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129.

OT'az z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym doArt. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza
datku do państwowego podatku dochodowego (Dz. U. się Ministrowi Skarbu.
R. P. Nr. 96, poz. 868) j
Art. 3. Upoważnia się Ministra Skarbu do
3) art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1933 r. zmieog~o.
s
~enia
~ Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol~ającej. niektóre przepisy o opodatkowaniu sp'adków
skIeJ
Jednohtego
tekstu ustawy z dnia 22 październi-:
1 darOWIZn (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 141).
p~
Przepisy ustawy niniejszej nie naruszają · ka 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego
przeplsow o pODorze 10 % dodatku do .państwowego podatku dochodowego z uwzględnieniem zmian,
poda.tku gruntowego i przemysłowego, wprowadzo- wprowadzonych do czasu ogłoszenia tego tekstu.
nego TOZiporządzeniem Prezydenta Rzeczyposoolitej
. Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
z dnia 27 .października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, z dniem ogłoszenia z tem, że
poz. 612).
.
a) post~nowienia art. 1 pkt. 1) mają zastosowame
po
raz pIerwszy przy wymiarze podatku doch~
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
dowego na rok podatkowy 1935,
Prezes Rady Mbistrów: L. Kozłowski
b) do~atek.w wysokości, określonej wart. 1
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki
pkt..2), po.bIera S1ę od uposażeń służbowych, emerytur l rent l wynagrodzeń za najemną pracę, wypłaca
nych P?cząwszy od dnia 1 kwietnia 1935 r. lub po
tym dmu.

128.
N. mocy art •. 44 KODstytacjl o.I ••zam alł.w, Dast,plii,ceJ

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski
Minister Skarbu: WI. Zawadzki

tr.łcl.

USTAWA
z dnia 26 marca 1935 r.

o zmianie ustawy z dnia 22 października 1931 r.
o kryzysowym dodatku do państwowego podatku
dochod~wego.

129.
Nil mocy art. 44 Konstytucji olllaszam asta,..,
cej treleh

USTAWA

Dutępai,.

Alt 1. W ustawie z dnia 22 października
z dnia 18 marc.a 1935 r.
1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego (Dz. U. R. P. Nr. 99, poz. 760)
_!_~~_~ieranIn ods~~ek od zale~łości w p~datkach pań
wprowadza się zmiany następujące :
~twowych 1 Innych daninach pubhcznycIi;-~h . .
1. Wart. 1 dodaje się po ustępie (2) ustęp nowy treści następującej:
. Art. 1. (1) Przepisom niniejszej ustawy podle"Gdyby na podstawie ulg, przyznanych wart. gaJą:
27 i 29 ustawy o państwowym podatku dochodoaj pańs~wowe pod~tki bezpośrednie oraz powym, wypadło zmniejszyć stopę podatku poniżej
datkI: ?d lokah, od placów budowlanych,
pierwszego stopnia, następuje zupełne zwolnienie
od ubOJU, od ~nergji elektrycznej, majątko
od dodatku.";
wy,. spadk<?wy i od darowizn, nadzwyczaina
.
2. art. 2 ust. (1) otrzymuje brzmienie następudanma majątkowa i danina lasowa umie.
'
Jące:
DIona
na e k wiwalent pieniężny;
.. Od dochodów, opodatkowanych według dziah) państwowe podatki pośrednie;
łu II ustawy o państwowym podatku dochodowym,
e) wymierzone opłaty stemplowe (nale:tytości
ustanawia się nadzwyczajny dodatek do państwowe
stemplowe i bezpośrednie);
go podatku dochodowego, który wynosi przy wynadJ dodatki do wymienionych pod lit. aj, hJ i c}
grodzeniu, obliczonem w stosunku rocznym:
danin, pobierane na rzecz Skarbu;
ponad
2.500 zł do
3.600 zł - 0,5 %
ej dodatki do wymienionych pod lit. a), h) i c)
"
3.600 " "
6.400 " - 1 %
danin, pobierane na rzecz innych związków
"
6.400 " "
10.400 " - 2 %
prawa publicznego;
"
10.400""
24.000 " - 3%
f) samoistne daniny komunalnej
24.000""
36.000 " - 4%
"
g) wszeThiego rodzaju przedpłaty lub zaliczki
"
36.000""
60.000 " - 5 %
na poczet wymienionych wyżej danin.
II
60.000""
80.000 II - 6 %
(2) Należności, wymienione w ust. (1), będą
II
80.000""
104.000 " . - 7 %
nazywane w dalszym ciągu ustawy niniejszej dani"
104.000""
144.000 " - 8%
nami publicznemi" .
"
"
144.000""
184.000" - 9 %
(3) Ustawa niniejsza nie dotyczy podwyżek
"
184.000""
200.000 " -10%
stemplowych, ani też zakredytowanych, w oznaczo"
200.000""
220.000 " -11 %
nym terminie uiszczonych podatków pośrednich.
Ił
220.000""
250.000 II -12%
.
Art•. 2. Nieuiszcz.one w terminie płatnOlłci da"
250.000""
II
-13%
nmy puhhczne uważa SIę · tU za1e4ło~ci.
wypłacanego wynagrodzenia."
_~_

,.~ . ..._._ ._ ..... . ,_,: _....... _-"

.. ...... _.....'~,, ~. "" "'. ,_-•• '
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Art. 3. Od zaległości w daninach publicznych
pobiera ' się odsetki w wyso~!ti.Q.l5.JQ~iesięcznie,
począwszy od dnia następn~lld · PC) upłYvit'7' terminu

rzyć nai"osłe i nieuiszczone cdsetki i odsetki
ulgcwe, w całości lub w części. Minister
Skarbu mcże uprawnienie to przelać na

płatności.

władze pcdległe;

Art. 4. (1) Od zaległości w danInach publicznych, nieprzekraczającej w każdej daninie łącznie
z dodatkami kwoty 10 zł, nie pobiera się żadnych
odsetek.
(2) Jeżeli od płatnika, uiszczajĄcego zaległości
w daninach publicznych. pobrano odsetki lub odsetki ulgowe w, kwocie niższej od naleźnej w myśl przepisów ustawy niniejszej, niedobrane odsetki lub odsetki ulgowe mogą być dodatkowo pobrane tylko w
tym przypadku, gdy kwota niedobranych odsetek
lub odsetek ulgowych przekracza 2 zł.
Art. 5. (1) Od zaległości w daninach publicz!iych, których spłata została odrocz.o na lub rozłożo~
na na raty, pobiera się odsetki ulgcwe w wysokcści
0,4% miesięcznie.
(2) Prawo do ulgowych odsetek uzyskuje płat
nik z mocy samego. prawa, z chwilą powzięcia przez
właściwą władzę jiostanowienia o odroczeniu lub
rozłożeniu na raty zaległości, przyczem prawo to
służy mu za cały okres, lic~31!t. .9~LQ.niap.9.~~t.ąI}i.~ ::zą
ległości. PłatiiiK~ffiicniZy'śKane praw() do odsetek ulF5wycn, jeżeli nie dotrzymał terminu, do. którego
spłata została odroczona; gdy zaległość została rozłożona na raty, płatnik - w razie nieuiszczenia raty w terminie - traci prawo do odsetek ulgowych,
przypadających od tej raty i od rat pozosta.łych.
Art. 6.
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Przy obliczaniu odsetek i odsetek ulliczy się za cały.

~owych miesiąc zaczęty

Art. 7. Przepisy c pcborze odsetek i odsetek
ulgowych przy częściowych wpłatach na poczet zaległości określą rozporządzenia Ministra Skarbu.
Art. 8. Obcwiązek uiszczania odsetek lub odsetek ulgowych ciąży na tym, kto w myśl istnieją
cych przepisów obowiązany jest do uiszczenia zaległości.

Art. 9. (1) W zakresie: umarzania odsetek
i odsetek ulgowych, skutków, jakie na odsetki i cdsetki ulgowe wywiera umorzenie daniny publicznej,
stanowiącej należność główną, zwrotu i oprccentowania nadpłat w odsetkach i odsetkach ulgowych,
obowiązują o ile chodzi o daniny publiczne, wymienione wart. 1 i 2 ordynacji podatkowej (Dz. U.
R. P. z 1934 r. Nr. 39, poz. 346), o opłaty stemplowe
oraz o podatki spadkcwy i od darowizn - przepisy
art. 130 i 131 ordynacji podatkowej.
(2) W zakresie pozos t ałych danin publicznych
należy stcsować przepisy następulące:
a} umorzenie zaległości w całości lub w części
pociąga za sobą umorzenie w odpowiednim
stosunku odsetek lub odsetek ulgowych:
b) w gospodarczo uzasadnionych lub na szczególne uwzględnienie zasłu ~u i ących przypadkach, Minister Skarbu, w odniesieniu do. danin publicznych z wyjątkiem samoistnych
danin komunalny~h, może obniżyć przypadające odsetki i odsetki ulgowe oraz umo-

e) uprawnienie do umarzania odsetek i odsetek ulgowych, przewidziane pod lit. b), słu
ży w odniesieniu do samoistnych danin komunalnych zarządom właściwych związków
samorządcwych; .
d) sumy nadmiernie lub nienależnie wpłacone
w oosetkach i odsetkach ulgcwych podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet innych płat
nych należncści płatnika, a w ich braku zwrotcwi w gotówce na prośbę płatnika.
Art. 10. Odsetki i odsetki ulgowe, przypadaod zaległcści w państwowych daninach publicznych, pobiera się na rzecz Skarbu, od zale~łości zaś
w daninach publicznych, przypadających na rzecz
innych związków prawa publicznego - na rzecz tych

jące

zwi~ków.

Art. 11. Minister Skarbu mote drogą rozpoogólnie obniżać lub umarzać odsetki i odsetki ulgcwe. przypadające od zaległości we wszystkich lub w poszczególnych kategorjach danin publicznych, wymienionych wart. 1.
rządzeń

się

Art. 12. Wykonanie ustawy niniejszej porucza
Ministrowi Skarbu.

Art. 13. (1) Ustawa niniejsza wchodzi w tycie w 14 dni po ogłoszeniu. Równ ocześnie tracą moc
obowiązującą wszystkie przepisy w sprawach. niniejszą ustawą uregulowanych, o ile ustawa niniejsza nie
stanowi inaczej.
(2) Ilekrcć w poszczególnych przepisach prawnych, które zyskały moc obowiązującą przed dniem
wej ścia w życie ustawy niniejszej, jest mowa o karach za zwłokę i odsetkach za odroczenie, należy
przez nie rozumieć cdsetki i cdsetki ulgowe.
(3) W kodeksie pcstępowania cywilnego. (Dz.
U. R. P. z 1932 r. Nr. 112, poz. 934) wart. 784 w § 1 .
w pkt. 3, wart. 796 w § l w pkt. 2 i 7 oraz wart. 800
w § 1 w pkt. 3 i 6 na końcu średniki zastępuje się
przecinkami i dodaje się wyrazy: "wraz z wszystkiemi dodatkami, odsetkami i kosztami egzekucji"; w
art. 796 w § 2 i wart. 800 w § 2· skreśla się wyrazy:
"kary za zwłokę w uiszczeniu podatków i innych danin publicznych".
(4) W art. 203 prawa upadłościowego (Dz. U.
R. P. z 1934 r. Nr. 93, poz. 834) w § l w pkt. 4 wyrazy: "karami za zwłokę" zastępuje się wyrazami:
"wszelkiemi odsetkami", a w § 1 w pkt. 9 skreśla się
wyrazy: "kary za zwłokę w uiszczeniu podatków
i innych danin publicznych".
(5) Wart. 4 w ust. 1 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o poborze 10% dodatku do państwowego -podavku gruntowego i przemysłowego (Dz. U. R. P. Nr. 84,
poz. 612), którego moc obowiązująca została przedłużona wzporządzeniem Rady Ministrów z dnia
27 września 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 788),
skreśla się wyrazy: "przyczem od dodatku tego. nie
będą pcbierane kary za zwłokę ani odsetki za odrc-
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~ze~ie", zaś po wyrazie "główną" przecinek zastępu

Je

Slę kropką.

oznaczane w dalszej części ustawy niniejszej nazwą: '
"artykuły podlegające opodatkowaniu".

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki

Zwolnienie od podatku.

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski
Minister Skarbu:

Wł.

Art. 5. Wolne są od podatku artykuły, podleopodatkowaniu, wywożone zagranicę lub na
obszar w. m. Gdańska; Minister Skarbu ustala w
drodz~ rozporządzenia warunki stosowania tego
przepiSU.
.

Zawadzki

galące

Wysokość

130.
N. mocy art. 44 KonstytucJi ogłaszam asta"ę następa
jącej treści!

USTAWA
z dnia 26 marca 1935 r.
o opodatkowaniu

tłuszczów.

Przedmiot opodatkowania.
Art. ł. (1) Przez n<:zwę "tłuszcze" rozumie się
produkty, składające się z substancji tłuszczowej,
otrzymane drogą przeróbki tkanek zwierzęcych lub
roślinnych, mające w temperaturze
15" C konsystencję mazistą lub stałą.
(2) Przez nazwę "oleje" rozumie się takie same
produkty, mające w temperaturze
15" C konsy-

+

+

stencję płynną.

Art. 2. (1) Podlegają opodatkowaniu według
ustawy niniejszej następujące tłuszcze tak wyrobu
krajowego. jak sprowadzane z zagranicy lub w. m.
Gdańska:

l) tłuszcze roślinne (kokosowy, palmowy i in-

ne) o
niżej

zawartości

wolnych kwasów

tłuszczowych

po-

2.5 %;

2) tłuszcze zestalone
jące poniżej 2.5 % wolnych

(utwardzone), a zawierakwasów tłuszczowych;
3) tłuszcze mieszane. l. j. mieszaniny tłusz
czów, wymienionych w pkt. 1) i 2). oraz miesianiny
tych tłuszczów z innemi tłuszczami i olejami pochodzenia zwierzęcego iub roślinnego. jako też wszelkie
inne sztuczne tłuszcze mieszane jadalne (margaryna,
sztuczny smalec i l. p.).
(2) Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu określa w razie wątpli
wości, czy dany produkt podlega opodatkowaniu w
myśl ustawy niniejszej.
Art. 3. Rada Ministrów

może

w drodze rozpo-

rządzeń:

1) zwalniać z pod opodatkowania, przewidzia-

nę.go

w ustawie niniejszej, niektóre rodzaje tłusz
czów z pośród objętych przepisami art. 2;
2) objąć tern opodatkowaniem oleje, zarówno
pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, oraz inne
tłuszcze zwierzęce lub roślinne, niewymienione w
art. 2.
.

.

Nr. 22.

Art. 4. Tłuszcze i oleje, które są lub
objęte opodatkowaniem w myśl art. 2 i 3,

będą
będą

podatku.

. A~t. 6. (1) Wysokość. podatku
podlegających opodatkowamu, wynosi

od artykułów,
50 gr od l k.s .
. (2) Tłuszcze lub oleje, od których podatek z;st~ł J.Uż pobrany, użyte do produkcji mieszanin, wymlemonych wart. 2 ust. 1 pkt. 2), nie podlegają powtórnemu opodatkowaniu w tych mieszaninach,na
warunkach, które ustala Minister Skarbu.
(3) Od powyższego podatku nie będzie pocierany 10% dodatek do podatków pośrednich.
OJ>owiązek

Art. 7.

uiszczenia i termin

płatności

podatku.

(1) Do uiszczenia podatku od artyku-

łów. podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest
wytwórca. Obowiązek uiszczenia podatku powstaje
z chwilą wydania produktów z wytwórni do wolnego obrotu; podatek powinien być uiszczony nie póź
niej niż w chwili wydania produktów z wytwórni.
(2) Przy przywozie z zagranicy artykułów, podlegających opodatkowaniu, do uiszczenia podatku
obowiązana jest osoba, uprawniona do rozporządza

nia towarem w rozumieniu przepisów celnych; Podatek wymierza się i pobiera jednocześnie z należ
nościami celnemi na podstawie wyniku rewizji celnej.
(3) Od artykułów, podlegających opodatkowaniu, przywożonych z obszaru w. m. Gdańska, obowiązana jest uiścić podatek osoba, dla której wedle
dowodów przekazowych przeznaczona jest przesył
ka. Przekazywanie artykułów, podlegających opodatkowaniu. odbywa się według postanowień umownych polsko-gdańskich. Wydanie odbiorcy przekazanej przesyłki może nastąpić dopiero po uiszczeniu
podatku;
(4) Sposób pobierania podatku ustala Minister
Skarbu w drodze rozporządzenia .
Odpowiedzialność

rzeczowa za podatek.

Artykuły, podlegające opodatkowaniu,
skarbowa - w razie nieuiszczenia od
nich podatku przy wprowadzaniu do wolnego obrotu - zająć bez względu na prawa osób trzecichc·el~m pokrycia. należności podatkowej. Przep isu tego
me stosuJe Slę w przypadku . gdy osoby trzecie nabyły swe prawa w dobrej wierze.

Art. 8.

może ,władza

Przedawnienie.
Art. 9. (1) Prawo żądania zwrotu podatku nienależnie pobranego przedawnia się z upływem roku,
licząc od dnia uiszczenia podatku.

