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612. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 27 października 1933 r. 

o poborze 10 % dodatku do państwowego podatku 
gruntowego i przemysłowego. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania r.ozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249), po
stanawiam co następuje: 

Art. 1. 1) NiezaI.eżnieod 1'0 % dodatku, po
bieranego na mocy ustawy z dnia 12 lutego 1931 r. 
o poborze 10% dodatku do niektórych podatków 
i opłat stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 16,poz. 82), 
wprowadza się dodatek w wysokości 10% do: 

.. 

a) państwowego podatku gruntowego, z wy
łączeniem podatku, przypadającego od 
wszystkich gruntów położonych na obsza
rze województw: wileńskiego, nowogródz
kiego, poleskiego, powiatów: kowelskiego, 
kosŁopolski'ego, sarneńskiego i lubomelskie
go województwa wałyńskiego tudzież po
wiatów: białostockiego, bielskiego, sokól
skiego, wołkowyskicgo i g~odzieńskiego 
województwa białostockiego oraz z wyłą
czeniem podatku, przypadającego od płat
ników opłacających ten podatek z zastoso
waniem degresji; 

b) państwowego podatku przemysłowego, 
przypadającego od obrotów, os,iąganych 
przez przedsiębiorstwa przemysłowe od I 
do V kategorji świadectw przemysłowych 
(część 11 lit. C taryfy stanowiącej załącznik 
do art. 23 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. 
o państwowym podatku przemysłowym 
(Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 17, poz. 110). 

. 2) Dodatek ten nie będzie pobierany do do
da:tków samorządowych ani też do 10 % dodatku, 
wprowadzonego ustawą 'z dnia 12 lutego 1931 r. 
(Oz; U. R. P. Nr. 16, poz. 82). 

Art. 2. Dodatek, określony wart. 1 ust. 1) 
lit. a); pobierany będzie do należno'ści, przypadają
cych z tytułu II raty państwowego podatku grunto
wego za rok 1933 i I raty tego podatku za rok 1934. 

Art. 3. 1) Dodatek, określony wart. 1 ust. 1) 
lit b), pobierany będzie do należności z tytułu pań
stwowe.go podatku przemysłowego od obrotu, przy
padającego od obrotów, osiągniętych w okresie od 
1 paździ,ernika 1933 r. do 30 września 1934 r. 

2) Płatnicy państwowego podatku przemysło
wego od obrotu, opłacający zaliczki miesięczne 
(art.56 ust. 1 ustawy o państwowym podatku prze
mysłowym), winni opłacać 1-0 % dodatek, począwszy 
od zaliczki przypadające; za miesiąc paźd ziernik 1933 r. 

3) Płatnicy państwowego podatku przemysło
wego od obrotu, opłacający zaliczki kwartalne 
(art. 56 ust. 2 ustawy o państwowym podatku prze
mysłowym), winni opłacać 10 % dodatek począwszy 
od .zaliczki za IV kwartał 1933 r. 

, . 4) Przy wymiarze państwowego podatku prze
mysłowegood obrotu za rok 1933 dla przedsię 
hi()rstw czynnych przez cały ten rok, wysokość 10 % 
dodatku za miesiące październik, listopad i gru
dzień 1933 r. przyjęta będzie w wysokości odpowia-

dającej 1/4 części 10% doda tku, obliczonego od su
my podatku przemysłowego wymierzonego za cały 
rok. 

5) Przy wymiarze państwowego podatku prze
mysłowego od obrotu za rok 1933 dla przedsię
biorstw czynnych tylko przez CZlę ŚĆ tego roku, a po~ 
wstałych przed 1 pa,ździernika 1933 r., wysokośc 
10 % dodatku za miesiące październik, listopad i gru
dzień 1933 r. przyj ęta b ::: dzie w wysokości,odpo
wjadającej sumie 10% dodatku, obliczonego od ~u
my podatku przemysłowego, wymierzonego za C<iły 
czas trwania przedsiębiorstwa, podzielonej przeZ 
ilość miesięcy trwania pr.zedsiębiorstwll i pomnbżo:' 
nej przez 3. . . 

6) 10 % dodatek, pobrany w myśl rozporządze
nia niniejszego łącznie z zaliczkami na podatek 
przemysłowy, potrąca się od sumy dodatku przy~ 
padającego po uskutecznionym wymiarze podatku 
przemysłowego . 

Art. 4. 1) Płatnicy państwowego poda~ku 
przemysłowego i gruntowego obowiąz.ani są uiścić 
10 % dodatek łącznie z uiszczeniem należności, wy
mienionych wart. 2 i 3, i w terminach płatności 
tych należności. Niewpłacony w tych termirtach 
10 % dodatek' podlega przymusowemu ściągnięciu 
łącznie z należnością główną, przyczem od dodatku 
tego nie będą pobierane kary za zwłokę- ani odsetki 
za odroczenie. 

2) Do o,bliczania i poboru 10% dodatku powo
łane są te organa, do których należy wymiar i po· 
bór odnośnych danin publicznych. 

3) 10 % dodatek należy uiścić bez osobnego 
zawiadomienia ze strony władzy. .. 

Art. 5. 1) Rozporządzenie Rady Ministr6.w 
może rozciągnąć pobór 10% dodatku, wprowadzo
nego rozporządzeniem niniejszem, do dalszych 
zkolei należności z tytułu państwowego podatku 
grun lowego i przemysłowego, niż określone wart. 2 
i 3. 

2'1 Jeżeli dalszy pobór 10% dodatku będz~e 
zaniechany, rozporządzenie Rady Ministrów określi, 
w jaki sposób ma być ~stalona wysokość 10% do
datku do państwowego podatku przemysłowego od" 
obrotu za pierwsze dziev"rięć miesięcy roku kalen
darzowego 1934 przy ostatecznym wymiarze tego 
podatku za ten rok. 

Art. 6. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 7. Roz;porządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym ob
szarze Rzeczypospolitej. 
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