrocie winny być skła-
flrt. 52. Po upływie każdego roku kalenda- ' dane właściwym władzom podatkowym I instancji 

rzowego w terminie, oznaczonym wart. 55, należy (art. 27). 
złożyć władzom, wymieflionym wart. 54, pisemne Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowie
zeznanie o obrocie według ustanowionego wzoru, dzialnością i inne przedsiębiorstwa, które na zasadzie 
a to odrębnie: ' swych statutów lub specjalnych przepisów są obo- . 

1) co do każdego oddzielnego zakładu, względ- wiązane do publicznego ogłaszania sprawozdań ' 
nie przedsiębiorstwa handlowego, zaliczonego w ta- o swych operacjach lub do składania sprawozdań 
ryfie (art. 23) do kategorji l . i II przedsiębiorstw do zatwierdzenia właściwym organom, winny składać , 
handlowych; zeznania o obrotach wszystkich należących do nich 

. 2) co do każdego oddzield~go zakładu, względnie zakładów, lecz każdego oddzielnie, temu urzędowi 
przedsiębiorstwa przemysłowego, zaliczonego vi ta- skarbowemu podatkó,w i opłat skarbowych, . względ
ryfie do pierwszych pięciu kategoryj przedsiębiorstw nie tej izbie skarbowej (art. 57 ust. 2), w której 
przemysłowych; okręgu znajduje 'się siedziba zarządu spółki, względ-

3) co do każdego zajęcia przemysłowego, zali- nie przedsiębiorstwa. 
czonego w taryfie (zał. do art. 23) do kategorji I 
i II a) i b) zajęć przemysłowych; Rrt. 55. Zeznania o obrocie za każdy rok ka-

4) co do każdego samodzielnego wolnego za- Jendarzowy (art. 53) należy składać w terminie do 
jęcia zawodowego (art. 9). 15 lutego roku n3stępnego. 

Przedsiębiorstwa handlowe i prze.mysłowe, na-
leżące do kategoryj niższych, niż wskazane w p. l) Za,liczki na podatek od obrotu. 
i 2) niniejszego artykułu, mogą także' składać ze- I\rt. 56. Przedsiębiorstwa, wymienione w p. 1) 
znania o obrocie i w takim razie korzystają z upra- i 2) art. 52, a prowadzące prawidłowe księgi han
wnienia, przysługującego płatnikom podatku prze- , dlowe, oraz przedsiębiorstwa, wymienione w ust. 2 
mysłowego z mocy ust. 3) art. 76. . art. 54; winny po upływie każdego miesiąca kalen-

flrt. 53. ·W zeznaniu o obrocie (art. 52) winny darzowego, najpóźniej do dnia 15 następnego mie-
być podune: ' siąca wpłacić do kasy skarbowej zaliczkę na poda. 

1) imię i nazwisko przedsiębiorcy, względnie tek przemysłowy (art. 7) w wysokości podatku, przy
osoby, wykonywającej z<;ljęcie przemysłowe lub sa- padającego od obr'oŁu, osiągniętego w ubiegłym 
modzielne wolne zajęcie zawodowe, albo nazwa lub miesiącu. 
firma przedsiębiorcy; . Inni płatnicy winni najpóźniej do dnia 15 mie-

2) miejsce zamieszkania (dokładny adres) przed- siąca po upływie kazdego kwartału kalendarzowego 
siębiorcy; . wpłacić do kasy skarbowej zaliczkę na podatek 

3) rodzaj zakładu, względnie przedsiębiorstwa w wysokości co najmniej jednej piątej kwoty podatku, 
lub zajęcia; wymierzonego za ubiegły . rok kalendarzowy. Za-

4) miejsce wykonywania przedsiębiorstwa lub liczka ta za . pierwszy kwartał każdego roku, jest 
zajęcia; . płatna w terminie do 15 maja. Płatnicy ci j,ednak 
. 5) ilość i bliższe oznaczenie oddzielnych składów; mogą wplacać tę zaliczkę także w terminadi mie-

6) .ogólna suma obrotu (art. 5), osiągniętego sięcznych w wysokości jednej piętnastej części po
w ciągu ubieglegoroku, w zeznaniach zaś przedsię- datku, wymierzonego za ubiegły rok kalendarzowy. 
biorstw, wymienionych w p~ 1) i 2) art. 52, a pro- Dowody wpłat; zarówno miesięcznych, ' jak 
wadzących prawidłowe księgi handlowe, oraz przed- i kwartalnych, należy w oryginałach lub odpisach 

. siębiorstw, wymienionych w ust. 2 art. 54, odrębnie dołączyć do zeznania, składanego w terminie, ozna
sumy obrotu, osiągniętego w każdym poszczegól- czonym wart. 55. 
nym miesiącu kalendarzowym ubiegłego roku; Przedsiębiorstwa nowopowstałe są obowiązane 

7) oświadczenie, czy prowadzone są księgi han- do kwartalnych wpłat na podstawie rzeczywistego 
dlowe i czy na poparcie wykazanej sumy obrotu obrotu. 
płatnik gotów jest przedstawić władzy skarbowej Od niewpłaconych w terminie kwot zaliczek 
księgi handlowe; pobierane będą kary za zwłokę, jak od zaległości 

8) zapewnienie, że wszystkie przytoczone w ze- podatkowych. 
znaniu dane oznajmiono według najlepszej wiedzy 
i sumienia; 

9) własnoręczny podpis osoby, składającej ze- l\rt. 57. . Sprawdzanie i ustalanie obrotów, po-
znanie. dlegających Opodatkowaniu, i obliczanie podatku· 

Organa obliczające podatek. 
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przemysłowego, przypadającego w myśl artykułów 
4-6, należy w pierwszej instancji do komisyj sza
cunkowych, 'a w drugiej zaś instancji - do komisyj 
odwoławczych. 

Dla przedsiębiorstw, wymienionych w ust. 2 
art. 54, pierwszą instancją jest właściwy urząd skar
bowy podatków i opłat skarbowych, drugą zaŚ izba , 
skarbowa, z wyjątkiem spółek akcyjnych, dla któ
rych pierwszą instancją jest właściwa izba skarbowa, 
drugą zaś Ministerstwo Skarbu. 

I\rt. 58. Ilość komisyj szacunkowych do spraw 
podatku przemysłowego i miejsce ich urzędowania 
określa Minister Skarbu w drodze rozporządzenia. 

l\rt. 59. Komisja szacunkowa składa się z prze
wodniczącego, którym jest z urzędu naczelnik wła
dzy podatkowej l instancji lub jego zastępca, z wy" 
znaczonego przez dyrektora izby skarbowej przed
stawiciela właściwego urzędu podatków pośrednich, 
tudzież z 8 do 12 członków i tyluż zastępców z grona 
płatników_ podatku od obrotu. ' 

Połowę członków i zastępców komisji mianuje 
dyrektor właściwej izby skarbowej na wniosek na
czelnika władzy podatkowej I instancji, drugą zaś po
łowę mianuje tenże dyrektor z listy kandydatów, 
przedstawionej przez izbę handlową i przemysłową, 
izbę rękodzielniczą, względnie przez zawodowe orga
nizacje gospodarcze. 

Lista kandydatów powinna zawierać trzykrotnie 
większą liczbę nazwisk, niż liczba członków komisji. 

Mianowania przeprowadza się w ten sposób, 
aby w skład komisji każdego okręgu wchodzili płat
nicy podatku ód obrotu, należycie obznajomieni ze 
stosunkami tegoż okręgu. 

l\rt. 60. Komisje odwoławcz,e do spraw po
datku przemysłowego istnieją przy każdej izbie skar
bowej i składają się z przewodniczącego, którym jest 
z urzędu dyrektor izby skarbowej lub jego zastępca, 
z dwóch urzędników izby skarbowej i tyluż zastęp
ców, mianowanych przez Ministra Skarbu na wnio
sek dyrektora izby skarbowej, tudzież z 8 do 12 
członków i tyluż zastępców, powołanych z grona 
płatników podatku przemysłowego. 

Połowę członków i zastępców komisji mianuje 
Minister Skarbu na wniosek dyrektora izbyskarbo
wej, drugą zaś połowę mianuje tenże Minister z listy 
kandydatów, przedstawionej przez izbę handlową 
i przemysłową, izbę rękodzielniczą, względnie przez 
zawodowe organizacje gospodarcze. 

, Lista kandydatów po-winna zawierać trzykrotnie 
większą liczbę nazwisk, niż liczba członków komisji. 

Ministrowi Skarbu przysługuje prawo utworze
nia przy jednej izbie skarbowej kilku komisyj odwo
ławczych. 

l\rt. 61. Przy powoływaniu , członków komisyj 
szacunkowych i odwoławczych z grona płatników 
podatku od obrotu należy przestrzegać, aby w skład 
komisji wchodzili przedstawiciele wielkiego, śred· 
niego i drobnego handlu i przemysłu, oraz samo
dzielnych wolnych zajęć zawodowych. 

l\rt. 62. Członków komisji ich zastępców po-
wołuje się na okres czteroletni. • 

• 

Po upływie każdego r dwulecia ustępuje połowa 
członków i ich zastępców. Ustępujących po raz pierw'~ 
szy wyznacza los. Ustępujący mogą być ponownie 
powolani. 

,l\rt.63. Na członków komisji mogą być po
woływani ci płatnicy podatku przemysłowego, którzy 
korzystają z pełni praw c.ywilnych i politycznych i ~ie 
byli prawomocnie skazani ' na karę z,a wykroczema, 
przewidziane wart. 96, 105, 106 i 107. 

I\rt. 64. Mandat członka komisji gaśnie, gdy 
jego posiadacz traci warunki, przewidziane wart. 63, 
gdy przestaje być płatnikiem popatku przemysłowego, 
gdy nie był ooecny na trzech z rzędu posiedzeniach 
komisji i nieobecności nie usprawiedliwił. 

I\rt. 65. Członkowie komisji odwoławczej i ich 
zastępcy nie mogą ' być równocześnie członkami ko
misji szacunkowej i ich zastępcami. 

Art. 66. Jeżeli instytucje, powołane do przed
stawiania kandydatów na członków i ich zastępców 
(art. 59 i 60), nie uczynią tego w wyznaczonym ter
minie, to, brakujących członków i ich zastępców mią- ' 
nuje właściwa władza skarbowa. 

Rrt. 67. Przewodniczący zwołuje komisję, kie
ruje jej czynnościami, wykonywa jej uchwały i jest 
odpowiedzialny za należyte stosowanie obowiązują
cych przepisów. 

I\rt. 68. O każdem posiedzeniu komisji prze
wodniczący zawiadąmia pisemnie wszystkich człon
ków komisji, przynajmniej na 5 dni przed terminem 
posiedzenia. W ten sposób zaprasza się w razie 
potrzeby zastępców. 

Komisja jest zdolna do powzięcia uchwał, jeżeli 
prócz przewodniczącego lub jego zastępcy jest obec
na przynajmniej połowa członków. 

. Jeżeli na pierwsze posiedzenie nie przybędzie 
zdolna do powzięcia uchwał ilość członków, wyzna
cza się drugie posiedzenie z zastrzeżeniem, że zapa
dłe na niem uchwały będą prawomocne bez względu 
na ilość obecnych. 

l\rt. 69. Członkowie komisji i ich zastępcy, 
o ile nie pozostają na służbie państwowej, składają 
przy obejmowaniu swych obowiązków uroczyste przy
rzeczenie, iż obowiązki swe pełnić będą według naj
lepszej wiedzy i sumienia i zachowają w ścisłej ta
jemnicy wszystkie powzięte w komisji wiadomości 
o położeniu majątkowem platników. 

Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży również 
na przewodniczącym, na jego zastępcy, jak również 
na członkach komisji, zostających na służbie pań
stwowej. 

l\rt. 70. Uchwały komisji zapadają zwykłą wię
kszością głosów obecnych członków. W razie rów
ności głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

l\rt. 71. łJ:'rzewodniczący i członkowie komisji 
oraz · ich zastępcy nie mogą uczestniczyć w posie
dzeniach podczas obrad i uchwał, dotyczących opo
datkowania przedsiębiorstw i zajęć, wykonywanych 
przez nich samych, przez ich małżonków, krewnych 
i powinowatych w Iinji wstępnej i zstępnej, albo 
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w boCinej dq trzeciego stopnia, przez a~oby, będące 
pod ich opieką lub l\Urntelą, tudzież ,przez ' firmy, 
spółl<i i zrzeszenia, z ktqremi są w jakikolwiek spo
sób paśre~nio lub bezposreclnb związani. 

Rrt. 72. Z obrad i uchwął komisji spisuje się 
protokóły, które podpiswją przewodniczący i przy" 
nąjmniej trzech opecnych na posiedzeniu członków 
lub ich zastE:pców. • 

l\rt. 73. Członkom komisji, którzy nie są urzęd
njk~mj państwowymi, zwraca się koszty, spowado
Wiine przybyciem na posiedzenie. 

Bliisze przepisy w tym przedmiocie wyąa Mi
nister 5\<arbu w drodze ~ozporządzenia. 

Sprąw4zanie zeZnail i ustalanie obrotów przez 
~oiJli~je szącł.J.nl\owe. ' 

Rrt. 74. Zeznania o oprocie, składane w myśl 
art. 52 do 54, ~prawdza właściwą władza podatkowa 
I instancji, pQsj/kujqc się przytem wszelkiemi posia
danemi materjałami, a w szczególności danemi, ze
brąnemi podczas lustracji przedsiębiorstw, i przygo
towuje wnioski dla Iwmi:;ji. 

Władza podatkowa I instancji przygotowuje 
równiet na podstąwie posiadanych materjałów wnio
ski o obrot~ch tych przedsiębiorstw i zajęć, co do 
których nie z!Qżono zeznań, wbrew art. 52, lub CQ 

dó których nie istnieje ustawowy obowiązek ~Idada
nia zeznań. 

Rrt. 75. Celem należytego sprawdzenia obro
tpw i pr~ygotowanja wniosków (art. 74) wład?e po· 
datkowe I instancji oraz komisje szacunk9we m<ti" 
prawo: 

1) żądać od p,rzedsiębiorców przedstawienia 
w oznaczonych terminach pisemnych lub \.Istnych 
wyjaśnień co do obrotów, jako też ksiąg handlowych, 
o ile tą\<,owe są prowadzoi,e, wszelkich dokumentów 
i załączników h.Jb uwierzytelnionych wyciągów z tych 
k&iąg; , 

2) zbierać infQrmacje od osób, obznajomionych 
z faktycznemi stosunkami, i powoływać biegłych do 
badallia ksiąg, zapisków orąz stosunków fiJktycznych, 
miarodajnych dla wymiaru podatków, z listy kandy
dątów, przedstawionych przez orgcmizacje lub zrze
szenia przemysłowo-handlowe oraz związki zawodqwe. 

..Jeżeli przedstawienie ksiąg w myśl p. 1) ni
niej~fego artykułu na~tręcza trudności, to na prośbt:: 
pł~tnika badimie ksiąg może sią odbyć w jego fa-
kłądzie. ' 

l\rt. 76. Wnioski, przygotowane w myśl ąrt. 74 
i 75, składa naczelnik władzy podatkowej I imtancji, 
jako przewodniczący komisji szacunkowej, pod jej 
opracly. 

Komisją ustala opraty oraz przypadający poda
tek. W razie , potr'leby komisja ma prawo powołać 
na swe posiedzenie rzeczoznawcó\'{ którzy przed 
przystąpieniem do swej czynności m~ą złożyć przy
rleCzenie w myśl art. 69. 

, Jeżeli na poparcie wy~azanego , w zeznaniu 
obrotu płatnik wyraził gotowqść przedstawienia ksiąg 
handlow:ych wraz z dokument"mi i rachunkami, to 

władza p()datkową, wzglęqnie komisja s?ącunkoWil, 
nie moie ustalić obrotu odmiennie od zeznanią, 
o ile księgi nie zostały uzoąne przez komisj~ za ni~
prawidłowe lub Zć'l nierzetelne. Przy badaniu ksiąg 
ma prawo być obecny płatnik lub jego zastępca. 

' Nieprzyjęcie obrotu, wykazailego w ksie,gac:h, 
winno być protokólanie stwierdzone i \.,lzasadnione. 

, Odpis tego uzasadnienia doręczą się płatnikowi. 
Minister Skarbu jest władny do pobierania po

datków od drobnych przędsiębK>rstw na, podstawie 
przeciętnych norm obrotu, ustalonych dlaposzczegól
nych gałęzi drobnych przedsiębiorstw, bez ustalania 
sum obrotu VI każdym poszczególnym wypadku, OrilZ 
do podziału ryc:}ltowych kwot podatku pomiędzy 
poszczególne drobne przedsiębiorstwa. 

Podział ryczaitowych kwot ustalają komisje sza
c\.Jokowe na rok kalendarzpwy zgóry po ząsiągni!iciu 
opinji organizacji i ;zrzeszeń zawodowych. 

lirt. 77. O kwotąch ustalonych obrotów i pr~y. 
pądlljącego clo uiszczeniCl poclatku należy zewiaqo· 
mić płatnika przez doręczenie mu nakazu płatniczego. 

W nakazach tych należy również wską~ać ter· 
min i tryb wnoszenia odwołań. 

flrt. 78. Prace komisji winny być prowaqzo
ne w ten sposób, aby nakazy płatnicze były ro· 
zesłane najpóźniej do dnia 15 kwi~tnb roku, bezpo
średnio następującego po roku podntkowym. 

W razie rozesłania nakazów płatniczych po 
15 kwietnia, terminy, oznaczone wart. 81 , i 85, 
b~dą odpowiednio przed/utone, co z~znaczone być 
winno w obwieszczeniacb, przewidzianych wart. 79. 

Rrt. 7~. Równocześnie z rozesłaniem nakClzów 
płatniczych (art. 77) przewodniczący komisji zawia~ 
damia płatników zapomocą publicznego obwiesz
czenia o dniu rozes!ąnia nakazów płatniczych, ą ter
minach płi3cenia podatków (art. 81) i o trybie wno
szenia odwołań (art. 85 i 86). 

Obwieszczenie to npleży wywiesić w lokalu 
władzy ' podatkowej, rozplakatować najpóżniej w ter
minie oznaczonym wart. 78, oraz' ewentuąlnie Zi1· 
mieścić w dziennikach miejscowych. 

Rrt. 80. Przewodniczący komisji sporządza 
\lo{ dwóch egzemplarzach imienne listy płatników we
dług gmin, wzgl ~dnjc dzi e lnic miejskich, z oznacz~
niem kwot ust~dqf)ego obrotu i przypadającego po
datim. Ta!" sporządzone listy wywiesza się w PO
mieszczeniu wbdzy podatkowej I inst::mcji i przesyła 
się do urzędów gminnych (magistratów) celem wy
łożenia na przeciąg 4-ch tygodf1i w miej~cu dostęp-. 
nem dla publiczności. 

Niezależnie od rozesł~ni::l nakazów płatniczych 
władze podatkowe l in:>tancji są obowiązane clo 
udzielania zgłaszającym się płatnikom informacy) 
O kwotach ustalonych obrotów i przypaąającego do 
uisz.czenia podatku. ' 

T~rmin uiszczenia podatku, obIic:?:Qflcgo prle~ 
~Qmisje szaq,mkowę. 

Rrt. 81. Podatek przemysłowy należy płacić 
do 15 maja roku, bezpośrednio nąstępującęgo po 
roku podatkowym. 

• 
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spnłWQ~.ąn.ie ~e. l:nąń i llstaluni~. obrotów przez 
włDd~e ikarbowe oraz termin uiszczenia obli-

. c:zonego prloe]; nie podutku. 

f\rt. 82. Postanowienia artykułów 74, 75, 76 
i 77 m~ją an<!logiczne zastosowanie ta!<że przy sprnw
dzanl4 ze:marl, ustalaniu obrotu i obliczaniu. podatku 
pr~edsl~biorstw, wymienionych w ust!:,:pie d rugim 
art. 54, przez władze skarbowe. 

Art. 83. Obliczony przez władzf1 ska rbową 
(~rt. 82) podatek przemysłowy winien być wp/neony 
w ciągu 14 dni, licząc od dnia nast~pnego po do-
n;czeniu zawiadomienia. ' 

Dod;::tkowe wymiary. 

Rrt. 84. Od przedsj~piorstw i zajęć, podlega
Jących podatkowi pn:emysłowemLI, a z jakichkolwiek 
bąQŹ powodów wcale nie pocjągni~tych do opodat
kow1mia, w terminach, ozn;:czOI1ych w nini ejszej 
lJ~tilWję, wymierza si~ podi'.ltek dodatl~owy. /VIo że 
być równl!:!ź w ciągu lat pi~ciu ąodatkowo wymie
rzony podatek, jeśli na ' skutek później ujawnionych 
konkretJlych 9kclkznoś,j pierwotny wymiar okaże 
~i~ 1'1 niski . 

W tych wYPEldl<.ach władza podatkowa ~Clwiuda-. 
mia płatnika o wymiarze indywidualnh'!, a podatek 
powinien być uiszczony w terminie, wskat:ąnym 
wart, 83. '. 

04wołania i sprzeciwy. 

Rft. 85. Od ustalonych sum obrotów i obli· 
q:onycn kwot podatku, mogą być wnoszone odwo
łanl~ w następujących termirl'''lcb: 

1) pn:ez płatni ków, o których mowa wart. 54 
ustęp drugi i w ar~. a4, w ciągu dni czternastu, li
cząc od dnia następnego po doręczeniu zawiado
mienia; , 

2) przez wszyst!<ich innych płatników najpóźniej 
do dnia 15 maja rqlw, bezpośrednio następującego 
po roku podatkowym. ' 

Wniesienię odwołania nie wstrzymuje obo
wiązku uiszczenia podatku W przepisanym terminie. 

Spóźnione odwalanią przewof:lniczący komisji 
sncunkowej, względnie władza skarbowa (art. 82), 
po~ostawia bel rozpatrzenin. ' 

I\rt. 6G. Prawo wniesienia odwołania nie przy; 
sługuje temu płatnikowi, który bf'!z udowodnienia 
w~incj a nieuchronnej ' przyczyny wbrew przepisom 
art. art. 52, 54 i 55 bądź wcale nie złożył i:eznania 
o obrocie, bądź złożył je po terminie. 

O zaistnieniu wążnej a nieuchronnej pr2:Yczyny 
rozstrzyga władza, powołaną clo rozstrzy.gni ęcia od~ 
wpląnia. , 

Odwalanie takiego płatnika, nie podlegą rozpo
znaniu, o c~em należy go ząwiatlornić. 

I\rt. 67. Przewodniczącemu komisji szacunko
wej liłuży praWO zgłQszenia sprzeciwu pr1.edw uc.hw~
łom komisji szacl.mkowej w terminie 'l-dniowym od 
dnią niłst~pnego po powt:ięciu uch\Wa1y . 

. Qdpis sprzeciwu naleiy równqqeśnie przesłać 
płatnikowi, któremu pq:ysluguje prawo do wniesj ::; nia 

, odpowiedzi w te rminie do dni 7, licząc od dnia na
stępnego po doręczeniu odpisu. 

Sprzeciw przewodniczącego winien być prze
słany komisji odwoławczej w ciągu dni 14 od dnia" 

. doręczenia odpisu wraz z ewentualną odpowiedzi~ 
płatnika. , 

Wniesienie sprzeciwu nie wstrzymuje wykonao 

nia uchwał komisji szacunkowej. ' 

Rrt. 88. Przewodniczący komisji szacunkowęj, 
względn i e władza skarbowa (a rt. 54 i 82), bada kon
kretne zarzuty odwołania, prztprowadza w Tazie po
trzeby 4zupełniajqce dochodzenra i akta sprawy 
z wnioskie m komisji szacunkowęj, względnie z włą
snym wnioskiem, przesyła komIsji odwoławczej ..... 
najpMnie j w terminie 30-dniowym od dni~ otrzym,,
nia odwo/ąnią. 

flrt. 89. Komisja odwoławcza, względnie włą~ 
dza skarbowa, stanowiąca drugą instancję (art. 57 
ust. 2), jest wła ściwa do rozstrzyganią W drugiej 
i ostatniej instancji odwołali. i sprzecii,vÓw. 

Przy rozpatrywaniu odwołal'i i sprzeciwów, ko
misja odwoławcza i jej przewodn[czą\=y korzystają 
z tych samych praw, jakie słuią komisji szacunkowęj 
i jej przewodniczącemu. 

Księgi handlowe i inne zup iski, d9tyczące obro
~u, mogą być jedna k rozpatrywane w drugiej instan
cji tyll\o w tym wypadku, gdy płatnik powohsł si~ 
na nie w zeznaniu o (jb rocie i oświadczył gotowość 
przedstawienia ich (a rt. 53, p. 7). . 

Komisja odwoławcza, wzglE;dnie władza skarbo
wa (art. 57 ust. 2), winna jest rozstr:zygnąć odwołą
nie m:!jpóźniej \'1 terminie 6-ciu miesięcy, od doią 
odwołania. Jeże li jednak przed upływem tego ter
minu zażądano od pbtnika dodatkowych wyjaśnień, 
termin ten przedłuźa się o dals;>:e 3 miesiące. 

f\rt. 90. O ile płatnik, lub jego pomocni~ wy. 
raził w odwołaniu życzenie złożeni:! ustnych wyja
śnień, należy go za\}/i~domjć o term inie Vlyzna~zo· 
nym do rozpatrzenia odwohmia, przynajmniej na 8 
dni przed posiedzeniem komisji. • 

I\rt. 91. Przy rozstrzyganiu odwołań i sprzeci
wów instancj'd odwoławcza nie jest związana ani 
uchwałą ł instancji, ani wnioskiem przewodniczącego 
komisji szacunkowej (nrt. 88)" i zależnie od stanu 
faktycznego i prawnego latwierdza lub zmieflia za
skarżoną uchwałę. 

Jcżeli jednak instancja odwQławcza, załatwiając 
jednostronne odwołanie płatnika" przyjdzie do prze
koni'ln iil, że podatey. wymierzono w kwocie za ni
skiej, to orzeka od rzucenie odwołania i zwraca spra
wę I instancji cele m ut:upełnienia postępowania wy
miarowego. 

' Ząpad le decyzje inst?!ncji odW0ławczej wraz 
z akta ITI i spraw przesyt?! się przewodniczącemu ko
misji szacunkowej, względnie władzy skarbowej, ce
lem zawiadom iQnia płatników i poczynienia ew~n
tualnych ,zmian w ~siędze bierczej. 

Od decyzji instancji odwoławczej przysługuje 
tak płatnikom , jak i przewodniczącemu komi~ji od
woławczej prawo wniesienia skargi do Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego IJJ myś l ustawy z dnią 
3 sierpnia 1922 r. (Dz. U f~. R. N2 67 poz. 600). 
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ROZDZIF\Ł V. 

Z a I e g łoś d, z w r o t y u l g i. 

• Art 92. Państwowy podatek przemysłowy ko
rzysta z ustawowego pierwszeństwa zaspokojenia 
z całego ,lJ1ajątkuruchomego, należącego do przed
siębiorstwa, obłożonego tym podatkiem. . 

Rrt. sw: Nadmiernie lub niewłaściwie wpła
cone kwoty podatku przemysłowego (art. , 6) podle
gają zwrotowi na poqstawie zarządzeń izb skarbo
wych. 

Zwrot winien nastąpić najpóźniej w ciągu sześć- , 
dziesięciu dni od daty wniesienia podania. 

Izby skarbowe są również władne umarzać na
leżności podatku przemysłowego z tytułu decyzji 
~omisyj odwoławczych (art. 91), jako też z tytułu bez
względnej nieściągalności. 

I\rt. 94. W wyjątkowych wypadkach, zasługu
jących na szczególne uwzględnienie, gdyby' uiszcze
nie podatku moglo narazić egzystencję gospodarczą 
płatnika, ' służy Ministrowi Skarbu prawo odraczania, 
rozkładania na raty, jako też częściowego lub całko
witego umarzania zaległych kwot podatku przemy
słowego, wreszcie ,darowania skutków niedotrzyma
nia wszelkich przewidzianych w ustawie niniejszej 
terminów. " 

Ministrowi Skarbu służy prawo przeniesienia 
powyższych uprawnień na izby skarbowe. 

Ministrowi Skarbu, w porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i Handlu, w wypadkach stwierdzonej po
trzeby gospodarczej, służy prawo: 

1) zniżania, względnie zawieszania podatku, przy
padającego od tranzakcyj eksportowych co do surow
ców krajowych w wypadkach, w których pobór tego 

t podatku okazałby się istotną przeszkodą dla rozwoju 
eksportu; 

" 2) udzielania przedsiębiorstwom przemysłowym, 
eksportującym wyroby własne, względnie organiza
cjom eksportowym- tych przedsiębiorstw, bonifikacji 
'podatku uiszczonego od , obrotów, pochodzących 
z dostawy części składowych oraz materjałów pomoc
niczych i innych, użytych do wytworzenia wywiezio
nych zagranicę towarów. 

Wysokość bonifikacji w procentowym stosunku 
do ceny fakturowej dla poszczególnych 'rodzajów to
warów określi rozporządzenie Ministra Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu; 

3) zniżania podatku ,od obrotów ze sprzedaży 
na rachunek firm, nieopłacających podatku przemy
słowego (art. ~ p. 5, ustęp o!:!t~tni). 

Rrt. 95. Spółdzielnie, działające na zasadzie 
ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdziel
niach (Dz. U. R. P. N2 111 poz. 733), należące do 
zwiążków rewizyjnych, w rozumieniu art. 68 i 70 
tejże ustawy, korzystają z następujących ulg: 

1) jeżeli statutowo i faktycznie działają wśród 
swych członków, lub jeżeli rozszerzają wprawdzie 
działalność swoją .i na osoby nie będące członkami, 
ale przelewają przypadające od nieczłonków nadpłaty 
i zwroty w całości do funduszów, nie podlegającychwe
dług statutu podziałowi między członków: 

," 

'6) zwalnia się od podatku przemysłowego spół~ 
dzielnie mieszkaniowe dla budowy nowych 
domów oraz spółdzielcze instytucje drobnego 

, kredytu; , 
b) w spółdzielniach, prowadzących handel towa'..: 

rowy lub przedsiębiorstwa przemysłowe, za 
obrót przyjmuje się jedną czwartą część sum, 
określonych '!J art. 5, punktach 1, 7 i 8, 

Warunek należenia do związku rewizyjnego nie 
dotyczy spółdzielni, zorganizowanych w myśl art. 70 
wyżej powołanej ustawy o spółdzielniach, a posia
dających przyznane im przez Radę spółdzielczą prawo 
rewizji; 

2) winnych spółdzielniach za obrót przyjmuje 
się połowę sum, określonych wart. 5, punktach 1, 
2,7 i 8; 

3) upoważnia się Ministra Skarbu do zezwala
nia związkom · rewizyjnym, wymienionym wart. 68 
i 70 powołanej ustawy o spółdzielniach, na składa~ 
nie deklaracji, zeznań o obrocie w imieniu spółdziel
ni, do tych związków należącej, oraz na, uiszczanie' .
podatku przemysłowego, przypadającego od spółdziel·' 
ni związkowych. , 

Z ulg powyższych korzystają również spółdziel~ 
nie, względem których ' nie upłynęły jeszcze terminy. 
przepisane dla uzgodnienia statutu z obowiązującą 
ustawą o spółdzielniach w myśl przepisów art. 117 
tejże ustawy. 
. Sklepy kółek rolniczych, należące do wymienio
nych wyżej związków rewizyjnych, a prowadzone we 
wsiach na własny rachunek i we własnym zarządzie 
tych kółek, korzystają z ulg, w myśl p. 1) lit. b) ni
niejszego artykułu. 

Do centralnej kasy spółek rolniczych (dekret Na
czelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. Dz. Pr. P. P. , ' 
NI! 15, poz. ~12/213) mają zastosowanie ulgi, przewi· 
dziane VI p. 2) niniejszego artykułu. . 

ROZDZIF\Ł VI. 

P o s t a no wi e n i a kar n e. 

Przepisy ,materjalne. 

Rrt. 96. Kto osób delegowanych do lustracji 
przedsiębiorstw (art. 40) nie dopuści do wykonania
czynności, z lustracją związanych (art. 42, 44 i 47), 
lub PFeszkodzi wykonaniu tych czynności, będzie 
karany, o ile czyn tego rodzaju nie podlega karze 
surowszej w myśl istniejących przepisów, pozbawie
niem wolności do trzech miesięcy, lub karą pie~ 
niężną do 1.000 złotych. 

, l 

Rrt. 97. Kto osobom, dokonywającym lustracji, 
(art. 40), nie okaże prowadzonych w przedsiębior
stwie ksiąg lub innych zapisków, wymienionych 
wart. 50, ulegnie karze pieniężnej od 50 do 500 złotych. 

, Rrt. 98. Kto prowadzi przedsiębiorstwo lub wy-
konywa zajęcie, nie nabywszy świadectwa przemy
słowego, ulegnie karze pieniężnej od 3-30 krotnej 
kwoty, nie uiszczonej za świadectwo. Kto prowadzi 
przedsiębiorstwo lub wykonywa zajęcie, nie nabywszy 
należytego świadectwa .• przemysłowego, względnie .

,utrzymuje skład bez karty rejestracyjnej, ulegnie ka- .• 
rze pieniężnej do wysokości 3·krotnej kwoty, stano-
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wiącej różnic~ między ceną właściwego a posiadane
go świadectwa przemysłowego, względnie stanowią
cej. należną opłatę za kartę rejestracyjną. 

Kara nie zwalnia od obowiązku nabycia właści
'wego świadectwa przemysłowego, względnie karty 
rejestracyjnej. 

1\rt. 99. Kto nie, umieści w przedsiębiorstwie 
lub składzie na miejscu widocznem (art. 38) świa
deCtwa prz~mysłowego względnie karty rejestracyj
nej, albo nie okaże osobom, dokonywającym lustra
cji,świadectwa przemysłowego na handel wędrowny 
(obnośny, rOzwoźny) -'- ulegnie karze pieniężnej od 
5 do 100 złotych. 

I\rt. 100. Kto nie zaopatrzy zakładu handlowe
go lub przemysłowego oraz oddzielnego składu w szyld 
(art. 43). ulegnie karze pieniężnej od 5 do 100 złotych .• 

o 1\rt. 101. Kto nie przedstawi świadectwa prze-
mysłowego, względnie karty rejestracyjnej, celem 
uzyskania adnotacji, przewidzianej wart. o 36, ulegnie 
karze pieniężnej od 5 do 100 złotych. 

W razię zmiany w osobie p,rzedsiębiorcy karze 
tej podlega zarówno poprzedni, jąk i nowy właści
ciel przedsiębiorstwa. 

1\rt. 102. Kto w razie zagubienia świadectwa 
przemysłowego nie złoży w ciągu dwóch tygodni, 
licząc od dnia stwierdzenia faktu zagubienia świadec
twa, prośby o wydanie duplikatu (art. 39), ulegnie 
karze pieniężnej od 5 do 50 złotych. 

1\rt. 103. Kto nie złoży zeznania o obrocie 
(art. 52, 53 i 54) w terminie, oznaczonym wart. 55, 
lub kto wbrew postanowieniom art. 53 przedstawi 
w zeznaniu o obrocie niezupełne dane, ulegnie ka
rze pieniężnej od 50 do 500 złotych. 

1\rt. 104. Kto mimo wezwania władzy podat- o 

kowej (art. 75 p. 1) w wyznaczonym przez nią termi
nie nie udzieli wyjaśnień co do obrotu, albo nie 
przedstawi prowadzonych ksiąg handlowych lub uwie
rzytelnionych z nich wyciągów, ulegnie karze pie
niężnej od 10 do 500 złotych. 

, 1\rt. 105. Kto w celu uchylenia od ustawowej 
powinności podatkowej siebie lub osoby, przez sie
bie zastępowanej, świ13domie poda w zeznaniu o obro· 
cie (art. 52 i 53), względnie w wyjaśnieniu, złożonem 
w myśl przepisów art. 75 p. 1), nieprawdziwe wia
domości, które mogą si ę przyczynić do udaremnie
nia wymiaru, albo do uszczuplenia ustawowo , nale
żącego się podatku, niezależnie od obowiązku uiszcze
nia należności podatkowej, ulegnie karze pieniężnej 
od dwukrotnej do dwudziestokrotnej sumy uszczu
plonego, względnie narażonego na zmniejszenie lub 
uszczuplenie podatku, a w razie okoliczności obcią. 
iających-nadto karze pozbawienia wolności do trzech 
miesięcy. 

1\rt. 106. Kto w celu uszczuplenia dochodu 
skarbowego prowadzi nierzetelnie księgi handlowe, 
ulegnie karze pieniężnej od dwukrotnej do dwudzie
st()krotnej sumy uszczuplonego, względnie narażone
go na uszczuplenie lub zmniejszenie podatku, ponad
to w renie okoliczności obciążających-karze pozba
wienia wolności do 6 miesięcy. 

Tej samej karze ulegają osoby, które świado
mie 'z polecenia innych lub dla innych prowadzą nie- o 

rzetelnie rachunkowość, o której mowa w ustępie 1 
niniejszego artykułu. 
\ 

1\rt. 107. Członkowie komisji d0 spraw podat. 
ku przemysłowego, ich zastępcy, jako też rzeczo
znawcy, powolywjni na posiedzenia komisji (art. 76) 
winni ujawnienia wiadomości, o których mowa wart. 69, 
ulegną karze pieniężnej do 1.000 złotych, o iie 
w myśl istniejących przepisów nie podlegają surow
szym postanowieniom karnym. 

Jeżeli wykroczenia dokonano w celu zaszko
dżenia kredytowi lub czci osoby, której dotyczy wia
domomość ujawniona, winny ulegnie nadto karze 
pozbawienia wolności na czas do 6 miesięcy. 

1\rt. 108. Winni kilku wykroczeń przeciwko 
przepisom niniejszej ustawy podlegają karze pienięż· 
nej za każde z tych wykroczeń zosobnaj co do 
kary pozbawienia wolności należy stosować odnośne 
przepisy ustaw karnych powszechnych. 

Przepisy formalne. 

1\rt. 109. Wszczynanie spraw o przekroczenia 
przepisów niniejszej ustawy naJeży bez naruszenia 
kompetencji innych właściwych organów do tej wła
dzy podatkowej, względnie do tej komisji do spraw 
podatku przemysłowego, która ujawniła odnośne 
przekroczenia. 

1\rt. 110. Orzecznictwo co do naruszeń ni
niejszej ustawy, zagrożonych karą piemęzną z mocy 
art. 97 do 102, należy do naczelników władz podat
kowych l instancji (art. 40), a co do naruszeń, zagro
żonych karą pieniężną z mocy , art. 103 i 104, do 
komisyj szacunkowych, względnie do władz skarbó- , 
wy ch (art. 57). 

OrzecznictwO w sprawach o przestępstwa, za
grożone choćby obok innej kary karą pozbawienia 
wolności (art. 96, 105, 106 i 107), należy do po
wszechnych sadów karnych (powiatowych, pokoju). 

1\rt. o 111~ Wydanie orzeczeń, skazujących na 
karę pieniężną z art. 97 do 102, powinno poprze
dzać protokólarne stwierdzenie istoty karygodnego 
czynu (art. 51). 

1\rt. 112. Władza podatkowa I instancji po 
sporządzeniu protokółu stwierdzającego przekroczenie, 
zagrożone karą pieniężną z art. 98, zarządza zam
knięcie zakładu handlowego, względnie przemysło
wego, prowadzonego bez świadectwa, o ile w ciągu 
dni 14 po sporządzeniu protokółu świadectwo nie 
zostanie nabyte. 

Rrt. 113. O orzeczeniach karnych (art. 110 
ust. 1) władza orzekająca zawiadamia obwinionego 
pisemnie. 

Obwinionemu przysługuje prawo wniesienia na 
ręce władzy, która orzeczenie wydała, odwołania 
w terminie l.4·dniowym, licząc od dnia następnego 
po doręczeniu mu zawiadomienia, do władzy admi
stracyjno-skarbowej II instancji, albo teź żądania 
rozpatrzenia sprawy przez sąd. 
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W pierwszym wypadku rQzstrzygniElcie n~leży: 

a) dQ właściwej izby skarbowej, o ile chodzi 
o orzeczeq:enie, wydane na poelst~wię ąrt. 97 
i 99 do 102; 

b) do komisji odwoławczej, względnie władzy 
skarbowej, o ile chodzj o orzeczenie, wyda
ne na poqstawie art. 98, 103 i 104. 

.W drugim wypadku wła~ciWf sąd (powiatowy, 
pOkOJu), przeprowadza postępowanie w trybie. pr~e
pisanym dla spraw wsżczętych W drocjze sądowej. 
Na obszarze mocy obowiązującej ustawy postępo
wania karnego z dnia 1 lutego 1877 r. właściwe są 
sądy powiatowe; przyc:zern stosuje się przepisy 
§§ 459-.469 ust. o po~t. karnern. 

Obwiniony. który wybierze drogę oelwołanla 
do władz skarbowych, traci drogę odwolania do ~ądu. 

Odwołania do władz sl:arbowych j do sądu nie 
wstrZymują wykonania kary, z wyjątkiem pozbawie
nia wolności, oraz z WYiqtkiem kary pieniężnej, pae
widzianej wart. 98. Ta ostatnia kara jest ściągalna 
po wydaniu orzeq:enia przez władzę skarbową 
11 instancji lub, o ile płatnik odwoła się do sądu, 
po zapadnięciu wyroku sądu I instancji. 

Orzeczenia władz ądrninistracyjno-skarbowych 
II instancji są ostateczne. 

l\rt. 114. Przez kare: pqzbawienia wolności, 
o której mowa wart. 96, 105, 106 i 107, rOlumieć 
naleiy ares;zt (art. 21 ros. k, k. z rol~4 1903, § 18 
niem. u. k. z r. 1871, § 244 ąustr. u. k. z r. 185~), 
o ile orzeczono karę, nie przenoszącą s~eściu tygod" 
ni pozbawienia wolności, zresztą zaś na obszarze 
mocy opowiązującej ros. k: k. 'l f. 1903 i niem. u. k. 
z r. 1871 więzienie (art 3. ustąp 3 przep. prlech. 
do rps, kod. kAr. z 7 sierpnia 1917 r. i § 16 niem. 
tł. k.. z r. 1871), na obszim:e zaś mQcy Obowiązującej 
austr. u. k. z r • . 1852-ścisły areszt (§ 24~ Austr. 
tł. k. z r. 1852). 

Na obszarze mocy obowiązującej ~u!itr. u. k. 
można zawsze wnieść oąWCl/ąnią z powodu orzecze
nia o karze. 

1\rt. 115. Kąry piel1lą:zne, or;zeczone przez 
sądy, w razie niemożności ich ściągnięcia, ulegają 
zamianie na kary pozba\Nienia wolno~ci, stosownie 
do ogólnych przepisów dzielnicowych 4staw \<ąrnych, 
jednak nie wyżej sześciu miesiEicy. . 

Rrt.116. Odpowiedzialność . za przestępstwą 
z art. 96 do 104 gą$nie poupływie 2 lat, ą z art. 105-
107 po upływie 3. lat, licząc oq dnią popełnienia 
czynu przestępnego. 

Karygodność qynu, wymienionego wart. 105, 
gaśnie, gdy winny sprostuje lub tłzupełni swe ze
'lnanie lub wyjaśnienie wobec właściwej władzy 

. skarbowej, zanim władza sKarbowa otrzyma wiado-
mość o przestępstwie. . 

Rrt. 117. Kary pieniężne, nałożone ;zą prze
kroczenia postanowień niniejszej ustawy w drodze 
adrnini!ltracyjno - sl,arbowej, winny · być uis;zczone 
w terminie 3-ch tygodniowym, licząc qd dllijił nCistflp
nego, po doręq:eniu op:eczenia kąrneQo (ąrt. 113). 

Kary. niewpłacone w terminie, wsk?lząnym 
W ust. 1 niniejszego artykułu, uwatą Sit; zą zaległość. 

f\rt. 118. Kary pien1ę;me, nalożone Ul nąru
sumie przepisów niniejs?ej ustawy, wpływają ną 
rzecz Skarbu j mogą być zabezpieczone na majątkIJ 
obwinionego przez władze podatkowe nawet przed 
wydaniem orzeczenia kąrnego. t 

Za kary pieniężne. nałożone na pełn0!110I:fliki!l 
płatni~a, odpowiadn płatnik posiłkowo. 

Sroelki odwolawczł'! przysługują płatnikowi na
równi z obwinionym. 

ROZDZlf\t.. VII. 

Op o d a t k o w a n i e h a n d I u i p r ze m y s ł u 
na rzecz związków samorządoWYl:h 

i i n n y c h kor p o r a c y j. 

I\rt • .119. Związkom komunalnym przysłLlg4je 
·prawo opodatkowania na potrzeby samorzqdu przed
miotów, podlegających państwowemu podatkowi prze
mysłowemu, tylko w postaci qodiłtku do tęgo po
qatku: 

.. a) o ile chodzi o przedsi~biorstwą i zajądą, 
podlegające państwowemu podatkowi od 
obrotu,-do wy~okości jeQnej czwartej C:Z~$ci 
tego podatku; 

b) nadto od wszystkich przedsiębiorstw i zajęć
do wysolwści 3fJJ/o kaidoczdnie pr~ez Pań
stwo pobieranej ceny świadectw przemysłQ-
Wych i I<art rejestracyjny~h. . 

I\rt. 120. Na rzecz izb hąndlowych i pruł
mysłowych, izb rzemieślniczych, związków stowarzy
szań przemysłQwych i r~kQdzielniczych, spełniają
cych funkcje izb handlowo-przemysłowych lub ręko
dzielniczych. wreszcie $zkół zawodowych, mającycn 
prawo publiczności, a Iltrzymywcmych tak· przez 
publiczne. jak i przez inne związki i stqwarzyszenii,'l 
kllPCÓW, przemysłowców i rzemieślników, opu: przez 
nieobliczone na zysk stC3warzyszenia, instytucje i f LI 0·
Qi1łcje, utworzonespecjąlnie dla utrzymywąnia uq.elfli 
zawo(:jowych, wreszcie na rzecz b4rS terminptof~kic:h, 
pątronatów dla rnłodziety rękodzielniczej i pr~emy
słowej, oraz zawodowych kursów przemysłowych qo
kształcających ma być opodatkowany handel i przę
my~ł orąz zajęcia przemysłowe: 

;l} na rlen: izb h~ndlowych i pr:zemy&łowych, 
izb rzernieślniCtych i instytucyj :za5tępq:ych
QO wysokości, nie pn:ekraczającej 15% ceny 
świadectw przemy~łowych i I'art rejestracyj
nych, nabywanych w okre:gu izby lub instV' 
tucjizastępczej; 

b) ną rzecz szkół zawodowych ~ elo wysoko&ci, 
nie przekracząjącej 25Q/o tychie świi;H:lectw 
i kąrt. 

W granicach wyżej zakreślonych niezb~dną Wy~ 
$olmśćobciążenia na rzecz izb haAdlowych, tLlqz;et 
izb f1emieślniczych określa ,coroczńie MInister Pn:s
mysłu i Handlu na podsf'awie budżetów tych ilb. 
\Vys()kość zaś obciążenia na rzecz szkół UlWOQowych 
i innych instytucyj, wymienionych w llSt. 1 niniej
szego artykułu, arąz pod;?:iał tych sum ~stala CQ~ 
rOC?J1ie ną podstąwie budżetu tychże szkół i in&ty' 
tucyj "~inister Skarbu W porozumieniu z Miflistraml: 
WYi!nań Religijnych i Oświecenia Pu/:l\iczneao i Prze~ 
myslu i Handlu, którzy swe uprawnienia pod t)'m 
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względem mogą przeląć na dyrektorów izb skarbo
Wy\=h. wzgl~dnie kuratorów okręgów szkolnych. 

Podział winien być w ten· sposób dokonany, 
by wpływy, zebrane W okręgu donej izby skarbowei. 
"były w tymżę okręgu użyte, z potrąceniem iednak 
20% ty~n sym na pokryci e potrzep wYż!łzych uczelni 
zawodówych o charakterze społecznym. 

ROZDZIHŁ. VIlI. 

P r z e p i s y koń c o w e. 

Rrt. 121. Minister S\;:;ubu może uwolnić od 
podatku przemysłowego te przedsiębiorstwa, których 

. bezpośrednie zadanie sianowi popieranie celów pu
blicwych, dobroczynnych lub ogólnie użytecznych, 
jeżeli . obrót tych przedsiębiorstw jest stosunkowo 
nie~naczny. 

l\rt. 1?2. Upoważnia się Ministra Skarbu do 
odraczania wszystkich terminów, wyznaczonych w ni
niejszęj ustawie. 

Rrt. 123. Dla uniknięcia podwójnych opodat
kowań, względnie uzyskania traktowania, odpowia
dającego zasadom wzajemności, jako też celem prze
prowadzenia zarządzcll odw~towych, Prezydent Rze
czypospolitej je st władny, na\ przedst::lwiony mu przez 
R~dę fv'\inis~ró\V wniosek f\-\inistra Skarbu, zawierać 
urnowy, oparte na ?<Jsadach odmiennych od posta
nowień niniejszej ustawy, oraz wydawać w tym przed
miocie zarządzenia odwetowe. 

11rt. 124. JV\oc obowiązująca ustawy niniejszej 
rozciąga się mI cały obs;:ar Rzeczypospolitej, nie wy
łąq:\ljąc województwa śląskiego. 

. Postanowienia ari. 3, 5, 7 i 94 wchodzą 
W tycie z dniem 1 lipca 1925 r. Od tegoż terminu 
tracą moc obowiązującą art. 3, 5, 6 i · 94 ustawy 
z dnia 14 m~ja 1923 r. (Dz. U. R. P. Ne 58 poz. 412). 

Postanowienia innych artykułów obowiązują od 
qnijl 1 stycznia 19?6 r. ' 

Od tegoż terminu tracą moc obowiązującą: 
a) ustawa z dnia 14 maja 1923 r. w pr~edmio

ciepaństwowego podatku przemysłowego 
(Dz. U. R. P. N~ 58 poz. 412); 

p) ustawa z dniE) 9 lipca 1924 r. (pz. U. R. P. 
. N,;! 69 poz. 670); 

c} ustĘIwa z qnia 16 lipca 1920 r. o opłacie 
stemplowej od sprzed ~I ŻY przedmiotów zbytku 
(Dz. U. R. P. N2 79 poz. poz. 523); 

d) przepisy ni e mkckiej JJ stawy o podatlw obro
towym (Umsątzsteuer) z dnia 26 lipca 1918 r. 
(Dz. Ust. str. Ti9), dotyczące . ·podatku od 
przedmiotów zbytku; 

~) ,rozporządzenie Prezydenta RzeczYPCJspolitej 
z dnia 31 stycznia 1924 r. w przedmiocie 
niezaliczania na podatek przemysłowy przed
płat, uiszczonych na poczet tegoż podnU<u 
w postaci świadectw przernysłow::ch (D? U. 
R. P. Ne 12 poz. l02); 

f) rozporządzenie Prezydenta RzeCZYPospolitej 
?-dnią 12 b\lie~nia 1924 r. o PQclwyt~zeniu 
ceClY świądectw pr~emyslowych j kart reje-' 
~tracyjnych (Dz. U. R. P. K~ 33 pąz. 340). 

flrt. 125. Wy~onanie nilliej~zej ustąwy poruq:a 
Siię Ministrowi Skarbu. . . ' 

Prezydent Rzeczypospolitej: .. s. Wojciecbo\V~kl 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister 5\{arbu: W. ar-a~ki 

• 

TFlRYFl\ 
• 

zawierająca podziął micjs,cQwo~d Oił klasy, 
~ przędsiECpiorstw i .z:ąi~~ na kategQfje; ~ud?-ież 

. ceI1Y świaq~~t\V pr~elllys.łowycn. 

cZĘŚć I. 

PODZlf\Ł MIEJSCOwośq NR KLf\$Y. 

A. M. sto Warszawa. 
B. K I ais a I: Miastu: Bydgoszcz, Katowice, Krą~ 

ków, Królewską Huta, Lublin, Lwów, Łódź, PpZmHl, 
Sosnowiec. 

C. KI a s a II:' Miasta: Biała (woj. krakows;kie)l 
Białystok, BieJsI~ , Borysław, Chrzanów, Czechowice, 
Częstochowa, Drohobycz; Dziedzice, Gniezno, Gro
dno, Grudziądz, Inowrocław, Jarosbw, Jasło, Kalisz, 
Kąmienica, Kielce, Kołomyja, Krosno, LipnH<, Lubli
niec, {I'1ysłowice, Nowy Sącz, Pabjanice, Piotrków, 
Przemyśl, Pszczyna, Rądom, Równo, Rzeszów, Rybnik, 
Siedlce, Stanlsławów z Knihininem wsią i Knihjninem 
kolonją, Stryj, Tarnów,. Tarnop. ol, .. Ta.r. pgwskie Góry, 
TomaszQw {woj. łódzkie), Toruń, Wilno, Włocławek, 
Zgierz. 

p o w i a t y: będziński, drohopycki, katowicki, 
z wyłączęniem gmin: Kończyc~ MakoszowycI, i Pą~ 
włowa, krako 'wski, lwowski, świętochłowicl~\ (Wgj. 
~19skie), poznallski, warszawski. . 

Gminy i obszary dworskie: Pszczyński ?ąmek, 
Radzlonków, Tychy (woj. śląskie). . 

D. K I a s a iii: Na obszarze izb skarbowych: 
Białostockiej: Miasta i miasteczka: f\L!gustów, 

Łomża, Ostrów, S\lwalki, Woikowysk. 

Powiat białostocki. 
Brzeskiej: r"liasta i miasteczka: Brześ~( Barano

wieze, Kobryń, Lida, Łuniniec, Nięśwież, Nowogre
del\, Pi!1sk, Pru;":any, S?fllY, Słonim! Stołpc~. 

Kielecl{iej: MiC!sta i miasteczka: Busk, Końskię, 
JV',iechów, Opatów, Opoczno, Ostrowiec, Sandomierz. 
Szydłowiec. 

Powi<lty: częstochowski, olkuski, radomskj. 
Krakowskiej: Miasta i miasteczka: f\ndrychów, 

Bochnia, Dębica, Gorlice, K~ty, Lim?loowa, Mielec, 
Myślenice, Nowy Targ, Oświęcim, Poronin, Rabka, 
Ropczyce, Szc<:ąwnicą Wytn,a, ' S<:qawpic.a Ni*na 
(pow.-nowot.arski), Wadowice, Wielic<:ka, Wilamowice, 
Zakopane, Zywiec + ~9pł()cielT). 

Powiaty: <;hrzanOlJłski, gorlid,i, nąwosądecki, 
oraz gminy: Helenów, Komorowice, JV\j]~uszpwjce, po, 
wiatu bialskiego. . 
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Lubelskiej: Miasta i Miasteczka: Biała podlaska, 
Chełm. Hrubieszów, Krasnystaw, Lubartów, Łuków, 
Międzyrzec, Puławy, Radzyń, Sokołów, Tomaszów, 
Węgrów, Włodawa, Zamość. 

Powiat lubelski. 
Lwowskiej: Miasta: Borszczów, Brody, Brzeża

ny, E iczacz, Czortków, Dolina, Gródek Jagielloński, 
Jaworów, Kałusz, Kamionka Strum'ilowa, Łańcut, 
Mościska, Podhajce, Przemyślany, Przeworsk,_ Rawa 
Ruska, Rohatyn, Rymanów, Sambor, Sanąk, Sniatyń, 
Sokal, Trembowla, Zaleszczyki, Złoczów, Zółkiew. 

Powiaty: krośnieński i rzeszowski. 
Łódzkiej: Miasta: Koło, Konin, Łęc:;zyca, Ozor· 

ków, Ra~omsko, Turek, Wieluń, Zduńska Wola. 
Powiaty: brzeziński, kaliski, łódzki. 
Łuckiej: Miasta: Dubno, Kowel, Krzemieniec, 

Łuck, Ostróg, Włodzimierz Wołyński, Zdołbunowo. 
Pomorskiej: Miasta: Brodnica, Chełmno, Chojnice, 

Działdowo, Gdynia, Gniew, Kartuzy, Kościerzyna" 
Nowe Miasto, Puck, Sempolno, Starogard, Swiecie, 
Tczew,. Tuchola, Wąbrzeżno, Wejherowo. 

t Poznańskiej: Miasta: Chodzież, Czarnków, Go· 
styń, Grodzisk, Jarocin, Kępno, Koźmin, Kościan, 
Krotoszyn, Leszno, Międzychód, Mogilno, Nakło, No· 
wy to myśl, Oborniki,. Odolanó\y, Ostr9w, Ostrzeszów, 
Pleszew, Rawicz, Smigiel, Srem, Sroda, Strzelno, 
Szamotuły, Szubin, Węgrowi~c, Witkowo, Wolsztyn, 
Września, W.yżysk, Zbąszyn,' Znin. 

Powiat bydgoski. 
Warszawskiej: Miasta: Ciechanów, Ciechocinek, 

Góra Kalwarja, Grójec, Kaluszyn, Łowicz, Mława, 
Mińsk Mazowiecki, Płock, Płońsk, Pułtusk, Rawa, 
Radzymin, Sierpc, Skierniewice. 

Powiaty: błoński, kutnowski, włocławski. 
Wileńskiej: Miasta i miasteczka: Głębokie, Hol· 

s~any, Mejszagoła, Oszmiana, Święciany, Świr, Troki. 
Na obszarze województwa śląskiego: Miasta: 

f\leksadrowicze, Bobrek, Cieszyn, Chybi, Goleszów, 
Jasienica, Jaworze, Komorowice, Mikołów, Mikuszo· 
wice, Olszówka Dolna, SkoCZ9W, Stare Bielsko,' 
Ustroń, Wapienica, Wodzisław, Zory. 

Gminy i obszary dworskie: Kqńczyce, Ligqta 
Pszczyńska, Łaziska Górne, Łaziska Srednie, Mako· 
szowy, Murcki, Paniów, Pawłów. 

Powiaty: rybnicki, z wyłączeniem Rybnika, tar
nogórski, z wyłączeniem Tarnowskich Gór i Radzion
kowa. 

E. K l a s a IV. Wszystkie inne miejscowości 
I powiaty. 

U wag a: Miasta i miasteczka, nie wymienione 
osobno w powyższej klasyfikacji, zalicza si~ do tej 
samej klasy, do której zaliczono odnośny powiat. 

CZĘŚĆ II. 

PODZIRl PRZEDSIĘBIORSTW NR KRTEGORJE. 

fi. P r z e d s i ę b io r s t w a h a n d I o w e. 

I.· Prowadzące handel towarowy (art. 5, punkU). 

Kategorja pierwsza. 
Handel hurtowy czyli zbyt wszelkiego rodzaju 

to.warów przeważnie w większych ilościach (part jam i), 
głównie kupcom i przemysłowcom. 

Kategorja druga. 
l) Haridel detaliczny, czyli sprzedaż wszelkiego 

rodzaju towarów w mniejszych ilościach, zarówno 
drobnym kupcom, jak i spożywcom. 

2) Drobna sprzedaż (p. kategorja III) nawet 
wyłącznie spożywcom towarów, posiadających cechy 
produkcji wytworniejszej, jak to: 

a) kamieni szlachetnych, pereł i korali prawdzi
wych, przedmiotów, wyrobionych w całości, 
lub w części ze złota lub platyny, oraz wy
robów srebrnych z wyjątkiem drobnej biżu
terji, oraz z wyjątkiem zegarków kieszonko
wych w oprawie srebrnej.; 

b) wyrobów z kośCi słoniowej, bursztynu, masy 
perłowej i szyldkretuoraz artykułów toaleto
towych i galanteryjnych, których przeważną 
część składową stanowią: masa perłowa, szyld
kret, kość słoniowa, emalja i kamienie pół
szlachetne, jako też pozłacane lub posrebrza
ne metale i stopy; 

c) bronzów, majolik i platerowanych zastaw stoło-
wych; 

d) wyrobu z kryształu i porcelany; 
e) antyków z wyjątkiem książek; 
f) mebli wyściełanych, rzeźbionych, politurowa

nych i woskowanych, oraz wytwornych mebli 
i trumien metalowych, pianin i fortepianów, 
dywanów, kobierców i . gobelinów, port jer 
i tkanin meblowych; '. c . 

g) ekwipaży, rowerów, motocykli i samochodów; 
h) skór meblowych i galanteryjnych, skórzanych 

przyborów podróżnych, wyrobów siodlarskich 
i rymarskich,. z wyjątkiem zwykłej uprzęży 
dla sprzężaju roboczego; ubrań skórzanych, 
futer i ubiorów futrzMych, z wyjątkiem zwyk
łych skór, koźuchów i czapek baranich, wy-

. kwintnego obuwia gemzowego, zamszowego, 
lakierowanego, oraz wykwintnego obuwia 
z tkanin; 

I) zagranicznych i krajowych towarów włókni
stych, prócz krajowych towarów bawełnianych 
i półwełnianych, oraz prócz samodziałów 
i innych materjałów, używanych na ubiory 
ludowe; 

j) ubiorów gotowych, prócz ludowych i robo
tniczych, używanych do pracy codziennej, 
bielizny jedwabnej i webowej oraz strojnej 
z cienkich materjałów, kapeluszy zagranicz
nych i strojnych kapeluszy damskich, parasoli 
i parasolek, krytych tkaniną jedwabną lub 
półjedwabną, tiulu jedwabnego, tkanin ha
ftowanych i wyrobów dzianych jedwabnych; 

k) win winogronowych, koniaków, wódek, Iikie· 
rów, kawioru, ostryg, homarów, pasztetów, ło.~ 
sosi, turbot, jesiotrów; sielaw i t. p. wyszuka

. nych towarów gastronomicznych. 
3) Handel specjalny, nawet drobny, następują-

cemi towarami: 
a) pachnidłami i kosmetyką; 
b) dziełami sztuk plastycznych; 
c) bronią; 
d) aparatami fotograficznemi, przyborami optycz

nemi, chirurgicznemi, fizycznemi i ·t.p. arma· 
turą elektryczną, przyborami do wodociągów 
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i łazienek, kasami ogniotrwałemi.lustrami, 
wyrobami gumowemi i gutaperkowemi; 

e) kawą i herbatą; 
f) materjałami aptecznemi w stolicy oraz w miejs-

cowościach pierwszej i drugiej klasy; 
g) lakierami i farbami olejnemi; 
h) obiciami papierowemi; 
i) lampami; 
j) przędzą i koronkami; 
k) wszelkiego rodzaju silnikami i maszynami, 

w tej liczbie maszynami do szycia, do pisa
nia, do rachowąnia oraz ich częściami skła
dowemi . . 

U wag a : Zakłady, prowadzące handel 
towarowy na podstawie świadectw przemysłowych 
II kategorji, mogą utrzymywać nieograniczonZ!, 
ilość oddzielnychskladów (art. 22) tylko w obrę
bie tej miejscowości, w której zakład się znaj
duje. 

Kategorja trzecia. 

1) Drobna sprzedaż, czyli sprzedaż wszelkich 
towarów, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 2 ka
tegorji drugiej. wyłącznie spożywcom z zakładów, 
składających się z jednego pokoju . . 

Zakłady, prowadzące handel towarowy na pod
stawie świadectw przemysłowych trzeciej kategorji, 
mogą zatrudniać prócz właściciela lub zastępującego 
go dorosłego członka jego rodziny, najwyżej jednego 
dorOłl~go najemnego subjekta handlowego i utrzy
mywać nie więcej niż dwa oddzielne składy (art. 22) 
przy zakładzie handlowym. 

2) Zakłady handlu towarowego, należące do 
spółdzielni, bez względu na rodzaj prowadzonego 
handlu. 

Kategorja czwarta. 
Drobna sprzedaż towarów, z wyjątkiem wymie

nionych w punkcie 2 kategorji drugiej, wyłącznie 
spożywcom. dokonywana z niewielkich pomieszczeń, 
nie posiadających ani wy.glądu, ani charakteru po-
koju. . 

Zakłady, prowadzące handel towarowy na pod
stawie świadectw czwartej kategorji, nie mogą utrzy
mywać oddzielnych składów (art. 22); w zakładach 
tych nie może być zatrudniony prócz właściciela lub 
zastępującego go dorosłego członka jego rodziny 
żaden dorosły najemny subjekt handlowy. · 

Kategorja piąta. 
Handel wędrowny (domokrążny) art. 8 punkt 1)_ 
1) Kategorja Y-a handel rozwoźny (art. 19 lit. b). 
2) Kategorja Y-b handel obnośny (art. 19 lit. a). 
W b. dzielnicy rosyjskiej świadectwa przemy-

słowe na handel wędrowny uprawniają w granicach 
obowiązujących w tym względzie przepisów admini
stracyjnych do sprz~daży poza obrębem miast i mia
steczek wszelkiego rodzaju towarów, z wyjątkiem to
warów, wymienionych w punkcie 2 kategorji drugiej. 

W obrębie zaś miast i miasteczek dozwolony 
jest na tych samych zasadach tylko handel obnośny 
a to: artykułami spożywcze mi, napojami chłodzącemi, 
wyrobami tytuniowemi i zapałkami, tudzież gazetami 
I książkami. 

Do handlu wędrownego (art. 19), wykonywa
nego na obszarze b.dzielnicy austrjackiej i pruskiej, 

mają zastosowanie przepisy, zawarte w odnośnych 
ustawach przemysłowych, obowiązujących w tych 
dzielnicach. 

Ił. Skup zawodowy (arf. 5, punkt. 1). 

Skup w celu odsprzedaży ' ,wewnątrz Państwa 
lub na wywóz zagranicę surowców krajowych" pro
duktów rolnictwa i leśnictwa oraz zwierząt domo' 
wych, drobiu, tudzież innych towarów bez utrzymy. 
wania w tym celu zakładów handlowych. 

Kategorja pierwsza. 

Na sumę . ponad pięćset tysięcy (50(WOO) zło~. 
tych rocznie. 

Kategorja druga. 

Na sumę ponad sto tysięcy (100.000) do pięciu
set tysięcy (500.000) złotych rocznie. 

Kategorja trzecia, 

Na sumę ponad dwadzieścia tysięcy (20.000) 
złotych do stu tysięcy (100.000) złotych rocznie. . 

Kategorja czwarta. 

Na sumę do dwu<łziestu tysięcy (20.000) złotych; 
, Przedsiębiorstwa skupu surowców krajowych. 

produktów rolnictwa i leśnictwa oraz zwierząt domq
wych i drobiu mogą utrzymywać oddzielne składy: 

1) w nieograniczonej ilości na obszarze całej 
Rzeczypospolitej, o ile nabyły świadectwa. przemy: 
słowe kategorji pierwszej; 

2) nie więcej nii pięć składów w obrębie po
wiatu, w którym przedsiębiorca zamieszkuje,lub 
w granicach powiatów sąsiednich, o ile nabyto świa
dectwo drugiej kategorji; 

. 3) nie więcej niż dwa skłądy w · obrębie tej 
miejscowosci, gdzie przedsiębiorca stale mieszka, 
o ile nabyto świadectwo trzeciej kategorji; . 

4) nie więcej nii jeden skład w tej miejsco· 
wości, gdzie przedsiębiorca stale mieszka, o ile na"·, 
b.yto świadectwo czwartej kategorji. ' 

III. Instytucje kredytu krótkoterminowego (art. 5, ' 
punkt 2). 

Kategorja pierwsza. 

1) Instytucje kredytu krótkoterminowego z ka
pitałem . zakładowym ponad pięćset tysięcy złotych. 

2) Domy bankowe. 

Kategorja druga. 

1) Instytucje kredytu krótkoterminowego z ka
pitałem zakładowym ponad pięćdziesiąt tysięcy (50.000) 
do pięciuset tysięcy (500.000) złotych. 

2) Kantory wymiany i lombardy. 

Kategorja trzecia. 

Instytucje kredytu krótkoterminowego z ka
pitałem . zakładowym do pięćdziesięciu tysięcy (50.000)' 
złotych. 

Kategorja czwarta. 

Zakłady kredytowe, należące do spółdzielni, bez: . 
względu na wysokość kapitału · zakładowego. 
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IV. Przedsiębiorstwa ubezpiec%eni'lwe (ąrt. 5, 
punkt 3). 

Kategorja pierwsza. 

Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, nie oparte 
na wzajemnośtt. 

KategorIa druga. 

l} Oddżiały przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, 
nie opartych na wzajemrio$ci. 

2) Przedsic;biorstwa ubezpieczeniowe, oparte na 
wzajemności i ich oddziały. 

V. Roboty i dostawy tart. 5, punkt 4). 

Kategorja pierwsza. 

Na sumę ponad czterysta tysięcy (400.000) zł. 

Kategorja druga. 

Na sumę ponad osiemdziesiąt tysięcy (80.'000) 
do czterystu tysięcy (400.000) złotych. 

Kritegorja trzeda. 
Na Sumę pón\:J.d dwadzieścia tysięcy (20.000) 

do osiemdziesięciu tysięcy (80.000) złotych. 

KlHC'l~Or!a czv/arta. 
Me $lim~ p 'ohnd d?,a tysiące (2.000) do dwu

dźlesti..ł ty5ł~cy (28.000) złotych. 

vI. Prtedsł~biOtstwa pośtedńkhva handlowego, 
ekspedycyjne i ptzewoi;owe (art. 5, pi.mld 5). 

Kategorja pierwSza. 

1) 'Pu:edsi~biorstwa komisowe, ekspedycyjne, 
pr~wożowei oraz ekspedycyjno-przewozowe, utrzy
mujące oddziały. 

2) Przedsfębiors'twa, przyjmujące towary na skład 
Z wyaawaniem na nie pożyczek, lub bez wydawania. 

Kategorja druga. 

1) Oddziały ; fIIje przedsiębiorstw, wymienio
nycn w punkcie 1 ł<ategorji pierwsżej. 

2) Przedsiębiorstwa komisowe, ekspedycyjne 
j przewozowe, nie utrzymujące oddziałów i filji. 

3) Em.lra techhittńe. 
4) Biura wywiadowcze, informacyjne, pogrzebo

we i wszelkie biura pośrednictwa handlowego. 
5) Biura próśb i porad prawnych, zatrudniające 

wi~eel nit dwóch prócowhików. 

Kategorja trzecia. 

1) Biura próśb i porad prawnych, zatrudniające 
najwyżej dwóch pracowników. 

2) Biura pośrt:!dnictwa pracy. 

Kategorja czwarta. 

Biura tłumaczeń i przepisywania na maszynie. 

VII. Zakłady gastroI10mif!.th~:, restauracyjne, cu
kiernie, kawiarnie i mleczarnie (art. 5, punkt 6). 

Kategorja pierwsza. 

Zakłady gastronomiczne ze sprzedażą lub nawet 
bez sprzedaży trunkóW, l:atrudhihjące ponad 20 osób, 
licząc w tl::ln właśCiciela i członków jego rodziny 
w tych zakładach pracujących. 

Kategorj<;ldruga. 
l} Zakłady, zatrudniające pO:1ad 10 do 20 osób, 

licząc w tern właściciela i cilonKów jego rodziny 
w tych zakładach Pr3cujących. 

2) Zakłady gastronomiczne ż wy:'>zynklem trunJ 

ków, zatrudniające navict mniej niż 10 osób, licząc 
w tern właściciela i członków jego rodziny, w tych 
zakładach pracujących. . 

Kategorja trzecia. 
, Wszelkie inne Inni~jsze zakłady gastronomiczne 

i jadłodajnie bez wyszynku trunków. 

VIII. Sale bilardowe (art. 5, punk 6). 

Kategorja lrzecia. 
Sale bilardowe, utrzymy\vahe oddzieitHe od za

kładów gastronomicznych. 

IX. Zakłady dla sprzedaży . napojówchłbdzą~ , 
cych (art. 5, punkt 6). 

K<:te~orja czwarta. 
Zakłedy, sprzedajqcć wyłącznie wodę seltersk-ą, 

Iimonadę i t. p. napoje chłodzące. 

X. Hotele, pokoje 4meblowane, r.ajazdYtgtlspo
dy i domy noclegowe (art. 5, punkt 6). 

Kate~orla pierwsza; 
Hotele i pokoje umeblowane, posindaj~e do 

wynajęcia ponad 100 pokojów (niJmer6w). 

Kategorja druga. 
Hotele i polmje lHneblowahe, posiatbj<\ce do 

wYMjęcia ponad 20 do 100 pokojów. 

Kategorja trzecia. 
Hotele i pokoje umeblowane, posiadające do 

wynajęcia ponad sześć do 20 pokojów; zajazdy i go
spody, w miastach i miast~czkach, bez wysźynkLl 
trunków. 

Kategorja czwarta. 
Hotele i pokoje umeblO':vane, posiadl'\ląte do 

wynajęcia ponad 4 do 6 pokojów; zajazdy i gospody 
w osadach wiejskich, bez wyszynku trLinkow orat 
domy noclegowe. 

Xl. Pensjonat y- pokoje umeblo\vane ze słbto
waniem (art. 5, punkt 6). ' 

! 

Kategorja pierwsza. 
Pensjonaty, VI których ilość' wynajmb\vanych 

pOKojów przewyższa pięćdziesiąt. 

ł'CategorJa druga. 
Pensjonaty, posiadające do wynaj~cia ponad li! 

do 50 pokojów. 

Kategorja trzecia. 
PertsjonaŁy, posiadające 00 wynaj~ćia ponaa2 

do 12 pokojóvi. 

XII. Ksif;garhte (art. 5, punkt 6). 
Kategorja druga. 

Księgarnie, zatrudniające ponad 5 osób, iltiąt 
w tem wł~ściciela i członków Jego rodi?.IhY, VI kSi(i:
garni pracujących. 
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Kategorja trzecia. 
Wsżystkie inne księ'garnie. 

XIIL Za!dady Ił!<::znic:ze (att. 5, punkt 6). 

Kategoija druga. 
Posiadające łóżek dla chorych ponad 10. 

Kategorja trżeCia. 
Pegieidajt1ce łóżek dla thorych dp 10, oraz 

WateJkle il!kłady letzńlce, prtetnatżohe wyłącznie 
dla thdryth przycliodnkh (atribulattltja). 

xiv. Rpteki (art. 5, punkt 6). 
Kategofja pierwsza. 

Zatrudniające ponad 8 osób; licząc w tem właś
ciciela i członkóvl jego rodziny, w aptece pracujących .• 

Kategorja dru~a. 
Zatrudniające ponad 3 do 8 osób, licząc wtem 

właściciela i członków jego rodiiny, w aptece pracu
ittcych. 

Kategorja trzecin. 
Zatrudniające najwyż~j .tr·zy osoby, licząc wtem 

właściciela i członków rodżlny, w aptece pracujących. 

XV. Zakłady kąpielowe (art. 5, punkt 6). 
KMegbrja drUga. 

l} Łaźnie z bcldżielhefui kabinami, lub łazienki 
z ilością wanien ponad 20. 

2) Kąpiele na wodach. morskich i słodkich 
'z ilością kubin powyżej 40. 

KategorJa trzecia. 
1) Łaźnie ogólne i łazienki z ilością wariien do 20. 
2) Kąpiele na Wodach morskich i słodkich 

z i1ośtl1"1 kabin ad 1 O do 40. 

Kategorja czwarta. 
Kąpiele na wodach morskich i słodkich ogólne 

z ilością kabin poniżej 10. 
I 

XVI. Przedsł~biórstWtl ktnematogrCifictne 
(art. 5, punkt 6). 

Kategorja pierwsza. 
Stałe kinematografy, posiadające widownie, obli

tzone na ilość osób ponad 500. 

Kategoria druga. 
Stałe kinematografy, posiadające widownie, obli-

4!ż6he na ilość osób potiad 150 do 500. 

Kategorja trzecia. 
Stałe kinematografy, posiadające widownie, obli

czone na ilość osób do 150. 
Wędrowne przedsiębiorstwa kinematograficzne 

winny nabywać świadectwa kategorji V-a przedsię
bibtstw handlowych. 

XVII. Przedsi((biorstw8 teatralne, cyrki, ogródki 
i sale z zam!<nięteml lub otwartemi scenami 

(art. 5, punkt 6}. 

Kategorja pierwsza. 
Stałe teatry, cyrki, ogródki i sale z otwartemi 

lub iarnktliętemi scenami, f109iadające widownie, 
obliczone. na ilość osób ponad 750. 

Kategoria druga. 
Stałe teatry, cyrki, ogródki i sale z otwartemi 

lub zamkniątemi scenami, posiadające widownie, obli
ćźcme na ilość osób ponad 300 do 750. 

Kategarja trzecia. 

Stałe t~aŁty, cyrki, ogródki I sale z otwartemi 
lub zamkniętemi scenami, posiadające widownie, 
obliczorie na ilOść osób do 300. 

Wędrowne przedsiębiorstwa teatralne, wędrowne 
cyrki i itlli~ w~tłfowhe ieśpoly artystyczne wintiy 
nabywać świadectwa przemysłowe kategorji V-a przed-
siębiorstw handloWyth. . . 

XVIII. zdroje naturainych \vód mineralnych 
(art. 5, punkt 6). 

Kategorja drug!. 
Sprzedaż wód mineralnych ze zdrojów. 

U wag a: Wszelkie inne przedsiębiorstwa, 
prowadzone przez zarządy zdrojowe (pensjonaty, 
kąpiele, ambulatorja), podlegają oddzielnemu 
opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

XIX. Wrotniska i ślizgawki (art. 5, punkt 6). 

Kategoria trzecia. 
Wszystkie przedsiębiorstwa tego rodzaju. 

xx. Magle i ma.$zy"y do ćźesania wełny 
(art. 5, punkt 6). . 

Kategorja czwarta. 
Utrzymywane Jakb ocldz:ie:lhe przedsiębiorstwa 

zarobkowe: magle i maszyny do czesania wełny. 

XXI. W,dawnictwa utworó'W dtukowanych. 

Kategoria druga. 
Wydawnictwa pism codziennych VI stolicy 

I miejscowościach pierwstej klasy. 

Kategorja trzecia. 
Wydawnictwa pism codzIennych tv mleJsco

wościnch II, III i IV klasy, wydawnictwa innych 
utworów drukowanych bez względu na klasę miej
scowości. 

B. P r z e d s i ę b i o r s t w a k o m u n i k a c y j n e. 

I. Przedsiębiorstwa kolei żelaznych tak nor
malnych, jak i wąskotorowych, tudzież tramwajów 
oraz przedsiębiorstwa telefonów zalicza się do kate
gorji pierwszej prźedsiębiorstw handlowych. 

Ił. Główne zakłady przedsiębiorstw żeglugi za
lic?a sIę do kategorJi dn.igiej przedsiębiorstw handlo
wych; inne zakłady tych przedsiębiorstw zalicza się 
do kategorji trzeciej przedsiębiorstw handlowych. 

Nadto od każdego statku Uisztta sIę opłatę za 
świadectwo przemysłowe w następującej wysokości: 
. l);;tatki parowe,. według powierzchni o~rze.wal-

neJ kotłow parowych po 0,80 zł. za jeden tn- tej po
wierzchni; 

2.) statki motoro. we, wedłu.~ . siły motorów po 
0,40 ~~, za każdą jednostkę siły (H. P.); 
. 3) żaglowce metalml,e, · według pOWIerzchni po- . 
kładu po 0,03 zł. za jeden m 2 powierzchni pókładu~ . 

. ~ 
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4) żaglowce z drzewa · z pokładem, według po
wierzchni pokładu po 0,03 zł. za jeden m2• tej po
wierzchni; 

5) żaglowce z drzewa bez pokładu (berlinki) 
według powierzchni, obliczonej przez pomnożenie 
długości żaglowca (berlinki) przez jego szerokość, 
po, 0,01 zł. za jeden m2• tej powierzchni. 

C. P r z e d s i ę b i o r s t w a p r z e m y s ł o w e. 

I. Kopalnie węgla kamiennego. 

Kategorja pierwsza. 

Produkujące ponad 2.000.000 ctn. m. 

Kategorja druga. 

Produkujące ponad 1.500.000 do 2.000.000 ctn. m. 

Kategorja trzecia. 

Produkujące ponad 500.000 do 1.500.000 etn. m. 

Kategorja czwarta. 

Produkujące ponad 200.000 do 500.000 ctn. m. 

Kategorja piąta. 

Produkujące ponad 50.000 do 200.000 ctn. m. 

Kategorja szósta. 

Produkujące do 50.000 etn. m. 

II. Kopalnie- rudy. 

Kategorja pierwsza. 

Produkujące ponad 2.500.000 ctn. m. 

, . Kategorja druga. 

Produkujące ponad 2.000.000 do 2.500.000 etn. m. 

Kategorja trzecia. 

Produkujące ponad 1.000.000 do 2.000.000 etn. m. 

Kategorja czwarta. 

Produkujące ponad 500.000 do 1.000.000 cnŁ. m. 

Kategqrja piąta. 
I 

Produkujące ponad '100.000 do 500.000 etn. m. 

Kategorja szósta. 

ProduklJjące do 100.000 ctn. m. 

III. Kopalnie nafty lub gazów ziemnych. 

Kategorja pierwsza. 

Produkujące ropy naftowej ponad 3.000,000 ctn.m. 

Kategorja druga. 

Produkujące ropy naftowej ponad 2.000.000 do . 
' 3.000.000 ctn. m. ' 

Kategorja trzecia. , 

Produkujące ropy naftowej ponad 1.000.000 do 
2.000.000 etn. m. 

, 

Kategorja czwarta. 
Produkujące ropy naftowej ponad 250.000 do 

1.000.000 ctn. m. 
Kategorja piąta. 

Produkujące ropy naftowej ponad 100.000 do 
250.000 ctn. m. 

Kategorja szósta. 

Produkujące ropy naftowej do 100.000 etn. m. 
U wag a: przy kopalniach, produkujących 

gazy ziemne, jeden metr sześcienny gazu liczy 
się za jeden kilogram ropy naftowej. 

IV. Młyny mączne. 

Kategorja pierwsza. 
Młyny, w których suma średni<: wszystkich par 

żaren przekracza 150 metrów. 

Kategorja druga. 
Młyny, w których suma średnic wszystkich par 

żaren wynosi ponad 100 do 150 metrów. 

Kategorja trzecia. 
Młyny, w których suma średnic wszystkich par 

żaren wynosi ponad 50 do 100 metrów. 

Kategorja czwarta. 
Młyny, w Których suma średnic wszystkich par 

żaren wynosi ponad 15 do 50 metrów. 

Kategorja piąta. 

Młyny, w których suma średnic wszystkich par 
żaren wynosi ponad 8 do 15 metrów. 

Kategorja szósta. 

Młyny, w których suma średnic wszystkich par 
żaren wynosi ponad 4 do 8 metrów. 

Kategorja siódma. 

Młyny, w których suma średnic wszystkich par 
żaren wynosi ponad 11/2 do 4 metrów. 

Kategorja ósma; 

Wiatraki i inne młyny, w których suma średnic 
wszystkich par żaren nie przekracza półtora metra. 

U wag a: O ile w młynach używane są 
do mielenia walce wyłącznie lub łącznie z żar
nami, to 1 ctm. długości pary walców liczy się 
za . trzy ctm. średnicy pary żaren, a zespół 
trzech walców liczy się za dwie pary walców. 

V. Gorzelnie. 

Kategorja trzecia. 

Produkujące ponad 900.000 stopni hektolitra
wych alkoholu. 

Kategorja czwarta. 

Produkujące ponad 400.000 do 900.000 stopni 
hektolitrowych alkoholu. 

, Kategorja piąta. 

Produkujące ponad 200.000 do 400.000 ,stopni 
hektolitrowych alkoholu. 
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Kategorja szósta. 

Produkujące do 200.000 stopni hektolitrowych 
alkoholu. 

VI. Browary. 

Kategorja pierwsza. 

Wyrabiające ponad 60.000 hektol. gorącej 
brzeczki. 

Kategorja druga. 

Wyrabiające ponad 30.000 do 60.000 hektoI. 
gorącej brzeczki. 

Kategorja trzecia. 

Wyrabiające ponad 18.000 do 30.000 hektol. 
gorącej brzeczki. 

Kategorja c~warta. 

Wyrabiające ponad 6.000 do 18.000 hektol. 
. gorącej brzeczki. 

Kategorja piąta. 

, Wyrabiające ponad 2.000 do 6.000 hektol. go
i rącej brzeczki. 

Kategorja szósta. 

Wyrabiające do 2.000 hektol. gorącej brzeczki. 

VII. Cukrownie. 

I Kategorja pierwsza. 

Produkujące ponad 30.000 ctn. m. kryształu. 

Kategorja druga. 

Produkujące ponad 20.000 do 30.000 etn. m . . 
kryształu. 

Kategorja trecia. 

Produkujące ponad 10.000 do 20.000 dn. m. 
kryształu. 

Kategorja czwarta. 

Produkujące do 10.000 ctn. m. kryształu. 

VIII. Olejarnie parowe. 

Kategorja pier:wsza. 

Posiadające ponad 20 czynnych pras. 

Kategorja druga. 

Posiadające ponad 13 doi 20 czynnych pras. 

Kategorja trzecia. 

Posiadające ponad 7 do 13 czynnych pras. 

Kategorja q :warta. 

Posiadające do 7 czynnych pras. 

IX. Zakła!-iy drożdżowo-gorzelnicze.· 

Kategorja pierwsza. 

Wyrabiające ponad 4.000 ctn. m. drożdży pra
sęwąn~ch. 

Kategorja druga. 

' Wyrabiające ponad 3.000 do 4.000 etn. m. 
drożdży prasowanych . . 

Kategorja trzecia. 

Wyrabiające ponad 1.200 do 3.000 etn. m. 
drożdży prasowanych. 

Kategorja czwarta. 

Wyrabiające ponad 400 do 1.200 etn. m. droż
dży prasowanych. 

Kategorja piąta. 

Wyrabiające do 400 etn. m. drożdży praso
wanych. 

X. Fabryki drożdży prasowanych. 

Kategorja druga. 

Wyrabiające ponad 4.000 cnt. m. drożdży pra
sowanych. 

Kategorja trzecia. 

Wyrabiające ponad 2.000 do 4.000 ctn. m. 
drożdży prasowanych. 

Kategorja czwarta. 

Wyrabiające ponad 600 do 2.000 etn. m. droż
dży prasowanych. 

Kategorja piąta. 

Wyrabiające ponad 200 do 600 ctn. m. droż
dży prasowanych. 

Kategorja szósta. 

Wyrabiające do 200 etn. m. drożdży praso
wanych. 

XI. Pabryki wódek. 

Kategorja pierwsza. 

Produkujące ponad 12.000 hektol. wyrobów 
wódczanych. 

Kategorja druga. 

Produkujące ponad 8.000 do 12.000 hektol. wy
robów wódczanych. 

Kategorja trzecia. 

Produkujące ponad 4.000 do 8.000 hektol. wy
wyrobów wódczanych. 

Kategorja czwarta. 

Produkujące ponad 1.000 d9 4.000 hektol. wy· 
robów wódczanych. . 

KategOlja piąta. 

Produkujące do 1.000 hektol. wyrobów wód· 
czanych. 

XII: Rektyfikacja okowity. 

Kategorja , druga. 

Produkujące ponad 2.400.000 stopni hektol. 
oczyszczonej, okowity. 
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Kategorja trzecia. 
Produkujące ponad 1.200.000 do 2.400.000 stopni 

hekto). oczyszczonej okowity. 

Kategorja czwarta. 

Produkujące ponad 350.000 do 1.200.000 stopni 
hektol. oczyszczonej okowity. 

Kategorja piąta. 

Produkujące do 350.000 stQpni hektoJ. oczysz
czonej okowity. 

XIII. Rafinerje cukru. 

Kategorja pierwsza. 

Produkujące ponad 30.000 etn. m. rafinady. 

Kategorja druga. 

Produkujące ponad 20.000 do 30.000 etn. m. 
rafinady. 

Kategorja trzecia. 

Produkujące do 20.000 etn. m. rafinady. 

XIv. Miodosytnie, zakłady wyrabiające lakier 
spirytusowy i l'0liturEi. 

Kategorja pierwsza. 
Zatrudniające ponad 1.000 robotników. 

Kategorja druga. 

Zatrudniające ponad 590 do 1.000 robotników. 

Kategorja trzecia. 
Zatrudniające ponad 200 do 500 robotników. 

Kategorja czwarta. 
Zatrudniające ponad 50 do 200 robotników 

przy stosowaniu zaś silników mechanicznych-ponad 
25 do 200 robotników. 

Ka,tegorja piąta. 

Zatrudniające ponad 15 do 20 robotników, przy 
stosowaniu zaś silników mechanicznych - ponad 10 
do 20 robotników. 

Kategorja szósta. 

Wszystkie inne tego rodzaju zakłady. 

xv. Fabryki zapałek. 

Kategorja trzecia. 

Zatrudniające powyżej 500 robotników. ' 

Kategorja czwarta. 
Zatrudniające przy fabrykacji ręcznej ponad 200 

do 500 robotników, przy stosowaniu zaś silników 
mechanicznych - ponad 100 do 500 robotników. 

Kategorja piąta. 

Zatrudniające przy fabrykacji ręcznej do 200 
robotników, przy stosowaniu zaś silników mechanicz
nych - do 100 robotników. 

XVI. Przedsi~biorstwa wodociągowe, 

gazownie, elektrownie. 

Kategorja trzecia. 

Wszystkie tego rodzaju zakłady. 

XVII. Przedsiębiorstwa wykonywania filmów 
dla kinematografów. 

Kategorja trzecia. 

Wszystkie przedsi~biorstwa tego rodzaju. 

XVIII. PrzEidzalnie, blicharnie, farbiarnie i apre
tury, walcownie żelaza, stali, cynku i miedzi~ 
fabryki drutu, rur, wagonów i maszyn, odlew
nie miedzi i bronzu, zakłady wytapiania tłuSl.
czów, fabryki ekstraktów z tłuszczów i olejów" 
margaryny, mydła, stearyny, oraz garbarnie, 
fabryki artykułów chemlcznych,kosmetycznych, 
aptecznych, farb, ekstraktów farbiarskich, la
kierów ter,pentynowych, laku, szuwaksu, rafi
nerji nafty, olejów mineralnych, gazoliny i sma-

rów, asfaltu, gudronitu, parafiny i cerezyny. 

Kategorja pierwsza. 

Zatrudniające pOrlad 500 robotników. 

Kategorja druga. 
Zatrudniające ponad 200 do 500 robbtników. 

Kategorja trzecia. 

Zatrudnllljące ponad 100 do 200 robotników. 

Kategorja czwarta. 

Zatrudniajl\ce robotników: 
a) przy fabrykacji ręcznej ponad 50 do 100; 
b) przy stosowaniu silników mechanicznych po. 

nad 25 do 100 . . 

Kategorja piąta. 
Zatrudniające robotników: 
a) przy fabrykacji r«:cznej ponad 15 do 50; 
b) przy stosowaniu silników mechanicznych po· 

nad 10 do 25. 

Kategorjaszósta. 

Zatrudniające robotników: 
a) przy fabrykacji r~cznej ponad 9 do 15; 
b) przy stosowaniu silników mechanicznych po

nad 7 do 10. 

Kategorja śiódma. 

Zatrudniające robotników: 
8) przy fabrykacji r~cznej ponl!ld 4 do 9; 
b) przy stosowaniu silników mechanicznych po

nad 4 do 7. 

Kategorja ósma. 

Zatrudniejące ,robotników tak pr~y fl2prykacji 
ręcznej, jak i przy stosowaniu silników mechanicz
nych od 1 do 4, liczac w tem właściciela przedsię
biorstwa i członków jego rodziny, latrudoionych 
w przedsiębiorstwie. 
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XIX. Wszelkie przedsiębiorstwa przemysłowe; 

nie wymienione w poprzednich listępaćh, tu
dzid zajęc:ia rzemieślnicze, rękodzielnicze, do-

rożkarstw9 i furmaństwo. 

Kategorja pierwsza. 

Zatrudniające robotników ponad 1.000. 

Kategorja druga. 

Zatrudniające robotników ponad 500 do' 1.000. 

Kategorja trzecia. 

Zatrudniające robotników ponad 200 do 500. 

Kategorja czwarta. 

Zatrudniające robotników: 
a) przy fabrykacji r~cznej ponad 50 do 200; 
b) przy st"O$ówanlu silników mechanicznych po

nad 25 ,do 200. 

Kategorja piąta. 

Zatrudniające robotników: 
a) przy fabrykacji ręcznej ponad 15 do 50j 
b) przy stosowaniu silników mechanicznych po

nad 10 do 25. 
Kategorja szósta. 

Zatrudniaj'łce robotników: 
a) przy fabrykacji ręcznej ponad 9 do 15; 
b) przy stosowaniu silników mechaniczny<:h po

nad 7 do 10. 
Kategorja siódma. 

Zatrudniające robotników: 
a) przy fabrykacji ręcznej ponad 4 do 9; 
b) przy stosowaniu silników mechanicznych po

nad 4 do 7. 

Kategorja ósma. 
Zatrudniające tak przy fabrykacji ręcznej, jak 

i przy stosowaniu silników mechanicznych ponad 
1 do 4 robotników. 

CZĘŚĆ III. 

CENY ŚWIRDECTW PRZEMYSŁOWYCH. 

R. Dla przedsiębiorstw handlowych. 

We W miejscowościach klasy «I wszystkich W War-...... j-.... 
o miejsca- szawie I I I 
O) 

I II III IV Gl wościach .... 
~ x:: Z , I o t Y c h 

j , 

I Dla zakładów handlowych 2.000 
~ 

· · - - - - -
II 

" " " - 400 330 270 200 130 
III 

" " " - 80 65 50 40 25 
IV 

" " " - 30 25 20 15 10 
V-a 

" 
handlu rozwoźnego 50 - - - - -

V-b • • obnośnego 15 - - - - -
B. Dla przedsi~biorstw przemysłowych. 

-We W miejscowościach klasy «I wszystkich W War-...... ... 
o miejsco- szawie 

I I I 
C) 

l II III IV Q) wościach .... 
«I 
~ Z ł o t y c h 

I · · · · · · · · · · · · 6.000 - - - - -
11 · • - · · · · · · · · · 4.000 - - - - -

lU · · · · · · .. · - · · .. 2.000 - - - - -
tV · .. .. · · · · · · · .. · ·600 - - - - -
V · · · · · · · · o 0 , - .. ... 200 - - - - -VI • · · · · · · · · · .. · - 1.20 100 00 60 40 

\'11 · · · · · · · · · · · · - 60 50 40 30 20 vm .. · · · · · · · • · · · - 15 12 10 6 4 
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C. Dla handlu jarmarcznego. 

Dla handlu 

hurtowego 

Dla handlu 

detalicznego 

Z ł o t y c h 

Na jarmarkach, trwających ponad 21 dni . 250 
125 
100 

" " " ,,7 dni do 21 dni. 
• • • "3,, 7" .. 

Kat~ - I 
goqa 

l, 

II 

11\ 

IV 

D. Dla zaj~ć przemysłowych. 

Oznaczenie zajęcia przemysłowego 

Ekspedytorzy, nie utrzymujący oddzielnych biur i pcmocników handlowych. lecz tru
dniący się osobiście z polecenia osób trzeci ch cleniem w urz~dach celnych towa
rów, wy~yłanych zagranicę lub otrzymywanych z zagranicy: 

1) Przy urzędach celnych, znajdujących si~ przy głównych Iinjach kolei żelaznych. 
2) Przy urzędach celnych, znajdujących się przy bocznych linjach kolei żelaznych. 
3) Przy urzędach celnych, nie polożonych przy Iinjach kolejowych 

a) Pośrednicy giełdowi (maklerzy): 
1) Na giełdzie warszawskiej . . . . . .. . . · . 2, Na innych giełdach " . • . . . . . . . . . . . . · . 

b) Wszelkiego rodzaju inni pośrednicy handlowi: 
1) W Warszawie i w miejscowościach I klasy • • . . . . 
2) W miejscowościach II klasy. • • • • • • • 
3) W miejscowościach III i IV klasy. ...••••••••..•• 

Inspektorzy i ajenci przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, ,przewozowych, komunikacyj-
nych oraz instytucyj kredytowych, o ile prowadzą operacje bez utrzymywania biur: 

1) W Warszawie i w miejscowościach I klasy • • • • . ' 
2) W miejscowościa~h II klasy • • • • 
3) W miejscowościach III i IV klasy • • • • • • • • • · , . 

Pomocnicy podróżujący (komiwojażerowie) • • • • • • • • • • • • • • • • 

70 
35 
25 

Cena 
w złotych 

400 
300 
250 

400 
2;0 

150 
100 
30 

50 
40 
20 

100 

I 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 29824 P 

Konto czekowe Pocztowej Ka$Y Oszczędności Ni 30130. Cena 60 groszy. 

OD RDMINISTRI'\CJI: W celu ułatwienia pracy Redakcji i urzędom pocztowym uprasza się pp. prenume
rator6w o wcześniejsze wpłacanie prenumeraty za IV kwartał w sumie 6 złotych. Wcześniejsze wpłacenie prenu- ' 
meraty leży w interesie pp. prtmumerator6w" gdyż nie spowod'łje przerwy w wysyłaniu Dz. Ustaw. 

o PP. prenumeratorom zamiejscowym, kt6rzy ni,e opłacą prenumeraty do dnia 20 września r. b., wysyłka 
Dz. Ustaw będzie bezwzględnie zatrzymana od dnia t pa:tdz;iernika r. b. PP. prenumeratorzy miejscowi winni opła
cić prenumeratę najp6:fniej w dniu 28-30 września r. b. r6wnid w celu unikni~cia przerwy wwysyhmiu Dz. Ustaw. 


