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(3) Przy składaniu zeznań nikt nie mo.że się za
słaniać tajemnicą handlo.wą lub techniczną. 

§ 3. Kto. nie nadeśle sprawo.zdania, bądź do
starczy nieprawdziwych danych D cenach - podlega 
karze o.kreślDnej wart. 5 ustawy z dnia 21 paździer
nika 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej 
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 464), w brzmieniu ustawy 
z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 436). 

§ 4. Wyko.nanie rDzpDrządzenia niniejszego po
rucza się MinistrDwi Spraw Wewnętrznych. 

§ 5. RDzporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem DgłDszenia. 

Prezes Rady Ministrów: 
Marjan Zyndram-Kościałkowski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Wł. Raczkiewicz 

255. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 8 kwietnia 1936 r. 

o świadczeniach w naturze, pDdlegających specjalne
mu podatkowi od wynagrodzeń, wypłacanych z fun

duszów publicznych. 

Na pDdstawie art. 2 ust. (4) dekretu Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o spe
cjalnym podatku od wynagrodzeń, wypłacanych 
z funduszów publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 503) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Specjalnemu podatkowi Dd wynagrDdzeń, 
wypłacanych z funduszów publicznych, podlegają na
stępujące świadczenia w naturze: 

1) bezpłatne mieszkania z wyjątkiem: mieszkań 
reprezentacyjnych w rozumieniu § 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934. r. (Dz. U. R. 
P. Nr. lO, poz. 82), mieszkań reprezentacyjnych kie
rowników urzędów, podległych Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, mieszkań, przydzielonych funkcjo.
narjuszom · nadleśnictw i jednostek organizacyjnych 
szczególnych w administracji lasów państwowych 
Draz niższym funkcjonarjuszom państwowych zakła
dów chowu kDni, jak również wszelkiego rodzaju PD
mieszczeń, przeznaczonych do zbiorowego. (koszarD
wego) zamieszkiwaniaj 

2) deputaty, polegające na oddaniu w bezpłat
ne użytkowanie gruntów rolnych D obszarze po-wyżej 
% haj 

3) wyżywienie w naLurze; 
4) ordynarje. 

§ 2. WartDść pieniężną bezpłatnych mieszka:i 
ustala się według no.rm, sŁosowanych przez po.szcze
iólne władze, urzędy, przedsiębiorstwa i t. p., wy-

mienio.ne wart. 2 ust. (1) dekretu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 82, po.z. 503), przy wynajmie mieszkań w domach 
własnych, lub przez nie administrowanych, a w bra
ku takich norm, stosuje się Ddpowiednie przepisy 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 
1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. lO, pDZ. 82). 

§ 3. Wartość pieniężną deputatów rolnych 
(§ 1 pkt. 2) ustala się w stosunku rocznym, według 
wysokości czynszów dzierżawnych w miejscu poło.
żenia gruntu, przyjętych za podstawę ustalenia 
norm dochodu z gruntów dla wymiaru podatku do.
chodowego, przyczemna okres do 30 czerwca 1936 r. 
służą no.rmy, przyjęte za podstawę wymiaru podatku 
dochodowego na rok poda-tkowy 1935, na okres od 
1 lipca 1936 r. do 30 czerwca 1937 r.-normy przyjęte 
dla wymiaru podatku dochodowego na rok podatko· 
wy 1936 r., a na okres od 1 lipca 1937 r. do 31 grudnia 
1937 r.-normy przyjęte dla wymiaru podatku dDcho
dowego na rok podatkowy 1937. Ustaloną w ten spo
sób wartość deputatu rolnego dzieli się przez 12 
i Dtrzymany iloraz dDlicza się do wynagrodzenia mie
sięcznego, podlegającego. specjalnemu podatkowi. 

§ 4. Warto-ść pieniężna wyżywienia w naturze 
nie może być obliczana wyżej niż 30 zł miesięcznie. 

§ 5. Wartość pieniężną Drdynaryj ustala się 
według norm przyjmowanych dla podatku dochodD
wego, poobieranego wedłu~ działu II ustawy D pań
stwowym podatku dochodowym. 

§ 6. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
poirucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: 
Marjan Zyndram-Kośc.ialkowski 

Minister SkaTibu: E. Kwiatkowski 

256. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 8 kwietnia 1936 r. 

o likwidacji zastępstwa prawnego Komunalnego Ban
ku Kredytowego w Poznaniu przez PrDkurator;ę Ge

neralną Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na pDdstawie § 5 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1924 r. o zmianie 
ustroju ProkuraŁorji Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 107, poz. %7) zarządza się 
co następuje: 


