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stępstwa podlegają sądownictwu wojskowemu lub 
zostały temu sądownictwu poddane. 

. Postęp'owaniu dmaźrH~m't podlzgJ. ją także pod
żegacze i pomoc.nicy przestęps twa, tak d.okonanego, 
jak i usiłowanego. 

Wymiar kary następuje wyłć1,cznie w edle prze
pisów ustawy wo jskowego postępowania karn ego". 

Arf. 19. \Vykonanie n iniejsz2go rozporządze
nia porucza się 1\1inistrowi Spraw Wojskowych. 

Art. 20, Rozporządz enie n1l118Jsze wchodzi 
w życie z dniem 1 stycwia 1933 r. 
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. ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENT A RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 21 października 1932 r. 

O zmianie niektórych postanowień usiawy o pań
stwowym pcdaHru dochodowym, 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Kons tytucji i art. 1 
lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnie
niu Prezydenta Rzec.zypospolite j do wydawania mz
p o r,ządzel'i. z mocą ustawy (Dz. U. R. P. "Nr. 22, 
poz. 165) postanawiam co następ uje: 

Art. 1. W uslawie o państwowym podatku do
chodowym (Dz .. U. R. P. z 1925 r, Nr. 58, poz. 411) 
wprowadz a się zmiany następujące : 

1) Wart. 1 w p, 2 lit. cJ otrzymuj c brzmienie: 
"cj pobi eraj ą dochody w postaci tantjem"; 

2) w art. 3 w ust. 1 p. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) z t ant j<!m" ; 

3) w art. 25 \" ust. 3 skreśla się wyrazy: "oso
bom niepozostającym VI stosunku służbo
wym z niemi"; 

4) art. 73 otrzyI!1uje brzmienie następujD,ce: 
"Art. 73. Przy b '.1. d aniuodwolań instancja od

wolawcz·a (komisja udwołavłcza , sl:arbowa władza 

odwoławcza) oraz przewodniczący komisji odwo
ławczej korzystają w celu dokładnego ustalenia do
chodu z tych samych praw, jakie służą komisji sza
cunkowej. jej przewoc.1niczącemu oraz skarbowej 
władzy wymiarowej I imtancji. 

Przy rozstrzyganiu odwołań i sprzeciwów in
stancja odwoławcza nie jest związana ani uchwałą 
I instancji, ani też wnioskiem pncwodniczącego ko
k omisji szacunkowej i zależnie od stanu faktycznego 
oraz prawnego zatwierdza lub zmienia zaskarżoną 
uchwałę. 

Jeż eli jednak komisja odwoławcza, załatwiając 
jednostronne odwo ł anie płatnika, lub skarbowa wła
dza odwoławcza, przyjdz.ie do przekonania, że poda
tek wymierzono w kwocie za niskiej, to orz.eka od
rzucenie odwołania i zwraca sprawę I instancji ce
lem uzupełnieni a postępowania wymiarowego. 

Zapadłe decyz je instancji odwoławcz.ej wraz 
z aktami spraw przesyła się przewodniczącemu ko
misji szacunkowej, względnie skarbowej władzy ce
Jem zawiadomienia płatników i poczynienia zm.ian 
w księdze bierczej. 

Od decyzji iilllstanc;ji, ,od'w,oławczej przys.ługu
je zarówno płatnikom, jak i przewodniczącemu ko
misji odwoławcze'j prawo wniesienia skargi d.o Nai
wyższego Trybunału Administ.racyjnego". 

Art. 2, Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

Równocześnie upoważnia się Ministra Skarbu 
do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej jednolitego tekstu us.tawy o państwowym 
podatku dochodowym (Dz. U, R. P. z 1925 r. Nr. 58, 
poz. 411.) z uwzględnieniem zmian, wprowadz,onych 
późniejszemi przepisami prawnemi i .rozporządzeniem 
niniejszem. 

Art, 3, Rozporządzenie ni.niejsze wchodzi w ży
cie z d.n i.em ogłoszenia, z tern, że postanowienia p. 4 
a r t. 1 mają zastosowanie we wszystkich przypadkach 
rozpatrywania .odwołań po dniu wejścia w życie roz
porządzenia n~niejszego. 
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