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T R E Ś ć: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRóW: 

Poz.: 529-Skarbu z .dnia 28 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w spra-
wie poboru scalonego podatku przemysłowego od obrotu artykułami objętemi Monopolem Tytoniowym, 
wyrobami Państwowego Monopolu Spirytusowego, solą kuchenną (jadalną), bydlęcą i przemysłową 
oraz losami loterji państwowej. . 1055 

530~Skarbu z dnia 31 maja 1932 r. o zmianie właściwości rzeczowej władz skarbowych w sprawach 
objętych ustawą karną skarbową. • 1056 

531-Skarbu z dnia 22 czerwca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cementu. 1056 

532-Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z d.lia 24 czerwca 1932 r. w sprawie sposobu 
umorzenia długu obligacyjnego Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno_Łódzkiej 1057 

529. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia, 28 maja 1932 r. 

wydane w poro,zumieniu z Ministrem Przemy:słu 
i Handlu w sprawie poboru scalonei!O podatku prze
mysłoweQo od obrotu artykułami objętemi Monopo
lem Tytoniowym, wyrobami Państwowel!o Monopolu 
Spirytusowej!o, solą kuchenną (jadalną); bydlęcą 

i przemysłową oraz losami .loterji państwowej. 

Na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 
15 l,i;pca 1925 r. o państwowym podatku przemysło
wym (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550), której tekst jed
nolity ogłoszony zosŁał w załączniku do obwieszcze
nia Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1932 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 17, poz. 110) zarządza się co następuje: 

§ 1. Począwszy od dnia 1 lipca 1932 r. wpro
wadza się pobór sc,alonego podatku przemysłowego 
od obrotu artykułami, objętemi Monopolem Tytonio
wym, wyrobami Państwowego Monopolu Spirytuso
wego, solą kuchenną (jadalną). bydlęcą i przemysło
wą oraz losam~ loterji pań,sIŁwowej. 

I § 2. Do opłacania scalonego podatku przemy
słowego od obrotu artykułami, wymienionemi w § 1 
niniejszego rozporządzenia, obowiązane są: Dyrek-

cja Pols:k,iego Monopolu Tytoniowego, Dyrekcja Pań
stwowego Monopolu Spirytusowego, Biuro Sprzeda
ży Soli i Gener,alna Dyre.kcja Loterii Państwowej. 

§ 3. Scalony podatek przemy;słowy ' wynosi: 
aj 4% od całkowitej sumy prowizji (rabatu, 

różnicy ceny towaru i t. p.), udz,ielanej przy 
sprzeda.ży artykułów, objętych Monopolem 
Tytoniowym, wywbów Państwowego Mo
nopolu Spirytusowego, soli kuchennej (ja
dalne)), bydlęcej i przemysłowej, 

bJ 3% od całkowi.te.jsumy prowizji, udzielanej 
przy sprzedaży losólw loterji państwowej. 

Do tak obliJczone'go scalonego podatku prze
mysłowego doUcza się: 10% nadzwycżajny dodatek 
w myś,l tlJStawy z dnia 12 lutego 1931 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 16, poz. 82) oraz dodatek na rzecz związków ko
munalnych w wy,sokości jednej czwartej części sca
lonego podatku. 

§ 4. Sca,lony podaŁek przemysłowy obeimuje 
Wis.zystkie fazy ohrotu w handlu artykułami, wymie
nionemi w § 1 niniejszego rozporządzenia, w sŁanie 
nieprzerohionym. 

Przedsiębiorstwa handlowe (część II lit. A ta
ryfy, stanowiącej załącznik do art. 23 ustawy z dnia 
15 lip,ca 1925 r. o państwowym podatku przemysło
wym) wolne będą od podatku przemysłowego od 
obrotu, przyrpadającl!tjlo od obrotów, uzyskanych 
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przy sprzedaiy powyższych artykułów w stanie nie
przerobionym, od których został opłacony scalony 
poda tek przemysłowy. 

§ 5. Instytucje, wymienione w § 2 niniejszego 
rozporządzenia, uprawnione są do potrącania scalo
nego podatku przemysłowego (§ 3 niniejszego rozpo
rządzenia) od cał.kowite;i sumy prowizji (rabatu, róż
ni,cy ceny towaru i t. p .), udzielanej przy sprzedaży 
artykułów, określonych w § l niniejszego rozparzą· 
,lzenia. . 

§6. Instytucje, wymienione w § 2 niniejszego 
rozporźądzenia, wpłacają scalony podatek przemy
słowy do Kasy l Urz.ędu Skarbowego w Wa,rszawie 
do dnia 10 każdego mjesiąca (począwlszy od sierpnia 
1932 r.) w kwotach, odpowiadających sumie scalo
nego podatku przemysłowego, przypadającego od 
obrotów o~nośnemi artykułami (§ l n~n. rozp.) 
w miesiącu poprzoon,im. Ostateczny obra<:hunek na· 
leżnaśc.i z tytułu sca,lonego podatku przemysłowegO' 
w ciągu ok,resu budżetowe,go (od 1 kwietnia do 
31 mar,ca) oraz wyrównanie różnicy następuje w cią· 
gu 2 miesięcy po upływie okresu budżetowego. 

§ 7. I Urząd Skarbowy w Warszawie otwo
rzy w k,siędze bierczej podatku przemysłowego od 
ohrotu specjaLne konta dla księgowania scalonego 
podatku przemysł,owego, wpłacaneRo przez instytu
cje, wymienione w § 2 ninie~szego rozporządzenia. 

§ 8. IZlba Skarbowa Grodzka w Warszawie 
tlIPra,wniona jest do przep'rowadzania kontroli nad 
prawidłowem obliczaniem oraz terminowem wpła
caniem scalone,l!o podatku przem)'isłowego, przypa
daiącego w myśl przepisów niniejszego rozporzą
dzenia. 

§ 9. Od OIb-rotów, uzyskanych przy sprzedaży 
artykułów, wymieni.onych w § l niniejszego rozpo
rządzenia, w okresie do dnia l lipc.a 1932 r. oraz od 
olbrotów, uzyskanych przy sprzedaży zapasów po
wyższych artykułów, znajduiących się w dniu 1 lip· 
ca 1932 r. na składzie w o~nośnych zakładach sprze
aaży, od który<:h to obrotów nie został olPłacony 
s.ca,lony podatek przemysłowy, będzie pobrany po
datek przemysłowy od obrotu na zasadach ogólnych. 

Przedsiębiorstwa sprzedaży artykułów, wy
mienionych w § l niniejszego rozporządzenia, obo
wiązane są do uiszczenia w pełll1ei wy,sokości zalicz
ki na podatek przemysłowy (art. 56 ustawy z dnia 
15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysło
w)'im) za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień , 
maj i cze,rwiec 1932 r., względnie za I i II kwartał 
r. 1932. Obowiązek uiszczenia przez pow)'iższe za
kłady z.aliczek za następne miesiące, względnie 
kwartały 1932 r ., na poczet podat.ku przemysłowego, 
przypadającego od obrotów, uzyskanych przy sprze
daży artykułów, wymienionych w § 1 niniejszego 
r.oz;porządzenia, ustaje, 

§ 10. Sposó.b podziału dodatku do scalonego 
podatku przemysłowego na rzecz związków komu
nalnych wtali ockęhne roz.porządzenie. 

§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1932 r. 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

530. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 31 maja 1932 r. 

o zmianie właściwości rzeczowej władz skarbowych 
w sprawach objętych ustawą karną skarbową. 

Na podstawie art . 144 § 2 ustawy karnej skar4 
bawei z' dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, 
'Poz. 355) zarządza się co następuje: 

§ 1. Do właściwości włladz skarbowych I in
stancji należą sprawy przewidziane wart. 144 § 1 
~ § 3 i wart. 145 us,tawy karnej skal1bowej, jeśli naj
wyższa kara ,pieniężna, gro'żąca za dane przestęp
stwo prócz ewentualne'j konhskaty przedmiotu prze
stępstwa , nie prz.ekracza co do żadnego z obwinio
nych 'sumy dwóch tysięcy złotych. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży4 
cie 15 dnia po ogłoszeniu i ma zas,tosowanie do 
spraw nierozstrzygni'ętych jesz,cze w pierwszej in
stancji w dniu weiścia w życie tego rOZ(porzą.dzenia; 
umorzenie w myśl prz.eipisów art. 152 u. k. s. jest 
mimo to dopuszcz'alne .i na po·dstawie decyzji władzy 
skarbowej II instancji w sprawach, które do niej 
wpłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rOZiporządzenia. 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

531. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 22 czerwca 1932 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku pr2:e

mysłowego od cementu. 

Na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 15 lip
ca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. 
U. R P. Nr. 79, poz. 550), której tekst jednolity 
ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Mi
nistra Skarbu z dnia 27 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 17, poz. 110) zar'ządza się co następuje: 

§ 1. Począwszy od dnia 1 lipca 1932 r. wpro
wadza się pobór scalonego podatku przemysłowego 
od cementu. . 


