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§ 2. Jeżeli sprąwca działa w celach zarobkowych podlega karze więzienia do lat 15
i grzywny od 20.000 do miliona zł.
§ 3. Kto w celach zarobkowych zbywa napoje
wyskokowe, ' pochodzące z niedozwolonego wyrQbu (§§ 1 lub 2) - podlega karze więzienia do
lat 15 i grzywny od 200.000 do miliona zł.

§ 4. Kto nabywa, przechowuje lub przewozi
napoje wyskokowe, o których mowa w § 1 lub 2
z wiedzą o ich pochodzeniu albo udziela pomocy
do ich zł:iycia lub l,lkrycia - podlega karze wię
zienia do lat 3-ch i grzywny od 50.000 do
200.000 zł.
§ 5. Przedmiot
żące

przestępstwa

do jego wyrobu

podleg~ją

i narzędzia słu
przepadkowi.

Art. 2. Kto mając wiadom0ść o uprawianiu
_ potajemnego gorzelnictwa. albo powziąwszy co do
tego uzasadnione podejrzenie świadomie zaniecha
natychmiastowego zawiadomienia o tym właściwej
władzy podlega karze aresztu do jednego roku .

Dziennik Ustaw Nr15

R. P. Nr 84, poz. 581) z wyjątkiem § 1 lit. b tego
artykułu oraz postanowień §§ 2, 3, 4, 5 tegoż artykułu, o ile odnoszą . się do odkażania spirytus'u
skażonego - albo wydzielania spirytusu z produk.tów, zawierających spiI'ytus skażony.
Art .. 6. Wykonanie niniejszego dekretu porucza
Kierownikom Re sortów :
Sprawiedliwości ,
Skarbu, Aprowizacji i Handlu, Przemysłu oraz

się

BezpieczeństwaPublićznego .

Art; 7. Dekret niniejszy wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej
Bolesław

Rady Narodowej :

Bierui

Przewodnic:z;ący

Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego :

Edward Osóbka-Morawski
Kierownik Resortu

Sprawiedliwości:

fan Czechowski
Art. 3. Na żądanie zawiadamiają~ego odnośna
władza wyda mu. potwierdzenie złożenia takiego
zameldowania.

Ki.e rownik Resortu Skarbu ~

fan Stefan Haneman
Kierownik Resortu Aprowizacji i Handlu:

Art. 4. Przepisy mmeJszego dekretu nie dotyczą wyrobu napojów · winnych o zawartości po- '
niżej 25 %
objętościowych alkoholu ..

T eodor Piotrowski
Kierownik Resortu

Przemysłu:

Hilary Minc
Art. 5. Uchyla się przepis art. 66 d'e kretu Prezydenta Rzeczypospolitej z :dnia 3 listopada
1936 r. - prawa karno-skarbowego
(Dz. U.

Kierownik Resortu

Bezpieczeństwa

Publicznego :

Stanisław

Radkiewicz
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 22 grudnia 1944 r .

o zmianie ustawy o opłatach rejestiacyjny~h dla przedsiębiorstw i zajęć . .
Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasow;ym
trybie wydawania 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 z dnia 25 kwietnia 1938r:
opłatach
rejestracyjnych od przedsiębiorstw
zajęć (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 293) wprowadza
się zmiany następujące:
1) W ust. 1 art. 13 słowo "dwóch" zastępuje się
słowem" trzech".
.
2) W ust. 2 a,rt. 13 skreśla się końcową kropkę
L dodaje słowa "oraz jeden egzemplarz wła
ściwej iZQie przemysłowo-handlowej".

.3) Po art. 28 dodaje się nowy artykuł,jako
art. 28 a. o następującym brzmieniu:
'

/

Upoważnia się Kierownika Resortu Administracji Publicznej do ' przenoszenia w drodze rozporządzeń wyd..ąnych w porozumieniu
z
Kierownikami
Resortów
Aprowizacji
i HancHu; Przemysłu oraz Skarbu, miejscowości wymienionych w 'części II załącznika
do art. 7 ustawy z dnia 25 kwietnia 1938 r.
z klasy, do której miejscowość ta jest zaliczona,do klasy innej.

o
i

J

4)

Część trzećia załącznika
następujące

brzmienie:

do art. 7 · otrzymuje
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CZĘŚĆ III
Ceny kart rejestracyjnych.
Dział

Oznaczenie

zakł adów przedsiębiorstw

z a j ęć

IWe wszystkich iniej-

W

miejscowościach

I,

Iscowościach

handlowe, za
handlu jarmarcznego, obnośnego 'i rozwożnego 'prowadzone 'prżez
a) kupców rejestrowanych
rocznie zł.
b) pozostałyc h pła tników
Zakłady

i

i

II

I

III

I

IV

przedsiębiorstwa

wyjątkiem przed się bior stw

II

Zakłady

r)

III

IV

VI

VII

Kopalnie nafty' lub

gązów

ziemnych

800
150

400
100

4.000
750

3.000
600

2.000
250

2.000

3.000

2.500

].500

1.000

1.000

800

500

300

1.500

1.200

800

400

1.000
500
1.000

Składy należące do przedsiębiorstw oraz
filie i kantory wydawnictw

~

400

Wydawnictwa
a) pism codziennych
b) innych pism periodycznych
Zajęcia

przemysłowe

2 .500

Zajęcia przemysłowe
dorożkarzy,_

handlo-

przewozowo-ekspedy-

furmanów i

właścicieli

ta-

swe czynności
osobiście h"b przy udziale najwyżej jednego członka najbliższej rodziny b) wykonywującyrh zajęcie pod a) wymienione, w wi ększym zakresie,
_ ej ekspedytorów międzymiastowycd i celnych

jeżeli wykonują

Zajęcia przemysłow e

pomocników

Wszelkie inne
mujące zakładów

1.000

przedsiębiorstwa,

oraz - pozostałe

3.000

podróżu

jących (kón);iwojażerów)

mysłowe

250

pośredników giełdo.

Zajęci~ przemysłowe pośre dników

ksówek,

XI.

1.200
200

' Przedsiębiorstwa handlu

cyjne
a)

X

1.500
- 250
1.000

wych
IX

1.500
150

, 3.000

pozostałych płatników'

wych (maklerów)
VIII

2.000
50U

kop a lń

- a) rozwoźnego
b) obnośnego
c) jarmarcznego
V

2.500
, 1.200

prżemysłowe,

zakhi.dy górnicze
nafty i gazów ziemnych,
przedsiębiorstw a wyrębu 'lasl', samoistne przedsiębiorstwa wykonywania umów o robotę oraz
przedsi ę bi orstwa rzemieślnicze prowadzone przez
a) kupców rejestrowanych oraz zakłady
spóldzielni o obrocie rocznym powyiej
1.000.000.- - zł
,b) spółdzielnie z wyj.ątkiem spółdzielni pracy i mleczarskich oraz płatników nie bę
dących kupcami rejestrowymi o obrocie
rocznym 500.000.-- zł.

z 'wyjątkiem

3.000
1.500

nie utr7yprze-

zajęcia

100

"-
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Art. 2. Wykonanie ninIeJszego dekretu porucza
Kierownikowi Resortu Adrninistracji Publ}cznej w porozumieniu z Kierownikami Resortów :
Przemysłu, Handlu i Aprowizacji- oraz Skarbu.
Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 1945 r .
Prze.wodniczący Krajowej'
Rady Narodowej :
Bolesław Bierut

Dziennik Ustaw Nr 15

Przewodn icz ący ~olskiego

Komitetu
Wyzwolenia N,arodowego :

się

Edward Osóbka-Morawski
wiz Kierownik Resortu Administracji Publicznej:
Mgr Adam Ostrowski
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 22 grudnia 1944 r .
O

zmianie ustawy o

państwowym,

podatku . dochodowym.

Na
....9owej
trybie
R. P.

podstawie ustawy Krajowej Rady Naro"Termin płatności podatku dochodowęgo ustaz dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym
nawia _się na dzień 1 listopada roku podatkowydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U.
wego.
Nr 1, poz. 3) Polski Komitet WyzwoW - ciągu roku kalEmdarzowego płatnicy obowią
lęnia Narodowego postanawia, a Prezyd~um Krazani są do- uiszczenia miesięcznych zaliczek na
jowej Rady Naródowej .zatwie~dza, co następuje: _ podatek dochodowy VI terminie do dnia 25-go '
każdego miesiąca . .
.
Art. 1. W ustawie o państwowym podatku doZa podstawę' do obliczania wysokości zaliczki
chodowym (Dz. U. R. P. Nr 2, poz. 6 z 1936 r.)
służy prowizorycznie . obliczony ' dochód za miesiąc
wraz z późniejszymi .zmianami, wprowadza się ubiegły.
'
zmiany następujące:
Płatnicy są obowiązani obliczać i wpłacać zaliczki, bez wezwania do urzędu skarbowego,
(1). wart. 23 ust. 3 skreśla się sło~a: "o ile
'. urzędom skarbowym przysługuje jednak prawo
chodzi o dochód osob fizycznych i spadków niepodwyższenia kwot miesięcznych zaliczek, o ile
objętych" oraz w tymże ustępie zmienia się skalę
według danych posiadanych przez urząd; wpła
podatkową w następujący sposób : .--cona zal~czka nie odpowiada faktycznieosiągnię
temu dochodowi w miesiącu za który została
200.000.- zł.
do 300.000.- zł . . 3 o/ n
ponad
wpłacona " .
5
%
'
400.000.300.000.- . "
"
8%
500.000.400.000.Art . . 3. Wykoft:anie mmeJszego deKretu porucza
"
600.000.- "
500.000:~
11 °/0 się Kierownikowi Resortu Skarbu. - .
"
"
14.0/ 0
800.000.600.000." 18 %
Art. 4. Dekret ninieJszy wchodzi w życie z dniem1.100.000.800.000.- "
1.500.000.- " 22 Ufo ogłoszenia.
- 1.100.000.- "
" 26 Ufo
"
2.000.000.1.500.000."
"
Przewodniczący Krajowej
30 %
2.000.000.- _"
Rady Narodowej:
Bolesław , Bierut
_ Przewodniczący Polskiego Komitetu
Art. 2. Przepisy- art. 1 mmeJszego dekretu sto-o
Wyzwolenia Narodowego:
suje się do wymiarów podatku dochodowego poEdward Osóbka-Morawski
cząwszy od roku podatkowego 1944.
Kierownik Resortu Skarbu:
Artykuł 39 otrzymuje brzmienie następujące:
Jan Stefan Htmeman

Tłocz9no

z polecenia Ministra

w Drukarni ' Narodowej w Krakowie, ul.

Piłsudskiego

19

przyjmuje się w gmachu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie,
ul. SpokojmfNr 4, pokój Nr 9.
Wysyłkę wykonywa się po uprzednim wpłaceniu zaliczki mfesięcznej w kwocie zł. 20.
. .
Prenumeratę , wPłacać należy z góry. Pojedyńcze numery są do nabycia w Kasie Sądu Okręgowego w Lublinie,.
Krakowskie-Przedmieście Nr 76.
Zgłoszenia

M-00781

na

Sprawiedliwości

prenumeratę

Cena 6 zł.

