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TREŚC:

DEKRETY POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO:

62-z dnia ,20 listopada 1944 r. "Q zmianie ustawy o podatku obrotowym
63-z dnia 20 listopada 1944 r. o zrriianie dekretu o zwalczaniu spekulacji i lichwy wojennej
64-z dnia 20 listopada 1944 r. o \zmianie u~tawy o opodatkowaniu cukru. ,
65-z dnia 20 listopada 1944 r : w przedmiocie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego .z dnia 23. X. 1944 r. o zmianie rozporz ą dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży , oraz
sp rzedaży napojów alkoholowych
66-ż dnia20 listopada 1944 'r. o zmianie dek'I"etu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od lokali
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ROZPORZĄDZENIA:

67-z dnia 13 listopada 1944 r. Kierowńika Resortu Sprawiedliwości o utworzeniu tymczasowej sie- '
dziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie .
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68-ź dnia 21 listopada 1944 r. Kierownika Resortu Gospoda:t:ki Narodowej i Finansów ' w sprawie
wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego ż' dnia 20 listopada 1944 r.
o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 20 listopada 1944 r.

o zmianie ustawy o podatku obrotowym.
Na podstawie ustawy Krajowej ',Rady Narodowej z dnią, 15 . sierpnia 1944 r. o tymczasowym
trybie wyd"awania dekretów z mocą ustawy (Dz. U.
R. p ; Nr 1 poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej
Rady Narodowej
zatwierdza,.
co '
następuje :
.
Art. 1. W ustawie o podatku obrotowym z dnia
4 maja 1938 r. (Dz. U. R. P . Nr 34, poz. 292)wprowadza ~ię zmiany następujące:
§ 1 Art. 8 ust. (1), (2) i

(ą:) ; otrzymują

brzmienie:

)

"Ust. (1).

Płatnicy

podatku 'obrotJowego obo-

wiązani są do dnia 25 każdego miesiąca wpłacić

zaliczka nie Odpowiada faktycznie ' osiągniętyql
obrotom lub dla ustalenia wysokości podatku,
płatnik zastosowałniewłaściwą stawkę podatkową".

§ 2. Zawiesza się moc obowiązującą artykułu 11
ust. (1), (2), (3), (4) i (6) ustawy o podatku . obrotowym - począwszy od wymiaru podatku 'obro..,
towe~o za rok podatkowy 1944.
Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu poru~za
Kierownikowi · Resortu Gospodarki Narodowej
Finansów.

się

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w

zaliczkę miesięczną

ogłoszenia ~

datku
w miesiącu

Przewodniczący

na podatek w wysokości poprzypadającego od obrotu,
osiągniętego
ubiegłym.

Ust. (2). Płatnicy obowiązani są obliczać obrót
za każdy miesiąc i wpłacać zaliczki miesięczne,
bez wezwania urzędu skarbowego.
Ust. (3).

Urzędom

skarbowym

przysługuje

prawo
podwyższenia kwot miesięcznych zaliczek, o ile
według 'danych posiadanych przez urząd wpłacona
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życie

i dniem

Krajowej
Rady Narodowej : Bolesław Bierut

Przewodniczący

Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Na:rodowego:

Edward Osóbka-Morawski
Kierownik Resortu Gospodarki
,
Narodowej i Finansów : Jan Stefan Haneman
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