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14 
D B" K R 'B T -:. 

I. dnia 8 styc,znia 1946 r. 

o podatku dochodowym. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
, "1945r. o trybie ' wydawania dekretów 'z mocą 
, ustawy (Dz. U. R. P. 'Nr 'l, poz. 1) -Rada 

Ministrów postanawia" a Prezydium Krajowej 
, Rady Narodowej zatwierdza. co następuje: 

D z i a ł l. 

Obowiązek podatkowy. 

. Art. 1. (1) Obo-wiązkowi podatkowe~u , 
podlegają osoby fizyczne, ' prawne oraz spadki 
wakujące (nieobjęte). 

, (2) Przedsiębiorstwa państwowe i samorzą
dówe podlegają · obowiązkowi podatkowe'mu 
a mianowicie każde przedsiębiorstwo ' oddzielnie 
nie%ależnie od tego, czy ma odrębną osobowość 
praWną· ' 

. Art. 2. (1) Przedsiębiorstwa państwowe 
i związków samorządu teryt.prialnego 'oraz przed
si!(biordwa i majątki' pozostające p'od zarządem 
państwo,wym Iub.związków samorządu terytorial-

. nego, nie objęte planem gospodarczym Państwa 
(art. 34)" a nadto spółdzielnie należące do 
'Związku rewizyjnego, podlegają opodatkowaniu 
według przepisów dzia'b II. '" 
. , (2) Ohjęte planem gospodarczym Państwa 
przedsiębiorstwa państwowe . i związków samo
rządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa i ma
jątki ~ozo~tające pod zarz~dem; . państwowym 
lub zWlązkow samorządu terytorIalnego podle
gają opodatkowaniu według 'przepisów dztału IV. 

(3) Podatnicy, poza w.ymienionymi w ust. 
(1) i (2), podlegflją opodatkowaniu wedłua prze~ 
pi sów działu II od dochodu, a nadto ':'edług 
przepisów działu IIl._ , 

'(4) UpoważnIa się Ministr~ Ska~bu dó po
ciąganiaod I n'ajbliżs~ego roku podatkowego . 
do obowiązku podatkowego " według przepisów 
działu IV nieobjętych planem ' gospodarczym 
Pallstwa przedsiębiorstw państwowych i związków 
samorząd~ terytorialnego oraz przedsiębiorstw 
i majątków pozostających pod zarządem pań
stwowym lub związków samorządu terytorialnego, 
iak również przedsiębiorstwo mieszanym kapi-. 
tal e : państwowym, spółdzielczym :lub · związków 
samorządu terytorialnego. . 

Art. ,3., '(1) Obowiązek podatkowy jest 
nieograniczony lub ograniczony. ' 

, . (2) Nieogranic'Zony, obowiązek podatkowy 
obejmuje. dochód ze wszystkich ,źródeł. (art. 8) 
bez względu na miejsce ich położenia. 

($) Ograniczony obowiązek p~datkowy obej- -
muie dochód ze źródeł .wymienionych w ust. (5). 

(4) Nieograniczonemu pbowiąz,kowi p~d,. 
legają: -

1) osoby fi zyczne, mające na obszarze ' Rze
czypospolitej miejsce zamieszkania lub ' 
miejsce pobytu, ' 

2) spadki wakujące (n ie~bj<cte) po osobach 
wymienionych w punkcie poprzednim, . 

S) · osoby prawne, . któlych siedziba lub zarząd 
" znajduje slęna obszarze Rzeczyp'oseolitej, ' 

" 4) nie objęte plaFiem gospodarczym Państwa 
przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe 
oraz prze~siębiorstwa i majątki pozostające 
pod zarządem , państwowym lubsamorzą-
dowym. . ' ' . , 

5) Ograniczonemu obowiązkowi podatko-
wemu podlegają: .. ' '. , "-

l) osoby fizyczne, nie l1I ające na obszarze 
Rzeczypospolitej miejsca zamies~ania ' lub 
miejsca pobytu, spadki wakuJące (nie
objęte) po tych osobach fizycznych oraZ 
osoby prawne, których ani siedziba ani' 
zarząd nie znajdują się ' na ' obszarze Rze
czypospolitej" od doćhodu, osiąganego na 
obszarze Rzeczypospolitej z następujących 
źródeł przychodów: 
a) z nieruchomQ§ci . óraz zwierzyŁelnośći 

. zabezpieczony'ch na nieruchomościach, 

b) z wykonywania śv<iadczeń ' rzeczy lub 
. usług, podlegających podatkowi ' obrotó

wemu, 
ć) z opłat ' za korzystanie "z patentów na 

wynalazki, wynalazków specjalnych me
tod produkcji itp. (opłaty licencyjne); 

2) osoby fizyczne przybyłe dó' Rzeczypospo
litej na pobyt czasowy w rozmiarze i w wa
runkach przewidzianych wart. 14 ust. (4). 

Art. 4. (1) Obowiązek podatkowy rozpo-
czyna się z chwilą osiągnięcia przyc'hodów ze 
źród.eł wymienionych wart. 8 i wart. 3. ust. (5) 
pkt -1). . 

(2) Dla podatników wymienionych \\Lar!. 14 
ust. (4) obowiązek. podatkowy rozpoczyna się · 
z chwilą osiągnięcia przychodów z czynności 
zarobkowych. 

J 

(3) Obowiązek podatkowy kończy się 
z upływem roku podatkowego, w ćiągu któregą 
ustał przychód ze źródeł wymienionych wart • .8 
i wart. 3 ust. (5) pkt 1). . , . 

(4) W razie śmie~ci podatnika podatek 
wymierza się na i'mię zmarłego podatnika od 
dochodu uzyskanego przed śmiercią~ 

• , o. 

:.. 
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Art S. J.)ocnód osób fizycznych i spadków 
wakujących (nieobjętych) "wymienionych wart. 3 
ust. (4) pkt 1) , i 2), ze źródeł wyszczegól
nionych wart. 3 ust. (5) pkt 1), znajdujących sit; 
poza obśzarem "Rzeczypospolitej, wyłącza się od 
opodatkowania, ideli będzie Ildowodnione, że 
podlegają one tam , podatkowi tego samego ro
dzaju i jeżeli właściwe obce państwo , poątępuje 
według zasad wzajemności co do takich samych 
dQcho'dów że źródeł położ'onych na obszarze 
Rzeczypospolitej. ' 

Zwolnienia podmiotowe., 

Art. 6. Od podatku.dochodow.ego wołnesą: 

1) Skarb Państwa oraz instytucje ,i związki 
' , samorządowe z wyjątkiem przedsiębiorstw 

państwowych i sa~orządowych oraz przed
siębiorstw i majątków poz~stających pod 
%arząd~m państwowym hlb samorz'tdowy.m, 

2) ' przedsiębiorstwa' państwowe i zwiążków 
samorządu terytorialnego oraz przedsię
biorstwa i majątki pożostające pod zarzą-:
dem państwowym lub źwiązków samorządu 
terytorialnego, jeżeli prowadzone są wy
łącznie na potrzeby administracji państwo
wej , albo związków samorządu terytorial-
nego, ' , 

3) przedsiębiórstwa . państwowe, ro~liczające 
się centralnie ze Skarbem Państwa Vi ra
mach , budżetu państwowego i wyązczegó'l-, 
nione w zarządzeniu , Ministra Skarbu, 
ogłoszonym ' w Monitorze Polsk~m, 

4) przedsiębiorstwa związków samorządu tery
toria1nego, rozliczające sil( centralnie ze 
związki'em , samorządowym w ramach bu
dżetu danego związku samorządu tery to
rialne-go i wyszczególnione w zarządzeniu 
Ministra Skarbu wydanym w porozumieniu ' 
z Ministrem A dministracji Publicznej i ogło-
szonym w Monitorze Polskim, , 

5) osoby uwierzytelnione, przy Rządz'ie Rze
czyposp'oIitei jako' przedstawiciele, dyplo
matyczni lub konsularni państw obcych 
oraz przydzieleni im urzl(dnicy i osoby 
pozostające w ich służbie, jeżeli są cudzo
ziemcami, a także inne osoby, którym na 
pqdstawie układów międzynarodowych lub 
według zasad prawa międzynarodowe'go 

- słu~y ' przywilej zW,olnienia od podatku 
dochodowego ...,;, od dochodu osiąganego 
ze źródeł położonych za granicą, 

6} ~soby prawne;-· których dochÓd zgodnie 
"ze statutem jest obracany w całości na 

cele ogólnej użyteczności, naukowe, oświa
towe, kulturalne, , sportowe, ' wyznaniowe, 
opieki społecznej i dobroczynne j ,osoby te 

, podlegają jednak· obowiązkowi ' podatko
wemu z tej części dochodu, którą uzyskały 
z p{zedsiębiorstw obliczonych na zysk, 

7} związki zawo'dowe, których dochody ąsią- ' 
gane z działalności statutowej obraca~e są 
w całości na cele przewidziaty' w statucie, 

8) oso,by, podlegające podatkowi gruntowemu, 
jeżeli obok gospodarstwa rolnego bądź 
wcale nie mają innych źródeł przychodów, 
wymienionych w "art. 8, bądź też jeżeli 
dochód roczny z tych źródeł nie przekracza 
kwoty dochodu zwol ni'onej od podatku ' 
w myśl art. 14. 

Dział II. 

Przedmiot 'opodatkowania. 

Art. 7. (1) ' Przedmiotem opodatkowania 
jest dochód. ' 

(2) Dochodem jest suma, nadwyżek z po
szczególnych źródeł przychodów po potrąceniu 

,niedoborów z 'pozostały,ch , źródeł (art. 8) z wy
jątkiem nie~oborów ze sprzedaży przedmiotów 
i praw majątkowych (art. 8 ust. (2) pkt 6) i po 
odliczeniu wydatków, szczególnych (art. '12). 
, (3) Za dochód oSóQ podlegających ograni-
czonemuobowiązkowi podatkowemu (art. 3 
ust. (5) pkt 1) z wierzytelności, zabezpieczonych 
na nieruchomościach uważa -się 65% przychodu 
z tych wierzytelności. 

Art. 8. (1) Nadwyżką lub ,_ niedoborem ze 
źródła przychodów jest różnica między sumą 
przychodów z tego źródła (art. 9) a kosztami 
ich uzyskania, (art. 10). 

(2) ZrócMami przychodów są: 
1) gospodarstwa , rolne, niezwolllione od , po· 

datku-na podstawie art. 6 pkt 8), 
2) inne nieruchomości, 
3) przedsiębiorstwa, 
4) zail(cia zawodowe i ws~elkie inne zatrud

nienia o celach zarobkowych z wyjątkiem 
wynagrodzeń za pracę, 

5) kapitały pieniężne _ i prawa majątkowe, 
6) sprzedaż przedmiotów i praw majątkowych, 

" 7) inne źródła' ~iewymienione w punktach 
poprzedzających. 
(3) Nadwyżkę ' 'z gospodarstwa rolnego 

ustala się w stosunku do 'przychodu przyjętego 
za podstawę przy 'wymiarze podatku grunŁo v;ego 
na ' podstawie normy, procentowej określo n:ej 
rozporządzeniem Ministra Skarbu. 

(4) Zasady szacowania różnicy cen sprze
daży i zakupu przedmiotów i praw majątkowych 
ustala Minister Skarbu w drodze ro zporządzeoi{l. 

' Art. 9. (1) Przychodami są pieniądze lub 
wartosci pieniężne rzeczywiście otrzymane z jed-

, nego ze źródeł przychodów' okreslonych wart. 8 
i wart. ,3 ust. (Sr pkt 1), jak ró)-Vnież wartość ' 
użytkowa tych źródeł lub ićh części, ieżeli są 
użytkowane przez podatnika lub członków jego 
rodziny w- prżypadku łącznego opodatkowania 
~~l~ , -
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,,'2} U. podatników, prowadzących księgi 
handlowe, należy się kierować zasadami księgo
wości" t. j. -brać wrach~Jbę również t akie zaksi,,
gowane przychody, które ' mają dopiero wpłyną~. 
oraz takie koszty, które zostały już zarachowane~ 
cho,ciaż ich jeszcze nie poniesiono, j eżeli odnoszą 
się do danego roku rachunkowego. 

(3) Warto,ść pienięż'it ą przych~dów w na: 
turze cbłicza s ię według prźeciętnych ,cen ryn
kov!ych z okresu opodatkowania w miejscu, ' 
w którym znajduje się źródło tych przychodów. 

• - < • • 

Art. 10. (1) Kosztami uzyskania przychodów 
z poszczególnego źródła są wszelkie koszty 
ponoszone w celuosiąinięcia, zachowania lub 
zabeżpieczenia przychodów z . wyjątkiem kosz· 
tów, wymienionych w' art. 11. Są przeto rów-
/nież kosztami uzyskania: 

1) prawidł9we coroczne odpisy na zużycie; 
, , co do terminowych praw .. majątko:wych 

nabytych odpłatnie odpisy te powinny być 
obliczane w stosunku do wartości i czasu 

. korzystania; wartość przedmiotów 'podle
gających zużyciu należy przyjąć d la celów 
obliczenia wysokośCi odpisów na'zużycie 
według norm ustalonych w tym celu przez r 
Ministra Skarbu w drodze rozporządz~nia, 

2) straty cz~.ściowe lub całkowite na przed
miotach majątkowych, służących ' do osią- , 
gnięcia, zachowania lub zabezpieczenia 
przychodów, 

- 3) składki na rzecz związ~ów zawodowych 
lub grup gospodarczych, . do których po-
datniknależy, " . ", 

4) odsetki od długów i oparte naszczegól-
• nych tytułach prawnych renty i trwałe 
ciężary, 

5) p'adatki i inne daniny puBliczne wraz z do
datkami za ;włokę z wyłączeniem kosztów 
egzekucyjnych ·oraz składki ubezpiecze
niowe, przypadające' z danego źródła przy-
chodów'. ' 

(2) Kosz~y uzyskania są potrącalne tylko 
w tym roku podatkowym, w któiym zostały po
niesione. Prowadzący ' księgi handlowe m<?&,ą 
Jednak jednorazowo odpisać całkowitą wartość 
przedmiotów, których zwykły okres żużycia nie 
przekracza lat pięciu lub których koszt naby
cia nie przekracza 5.000 zł. ,Odpisania te mogą 
być dokonabe wyłącznie w tym roku podatko
wym, w który~ przedmioty zostały nabyte. " 

Art. 11. Nie uważa się za koszty uzyska- ' 
nia przychodów : _~ 

l) wydatków na , nabycie~ powiększenie lub 
ulepszenie żr6dla przychodów; wydatki te 
Jedna.k nąleży uwzględni~ przy ustalaniu 
Dadwyżkiz~ sprzedaży przedmiotów ma
Jątkowych, . i to bez względnoa CZai ieh 
ponieai,nia, 

. , 

2J wydatk~w lia uDw( zen;e długów oraz ka
pitałów , włożonych w źródłó przychodów 
przez osoby z niego korzy~taiące, . 

3) wydatków na prowa dżenie gospoclar$twa 
domowego podatnika,' i na utrzy~anie 
cz łonków jego rodziny, chyba 'że są slille 
zatrudnieni w gospodarstwie ro l n~im po
datnika albo też w jego przedsięb io rstwie, . 

A} procentów od własn'ego kapita łu włożonego 
p! zez podatnika w źródło przychodów, 

5) Kwot rozdzielonych ' przez osobę prawną 
między udziałowców i akcjonariilszów ty
tułem: a) udziału w zyskach lub dywiden<ł; 
b) procentów i wynagrodzeń za udzielone 
pozyczki luD oddahe do użytkowania 
wkłady niepieniężne, jeżeli te procenty i 
wynagrodzenia przekraczają nórmy, jakie 
będą w tym względzie określone w roz-
po~ządzeniu Ministra Skarbu, ' 

, 6} kosztów uzyskania przychodów .ze źródeł 
znajdujących się na obszarzę Rzeczypospo
litej lub za grani cą. jeżeli docb ody złych 
źródeł w ogóle nie ' podlegaj ą opodaJkowa
niu albo sązwolnion'e od podatku z mocy 
ńinie.jszego dekretu lub przepisów ' sz'cze
gó!nych, 

7) wydatków na podatek dochodowy, ~ad
zwyczajny _podatek , od wzbogacenia wo
jennego, 'podatek od spadków i darowizn 
i innych podatków 'osobistych ' wraz z na,,: 
leżnośdami -ubocznymi i kosztami egzeku
cyjnymi, 

8) grzywien 
nościami 
cyjnymi, 

ikar pieniężnych wraz z należ
ubocznymi i kosztami ei'zeku-

9) nadwyżek kwot pensyj i wszelkiego ro
dzaju wynagrodzeń o$.ób, które biorą udział 
w zarządzie przedsiębiorstwa bądź ' należą 
do skłl1du ' rady nadzorczej, 'komitetu dy- ' 
skontowego i' komisji rewizyjnej lub dzja:' 
łają z ich ramienia, bądź są upoważn ione 
do samodzielnego prowadzenia przedsię
biorstwa,jak również innych pracowników 
umysłowych na stanowiskach kjerownic~ych 
ponad Dormy, które ustali rozporządzenie 
Ministra Skarbu 'z uwzględnieniem rodza ju 
i rozmiaru przedsiębiorstw, wysokości kapi
tałui obrotu, 

10) 

11) 

ofiar wszelkiego rodzaju, 

funduszów rezerwowych wsze lkiegoro· 
dzaju z wyjątkiem wymienionych Wart. 13 
pkt 9) i 10). . , 

Art. 12. -(1) Wydatkami szczególnymi są: 
1) oparte na tytułach prawnych renty i trwałe 

ciężary ~ jeżeli nie są koszt<Lmi uzy!.'ka",l a 
(art. 10) - z 'wyjątkiem świadczeń na po
krycie kosztów utrzymania wolnych od 
podatku wmyśl 'art. 13 pkt 2. 

/ 
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" 2~opłaty z tytułu" ubezpiecz~nia osobowe~o. 
podatnika i będących na Jego utrzymanIU 
małżonka' i dzieci do wysokości 3~000. zł 
rocznie za każdą ubezpieczoną osobę, je-

. żeli , opłaty te ~ostał~ uisźczone pols~im 
zakładom ubezpleczeDlowy.m lub zagramcz
nym dop,:!szczonym do działalnościtta ob
szarze Rzeczypospolitej. 
(2) -< Wydatków szczególnych nie odlic,za 

się przy :ustalaniu dochodu podatników, podle- ' 
gających ograniczonemu· obowiązkowi podatko-
wemu (art. 3 ust. (5). '" , 

'. 
Zwolnienia przedmiotowe. 

Art. 13. Wolne od podatku są: 
l) udziały wzyska..ch Tub dYwidtmdy ,(art. 11 

pkt 5 lit. ' a), jeżeli są wypłacane przez 
osobę prawną, której siedziba lub zarząd 
znajduje się naobsz-arze Rzeczypospolitej, 

'2) przychody na pokrycie kosztów utrzymania 
otrzymane od zamieszkałych na ' obszarze 
Rzeczypospolitet osób fizycznycb, ,' . 

3) wygrane loteryjne i . losowe, z ' wyjątkiem 
wygranych uzyskanych na losy niesprze
dane przez osoby tru~niące się sprzeda.żą 
'losów loteryjnych, . " 

4) zapomogi z funduszów pl.1blicznych i zrze
szeń zawodowych na ' popieranie nauki, 
kultury i sztuki, ' 

. .5) stypendia dla ,młodzieży kształcącej . się 
w żakładach naukowych, 

6) nadzwyczajne przychody w postaci spad
- ków, legatów, darowizn i posagów, 

(3) Jeżeli okres rachunkowy , nie pokrywa . 
się 2; rGkiem ka1e.ndarzowym, opodatkowaniu pód
lega dochód osiągnięty w okresie . rachunkowym. 
Okres rachunkowy winien ob~jmow!lć dwanaś

' cie miesięcy: 

(4) U osób, które przybyły do Rzeczypos
politej ' na pobytczasowYiz góry określony ' co 
do C2;asu· trwania, nieprzekraczający jednak sześ
ciu miesięcy, w celu wykonywaniaprzesiębior
stwa, zajęcia zawodowego lub · jakiegokolwiek 
innego zatrudnienia zarobkowego, prz)'jmuje się ' 
za pods~awę opodatkC?wania doćhód. ~~iągntę~y 
w okresie wyKonywama tych czynnoscl l stosuJe 
do niego stopę p'odatku ,odpowiadającą temu 
dochodowi, obliczonemu w stosunku rocznym. 
jeżeli' z góry przewiduje się pobyt dłuższy niż 
sześć ' miesięcy, osoby te podlegają · nieograni
~zonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. (4). 

Art. 15. (1) Do dochodu m'ałżonka dolicza 
się dochód drugiego małż9"nka sądownie nierozłą-,' 
czonego. Wyiniaru dokonuje się ' w tym przypadku 
na imię męża. ' 

(2) Dochody ' krewnych zstęi>nyeh dolicza 
się do dochodu kr,ewnego wstępnego, jeżeli mu 
służy Wawo pobierania pożytków ze 'iródeł 
przychodów " tych z,stępnycb. 

Art. 16. (1) Dochody z udziału w spółce 
iaw~ej, wspólnej własności, wspólnym posiadaniu , 
lub ' wspólnym użytkowaniu opddatkowuje się. 
osobno dla każdego uczestnika w, .stosunku 
do jego udziału. W braku ' przeciwnego dowodu 
przyjmuje się, że udziały_ są równe. 

'7) kwoty . otrzym'ane z tytułu ubezpieczenia 
(2) Dochody komandytarius;a ' i ciche'go , 

spłaty wierzy- ~ spólnika uważa liię za docbód z przedsiębiórstwa. ' 
na życie, . , , 

--B) kwoty otrzymane z tytułu 
teiności, . ' -

9) . w zakładach' ubezpiec.zeń ,przelewy na re- ' 
zerwy techniczno-ubezpieczeniowe w za
kresie potrzebnym dla · świadczeń" z umów 
ubezpiec,zeniówych aktualnych w dniu bi-
la.nsowym, ' , . . . 

lW u .podatników, prowadzących hięgi han
dlowe, zyski księgowe, powstające przez 
to, że podatnik uzyskał od wierzycieli cał
ko~ity lub częściowy opust · z długów . 
w celu uzdrowienia stosunków majątko
wych, nadwyrężonych pr,zez ' poniesione 
straty, oraz ' rezerwy przeznaczone na po
krycie należności, których nieściągalność 
została udowodniona lub uprawdopodob-
niona. Warunki, pod którymi wspomniane , 
zyski i rezerwy' . są . wolne , od p.odatku, 
określi r-ozPQrządzenie Ministra ' Skarbq. 

,Art. "17. (1) jeżeli podatnik, pozostający 
w bezpośrednim lub pośrednim zwią2!ku gospo'" 
darczym z osobą, mającą siedzibę lub mieisce 
zamie-szkania za granicą,_ tak układa bieg swych , 
interesów, że dzięki temu z~iązkowi uza:leżnia- , 
jącemugó od tej' drugiej osoby lub będącemu 
szczegÓlnie korzystnym dla osoby, mającej sie- ' 
dzibę lub gtiejsce umieszkailia za granicą, wcale 
nie wykazuje dochodu albo też wykazuje dochód ' 

, mniejszy od tego, jakiegoby nąleżało oczekiwać, 
gdyby wspomniany związek nie istniał, wówczas 
dochód danego 'podatnik-a- należy ustalić bez 
uwzględnienia obciążeń szczególnych, wynikają: 
eycb , z. powyższega...związku. 

(2) jeżeli przewidziane W"ust. (1) ustalenie 
kwoty dochodu ' na podstawie ksiąg handlowych 
riatrafia na ' trudno~ci, wÓ.wczas doc'hó~ będzie 
ustalony na podstawie irinycbdowodów. 

'Podstawa opodatkowania. . (3) Przepisy-dwu ustępów poprzedzających 
_ Art. 14. (1) Opodatkowani~ podlega dochód należy odpowiednio stosować również i wówczas, 

(art. 7) przekraczający · 12.0007.ł, a osiągnięty . gdy podatnik wykorzystując swój związek gaspo
w ciągu roku podatkowego. ' darczyz osobą, której przysługują szczególne 

(2) Rókiem podatkowym jest rok kalenda- ulgi ,w podatku dochodowym albo też, dokonu ~ ąc 
rzowy lub rachunkowy,' w którym ,dochód został tranzakcji' z. innym podatnikiem na warunkach . 

. osiągnięty. , rażąco korzystniejszych i odbiegających O,d stoso' 
. ' , , . 

, . 
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wariych ogólnie norin w czasie .1 mieJscu doko
nywania tranzakcji, przerzuca całość ląb część 
swego dochodu bądi na osobę kofzystającą z ulg, 
bądi ' na innego podatnika"" i wskutek tego nie 
wykazuje dochodu w - takiej wysokości, jakiej na-

-- leżałoby oczekiwać, gdyby wspomn iany związek 
nie istniał lub gdyby wspomniana tranzakcja n.ie 

- 't9stałil zawarta. ,~-
-Wysokość podatku. 

Art. 18. (1) Podatek wymierza się we~łi.lg 
następu jące j skali: 

' c: ::: Kwota dochodu Stopa ., "0 ._ o 
• Z ł o t y c ' h ' podatku c,...c: , -o <J .... o 

ponad I do °lq <1)"0 
" 

l 12.000 , 
'-' 

18.000 1" 
2 18.doo ' 24.000 1;5 
3 24.000 30.000 2 

, 4 30.000 36.000 ' 2,5 
5, 36.000 42.000 3 
6 42.000 ' ~ 48.000 .. 4 

-
7 48.000 - ' 54.000 5 . 
'8 54.000 " 60.000 , 6 
9 60'.000 , 70.000 7 

10 70.000 80.000 
, - 8 

11 - ' 80.000 90.000 9 
12 90.000 100.000 10 
13 100.000 110.000 11 
14 110.000 1 20.000 12 
15 . 120.000 130.000 ' 

. 
13 · 

16 130.000 - 140,000 ':15 
17 140.000 160.000 '17' 
18 \ 160.000 180.,000 19 o, 

19 180,000 ' ,200.000 21 
20 200.000 240,000 23 

" 21 - ' 240.000 25' 
, 

280.000 
22 280.oeO 320.000 27 
23 320.0'00 360.000 ' 29 
24 - 360.000 406.000. 31 
25 ' 400,000 450:000 , i. 33 
26 450.000 500.000 35 
27 500.000 '550.000' 37 
28 550.000 600.000 39 ' 
29' 600.000 ' 700.000 41 
30 700.000 ,800:000 43 
31 800.000 900.000 45 
32 900,000 1,000.000 47 
33 1.000.000 

, 
1.200.000 50 

34 1.200.000 1.400.000 53 
35 1.400.0'00 1.600.000 - 56 ' 
36 1.600.000 1.800.000 59 
37 1.800.000 

. 
2.000.000 . 62 

38 '2.000.000 - - 65 

- (2) Podatek należy jednak wymierzać w ten . 
sppsób, aby ' z dochodu wyższeg<} stopnia po 
potrąceniu pod~tku nie' pozostało mniej niż zo- ' 
staje z najwyższego .pochodu bezpośrednio niż

,szego stopnia po potrąceniu podatku, na ten 
stopień pzzypadającego. · 

(3) Jeżeli - po potr:ąceniil przypadająćel,. 
, kw.oty podatkowej pozostaje -z dochodu ustalo

nego do wymiaru podatku- mniej niż wynosi 
najwyższy ' dochód wolny od podatku, należy 
podatek wymierJyć tylko w wysokości nadwyżki 
docllodu ' ponad " kwotę najwyższego dochodu 
wolnego od , podatku • 

,Art.19. (1 ) Sp ó.łdzieln ie o znaczeniu ogQl~o
gospodarczym, z wyjątkiem spółdz i eln i kredy
towych, należące do związku rewizyjnego, opła
cają podatek o '25% niższy od podatku przy
padającego , wedłllg skali z art. 18 jednak nie 
przekraczający 331/3% doahodu. Wykaz tych 
sp,ółd~ielni , ustala Minister Skarbu i ogłasza 
w Dzienniku Urz::dowym Ministe rstwa Skarbu. 

(2) lns'tytucje kredytowe , opłacają podatek 
VI wysokości przypadającej według- skali z art. 18, 
jednak nie przekraczający 50% dochodu. 

Art. 20. Minister Skarbu może na poszcze" . 
gólne lata podatkowe ,obniżać w drodze rozpo
rządzeń stopę podatku ustaloną wart. 18 oraz 
podwyższać kwotę dochodu ' wolnego od opo-' 
datkowania. • ' 

Art. 21. (1) Jeżeli podatnik ma na utrz-y
• maniu więcej niż dwoje dzieci" podatek obniża 
' się o 25%. jeżeli ma więcej niż czworo dzieci 
podatek -obni~a się o 50% . Całkowite zwot

' riienie od podatku następuje wtenczas" jeżeli 
podatnik ma' więcej niż 6-cioro dzieCina utrl y-
maniu. 

, (2) Zn iżka . 'o której mowa w ust. (1), od .. 
,.:nosi się tylko do tych podatników, których do
chód nie przekra~za 120.000 zł rocznie, z wy
łączeniem podatników, o których mowa wart. 14 
ust. (4}. 

(3) Za . dzieci uwaza się nielełnie dzieci 
ślubne, nieślubne, ,przysposobione ipasierb-ów 
do lat 18, jeżeli nie posiadają własnych źródeł 

, do,chodu. 
r 

(4) Ta sama zniżka przysługuje · !ównież 
na dzieci starsze, pobierające naukę luli odby
~ające praktykę zawodową, do ukończenia J>rzez 
nie 24 roku życia, jeżeli nie posiadają własnych 
źródał dochodu. ' - , 

(5) Jeżeli ' podatnikiem jest kobieta, ulga, 
o której m9wa vi ' ustępach poprzedzających, 
następuje: w rO,zmiarze 25%, gdy ma na utrzy- -
maniu więcej niż jedno dziecko, w rozmiarze 
50%. ' gdy ma na utrzymaniu vi i ęeej n;ż troje 
dzieci. Całkowite zwolnienie następu j e, gdy ma 
na utrzymaniu więcej ' niż czworo dzieci. 
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Art. 22. Podatek podwyższa się: 

1) o '20% dla pouatników 'VI wieku ponad 
18 lat, nieżonatych lub niezamężnych, nie mi
jących na utrzymaniu dziec~. i osiągających do-o 
chód ponad " 60.000 zł roczme, 

2) o 10°/0 dla podatników - ion.tych lub 
zamężnych od lat ~r.zesz!o .d~ó.ch~ lecz ni~ma: 
jącycb na utrzymamu . dZieCI, lezeh , po?~tmcy. CI 
osiągają dochód ponad 80.000 zł. rOCZnIe. 

,Art. 23. Nadzwyczajne , okoliczności osła-' 
biajł\ce zdolność płatniczą , podatnika , l}p: długo
trwała choroba, nieszczęśliwy wypadek; śmierć 
pozostającego na . utrzymaniu podatnika członka 
rodziny, koszty zwiążane z urodzeniem dziecka 
itp. ~ogą być podstawą do zmniejszenia po· 
datku i zaliczek na podatek. ' Władza skarbowa 
(wymiarowa lub odwoławcza) na wniosek podat
nika może w, tym przypadku odliczyć z dochodu 
kwotę faktycznie z tegą tyhlłu poniesionych wy
datk9w, jeżeli uzna, żepodatnik~ej. ulgi po
trzebuje. 

'. P.tatność podatku. 

Art . . 2ł. (1) Upoważnia się Ministra .Skarbu 
do wprowadzenia w drodze rozporządzenia ob 0- • 

wiązku wpłacania :raliczek na podatek docho
dowy dla wszystkich lub niektórych gru~ podat
ników. Rozporządzenie to określi sposób obli
czania zaliczek i terminy ich płatności. 

/ , (ł)Podatnicy, którzy w 'terminie składania 
zez nań pild.\tkowych o dochodzie zeznania te 
złożyli, powinni w tymże terminie , uiścić dalszą 
zaliczkę na p'odatek w wysokóści różnicy po
między kwotą podatku przypadającego ód ze
znanego dochodu, a sumą zaliczek należnych ' 
w myśl ust. (1); p.odat nicy, którzy jednak mimo ' 
dążącego, na nicit obowiązku zeznań- podatko
wych nie złożyli" obow iązani są , uiścić w tym 
terminie kwotę równającą się podatkowi wymie
rzonemu 'za ' poprzedni rok podatkowy, r:ównież 
po potrąceniu zaliczek .należnych w myśl ust. (1IJ. 

(3) Różnica pomiędzy kwotą POdćltku usta
. loną przez władzę wymiarową , za rok podat

kowy, a kwotą przy,padającą w myśl ust~ (2) 
. płatna jest w ciągu miesiąca od dnia doręczenia 
decyzii. 

Art. ~5. Upoważnia się - Ministra . Skarbu 
do zarządzenia poboru podatku dochodowego 
oa niektórycbgrup podatników w formie ry
czałtu bez ustalania kwoty dochodu ' w każdym 

, poszczegóIriym przypadku. Rozporządzenie Mi
. nistra Skarbu ustali sposób zryczałtowania po-
. datku oraz teliminy płatności. , 

Dział IIi. 
Art. 26 . . (1) Podatek . dochodowy . według 

przepisów działo' niniejszego pobiera się od do
. cbodu osiągniętego z pq:edsiębiorstw , (art. 8 
ust. (2) pkt 3), jeżeli ustalona według prze pi-, 

. sów działu II nadwyżka lub suma nadwyżek 
z tego zródła sprostowana Vi . myśl art. 27 prze- , 
kracz a w stosunku rocznym 400.000 zł. 

, (2) Jeżeli księgami handlowymi prze~się
biorstwobjęte są ró\f'nież'i inne źródła przycho
dów, wyniki wykazane w księgach 'uważa się 
%;a uzyskane z przedsiębiorstw. . 

Art. 2.7. W celu ustalenia p~dstawy opo-:.... 
datkowania według przepisów działuc niniejszego 
od wyprowadzonej według przepisów działu II 
nadwyżki; z, przedsiębiorstw odlicza się: 

1) ofiary na cele naukowe, kulturalne, oświa: 
towe, sportowe, wyznaniowe, opieki społecznej, 
dobroczynne i ogólnej użytecznościi ' 

2) podatek dochodowy o,bliczony według 
skali art. · 18 od nadwyżkklub sumy na!lwyżek 
z przedsiębiorstw~ -

Art. 28. (1) Podatek wymierza się według
następującej ' skali: 
20%od pierwszych zaczętych 100.000 -złponli~400.000 -zł 
30% .. skole i następnych" 1000,00 -.. II 400.000 - " 
40°/0,. " " ,I. ,. ~, 
50% ,;"" . "" ., " 
60°/0 " 'ł" " "" f ,. " 

70
0
/ 0 " " """"" 

80% od reszty dQchodu. 
(2) ~odatek pobierany według przepi~ó,w 

działu . niniejszego wraz z podatkiem przypada
jącym według przepisów działu II na nadwyżkę 
z przedsiębiorstw nie może przekroczyć 80 % 
nadwyżki z przędsiębiorstw stanowiącej . podsta
wę ' opodatkowania . . 

Art. 29: Podatek według przepisów działu 
ninie~zegonie zostanie po.brany, a pobrany zo~ 
stąnie zwrócony, jeżeli podatnik przedstawi wła
dzy , skarbowej zaświadczenie . właściwej władzy 
przemysłowej, że w· roku podatkowym wykonał 
zalecenia wynikające . z planu gospodarczego 

, Państwa ' '!! szczególności- ,zaś;. że dokonał inwe. 
stycyi zgodnych z planem gospodarczym Państwa. 

Art. 30. (1) Podatek d~chodowy według 
przepisów działu niniejszego płatny jest w ter
minie wyznaczonym do składania zeznań. 

. (2) Różńica pomiędzy kwotą podatku usta
loną przez 'władzę wymiarową za . rok podatko
wy ił kwotą przypadającą do zapłaty w myśl 
ust. (1) płatna jest w ciągu miesj,ąca od dniu 
doręćz·enia/ decyzji.' 

D z i a ł IV. 
Art. 31. (1) _ Przedsiębiorstwa państwowe 

i związków samorządu terytorialnego oraz przed .. 
siębiorstwa i majątki pÓzosfające pod zarządem 
państwowym lub związków samorządu te~ytorial .. 
neg.o niezależnie od tego, czy mają odrębną oso~ 
.bowoŚć prawną, jeieliobjęte są planemgospo
d'arczym Państwa, opłacają podatek wwyso~ości 
określonej odrębnymi PJ"zepi,sami, ·które normują 
zasady podziału icb zysków. 
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(l) Podatek nie może być w każdym razie 
niższy ' niż: 

a) 10% przy, dochodżie 'rocznym przekra-
czającym 100.000 zł" -, 

, b) 1 'bJo do 10 % przy dochodzie rocznym 
nie przekraczającym 100;000 zł, a to według skali 

- art. 18 ust. (1). 

Art. 32. Podatnicy~ wymieni~ni wart. 31, 
obowiązani są do <l.nia 15 każdego miesiąca . do 
lłis?;Czania zaliczek miesięcznych na podatek do
chodowy w wysokości ustalonej p'zez ,Ministra 
Skarbu. ' . , 

Art; 33. Upoważnia się Ministra Skarbu do 
ustalenia w drodze rozporz~dzenia sposobu ' zbi
lansowania zysków, osi~gniętych ze sprzedaży 
suroWców, półfabrykatów i wyrobów gotowych, 
pochodzących z remanentów oszacowanych do 
bilansu otwarcia w 1945 r. p'o cenach niższych 
~d ' r.ynkowych. . 

Art. 34. · Minister Skarbu w porozumieniu 
~ Prezesem'- . Centralne~o ąrzędu Planowania 
określa, które przedsiębiorstwa objęte zostały 
planem gospodarczym PaAstwa. ' 

Art. 35. (1) ratłatek dochodowy według. 
przepisów działu niniejszego płatny jest w ter
minie ' wyznaczonym do składania teznań. ' 
' , ' (2) Różnica pomiędzy kwotą podatku usta
toną przez władzę wymiarową za rok podatko
wy, a kwotą przypadai~cą .do zapłaŁy według . 
zeznania, po potrąceniu . .uiszc~ony~h zaliczetc 
miesic;cznych (art. 32), płatna i~s.t .w ciągu mie-

. 'siąca od dnia doręcZenia decyzji. - . 

Dział V. . . 
AI't. 36. (1) Z ' dniem weJscia w żyCie' ni

niejszego dekretu tracą moc wszelkie przepisy 

- , 

w przedmiotach nim unormowanych, . w szczegól-
ności: ' " 

1) przepisy art. 1-19,21-40 i 46-48 ' 
ustawy o państwowym ' podatku dochodo
wym (Qz. U. R. P. z 1936 r. Nr 2, poz . 6) 
wraz z pózniejszymi zmi.mami ; . 

. . 2) dek.ret z dnia 14 stycznia 1945 r. o po
porze 50 % dodatku woiennego do państwowego 
podatku dochodowego-(Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 8); 

.' 3) przepisy ustaw szczególnych w częśCiach 
dotyczących podmiotowych zwolnień o'd podatku. 

, (2) Przepisy wymienione w ust. (1) stosuIe 
się jednak do podatku dochodow:ego, przypada
jącego za czas do dnia :31 grudnia 1945 r. 

(3) Upoważniasię..Ministra Skarbu do za
stosowania przepisów działu lV niniejszego de
kretu do dochodów osiągniętych w roku podat
kowym 194~ r. (art. 14 ust. (2) przez podatni
ków, wymienionych wart. 2 ust. (2) i (4). 

A,rt. 57. Wykonanie niniejszego dekretu 
poru~a się Ministrowi Skarbu. 

, 
Art. 38. Dekret niniejszy wchodzi w iycie 

'z dniem ogtoszenia z mocą obowiązuiąćą od 
dnia 1 stycznIa 1946 r. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 
- ' 

Prezes Rady Miaistrów: 

, Edward Osóbka-'Morawski ' 

Minister Skarbu : 

Konstanty Dqąrowski 
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z dnia 8 stycznia 1946 r. '.- '. ' 
o ,zmianie pr6Wa górnl«zego.' 

Na podstawie -us~awy z dnia 3 s tycznia 
1945 r. o trybie ' wydawania dekretów z mocą 
ustawy '(Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajo)\'ej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: . 

Art. 1. W art .. 1 ust. (1) p,rawa górniczego 
(Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 85, poi. 654), W brzmie
niu dekretu Prezydenta ,Rzeczypospolitej żdnia 
22 listopada 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 627), 
dodaje się nowy 'pkt 3) w brzmieniu: . 

,,3) na całym obszarze Państwą: a) glinki, 
o ile, nadają si~do wyrobów ogniotrwałych, 
kW3soodpornycll i ceramicznych z Wyjąt
kiem wyrobów cegielnianych oraz b)kwm :

i kwarcyty, łupki o~niotrwałe, i kwarcyto\> c, . 

kaoliny, bau ksyty, magn~yty i piaski og~ 
niotrwałe" • 

. Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po" 
rucza sie lVlil1istrowi ["rzemys!u. / 

Ar~. 3. D~kret niniejszy wchodzi w iydo 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ' 

& 

Prezydent Kraiowej Rady Narodowei: 
. Bolesław. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: · 
Edward Osóbka - Morawski ' ./ 

wiz Minister- Przemysłu: 

Wadaw Ciszewski 
. ' 

; 




