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Art. 40. 1. Od zaległości odroczonych lub 

rozł,o:ilonych ,na raty pobiera się dodatek za 
zwłokę (art. 33) w wysolmści narosłej do dnia 
wlliesienia podania o odroczenie lub rozłożenie 
na raty. 

2. W przypadkuniedotrzymania terminu; 
dlO kt6reiSlo zapłata została odroczona, lub nie
uiszcz1enia raty w t "3 rminie, od nieuis'Zcwnej 
kwoty zal,egłości pobiera słę dodat,ek za zwlokę, 
licząc od dnia powstania zaległości. 

Art. 41. ZarządzlOne na wniosek dłużnika 
ograniczenie lub __ lkowite wstrzymanie wyk,o
![lania zobowiązania do crzasu powiadomienia 
s trony o vozstrzygnięóu wniesionego środka ' 
prawnego równoznaczne jest z odroczeniem ' 
płatilości w granica'ch zarządz'Onego ogranicze
nia lub wstrzymania. 

Art. 42. 1. Minister Skarbu moie w dro
dZe rozp'orząd~enia bądź obniżać wysokość do
d a tku za zwlokę (art. 38), bądź odstąp~ć od po
bierania tlego dodatku od określonych rodza
jów należności głównych, jak i od określo
nych grup podatników na całym obszarze Pań
stwa lub ![la poszczególnych jeiSlo 'Obszarach . 

2. Powyższe uprawnienie ' służy Ministro wi 
Administracji Publicznej bądź Ziem Odzysktl
nych w p'Prozumieniu z Ministrem Skarbu co 
d~) dodatku za zwłokę, przypadającego na rzecz 
zwią zków samorządu t er ytorialnego. 

Art. 43. Przy częściowych wpłatach na po
czet zaległości dodatek za zwhokę pobiera się 
od sumy spłaconej. 

Art. 44. Jeżeli od dłużnika pobrano doda
tek za zwłokę w kwocie niższej od należnej, 
różnicę pobiera się tylko w tym przypadku, 
gdy przekracza 20 zł. 

Dział lv. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 45. 1. Przepisów art. 40 nie stosuje 
się dlO zalegJJości odroczonych lub I'OIZłoiJonych 
na r a ty przed .dniem wejścia w zycie niniejszego 
dekretu, jeżeli warunki w decyzji zakreślone 
zostały dotrzymane przed wejściem w żyde ni
![lieisz,ego dekretu i będą dotrzymane po dniu 
wejścia w żyóe niniejszego dekl'etu. 

2. D ~ zobowiązań !podatkowych, co do któ
rych bieg p,rzedawnienia ( art. 36) rozpoczął się 

prze<1 dniem wejścia w życie niniejszego dekre.
tu, stosuje się dotychczas.owe przepisy Q prz,e~ 
daw'llieniu. 

3. Ilekroć w prz,episach prawnych, oho
wiązujących w dniu wejśóa w życie niniejszego 
dekretu, jest mowa o k ar ach za zwłokę lub 
odsetkach p obierany,ch od danin plibliczny'ch" 
do których ma zastosowanie niniejszy dekret, 
należy przez nie rozumieć dodatki za zwlokę 
(art. 38). 

Art. 46. W ykonanie_ niniejszego dekretu po
rucza się Minis trowi Skarbu, Ministrowi Ad. 
ministracji Publicznej i Mini s trowi Z~~m Od· • 
zyskanych - każdemu we właściwym zakresie 
d~iałania. 

Art. 47. 1. Debet n iniejszy wchodzi w ży .. ' 
de z d niem 1 lipca 1946 r. 

2. Z dnj.em wejścia w życie niniejszego 
dekre tu tracą moc 'Obowiązującą wszelkie prze
pisy, dotyczące przed mi'Otów unormowanydl! 
w niniejszym dekrecie, a w szczególności : ' 

l ) art. 43- 46, 97 §§ ] , 3 i 4 o r az 
art. 122-135 ustawy z dnia 15 marca 1934 r. 
zawierającej Ordynację Podatk'Ową (Dz. (J. 
R. P. z '1936 r. Nr 14, poz. 134) , 

2) ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o .PO-' 
bie ralJiu odsetek od z ale.'!ło ści w podatkach! 
państwIOwych i innych daninach publicznych !o ... 

raz w składkach i op,latach na rzecz prawnO"" 
publi,eznych instytucyj ubezpieczeń (Dz. U. 
R. P. z 1'936 r. Nr 8, poz. 88) - w cz,ęśdJ 
dotycz.ące] tych danin publicznych, do których! 
niniejszy dekret ma zas tosowanie. 

3. Przepisy wymienione w UlSt. 2 pkt 2)) 
stosu je się jednak de spraw określonych wart. 
45 ust. 1. 

Prezydent Krajowej Rady NamdJowej': 
Bolesław Bierut 

wIz Frez,es Rady Ministvów: 
Stanisław Mikołajczyk 

M:r:nister Skarbu: ( 
r.;-~nstantl/ Dabror.oskl 

Ministe r Administracji PublicZlllej,: 
lfl/adysław Kiernik 

w jrz Minister Ziem OdJzyskanych: 
Jan Wasilewski 

174 
DEKRET 

z dnia 16 maja 1946 r. 

o postępowaniu podatkowym. 

N a podstawie ulStawy z dnia 3 stycznia nych, do których ma, zastlosowanie dleki-e'e 
1194 ') r. o tr. bie wydawania dek retów z mocą 'u- z dnia 16 maja 1946 r .. o~obowiązaniach po .. 
stawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada datkl()wych (Dz . U. R. P. Nr 27, ' porz. 173) .. 
MRinist~NóW pl()sta~a \ .~ , a Prezydium Krajowej Art. Z. 1. Zarząd danin publicznych, 0-0 

ady arodl()weJ zatwierdza, 00 następuje : kreślonych wart. 1, należy do władz p(}<ł 
D z i a ł I. datkowych , 

Przepisy wstępne. ! 2. Ogólny i naczelny nadrzór nad sprawa .. 
Art. 1. Przepis'Om ninie jsz,eg'O dekretu pOd-l mi nanin publicznych oraz piecza nad należy .. 

lega postępowanie w sprawach danin publick tym i j~litYiffi wylro!nywanie~ PlRepiSóWl 
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-w zakresie tych danin należą do wład~ podat
kowej naczelnej. 

3. Władzą piodatkJową naczelną w spra
wach danin publicznych pobieranych na rz,ecz 
Skarbu Państwa jest Minister Skarbu, w spra
wach zaś danin publicznych pobieranych na 
rzecz związków samorządu terytorialnego - Mi
nister Ac;ministracji Publicznej. 

4. Ilekroć w dekrecie niniejszym jest mo
lwa o Ministrze Administracji Publicznej odno
si się to również dlO Ministra Z1em OdlZyska
nych. 

Art. 3. 1. }e~eli sprawność postępowania 
podatkJoweglO tego wymaga, władza podatklO
'wa :naczelna może zarządzać w drodz,e I1OzporZą
etze:li"" obliczanie i póbó'r niektórych danin 
!publicznych od poszczeg61nych grup podatni
k ów za pośrednictwem płatników i to bądź na 
całym obszarze Państwa, bądź w jeg'o określo
lDej części, bądź też w posz,cziególnych gminach. 
Rozporządzenia te mogą także przyznawać płat
niklOm za czyn!l1!ości związane z oblic~eniem i 
pobO'rem daniny wynagI'odze:nie i określać jego 
,wys,olwŚć. 

2. Jdeli płatnik obciążony Zlostał oblOwiąz
kiem obliczania i polboru prz.edpłat na podatek 
o1Jrotowy lub dochodowy od podatnikiów, dIOIDO
nujących uboju zwie.rząt w rzeźni lub han
dlujących mięsem albo wyrobami mięsnymi, Mi
nistrowi Skarbu służy prawo określania pod
stawy oblicrenia tych prZledpłat i terminu ich 
płatności. Uprawnienie to Minister Skarbu mo
że pirzd~wać w całości luJb w części na władze 
pQ(Uegłe. 

D z i a ł II. 
Właściwość. 

1\:rt. 4. Przepisy o ustI10ju władz admini
stracji skarbowej oraz skarbowych organów 
wykonawczych oraz przepisy o podatkach 100-
ffiunalnych określ ają właściwość rz.eczową władz 
skarbowycll i władz związk6w samorządu tery
.torialnego w zakresie ustalania zobowiązań po 
oatkowych i pobor u danin publiczny;ch (władz: 
pOdatkowych pierwszej instancji) oraz w za
kresie rozstrzygania odwołań od decyzyj usta
lających ZIOhowiązania podatkowe (władz podat
loowych drugiej instancji). 

Art 5. Właściwość miejscową władz po
datkowych, j eżeli dalsze prz-episy niniejsze~o 
działu nie określają jej odmiennie, ustala s ię, 
'jak następuje: 

1) w sprawach dotyczących nieruchomo
śd - podług miejsca położenia nieruchomości, 

2) w sprawach dotyczących przedsiębior
stwa, 1 ego zakładu lub składu - podług miej- ' 
sca, w lzt.órym przedsiębiorstwo, zakład lub 
skład są, mają być albo były prowadzone, 

3) w innych sprawach - podług miejsca 
zamleszkania w kraju strony obowiązanej lub 
jednej ze stron; jeż,eli żadna Z'e stron nie ma 
zamje~zkania w kraju - podług miejsca pobytu 
iednej z nich, j'erelistronYD'rzebywają zagrani
cą - podług ostatnic@o wiadiQmego nUejs~ia 

zamieszkania jednej ze stron w kraju, wreszcie 
podług miejsca, w którym wyniktł'a sprawa. 

Art. 6. 1. Właściwość miejscową w spra
wach podatku dochodowego os6b fizycznych! 
określa się podłiug miejsca, w którym strona 
w dniu 31 grudnia roku podatloow~go miała 
miejsce zamieszkania lub pObytu. 

2. Jeżeli zachodz:i wątpliwość 00 dlÓ miej .. 
sca zamieszkania l'ub pobytu strony, bądź j.e. 
żeli strona nie ma w kraju miejsca zamieszka" 
nia ani pobytu, podat'ek ustala się w okręgu, 
w którym położone są źródła przychod'ów; 
jeżeli źródła te położ'One są w dwóch lub więcejl 
okręgach, właściwa jest władza podatkiowa, 
w któ.rej okręgu znajduj'e się większa częśćźró .. 
deI prtychod6w strOllly lub też główne zró .. 
dło. ' 

3. }eżeli w sposó,b przewidziany w ust. 1: 
i 2 nie można ustalić właściwości m:uejsoowej, 
właściwa jest władza podatkowa, w kt6rej 0-

kręgu struna miała 'Ostatnio miejsce zamieszka-
nia. 

4. Dla spadkIÓw wakujących (rnieobjętych)i 
właściwą władzą jest władza podatkowa <D,sta. 
tnio właściwa dla zmarłego. 

',' 5. 'Właściwość miejsc'Ową w sprawach po
datku dochodowego osób pravvnych okr,eśla się 
podług miejsca, w któ,rym w ostatnim dniu :[\0-
ku podatkiowego znajdowała się siedziba lulb' 
zarząd OSGby prawnej. 

6. Je:heb siedziba (zarząd) osoby prawnej 
Znajduje się za granicą, właściwość miejscową 
określa się podług miejsca n.a obsz:arz:e Rzeczy~ 
pospolitej, w którym" znajduje się jej p~zed. 
stawicielstwo, wreszcie podług przepisów ust. 2. 

Art. 7. 1. Właściwość miejscową w spra
wach poClat~u od wynagrodz·eń oraz w spra" 
wach dodatkowej opłaty obciążająoej praco .. 
dawcę, rz wyjątkiem podatku pobieranego od! 
emerytur i zaopatrzeń wypłacanych z fundu .. 
szów publicznych, określa się podług miejsca 
zatr\ldnienia prac'Ownika. 

2. Miejscem zatrudnienia jest stałe miejsce 
pracy pracownika (urząd, biuro, fabryka" 
wars,ztat, magazyn, gospodarstwo rolne, do .. 
mowe itp.). 

3. Stałe miejsce pracy pozostaje miejscem 
zatrudnienia pracownika również w przypadku, 
gdy praoownik na zleoenie pracodawcy wy
konywa krótkoterminowe roboty poza stałym 
miejscem pracy. 

4. Miejscem zatrudnienia pracownika, któ l-

rego pracodawca zatrudnia przy 1"obotach wy~ 
ronywanych w coraz to innych okręgach władz: 
podatkowych, jak np. w przedsiębiorstwach 
budOWlanych, budowy dr6g, kanałów itp., jest 
mIejsce siedziby lokalnego kierownictwa robót. 

5. Właściwość miejscową w sprawach po
datku od wynagrodzeń, pobieranego od eme
rytur i zaopa~rzeń wyplacanych z fundus zów 
publjcznych, określa się podług . miejs,ca sie
dzibv pracodawcy, wypłacającego emeryturę lub 
zaopatrzenie. 

ó. Wła8dwQść miejscową w sprawach po
datku. od łąC~Ily!Ch wynagrodzeń, ppbieranych 
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00 r6żnych pracodawców, rokl1eśla się podił'Ulg 
miejsca, w którym praoownik w dniu 31 grud
nia roku pOdatkowego miał miejsce zamieszka
nia lub pobytu. 

7. \Vłaśdwość miejscową w sprawa.ch po
datku od wynagrodzeń wypłacanych na obsza
nc oocego państwa praoowni~owi, który po
~iaJa miejsce zamieszkania lub pobytu na ob
szarze Rzeczypospolitej, określa się pod:lu g miej
s ca, w którym praoownik w dniu 31 grudnia 
Toku podatkowego miał młejsce zamieszkania 
lub pobytu. 

Art. 8. Włi:tściw,ość miejscową w sprawach 
podatku obrotowego dla osób prawnych I()

kreśla się podfu:g przepisów art. 6 ust. 5 i 6. 
Art. 9. 1. Właściwość miejscową w spra

wach opodatkowania spadl~6w i darowizn o
kreśla się podłu.g miejsca położenia majątku 
pl()(legające~o podatkowi. 

2. Jeżeli majątek z.najduje się w d wóch 
lub więcej okręgach wład'Z podatl<!Owy.ch, a 
s padkod.awca miał, bądź darczyńca ma w jed
n ym z nich miejsoe' zamies'zkania lu.b pobytu, 
Wł8.2ciwa jest władza podatkowa, w kt6rej o
Kręgu spadl<!Oidawca miał, bądź darczyńca ma 
rnif:jsce zamieszkania lub pobytu, 

3. Jeżeli majątek znajduje się w . dwóch 
lub więoej okręgach władz podatkowych, a 
spac11<!Odawca nie miał, bądź c1'al1czyń.ca nie ma 
w żadnym z nich miejsca zamieszkania ani 
pobytu, włakiwość miejsoową okl1eśla wł'ad'za 
'bezjJ'ośndnło przełożona, jeżeli te władz,e po
datkJowe posiadają wspólną władzę prz.elożoi1ąJ 
bądź władza podatkowa naczdna, j ,eżeli wła
dze t,e nie posiadają wspólnej władzy przdoŻ!o
nej; władza podatkowa nacz.ełna określa także 
wla5CJwość miejscową, jeżeli cał'y majątek pod
l,egający plOdatlw wi znajldJuj;e się za granicą, a 
s padktoidawca nie miał, bądź danczyń,ca nie ma 
Ipiejsca zamieszkania w kraj'u. 

Art. 10. Jd'eli podług przepisów niniejsze
go (hialu nie da się ustalić właściwośoi mie;
s cowej wł'adz podatkowych:, o właściwości roo:
s rrzy ga władza -podatkowa nacrz.elna. 

Art. 11. 1. Władza pio·win,na z 'Urzędu prze
strzegać swojej' wł'aściwości rzeczowej i miej
S(JO WC) . 

2. }'odanie wniesione do nie właściwej wła
'dzy pod.atkowej władza ta powinna ni:ezw~ocz
ni :~ pneslać wł'ad:zy wfaściwej z rownoczesnym 
r&a wiadiolmieniem I() tym wnoszące~o; podanie 
takie uważa się za wniesione do wł'adrzy wła
s:Ciwej w dni'U, w kt6rym wptłynęł'o do wlad~y 
niewlaściwej. 

Art. 12. 1 . . Splo ry o właśówość rzeczową 
hit; mi;f':js(,Ową pomiędzy władzami pod atkowy
m i, mającymi wspólną władzę prze'łJoż;OIIlą, roz
strzyga ta władz.a. 

2. Spory o wlaśdWiOŚć pomiędzy władzami 
piodatlmwymi, mającymiI'6ine wł'adz,e pI1ze~o
rone, I'oz!>tre;yga władza przre:l:'oż'ooa nad władzą 
podatkową, kt,óra pieTwsza wsz1częł'a sprawę, 
w porozumieniu it drugą wJadzą przreliożlOlną, 
w p rzypadku zaś nielOsiąg-'nięcia PPlloZ'lllmi:eni'a ~ 
wladza pIOIdat'kowa pa~~!e~na. 

Art. 13. Gdy między wl-adiZ,aJffii podatkowy
mi toczy się spór o właśdwość lub gdy uza
sadniona j,cst właściwość dwóch lub więoejl 
władz podatkowych, a zwł'Oka w zalatwie'l1iuJ 
spl'awy może narazić na nłebezpieczeństwo in
teres p'u'bhczny, każda z tych władz powinna 
w swoim zakrresłe działania wykonać czynnośd 
nie cierpiq,oe zwł,oki, zawiadarn;iają,c 116wnocze
śnie o tym poz,ostale władz.e. . 

Art. 14. Władza pod atkowa naozelna moż'eI 
prrzekazać sprawę dlo załatwienia w catośd lub! 
w części innej władzy p'odatkowej niż władza 
wla~~ówa, jeŻJeli te~ wymaga interes publiczny, 

Art. 15. }eŻJeli sp'rawność pos tępowania rIO
datkowe~tJe.go wymaga, naczre1na władza po. 
datkGwa moż:e ustalać dla pos zczeg'órlJll)'lch po. 
datników lub - w drodze l'Ozporz.ąd~enia - dla: 
grup podatnik6w ,.-taściwość miejsoową włac1~ 
podatkowych odmiennie od prze pisów niriiej. 
sze~ działu. 

D z i a ł 1Il. 
Wyłlłczenie urzędniku. 

Art. 16. 1. Urzędnik jest wyłączomy z mo
cy samego prawa: 

1) w sprawach, w któ'r ych jest stl10ną albo 
powstaje 'Z jledną ze stl10n w takim sroslU:nkUi 
prawnym, że wynik sprawy moż·e oddziałać na 
jego prawa łub obowiązki, 

2)w sprawach swego małż1orl1ka, krewnych: 
lub powil1Jowatych w pmstej linii, krewnych! 
bocznych aż do czwarte~ s Dopnia, powinowa
tyG"h bccznych do drugj.ej~ost0p'nia, 

3) w sprawach olS·ólb związ.an)'lch z ll1imz ty
tułu pr~ysposobj.enia, IOp~eki lub kurateli, 

4) w sprawach, w kt:6:rych był łub jest 
jeszcze prelnomoonikie'l11. jednej ze stl1On, 

5) ,w sprawach, w k tiórych brał udział w wy-
daniu ct{.Cyzji w pierwszej instancji, I 

6) w sprawie, z po\vodu: k ti611ej wdmŻlOnao 
przeciw memu doch odzenie wstępne, postępo. 
warne dyscyplinarne lub karno -sądowe. 

2. U.lizędnik może wyłączyć się w spra. 
wie na własne żądanie, za z.~dą przełlOŻJonego .. 

3. NiezaLeżnie od przyczyn wymienionych! 
w ust. 1 przeł'oŻlony powinien wyłączyć pod! .. 
wTadne~ urzędnika, rO ile uzna to za potrZ'ebne 
ze względru ma inte res publiczny, jak r6wniez 
na wni'Gsek stI1ony, j.eŻ!eli pomiędzy urzędui. 
Idem a }edJną ze stron zachodizi stosunek os,o .. 
bis t y tego mdzaju, że mógł'by wywołać uza .. 
sac1nione wątpliwości co dlo b ezs t ronności urzęd
nika. Zgłaszając wniosek 'O wyłączenie stl'ona: 
p'owinna uprawdropodob'nić przyczynę wyłącze
nia. 

4 .. \V p'rzypadku wyłącze.nia urzędnik pI()
winie.t! być belZZ"wlo.cznie zastąpiony przez inne
igo, a dG t·e;g.o czasu ma wykonać tyl1~o te czyrr14 

ności, które me cierpią zwloki. 

Dział IV. 
Podatnicy i ich pełnomocnicy 

'ACt. 17. 1. Stroll1ą w postępowaniu pIdd~f.o 
kowyrn jest każdy, kt'O żąda czyll1ilośd wła· 
d~:y poda~kiQwej, GiO kogo OZYll1!nO'ś.ć władzy }li<)" 
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datkowej 5ię odnosi l'l1h tle! czyjego inteJ.1eSUi 
(:zyn.ność władzy podatkowej choćby pośredmo 
dotycz)'. 

. 2. Podatnikiem jest stJ.1ona, która podlega
Jąc '7: mocy wstawy obowiązkowi podatkow~u 
IOb-owiązami jest do uiszczenia daniny plUlbha,
!ilE']. 

, 3. Płatnikiem jest s trona, która Z, mocy usta
.w·. Lub rozporządzenia wydanego na , podsta
. wIe art. 3 obowiązana jest do obliczenia i pn
brania od podatnika należności z tytuł'U zooo
wiązania podatkowego i do wpłaoenia jej na 
;rachunek właściwej władzy plOdatkowejl. 

4. Przepisy odnoszące się, do pl()ic}Jatników 
stosuje się odpowiednio dla płatników. 

Art. 18. 1. ZdlOlność prawną i zdolność 
do działail prawnych strony ocenia wJa:d!za po
ttatki:-,wa 'wf;uług przepis6w prawa. c.ywilnego. 

2. jmiemem osób, nie posiadaJących 2!dJol
ilOści do działań prawnych, działają ich pned
stawłci·e-le ustaWIOwi. 

3. ImlCnitm spadlków wakujących (ll1ieolbję
tych) C!iZiałają osoby, sprawujące zarzą.d mająt
ku .ma,s)' spadkoweJ. 

4. Jeżeli nie jest pewne, . kto jlest upoważ
niony do występowania w imieniu spaClku lub 
innego majątku p~stałego beiz; zarzą.dcy, sąd, 
'l1a w-łlios:ek wła5ciwej władzy pod atlm wej, wy-
:~naczy kUil'atora. . 

5. Imieniem osób prawnych, spółek Jaw
nych, kmna:n<1y1!owych i spt6łek nie będących 
SVlÓłkallli h;mdlowym.i działają osoby, upuw
nionc do :reprezentowania z mocy p'rzep~sów 
Il!Orffiują.cycl1 działalność tych' osób i sp&ek. 

Art. 19. Dla olSlÓb lIliezdolnych do driałań 
ip'rawIl)'ch. ,a iIlie mających przedstawjciela usta
wowego, mo~ właściwa władza podatlrowa Wlf
stąpić do sądu o ustanowienie takieg10 przed
stawie'jela. 

Art. 20. 1. S t rona może uiStanowić pełno
m(;cnika, o ile nie jest wymagane jiej osobiste 
idzi alanie. 

2. l'ełnOJ:llJOonikiem w postępowaniu podat
kmvyrn może być tylko osoba wpisana w Pol
sce ~la listę adwokatów oraz osoby wymieruoll1€ 
wart. 22 ust. 2. 

3. Jeżeli strona ustanowi ,pełnomocnika, 
który' .loży pełlnomocnictwo pisemne, na-Ieiy: 
wszelkie pisma dor.ęce;ać pe;łnomoQnłlrowi. 

Art. Zl. 1. Podatnicy przebywają.cy siale 
p!cua obst.an:m ~czypospolitej Obowiązani są 
ustanowić pełnomocnika mies<i!:kają.cego w kTa
y...l i zawiadomić IQ tym właściwą w~ę po
c:atkową. Ohowiąz~ ustaT1Jowlel!1ia peibnoilnlocni
ka ciąży również na zarządzie pmedsiębilQ;re-twa 
vlykonywarlego w kraju, jeżeli jego zarzą.d znaj
auje się za granicą. 

2. Brak zawiadornj.eI!1ia władzy podatkJo
w,ej o Uistanowieniu pcl'l1lOmocnika uprawma 
władzę podatkową do zastosowa:nia prz.epis'U! 
art. 19. 

Art. 22. 1. Pełnomocnictwo powinl1!O być 
Uidzid(·ne na piśmie. Władza podatkowa może 
żądać uwie.l"i'ytJeloienia ppdpis:u na peł~~. 

ctwie z wyjątkiem ~ypadków, gdy pełnl()ifilo~ 
nikit'Jll jest adwokat. 

2. \V sprawach mniejs~ej wagi władza po
datkowa moż·e me żądać pelnomoc.nictwa, je
?leli pełnlOIuocnikami są członkowie rodzin y , ()oo 

soby należ_ąoe do współnego gospodarstwa do
m'Owego, 'Osoby spraWUijąoe zarząd majątku po
datnika lub jego pracoWnicy, a władza pa
datkowa lnie· ma wątpliwośd 00 do istnienia; 
i zakłCSU uprawnienia do zastępstwa . 

'Art. 23 .. Przep~sy, dotyczące stl"'OM., odno
szą sit odiplO\yiednio dlO ich prz1edst awicieli u
stawowych i pełnomocników 'Oraz dJo kurato
rów spa~ku. 

Art. 24. 1. Strony mają prawo w ~od2i. 
Dach alO tego przeznaczonych dowiadywać się 
obiegu spraw. 

2. \Vlaciza podatkowa mo2ie na pIJOŚbę stro~ 
ny zezwolić na sporządzenie odpisów z dokU!
JUcntów, jeżeli to ze w~ględu na mteres pu
bliczny iYue jest niediOplUl6zczalne. 

3. Od decyzyj, wydanych w myśl artykułu: 
niniejszego, nie służy żaden środek prawny 'Od -' 
,kielnie ód odwołania 00 00 istoty sprawy .. 

Dział V. 
-Podania. 

"I ~t.25. 1. ProŚiby, odwołania, zażalenia, 
Z'6'.mania podatkowe, deklaracje i inne podania 
mogą być wnoszone do wła& podatkiowych pi
semnie lub telegraficznie, a także z'głas l.ane 
ustnie d'o protokołu, jeź.eii rodzaj sprawy nie 
st()i temu na p~szkod~e. 

2. Vl razie zWl'Óce:nia się tcle~raficz.nego 
bee poświadc,z:enia podpisu władea podatkowa 
ma pt<a:wo. gay zachocbi wątpliwość, żądać 
piEeml\cgo potwiercklenia telegramu; w przypad:" 
ku potwierdoonia uważa się, 2e podanie zosta
ło "''1~if'sionle ważnie w terminie pliierwOtll1y~ 

• 
A,rt. 26. 1. Podanie powinno zawierać: i 

1) wskaaa;nie władzy podatkowej, do któ
rej jest skierowane, 

2) imię, Illazwislro oraz adres Wl1JOszącego 
p!f3da~)ie, 

3) w~ka:zanie dlecyzji, której wyd,ania, zmia-
ny lub uchylenia wnoszący domaga się, 

4) datę, 
5) ,p'Odpi~, 
6) wymiernienie załączników. 
2. Za nie umiejącego lub nie mogącego pod

pisać sic podanie ~1!l:je inna osoba przez 
niego u:prosoona swoim Jlazwiskiem czytelnie, 
wśka:znjąc swoje ,miejsoe zamieszkania i zazna
aając przed podpisem, że podpis ten umiesz·eza 
zamiast wucJ€,zącego na jego prośbę. 

3. Podania 'bez podpisu lub też z podp!łsem, 
wykonanym sposobem mechanicznym, władza 
podatkowa może :nie przyjąć, j,eżeli ma wątpli
wości, czy podanie zostaro wniesione z wolą 
WiI)o:!;zącego. W razie potrzeby władza poda<Im
wa wymacza odpowiedni termin do potwier
dzenia podania; w przypadku potwierdzenia 
uważa się, że podanie zostało wniesione waż
nie w tell"~n;inie pi~rWlOtnym. 
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4, Pod'obnje władza podatkowa może po-. 
stąpić r,ównież w przypadkach, gdy podanie nie 
zawiera danych prawem wymaganych. 

Art. 27. Jdeli podanie dotyczy dwóch lub 
więcej spraw, z kt,ó,rych każda powinna być 
załatwiona ,oddzielnie, władza podatkowa za
łatwi jeclirlą z nich, j,ej zdaniem najważniej'
Sozą, zawiadamiając o tym wnoszą;cego. Jeżeli 
WlliOSząCy podanie n.a skutek te~o zawiadomie
nia Wliiesie osobne odpowiednie podania w cią
gu dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiad!O
m ienia, uważa się, że podania te zostały wnie
sione w terrninie pierwotnym. 

Art. 28. N a żądanie olsoby składającej po
danie wJ:ad~a podatlmwa oblowiązana jest po
twierdzić ocibiór podania. 

Art. 29. Wzory zeznań podatkowych, ksiąg 
upro~'zczonych i podatkowych, załączników, wy
kazów, deklaracyj, p'rotokołów i innych f,or
mt;.larzy, określonych w niniejszym dekrecie, 
ustala v,'ładza podatkowa naczelna. 

D z i ał VI. 

Protokoły i adnotac.ie w aktach. 
~rt. 30. 1. Pl1otolwły sporz<!Jdza władza PlO-

clatkowa, gdy uzna to za potrzebne. 
2. Należy sporządzić protok6ł: 
1) o przyjęciu zgłaszanych ustnie podań, 
2\ o przcsłuc11aniu stron, świadl~6w i bie

głych, 
3) c ' oględzinach, lwntroh i JJmstraCJacn, 
4} o badani!U ksiąg .handlowych, ksią.g u-

pmszczllnych i podatkowych, 
5) 10 ustnym ogłoszeniu decyzji, 
6) () rozprawie ustnej. 
'Art. 31. 1. Protokół sporz<!Jdza się tak, aby 

z niego widoczne byló kto, kiedy, gd~ie i ja
kich czyniiośd urzędowych dokonał, ktJo był 
przy tym obeony w charakterze władz współ
działających, stron, ich pełnomocników, świad
k6w i biegłych, co i w jaki spos6b za pomocą 
dokonanych czynności ustalono i jakie zarzuty 
lub uwagi 'zgłosiły ohecne przy czynności osoby. 

2. Zeznanie zapisuj'e się w miarę możności 
wła:;nymi słowami osoby zeznająoej bez zmian, 
~")USZCle.li i dodatków. 

3. OSlQbom piśmiennym władza podatkowa 
nli0ie zezwolić na złożenie zeznania na pi~mie 
w miejt:'ce zeznania ustnego. 

4. J eżdi przesltuchanie dokonane zlOstało 
7a p:c;rcunictwem tłumacza, należy zapisać r6w
nież do protokbłu, w jakim języku zeznanie zlo
rono i kto był tlulmaczem. 

"l. l'mtok6ł zeznania powinien być odczyta
ny~eznającej osobie i przedstawiony jej do 
plOdpisu niezwłocznie po zr.ożeniu przez nią ze
znania. \Vszelkie inne protokoły odczytuje się 
wszystkirr. osobom, ohecnym, biorącym udział 
w czynllości urzędowej, kt61'e następnie powin
ny prot,okół podpisać. Jeżeli ktokolwiek nie 
chce lub nie może podpisać p.I1Otokołu, przy-
~~V'1ę tego zaznacza się w protokoLe. I 

ó "Skrobania w protokołach są. wzbronione, 
poprawki i uzupełnienia można robić lea tak, I 

aby wyrazy skreślone pozostawały nadal czyteJl.. 
:ue a prL y tym, aby piOpra wki były stwierdzone 
w protokóle przed jego podpisaniem w fo,rmie 
emówiuiia. 

Art. 32. l-'rotokOil'y czynności dokonanych' 
przez \"łauze podatkowe innych okręgów, przez 
orgar..a wykonawcze władz skarbowych lub przez 
inne władz·e publiczne w ich zakresie dtziałania 
mają mocpr'Ouak6łów czynności diokonam'chl 

prz.eo właściwą. władzę podatkową. ~ 
Art. 33. Spostrze:betnia i otl1Zymane wiadlO

mo{:ci, któ,re mają znaczenie dla sprawy, a 11i6 

stanowią podstawy do spo11ZądZienia protoko.łu, 
urzędnik dokJOnujący ~IUlPści powinien utrwa. 
lać w aktach sprawy w formie adnotacji przez 
siebie czytelnie podpisane1 i 7an '--a'pol1,p; w da~ 
tę jej sporządziEIDia. . 

Dział VL , 
Wezwania I doręczenia. 

Art. 34. 1. Władza pPdatkowa ma prawo 
wzywać; osoby, od: Itt6rych potme/bluije wy'j.a
śnie6 w zakr·es1e ' daneglO podatkU: lub }{ticS,rych 
udział w jej czynnościach Jest pptrzehny, do 
zł,ożeLia tych wyjaśnień bąd'ź osobiście w urzę~ 
dzie, bądź .pisemnie, bądź też przerz pieł:'nornocni~ 
ka, jak również do uidtziafu w swych czynnościach. 

2. Władza podatkowa ma prawo wzywa6 
osoby, wymienione w ust. 1, do · przedstawienia 
ksiąg i innych dioklumenti6w w celu ich zba
dania (;raz sporządti:enia.z niell odpis6w i wy
ciągów, ma prawo rownież ż<!Jdać przeidsta<l 
wienia odpisów oznaczonych części ksiąg i 
wydągióv: z ksiąg, zestawienia i od1pillsów ra
chunków oraz innych danych. 

3. Wezwanie powinno być opatrzone pod
pisem urzędnika wzywająQejl władzy podatko-o 
wej z wym1enieniem jiegQ nazwiska i stano-< 
wiska służbowe~o. 

4. 'N wezwaniu: należy wskazać: 
1) imię, nazwiskio . i adres ~waneglO, 
2) w jakiej sprawie i w jakim charakt.erz6 

wzywa się go, 
3\ nazwę i adres wzywającej władzy po-

datko~ej, . 
4) czy wezwany iIIla stawić się osobiśóeI, 

czy może dożyć wyjaŚinienie na piśmie, czy td 
może przysłać zamiast siebie pdnomocnika, 
bądź jaką czynność ma wykonać (ust. 2), 

5) odpowiedni term~n, w ciąglU! kt!6rego po
'wyższe żądanie władlzy plodatkowej ma być 
spełnione, albo też ściśle dZień, . gOd~inę i miej~ 
sce stawielllnictwa wezwanego lub pcl'n'OffiOcru,.. 
ka, 

6) skutki prawne mezastosowania się do 
\vezwania. 

Art. 35. 1. OsobiSte stawielrunictw.o przed 
władzą podatlmwą w celiu! uidlziele:nia wyjaśnieft 
może być wymagail1C tylklo w pnypadkach, gd~ 
z'e wz.ględlU na interes pub1ia:ny włada poidat .. 
kowa u,zna to za kbniiec;me. Jeżeli wezwanYi 
mieszka w odle,gło$ci. pPnad 15 kin !Od miejsc~ 
sied7.iby wład~y, s~ mII1 prawo (]b wyna.g11QooO 
dzenla i zwro.w ~~~ IIlIOIIm dl. 
świadków. 
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2. Władza ' ppd,atlwwa może dokOlIlać . prze
iJ'uICharua lO5oby wezwanej za ' pośrednictwem 
:l'1óVl'll1ornędnej lub Il1iżsrzej! wład!Zy podat'klowej 
miejsca zamieszkania lub ploIbyt'll osdby wezwa
II1ej al'blo też wskaz.ać, że wezwany może bądź 
przysłać peiłIrroimocnika, b'ądź zf!ożyć wyj aśnienie 
na pi§mie. 
. 3 . Osolba wezwana :nie ma prawa UlChylać 
się od ndlZielania :na piśmie wyjaśn:Meń ządanych 
!P'rzez władze ' podatklo,we, z wyj<l:tkiem przy
padków określ~nych w ar~. 95 . l ?6, 00 d,? 
swiadkkSw. Zamlast składama wYJaśmen na pI
'śmie ma ona prawo w cela ich zł'ożenia stawić 
się osobiście w Lok:aliU wzywającelj wła&y po
datkowej ,albo przysłać pdnolII1locnika. 

ATt. 36. W 'razie obiowiązklu stawienruotwa 
IOsobistego, a ruemożności uczynienia teg"lo w ter
minie 'lub w dlniu wyzn~ym, osoba werzwana 
!powinna niem.omość tę uzasoonić. Za ważne 
przyiC2)!ll1Y Illiestawielnnictwa uważa się . w szcze
gól:rrości przyCtLyny wymienione wart. 98 00 db 
swiadkow. 

Art. 37. 1. Wezwania i inne pisma UJrzę
dlowe wladza pod:atmwa doręcza za potwier
Id!zelIlie;n odbio:m bądź bezpośrednio w urzędzie 
Ibąd'f ipIOiZa nim pI'lZ.eZ pocztę listem pol,econym 
albo przez: swoich runIrejonariuszów. Pisma a-
1d1."tSOwane (lo miejsaowości, w których nie ma 

I ~rganizmva:nej pocztowej sfużby doręczeń, do
ręcza się Z'a pośrekl!nictwem zarządów gminnych. 

2 Za dlOręczeinie pism przelZ organa zarzą
tl'ów 2, illinnych prz~naje się zarządom wyna
gollOCltrenie w wy&o'klości ustalonej rozporządze
niem Ministra Administracjl Publicznej w poro
rumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 38. 1. Je:ŻJeli piSlllJO nie zostalio dIOrę
CVOIlle w u;rzędlZie, :należy je doręczyć za piotwier-

• dlzell1iem odbioru adresatowi bądź w jeg"lO mie
szkaniu, bądź w miejscu, gdzie z:najduje się 
:r;an~ąd jego nieruchomości lub przedsiębiors twa, 
łuh g'(}iLieadI\esat wyklonywa swą pracę zawodio
~ą, a w razie , konioo~nej potrzeby tam, gdzie 
się adresata zastanie. 

2. Na potwierd~eIlliu odbioru powinien a
(h-esat własnoręcznie umieścić datę doręczenia 
pisma oraz podpis. 

Mt. 39. 1. Jeżeli adresat jest nieobecny, 
pismu dloręcza się bądź dlo rąk jednego z dio
roslych członków rodziny ktb innych dlOIllowni
ków adresa:ta, b'ądź rlb rąk osoby zarządzają
cej jego nieruchomo~cią lub przedsiębiorstwem, 
dJo rąk pracownika zatrudrnionego u adrresata 
lub . wreszcie dlo rąk dlQlZJorcy nieruchomości, 
.w której adresat mieszka; jeżeli doręczenie 
!do rąk wymienionych os6lb nie jest możliwe, 
tlioręc.zernia można dlOlrouać dJo rąk jednego 
~ sąsiad6w adresata, ' za jego zgodą. . 

2. W p!1zypadkach określonych w UiSt. 1 
stlQsujc się odpowied:nio prt;ep1s art. 38 ust. 2 ; 
odbiorca pisma powinien, nieżależuie od złoże
nia swojego podpisu, za:znaczyć stosunek, w ja-
kim powstaje do adresata. . 

3. JeŻleli adresat lub .wrazie jego nieo
b ccDo€ci' inna osoba, wyrilieni{)[la w ust. 1, p07..a 
oozol"q i sąsiadooJ., odmawiapjmyj~ia, pismo 

• z lOOip'owiednią acIrrrotacją organu doręczającego 
stwifrazającą datę odmowy, zwraca się władZy' 
podatkoweJ; w tym przypadku doręczenie uwa
ża się !Za dokonane w chwili odmowy pmyjęcia. 

Art. 40. 1. Dla adresatów, których mie jsce 
zamieszkania lub pobytu nie jest znane, pismo 
składa się w zarządzie gminnym (ritie jskim)1 
wł:a~ciwym ze względiu na siedzibę wysył:.ająceji 
właGlZy podatkowej,dla adresatów zaś, którym 
pi~mo mie mogło być dioręcwne z innych powo
ai6w, piómo składa się w zarządzie gminn~m 
(mi'ejEkim) właściwym ze wz,ględQl ma mie jsce 
dloręcwnia . Zarząd gminny (miejski) niezwł,ocz
nii~ ogłasza o złożeniu pisma w sposób używa
ny w danej miejscowości z wezwaniem, by a
dresat celem odebrania pisma przybył do ogla. 
sza]qceg"lO urzędu . Doręczenie uważa się za do
konane, jeżeh , adresat zastosował się do tego' 
wezwania albo je:heli 00 dnia Oigłoszenia Uipły. 
nął bezsku:teoz:nie miesiąc czasu. 

2. Po upływie temlinu, wskazanC@o w us t. 1, 
zamąd gminny (miejski) zwraca pismo władzy 
wysyłającej z ~a!ZIlac~e:niem o niezgł10szeniu się 
ad~ata po odbiór pisma. Jeżeli jedll;ak adre
sat zgłlOSił się po uplywie tego ' terminu celem 
odebrania pisma i uldlowod:nił", że bez swet 
winy nie mÓtgł wcześniej ~głbsić się po jego . 
odbiar, należy pismo !lllIU! wydać i za d:atę do
ręceenia uważać weń, w Jrti6!rytm pismo zostało 
wydane. 

Art. 41. DoręcZJelllia osobom pt;awnym, sp6l1-
kom jawnym, klomandyrowym i spl6łIrom nie 
będącyin spó>łkami handiLowymi dokonywa Się 
w lokalu biuI\Owym dlO rąlc ktiÓrejkloJ.wiek z o
s6b u'pirawnionych Icllo przyjmlOwal'l.ia pism, w raJ 
zie zaś nielZasta:rna takiej osoby - komUim,l· 
wiek z piOrsonclu biurowego. . 

Art. 42. 1. Jeżeli ze względu na brak czasu , 
[ub z :innych przyczyn wzywa:nie spos'olb.a;mi, o
kreślonymi wart. 37, b ył>oby szcze;giÓ1Jnit! Uitrudt. 
nione, można wzywać telegraficznie, telefQl1icz· 
ni·~ lub w inny sposób, najodpowiedniejszy ze 
względu ma okolioz:ności, czyniąc o tym adno
tację w aktach sprawy. 

2. Nies tawiennictwo osób wezwanych s po. 
sobaIl1l określonymi w ust. 1, pociąga za sobą 
skuth."i niestawiennictwa tylko wtedy, gdy wła
dza podatkowa nie ma wątpliwości, że wezwa
nie doszł,o zawczasu clio wiadomości wezwanego. 

Art. 43. Jeż,eli dlOręoze:nie oostało dokonane 
wadhwie, naLeży je powtórzyć i dokonać go 
w spo,sób prawidłowy. Gdy jednak adresat pi
smo faktyc~nie otl1Zymał i data doręczenia da 
się niewątpEw1e ustalić, uważa Silię je za do
ręczone należycie w chwili faktyczneg,o otrzy· 
mania go przez a<l'r;esata. 

Art 44. O każdej 7JIl1ianie miejsca zamiesz
kania lub pobytu oraz miejsca prowadz,enia 
przedsiębiorstwa (zakładu), posiadania składu 
lub wykonywania zajęcia podatnicy podatku 
dlOChocLoWCg"lO, obr,otoW!eg"lO i od lokali 6/bowią· 
zani są zawiadamiać w ciąg"IU tygodnia wIa
drze podatkowe właściwe ze względu na po
przeGnie i nowe miejsce zamieszkania lub po
byt1ll albo miejsc~ p~rowadzenia przedsiębiorstwa 
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(zakład'U), pIOsiadania składu lub wykonywania 
zaję<.ia. W razie zaniedbania tego obowiązku 
doręczenie pod popned:nim adresem ma skut·ek 
prawny. 

Art. 45. W przypadk'll wniesie:nia podania 
podpisanego przez większą ilość os,ób bez wska
zania lOsoby, kt6};ej należy doręczyć odpowiedź, 
wszelkie p~sma doręcza się tylkio jednej z osób 
wecrug uznania .. ładrzy podatkowej. 

Art. 46. \V stosunku do adresatów korzy
stających z prawa zakrajowości oraz na obsza
rze eksterytorialnym doręczenia dokonywa się 
prbeZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych . 

. Art. 47 .. 1. Oso\)om, mieszkającym czasowo 
poza ·obszarem Rz :czypospolitej, można pisma 
doręczać pocztą listem poleconym według po
danego przez nic' ,,-dresu. Doręczenie uważa się 
za dolmnane ze skutkiem prawnym po upływie 
mit!Oiąca od dnia, "7 którym nadano list na 
pocztę· 

2. Osobom, stal,e przebywającym poza ob
s zarem RzeczypospoliiJej, które nie zawiadomiły 
władzy podatklOwej wbrew przep[som art. 21 
o u~tanowieniu pełnomocnika zamieszkałego 
w kraju, a względem kt6rych władza podat
kowa nie zastJosował<i przepisu art. 19, do,rę
czenia dbkonywa się w sposób określony 
wart. 40. 

Art. 48. 1. W dni niedzielne i ustawowo 
uznane za święta pow~echne, jako też w porze 
lIlocnej doręczenie może nastąpić w wyjątko
wych przypadkach i za pis'emnym zarząd~eniem 
władzy podatlmwej. 

2. Za pIOrę nocną uważa się czas od go
dziny dwud:ziestej pierwszej do ~odziny siód
mej . 

Art. '49. 1. Władza podatkowa naczelna 
Inoże w drod~e rozporządzenia ustalać także 
ir~ae, nic.określbne w przepisa ::h llinie;szego dzia
łu, spos·oby wzywania i spos·oby doręczanja 
pism oraz p::>dawania czynnoś ::: i władzy podat
kowej do wiadomości stron, w szczególnoś.ci 
zaś może zarządzić podawan~e decyzyj do wia
domości stmD w drodze publiczny.ch oJbwie
szczeń. 

2. RozpoI1Ządrlenia, określone w ust. 1, nie 
mogą dotyczyć sposobu doręczania w miastach 
decyzyj, ustalający·ch zobowiązania podatkO'we 
(nakaz>ów platnicz:yICh). . 

D z i a ł ' VIII. 
Tel'miny. 

Art. 50. Przy · obliczaniu terminów, ozna
czonych na dni, nie wlicza się dnia Olyn:ności 
lub zdarzenia, od kt>órych bieg tenninu się 
l1Ozpc.czyna : ostatni z wyznaczOlIlej liczby dni u
waża się za kaniec terminuJ., 

Art. 51. Terminy, oznaczone na ty~dnie, 
kOl1cZą się z upływem tegO' dnia w ostatrtim 
ty~odllliu, kt6ry nazwą swą odpowiada dniu 
czynności lub zdarzenia, od których rozpoczyna 
się bieg terminu. 

Art. 52. 1. Terminy, oznacwne na miesią
ce, kc 6czą się z upływem te~o dnia QStatnie~ 
mie"iąca, który ma tę sąmą datę ~ dzień ~~ 
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ności lub zdarzenia, od których rozpoczyna się 
bieg temrinu. 

2. J eżdi koniec terminu, oznaczonego na 
miesiące, wypada w takim miesiąou, który od
plOwiedniej daty nie posiada, termin kończYI 
lSię z upływem ostatnieig'o dnia te~ miesiąca. 

Art. 53. Jeżeli koniec terminu przypada na 
. niedzielę lub na dzień ustawowo uznany za 
święto powszechne, za ostatni dzień terminu u
waża się najbliższy następny dzień powszedni. 

Art. 54. T ermin uważa się za zachowany, 
je~eli prz·ed jego upływem nadano p~smo w piCI
skirn urzędzie poczllowym lub tJelegraficznym. 

Art. 55. 1. Podanie, wniesione po terminie, 
władza podatkiowa pozostawia bez rozpatrzie~ 
lIlia, zawiadamiając o tym stronę. 

2. Jeżdi strona udowodni, że uchybienie 
terininu nastąp~ło bez jej winy, może ona w cią
gu tygodnia od us tania przeszkody prosić wła
dzę podatk!ową o przywrócenie terminu. 

3. R.ównocześnie należy dopełnić czynno
ści, która miała być w terminie dopełni.ona. 

4. Prośba o przywrócenie terminu może 
być zamieszczona w ~śmie stanowiącym dopeł
nienie czynnoś·ci . 
. Art. 56. Prośbę o przywrócenie tenninu dlO 
odwołania rozs trzyga ostatecznie władza o d 
woławcza, w innych przypadkach - władza 
podatkowa, wobec której czynność miała być 
dopdniona, 

Art. 57. Prośba o przywr.ócetnie terminu nie 
wstrzymuj.e wykonania d ecyzji, władza podat
kowa może jednak wstrzymać jej wykonanie, 
,gdy uzna tJo za uzasadni·one. 

Art. 58. 1, Władza podatkowa naczelna ma 
praw() pI:zesuwania w dr·odze rozporządzenia 
terminów płatności poszczególnych rodzajów da
[lin publicznych oraz terminów clio składania 
ze:z:na6 podatkowych. 

2. v;,rładza podatklowa naczelna ma także 
p'rawo odraczania wszelkich terminów .i daro
wania skutk1ów ich zaniedbania. 

3. Wladza podatk!owa nacz;elna mo:be prze
nieść uprawnienia, określone w ust. ~, na pod1e ... 
głe wladze podatk!owe. 

D ział lA. 
;L;eznanla podatkowe. 

~r!. S9. Władza podatlmwa naczelna usta .. 
la w drodze rozporządzenia grupy podatników~ 
obowiązanych do składania zeznań podatkJo.. 
"'tych W postępowaniu podatko~ym, oraz ter-< 
miny skłaclania tych zeznań. 

Art. 60. 1. JeŻJeli obowiązek wykonania Zl()oo 

oowiązania pooatkowe;glO wynika helZpośredni,;> 
z ustawy, bez potrzeby uprzedniego doręczenia 
podatnikowi decyzji, podatnicy mają obowiązek 
w t>f'rminach płatności z,obowiązań podatkowycl:l 
składać właściwej wl.adzy podatkiowej' wyka .. 
zy (deklaracje) według przepisanego wzoru co 
do wysokości, p odstawy i sposobu: obliczenia 
zobuwiązania podatkow~. 

2. Od składania deklaracyj, zawierających: 
ohliczenie zaHczk:i na podateK, zwollnieni są 
p,ol.~:ta.icy J koo,~y, ~jC\ obowiązek uiszc~ 
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zaliczek w wysokości wynikają ce1 z zobowlłł' 
zań podatkowych, ustalonych za poprzedni .rok 

pociatkowy. . 
3. Minister Skarbu może w uzasadmonych 

przypadkach zwalniać podatników na. ich w~o
sek, albo - w drodze rozporządzema - me
które grupy podatników 'od obowiązku skła
dania d~klaracyj; uprawnienie to Minister ~kar
bu może prz·elewać w drodze rozporządzema na 
władż'e podlegle. Analogiczne uprawnienie słu~y 
Ministrowi Administracji Publicznej w odnie
sieniu do podatników danin publicznych po 
bieranych na rzecz związków samorządu tery
torialnego. 

Art. 61. 1. Przy nabywaniu kart rejestr~
cyjnych podatnicy mają .obowiązek składama 
deklaracyj wedł'tlg p'fZoepisane~o wzoru w trzech 
egzemplarzach, 

2. N aby te karty l.'lejestracyjne pbwinny 
:znajaować się na widocznym miejsou w l~k,:lu 
przedsiębiorstwa, z.aklad'U, składu lub zaJęcIa, 
z WV 1Cnki' " , lokali wo;" ych z a j ęć zawodowych. 

, Art. 62. 1. Poda~nicy, pl.'lowadzący księgi 
h a ndl:owe lub księgi uproszczone, obowiązani 
są \V składanych zeznaniach podatkowych za
z i1 aczyć ~ fakt prowadzenia ksiąg oraz dołączyć 
zamknięcie roczne, a osoby prawne - nadto 
ocipis protokołu walnego zgroma~lZIenia (zgro
m ad zenia spólników), zatwierdzającego ~a~
knięc ie rcczne oraz odpis aktu organu rew1ZyJ
ne o.->{; . 

C', 2. Podatnicy, prowadzący księgi podatko
we obowiązani są w składanych zeznaniach po
da{kowych zaznaczyć fakt pl.'lowadzenia ksiąg, 
a pOT:adto do zeznań do wymiaru poda'tku .obro
toweg.o dołączyć te księgi. Minister Skarbu, mo
że w drodze rozporządzenia zwalniać od tego 
obowiązku niektóre grupy podatników, bądź też 
zarządziĆ' prz,echowywanie tych ksiąg pod okre
ślonymi .warunkami we władzach samorządu 
zawodowego 

D z iat X. 
Gostępowanie wyiaśnia;fłce. I 

Art. 63, Jeieli przepisy niniejszego dekre
tu nic określają ściśle postępowania d'La usta
lenia okoliczności mających być podstawą roz
strzygnięcia. władza podatkowa z urzędu ustala 
zakres postępowania wyjaśniającego i środków 
dowodowych, potrzebnych do należytego usta
lenia stanu sprawy, kierując się przy tym wzglę
damJ celowości, szybkości, prostoty i zaoszczę
dzenia kosztów. 

Art. 64. 1. Jeżeli w złożonym w termmIe 
zeznaHiu podatkowym nie powołano się na pro
wac! ZOT,e k~ię6j handlowe lub księgi uproszczo
n e alho podatkowe i mimo wezwania w try
bie' UEt 2 braku tego nie usunięto, księgi te, 
pmvdane w terminie późniejszym, mogą być 
pominięte. 

. 2. Jeżeli do złożonego w terminie zeznania 
nip et ołaczlOno wyn1a lSanvch ksiąg podatkowych 
lub załqczników (art. 62), władza podatkowa 
wezwie podatnika do uzupełnienia tego braku 

w temJinie tygodniowym. W razie niezastosowa
nia się do teg'o wezwania, stosuje się odpowied
nio puepis ust. 1. 

Art. 65. 1. W razie wątpliwości 00 do d.o
kładnoki lub prawidłiowości złożonego w ter
minie zeznania podatkowego władza podatkowa 
obowiązana jest wezwać podaf!'tika do wyja
śnienia lub uzupełnienia zeznania, wyznaczaj ąo 
mu odpowiedni termin oraz wskazując k on
kretne okoliczności, dla kt6rych podaje w wąt
pliwo€ć zeznal~ia podatkow'e. 

2. Przepisu ustęr- poprzedzającego nie s .o
suje s ię do podatnik6w, którzy w złożonym 
w terminie ~eznaniu podatkowym nie powołali 
się na prowadzone księgi handlowe lub ks;ęgi: 
uproszczone albo podatkowe bądź też nie io
łączyli do z,ez nania wymaganych ksiąg p odat
kowych 1 ub załączników (art. 62) i tego braku 
nie UiSUr: ęli w wyznaczon ym terminie (3r c. 64 
ust. 2). 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się równiei; 
przy ustalaniu dochodu podatników pod a ' ku 
obrotowego, obOWIązanych do prowadzenia 
ksiąg podatkowych, jeżeli księgi te nie obei
mllj~ kosztów uzyskania przychodu, a podatnikl 
nie powołaj się w złożonym w terminie ze
znaniu na inny dowód niż dowód z tych ksiąg. 

Art. 66. 1. Wyjaśnienia lub - uzupelni ,:,nia 
podatnika, zło żone w odpowiedzi na przedsta
wione mu wą tpliwości, oraz powołane przez nie
go dowody p::lwinny być przez władzę podatko
wą należycie zbadane i ocenione. 

2. Prze prowadzenie powołanego przez po
datnika dowodu może być zaniechane, jeżeli 
pOdatnik złożył odpowiedź na wezwanie do 
wyjaśnienia lQb uzupełnienia zeznania podatko
weglO plO wyznaczonym terminie. 

Art. 67. 1. Władza podaflmwa może za
niechać przedstawienia podatnikowi wą;tpliwo
I§d 7. powodu niedo1iczenia do prz)"Chodu, obro
tu lub dochodu sum, kt6rych doliczalność 
stwierdzona ~ostała w protokole badania ksiąg 
handlowych, jeżeli podatnik nie złożył wyia
śnienia wraz z wskazaniem środków dowodo
wvch w terminie określonym wart. 93 ust. 2 
hib gdy złożone prze :: niegO wyjaśnienienie za
wiera nowych okolicznośd wymagających dal
szego wyjaśnienia stanu faktycznego. 

2. Władza 'podatkowa sprostuje zeznanie 
podatk'owf na korzyść podatnika, gdy zezna
nie to zawiera błędną plOd względem prawn vm 
ocenę okolicznośd faktycznych. 

Art. 68. 1. Zeznania podatkowe, złożnne 
plO terminie, mogą być pominięte przy us tala
niu pod"tawy opoda tkowania ; w tym przypadku 
władza lJl' · Cl , k.) ~ \ a Lfs ~ ah Do c;s tawę opoclack "Nd.
nia na podstawie materiału, jakim rozporządza. 

2 Władza podat1mwa ustali podsta,vę o
podatkowania na podstawie materiału, jakim 
rozporządz a, również w przypadku niezłożenia 
zeznania podatkowego, gdy obowiązek złożenia 
ze2.nania wynika z ustawy bądź z wezwania 
władzy ppdatkiowej. 
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Art. 69. N przypadku wątpliwości 00 do D z i al XI. 
zasadności lub wysokości odpisu na zużycie Dowody. 
władza podatkowa ma obowiązek ustalenia R o z d z i a ł 1. 
sp'ornej okoliczności po uprzednim zasięgnięciu p . '1 

. .' b' ł h I'zeplsy ogo ne. op"lnn leg yc . . 
Ar t 70. 1. Władza podatkowa może za- - Art. 75. Przedmiotem dowodu są fakty ma~ 

rządzić przeprowadzenie postępow.an~a. wy jaśnia- I· jące dla sprawy istotne znacz'enie. 
jącego w formie rozprawy ustne], ]ez;l~ w t~n [ Art. 76. 1. Wla~7: .P'?datkowa ~rzepro ,~a
sposób da się osiągnąć znaczne przyspleszeme i dza -dowody z własne] lmC]atywy bądz na wmo-

• I k i up,roszczenie postępowama. • s·e· strony. . " . • 
. 2. y..,7 szcz-ególności władza podatkowa moze 2. Władza podatkowa odmówI wmoskowl 
zarząrizić z urzędu : -:~ na wniosek f\ozprawę oowoc'owemu strony, jeżeli proponowany śm
ustT"4 : dek dowodowy oczywiście ni(' nadaje się dlO 

1) gdy chodzi o wgodnienie sprzecznych stwierdzenia spornej okoliczności. 
int(,resów stron, Art. n . Władz.J. podatkowa wedłu.g wIa-

2) gdy chodzi o rozpatrzenie sprawy. p:rzy snego prze]mnania, mi. podstawłe ~szechstro?
udziale "," iększej liczb y s tro n, prz eds t a\Vlc~el1 nego rozważenia zebran.ego mat,enału, ocema 
różnych działów administracji albo przy udZla1e wialx>glodność i moc dowodu.. 
śWlac:ków lub biegłych, 

3) gdy postępowanie wyjaśniające ma być 
przeprcwad~one poza siedzibą władzy podatko
wej prliez osobno delegowanego w tym celu 
urzęc nika. . 
. Art. 71. 1.0 terminie rozprawy ustne] na-

leżv zawiadomić strony, świadków i biegłych 
o '."~z interesowane władze i urzędy bezpośred
nio. . . 

2. W zawiadoLieniu o rozprawie ustne] 
należy : 

1) określić dokładnie przedmiot, miejsce 
i czas rozprawy, 

2) OZna]ffilC, że interesowani mogą bądź 
stawiĆ się osobiście, bądź złożyć na piśm~e 
swe żącania, wnioski i zarzuty - najpóźni,ej 
do dnia poprzedzająoego dzień rozprawy, 

3) zwr-ódć uwagę na przepis art. 72 ust. 2. 
Art. 72. l. U rzędnik, prowadzący rozpra

wę, obowiązany jest, mając zawsze na uwadze 
inter,es publkzny, dążyć do wszechstmnne~ 
w-jaśnienia sprawy oraz m ozliwego uzgodme
nia sprzecznych interesów stron, przy c!ym. PIO
winien dnĆ' możność stronom zapoznama SIę ze 

. sprawą, a także złożenia potrzebnych oświad
czefl . 

2. Władza podatkowa może nie. przyjąć 
w dalszym postępowaniu przed tą mstanCJą 
'ią.oań , wniosków i zarzutów, które nie wstały 
zgt,)swne na piśmie ani w terminie określonym 
wart. 71 ust. 2 pkt 2), ani ustnie podczas 
rozprawy, jeżeli żądania, wnioski lub zarzuty 
przy r.ależyte; staranności zgłaszającego mogły 
być zg łoszone w terminach wyże] wskazanych, 
a zwłaszcza jeżeli władza podat~owa dojdzie 
do wnjc, sku , że zgłoszenia te zmierzają do pTze-
wlekani? sprawy. . I 

Art. 73. U rzędmk, prowadzący rozprawę, u- ! 
stali j ej przebieg i wynik w pmtokole, dołą- ' 
czając doń oświadczenia złożone na piśmie. 

Art. 74. W przypadku, gdy ustawy prze
widują upoważnienie dla Minis tra Skarbu do 
zryczałtowania lub scalenia podatków, Minister 
Skarbu może wydawać w dl'odze rozporządzenia 
przepISY specjalne w zalrresie postępowapia p?
datkowego nostosowane do formy plOblerama 
tych podatków. 

R o z d z i a ł 2. 
Dokumenty. 

Art. 78. Dokume:1ty, sporządzone przez 
władze, urzędy i osoby zaufania publicznego 
w 'zakresie ich działania, stanowią dowód tego, 
C t') uczf'stniczące w __ j.1ności osoby oświadczyły 
lub co zostało urzędowo zaświadcwne. 

Art. 79. Dokumenty publiczne, sporządzone 
przez władze lub urzędy państw obcych, p'owin~ 
ny byĆ' w razie wątpliwośc i co do ich autentycz
oości uwierzytelni,one p-rzez właściwego posła 
lub konsula polskiego za granicą albo przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeżeli u
mowy międzynamdowe nie stanowią inac~e' .. 

Art. 80. Dokumen'; prywatny stanOWI ',,0" 
w6d tego że zawar w nim oświadczenie po" 
chc-<.lzi od oso by, która go pod pisała. 

Art. 81. Dowód przeciwny 00 do oświad
czeIJ, zawartych w dokumencie publicznym lub' 
prywatnym, nie jest wyłączony. . 

Art. 82. leżeli zdaniem władzy podatko\\ ej 
istnieje uzasadnione podejrzeni ~ , że przedsta
wiony dokument jest niepra ,. " .. . ; , może ona, 
zależnie od znaczenia dokumentu dla sprawy, 
albo t'ieg postępowania w całości lub w części 
wstrz\'mae: do czasu wyjaśnienia prawdziwości 
doku~entu, albo też pos tępowanie dalej pro-
wadzić. . 

Art. 83. Jeżeli strona powołuje się na ?" 
koliezności . które można ustalić na podstaw~e 
akt urzędowych, będą-::vch w. posiadaniu władz 
lub urzędóy/ polskich, i wskazuje tę wła, i zę 
lub urząd, władza podatkowa, o ile uzna. że 
powołane okoliczne ':i mogą mieć istotne zna
czenie dla sprawy, sprowadzi te akta lu.b pn:ej4 
rzy je na miojs,c w celu sporzą.dzenia ,-,rlnisu 
lul:> wyciągu. 

Ro z d z i al' 3. 
Księgi handlowe. księgi upl'oszczone 

i podatkowe. 
Art. 84. 1. W~zvscy podatnicy podatku ()o 

bro~owego, jeżeli nie 'llają obowiązku pnwa
dzenia k~iąg handlo.vYK:h, obowiązani są pn)'" 
wa, !zić księgi uproszczone, bądź księgi podat
kowe. 



Dzi~k Ustaw Nr 2"lJ - 616 -...- Poz. 174 

L. . MUliste r Skarbu określa w drodze roz
porządzenia grupy podatników obowiązanych 
do prowadzenia ksiąg uproszczonych. 

3. Podatnicy, nie I'lający obowiązku pro
wadzenia ksiąg h andlo wych ani ksiąg Upl1O

sz.czonych, obowiązani są prowadzić- księgi po
datkowe. Minister Skarbu może jednak w dro
dze rozporządzenia niektó re gmp'Y t ych podatni~ 
k ów zwalniać od obowiązku prowadzenia ksiąg 
ipodatk'owych. 

4. Określony w UiSt. 2 i 3 obowiązek 
prowadzenia prz,ert podatników podatku obrono
,W"ego ksiąg u:pr;oszczonych lub podatkowych 
Minister Skarbu może w d~()!drze rozporządzenia 
;rozszerzać na niektóre grupy podatników po
datku dochodowego. 

5. Minister Skarbu ustala w drodze rozpo
rządzenia dla poSzcregóhl.ych grup podatników 
prz'episy w zakresie prowadzenia ksiąg up ro
szczonych i podatkowych o raz warunki, jakim 
te księgj powinny odpowiadać, aby stanowiły 
'dowód w postępowaniu podatkowym. 

6. Księgi handlowe, księgi wpTlosz.czone i 
ipodatkowe wraz z dokUlmentami powinny stale 
!Znajdować się w lokalu prredsiębiorstwa (za
kładu) lub zajęcia; w uzasadnionych przypad-
kadI władza podatkowa na prośbę podatni
ka może zerlwlOlić na prowadzenie i przecho
wywanie ksiąg wraz z dokUim,entami w innym 
okreś1onym miejscu.. 

Art. 85. 1. Za prawidłowe księgi handlo
,we uważa się księgi prowadzone prawidłowo 
rtarówno pod względem formalnym (niewadll
wie ), jak i materialnym (rzetelnie) . 

2. Prawidłowe pod względem formalnym 
(niewadliwe) są ' księgi prowadzone zgodnie 
rt przepisami kodeksu haudlowego i innymi 
przepisami prawnymi, a takiJe z zasadami księ
:gowości. 

3. Prawidłowe pod względem mate rialnym 
(rzete1ne) są księgi prowadzone zgodnie z praw
dą · 

4. Prawidłowe księgi han<Rowe powinny 
zawieraćz,godlIle z rzeczywistością imiona, na
zwiska (il1azwy firm) oraz adresy odbiorców 
li dostawców przy sprzedaży (zakUlp'ie ) towaru 
bądź w_ większych ilości~h, bądź celem dalszej I 
IOdrprz,ea ,azy 100 prz,el'~bkl. . 

5. Ministrowi Skarbu w porozumieniu z MJ.
nistrami: Pr:oemysłu oraz Aprowizacji i Han
dlu służy prawo po zasięgnięciu opinii samo
rządu gospodarczego, Związku Rewizyjnego 
~półdzielni R2ieczypospolitej Polskiej oraz jed
Illej L instytucyj, zajmujących się naukowo za
gadnieniami księgowości, wydawania w dro
dze rozporządmnia iJ-rrepisów określających je
dnolicie pOSzCz,e;lSl61nę zasady i -sposoby prowa
dZle'llia ksiąg handlowych nie uregulowane in
il1ymi przepisami prawnymi. 

6. Księgi up rosZCVO!lle i podatko we uwa
ża się za prawidłowe, jereli są prowadzone z.go
/eLnie z prze pisami określonymi wart. 84 ust. 5. 

Art. 86. 1. Prawid-towe księgi handf,owe 
oraz prawidł'owe księgi uproszczone i poc1 atk'o
we stanowią dowód tego, QO wy;nika z zawar,-

tych w nich zapisów, należycie udokumenvowa
[łych. U zakupujących rzeczy ruchome oraz u 
oabierających świadt~Bnia usług zapisami na
leżycie udokumentowanymi są zapisy oparce 
na rachunkach. 

2. W odniesieniu do zakupu rzeczy ru
chomej rachun ek po winicen zawierać: 

1) l . azwę firmy ( imię i nazwisko) sprze-
dającego (dostawcy), . 

cy), 
2) dokładny ad res sn'l"Z"edającelSlo (dostaw-

3) ąatę, 
4) numer kolejny rachunku (art. 87 ust . 2), 
5; nazwę firmy (imię i nazwisko) zakUJ-

pującego (odbiorcy), 
6) dokładny ad l1es zakupująoelSlo (odbłor

cy), 
7) oznacze nie l1odzaj6w towarów, 
8) ilość i oenę jednostkową każdego ro-

dzaju towar6w, 
9) ogólną SUlITlę nal'eżno ści, 
10) podpis s:-~- iającego (dostawcy). 
3. \Vymag any p~episem ustępu poprzedza

jącego dowód z rachwnku nie dotyczy zakup u 
wytworów go spodarstwa rolnego, nie przerobioo 

nych sposobem prz.emysłowymj dokonywanego 
bezpoś redn: , u rolnikó w na miejscu w g ospo
darstwie rolnym, bądź p oza obrębem gospodar
stwa rolnego, lecz nie ze stałego mie jsca $Prze
daży; w tym przypadku wys tarczy dowód we
wnętrzny, zaopatrzony w datę i podpisany 
pnez zakupującego (odb iorcę) , jeżeli zawiera 
dane, określone w ust. 2 pkt 7-9 co do ra
chUll1ku. 

4. V>,T odniesieniu do [JObierany'ch świad
czeń U:S4ug rachunek powinien zawierać : 

1) nazwę firmy (imię i nazwisko) świad. 
czącego usługi, 

2) dokładny adres świadczącego usł'Ugi, 
3) datę, 
4' numer kolejny rachunku (art. 87 ust_ 2), 
5) nazwę firmy (imię i nazwisko) odb~e-

rającego świadczenie, 
6) dokładny adres odbierającego świadcze-

nie, 
7) bliższe określenie świadczenia, 
8) sposób obliczenia sumy należności za 

świadczenie, chyba ile -umowa o ~wi ", rl<:zenie 
lilie określa takiego sposobu , 

9) sumę należności, 
10) podpis świadczącego usługi. 
5. Upoważnia się Ministra S karbu do o

kreślania w drodze I1ozporządrenia tych rodza 
jów świadczenia usług, co do który,ch z,apisy 
w księgach u odbierających świadczenia będą 
uz.nane za należycie udokumentowane dowo
dami wewnętrznymi. 

Art. 87. 1. W celu umożliwienia udoku
mentowania w księgach handlowych, w księ
gach uproszczonych lub podatkowych zapisów, 
dotyczących zakupu rzeczy ruchome j lub świad
czenia usług, w sposób wskazany w artykule 
poprzedzającym, wszyscy podatnic y po da t k- 1 o ; 
brotowego oraz wszystkie osoby wykonywuHce 
świadczenia podlegające podatkowi, choćby: 
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zwolnrone p~zepisami I\.lStawowymi od obowiązku 
opłacania podatlru obrotowego, z wyjątkiem 
jedynie rolnik'ów sprzedających wytwory wła
snego lulb dzierżawionego gospodarstwa rol
n ego, niepl1"ze.~obione sposobem przemyslowym, 
bez utrzymywania w tym celu stałych miejsc 
sprzedaży po~ obrębem gospo darstwa rolneglO, 
obowiązane są wydawać, na żądanie; rachunki 
s twierdzające sprzedaż rzeczy rucho mej lub wy
konanie świadczenia usług i zawierające 
wszys tkie dane, wymagane przepisami artykułu 
poprzedzającego; obowiązek wydania rachumku 
is tnieje, choćby sprzedaż 100 wyko nanie u
s ług nastąpiłlo w całlośd lub w części na kre-
d yt. . 

2. Osoby, na których ciąży w myśl ustępu 
poprzedzającego obowiązek W)"dawania rachUJl1-
ków, obowiązane są kolejno numerować wyda
wane rachUJI1ki i przechowywać w l{JOlejnośd 
numerów kiopie tych rachunków. 

Art. 88. 1. Pełne teksty art. 86 i 81 ora:,; 
przepis'6w prawa karJliego skarbowego, okre
ślających sankcje lCarne za odmowę wy'clania 
rachu:nk6w, powinny być umies~one, obok 
karty rejestracyjnej, na widocznym miejscu 
w przedsiębiorstwach (~kladach) i lokalach 
służących db wy100nywania zajęć. 

2. Przepis ustępu poprnedzająceg'o nie do
tyczy os6b wyk!onujących wolne zajęcia zaWlO
oowe. 

Art. 89. t. W p!Zypadku stwierorrenia. pmez 
władzę podatloową wadliwości ksiąg hand1lio
wycll, polegających na formalnych usterkach 
i brakach a lnie mających w kbnln1etnym 'Przy
padku istotnego, ZJl3.crzenia, wladza podatkowa 
powinna uznać księgi za dowód (art. 86). 

2. Jeżeli ~ ksiąg handlowych podatnika 
wynika obrót i dochód bądź tylko obrót lUlb 
d och6d znacwie niższy od przeciętnego obrotu 
lub dochodu podatników wykonujących podob
ną działalność gospodarczą, których obr6t lub 
dochód ustalono w wysokości wynikającejzich 
ksiąg handlowych, bądź w wysokości podanej 
przez nich w zemaniach podatkowych, a wla: 
dza podatkowa Larazem stwierdziła, że księgi 
handlowe podatnika zawierają elementy j.eg'O 
działalności gDspodarczej, które pozostają we 
wzajemnej ~e sobą sprzeczności, bądź beż że 
księgi handlowe rl'odatnika obejmujące drobną 
sprzedaż ro6żnorodnych towarów prowadrone 
Set w ten sposób, że nie ujawniają i1~ściowej 
loontroli albo jednostkowej ceny sprzedażnej 
t ych towarów - władza podatkowa powin
na nie uznać tych ksiąg za dowód w postępo
waniu pooatkowym, chyba że podatnik wskaże 
okoliczności usprawiedliwiające wyniki jeg'O 
dzia.]alności gospodarczej znacznie niższe od 
przeciętnych. I 

Art. 90. W przypadkJU stwier&enia przez 
wl adzę podatkową nieprawidfuwości ksiąg han
dllOwych władza podatkowa może w uzasad
nionych przypadkach oprzeć ustalenie podstawy 
opodatkowania na wynikach książkowych uzu
pełnionych danymi, rebranymi w toIru poste;
po w ania podatloowego.. 

'-
Art. 91. ~adanie (re~ję) ksiąg należYi 

przeprowadzac na mocy JY.lsemUlegD upoważnie .. 
nia, wydanego J:1ewidującemu urzędnikowi przez 
właściwą władzę podatl{)Qwą.~ 

Art. 92. 1. Badanie (J:1ewizja) ksiąg powin .. 
no być dokonywane w zasadzie w goclzmacbJ 

~ pr~cy, w czasie dla strony naj,odpowiedniejszym, 
w J ej obecności lub zastępuj:ącej ją osoby. 
. 2. Ba?anie (rewizję) ksiąg przeprowadza 

S1ę zasadmczo u stJ:1ony, a w wyjątkowych prrz.y;
padkach w lokalu władzy podatkowej. 

Art. 93. 1. Sporządzony w wyniku bada. 
nia ksiąg protJok,& podpisuje urzędnik rewi. 
dujący i strona lub zastępująca ją oSQba. 
Odipis pro1:ok{),lu doręcza się stronie lub os,)bi~ 
ją zastępującej rza potwierdzeniem odbioru. 

2. Str<ma, nie godząca się IZ usta1enia.tnil 
~wartymi w protokóle, powinna złożyć U'lllO" 

tywlOw.ane wyjaśnienie bądź niezwłocilJ1ie w pro. 
tokvle, bądź u władzy podatkowej w terminie 
d~utygoc1niowym po doręczeniu odpisu tego 
protok~łu; wyjaśnienie to powinno wskazywać 
także środki dowodowe, które d~ją władzy po. 
datkowej możności stwierdzenia zasadności zlo~ 
?Jone~o wyjaśnielnia. 

Art. 94. O uznaniu ksiąg za nieprawidłowc 
. władza poc1atloowa powinna zawiadiOmić podat .. 
nika jednocz~eśnie z doręczeniem mu decyzjil 
ustalające.i zobowiązanie podatkowe. W zawia· 
domieniu należy wyszczególnić materialne il 
rormalne zarzuty stawiane księ~om. 

R o z d z i al 4. 
Świadkowie i biegli. 

'Art. 95. Świadkami Irlie mogą być: 
1) osoby niezdolne do spostrzegania lub' 

do k,omrunikowania swych spostrzeżeń" 
2) duchowni 00 do faktów, powie rzonych 

im na spowiedzi lub pad tajemnicą duchowną, 
3) Wl{)js~owi . i urzędnicy publiczni, nie 

zwolni:eni 'Od zachowania tajemnicy urzędowej', ~ 
o ileby zeznanie ich miał'1O być plOtączone z jej 
naruszeniem. 

~Art. 96. 1. Nikt me ma prawa odmówić 
zeznafl w charakterze świadka, z wyjątkiem 
małżonków stI1on, ich wstępnych, .zstępnych jj 
roclze{lstwa, powinowatych w tym samym sto .. 
pniu oraz IOSÓlb, poZlOstających ze stronami! 
w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy: 
zeznań ze strony mal:honków i powinowatycH 
trwa również po ustaniu małżeństwa. 

2. Władza podat~owa naczelna może w dro· 
d~ rozporządzenia zwalniać od obowiązku skła .. 
dania zeznań inne os()by, poza wymienionymi 
w ust. 1. 

3. Świadek może odmówić odpowiedzi na: 
zadane mu pytania, gdyby 7)eznanie moglo na· 
razić jeg'O lub jleg'O bliskich, wymienionych! 
w ust. 1, .la oc1powieidrzialność karną, hańbę 
lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową, 
albo gdyby zeznanie miało być potącrone z po« 
gwałceniem istotnej tajemnicy ,zawodowej. 

Art. 97. 1. Swiadlrowie, przesluchiwani ha 
wnilOl!ekstron, mogą być wzywani przez wIadrze 

'. 
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poaatkowe, b ądź sprowadzani, za zgodą wła
dzy podatkowej, przez same strony. 

2. Władza pl{)datkowa może zamiast prze
słuchania świadk6w ' I{)graniczyć się GO żąda
nia od nich zeznal1 na piśmie . . 

3. Jeżeli stawiennictwo świadka jest utrud
nil{)ne bądź z powodu znacznej odległości jego 
mieJsca zamieszkania .od miejsca stawiennic
twa, bądź z powodu choroby, władza podat
kowa może zamiast wzywania -go bądź zażądać 
zeznal1 na piśmie, bądź zbadać świadka sama 
lub p'rz~ równl{)rzędną alhJ Riższą władzę po
datkową, w miejsau, znajdującym się w pcbliżu 
zamieE'zkania świadka, a świadka, który z po
.wodu ch oroby nie może stawić się przed wła
dzą podatkową, zbadać na miejscu:. 

4. Niewykonanie żądania wlad~y podatkO
wej CI{) do stawiennictwa lub złożenia zeznań 
na piśmie świadek powinien usprawiedll:iwić. 

Art. 98. 1. Władza podatlmwa może U2l1ać 
ważne przeszkody uniemożliwiające świadiko
wi stawieni,e się w terminie wyznaczonym 0-

Taz usprawiedliwiające ruepr.zedstawieme w ter
minie wyznaczonym zeznań na piśmie. 

2. W szczególnl{)ści za przyczyny usprawie
dliwiające niestawiennictwu świadka uważa się 
chorobę świadka, śmierć członka rodziny, przer
'wanie k()ffiunikacji; pozbawienie wolnośoi, z:byt 
późne ()trzymanie wezwania itp. 

Art. 99. 1. Przed przesł'ruchaniem lu'h żą
dając złożenia zeznań na piśmie władza podat
k owa uprzedzi świadka o karalności zeznań rał-
szywych,. . 

2. W razie lronieoz.ności przesłuchania 
świacika pod przysięgą władza podatkowa zwra
ca się z odpowiednim wnioskiem do sądu grodz
kiego, w k tó rego okręgu świadek zamieszkuje. 

3. Od przysięgi są zw()lnieni dJuchowni 
prawnie uznanych wyznań religijnych; osoby 
illaldące do wyznań nie uznających przysięgi: 
nieletni dd lat 14; zstępni, gdy mają świadczyć 
w sprawach wstępnych i oclwl'lOtnie; małżonek, 
gdy ma świadczyć w ,;prawie maJ:honka; bracia 
i ,si,ost ry w sprawach l'IOd~eństwa. Od przysięgi 
mogą być zwolnieni wojskowi i urzędnicy 
publiczni, którzy złl{)żyli przysięgę służhową, 
I() ile zeznania ich dotyczą faktów 'wiadomych 
llm z tytułu pełnienia obowiązków służbowych. 

4. Świadkowie, od kt6rych przysięgi się 
nie odbiera, skłal.ają przed władzą podatkową 
zamiast przysięgi przyrzeczenie zeznawania 
prawdy według sumienia po uprzedzeniu ich, 
re to przy rzeczenie ma moc przysięgi. 

Art. 100. Strony mają prawo uczestniCzyć 
w prZEsłuchaniu świad~ów i biegł'ych. W tym 
oelu naldy je zawiadamiać o terminie przesłu
chania. 

Art. 101. Wladza podat~owa zasięga opi
nii j,eclnego lub więcej biegłych, gdy zbadanie 
lub ustalenie w tl{)ku postępowania podatkowe
go pewnych określonych okoliczności wymaga 
spec jalnych wiadomości fachowych. 

Art. 102. 1. Biegłych powołlu:je się z listy, 
U'stall{)nej na podstawie wniosków instytucyj 
samorządu gospl{)darczego, Związku Rewizyj-

• 

illego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej a~bo 
organizacyj zawodowych. 

2. Biegły skł:ada przysięgę w sądzie przy 
I{)bjęciu stanowiska, a w poszczególnych spra· 
wach powoJuje się na nią. 

3. Osoba, wyznaoziO'l1a na biegłego, m()że 
nie przyjąć wło:honego na nią obowiązku z przy
czyn, jakie uprawniają świadka do 'Odmowy 
zeznaii, a nadto z powodu przeszlroc1y, kt,6ra 
jej ulj i ,tmożliwia wydanie opinii. 

4. Stronie wolno zażądać wyłąc;reni.a bie
'głegjO z przyczyn, z jakich mo:he żądać wy.J::ącze
Illia urzędnika. 

5. Biegłego, przedstawionego przez stronę, 
władza podatkowa nie przyjmie a wezwanego 
wyłączy, gdy ppwstaje uzasadniJOna wątpliwl{)Ść 
co do jego bezstl'lOnności w danej sprawie. 

6. Na żąda:.ie władzy podatkowej biegły 0-

boWlązany jest złożyć pisemną opinię: 
7. Poza tym do wezwania i przesłuchania 

biegłych stosuje się odpowiednio przepisy o 
świadkach. 

Art. 103. 1. Ządania świadkó,w i biegłych 
o przy'ŻIlanie wynagl'odzenia za stratę CZa5'U i 
zwrot klQsztów podróży, a biegłych także za wy
konaną pracę, powinny być zgłosrone, pod ry
gorem utraty l'IOszczenia, w dniu dokonania 
ozynnl{)ści, dlO której świadek i biegły zostali 
pow()łani. 

2. O przyznarrn.ld wynagrod~enia dla świad. 
ków i biegłych, jego wysokości, jrak również 
o przyznaniu Z WI'O tu kosztów pod.róży QraJZ 
kosztów określonych wart. 163 ust. 3 decy. 
duje władza ' podatkowa roz~ająca sprawę. 
o,d dtx:yzji w tym przedmiocie nie ma zażale
ma. 

3. Strona, obowiązana jest pokryć koszty 
świadków i biegłych, którzy mają być prze
słuchani na jej wni()s,ek i odpowiednią kwo
tę wpłacić w wyznaczonym jej przez władzę 
podatkową terminie (art. 165). 

Ro z dz iał 5. 
Oględziny,kontl'ola l lustl'acja. 

Art. 104, 1. Organa władzy podatkowej, 
zaopatrzone w pis,emne UJpoważnienie, mają pra
wo dokonywania oględzin lokalnych, kontroli 
i lustracji wszelkich gruntów, budynków, 10-
kali, przedsiębiorstw i zajęć z wyjątkiem wol
nych zajęć zawodowych. 

2. Oględzin mieszkań prywatnych można 
dokonywać tyllro za zgodą właściciela mie
s·zkania. 

3. Oględzin loka1nych, kiontrolJi i IlUstra
cji przedsiębiorstw, znajdujących się w o
brębie stacyj lrolejowych, port6w państw()wych 
i zabudowań wojskowych, dro1ronywać można 
za zezwoleniem właściwej władzy kiolrejowe j, 

. portlOwej lub wojskowej. 
'Art. 105. 1. Władza podat~owa obowiąza'. 

na jest dokonywać oględzin lokalnych, klOn· 
troli i lustracji przedsiębiorstw i zajęć, jeżeli 
to jest niezbędne do prawidłowego ustalenia 
ZIOoowiązań ~tkowyclJ. 

. } 
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2. Po upływie terminu, wyznaQZlonego do 
nabywania kart rejestracyjnych, władre podat
kowe sprawdzają, czy wszystkie przedsiębior
stwa (zakłady), sktady i zajęcia piosiadaj-ą 
wła~ciwe karty rejestracyjne. 

3. Strony są olrowiązane okazywać na żą
danie >organom, dokoruującym oględzin lokal
nych, loontroli 1'l,J1b lus tracji, księgi hand lowe, 
księgI uproszczone lub podatloowe, zapiski oraz 
wSlzelkie inne dolmmenty. VV razie uzasadnio
nego przypus:z.crenia, że księgi, zapiski lub 
dokumenty są nileTzetelne, albo też w razie za
chodzącej obawy, że okaza:ne lu/b ujawniOlłt~ 
plOdcza~, oględzin lokamych, kontroli llub lustra
cji ksjęgi, zapiski lulb dokumenty mogą być, 
w pr.zypadku plO'llo&taWiecia ich na mie jscu, 
przez stronę usunięte lub przerobione, o:rgan 

_ dlOk'Olnujący oględzin lokalnych, kontroli lub 
lustracji może te księgi, zapiski i dokumenty 
zabrać do lokalu władzy plOdatkowej na czas 
ni~~ dłuższy niż miesiąc. 

4. Organa b~rieczeństwa puJblicznego I()

b>owiązane są na żądanie organu, dokollują
cego oględzin lokalnych, ldontrolli. lub lustracji, 
u cliziela(- mu niezbędnej asysty. 

Art. 106. W razie powzięcia wiadomości o 
plOtaj,eannym prowadzeniu handlu lub przemy
słu w lokalach , nie posiadają;cych charakte ru 
lokali handLowych, przemysłowych tub gospo
dar<.zych alblO o przechowywa niu w tych loka
lach ksiąg lub innych dowodów, mogących 
mieć wpJyw na ustalenie zobowiązania podatkio
wego, dokonującym lustracji organom służy 
prawo do oględzin i zbadania tych lokali 
w trybTe przepis anym ustawą z dnia 14 gmdnia 
1923 r. o uprawnieniach organów wykonaw
czych władz skarbIOwych (Dz. U. R. P.z1924r. 
Nr 5, poz. 37). 

Art. 107. 1. Oględziny lokallne, klontrolę 
i hustrację należy zasadniCzo przepl10wadzać 
w dni poWB0ednie podczas g'Odlzin pracy, o ile 
możności w sposób nie tamują;cy bi,egu pracy 
h.l!strowanego obiektu. 

2. Oględzin loka~nych, kontroli i liustracji 
dokonywać należy w o'heQllości strony, osolby 
ją za~tępującej lub prz1cz nią zatrudnionej, a 
w Jazie nieIObecności tych osób - przybranego 
świadka. 

Art. 108. Do oozialu w oględW1ach lokal
l11ych, kontroli i lustracji władza podatkowa 
lmIOż,e z unzędu lub na wn10sek strony proWO'łać 
biegłych. 

R ozdzi.ł 6. 

Materia'yinformacyjne. 
Art. l Ot;. 1. Wszystkie wladtz:e, sądy, wrz.ę

dy, osoby prawne i fizyczne obowiązane są: 
l) zezwalać organom władz podatkowych 

na przeglądanie ,yśzelkiego rodzaju akt, ksiąg, 
dokumentów i zapisków; Jedlllak pTZ,egląda
nie a1..4: sądowych toczących się dochodzeń, 
śleuztw oraz s'praw przepI1Owad:zonych z wyłą
czeniem jawnlOści uzależnione jest od zgody kie-

. rowcika sądu bądź prokuratora, 
2) Z1e:lwalać na spiOtZądzarue :z; nich odpi-

sów i wyciągów, piotrzebnych dl() ~alelllła 
zobowiązań podatkowych, 

3) dostarcz·ać :na pisemne żądanie władz.y; 
podatkowej bczp.łatnie wsz,elkich posiadanych 
danych i informacyj, pot~ebnych dlO ustalenia 
robowiązań podatkowych. 

2. W razie t:md!I1lOści w oostaTCZIem.iu wsplOm
nianych danych i informacyj piowinny okre
śLone w ust. 1 wJ"adlZle, są;dy i urzędy zawiado·. 
mić o tym wzywającą władzę podatkową, k tó
ra zarządzi sporządrzenie odpis,6w i wyciągów. 
własnymi siłami. 

3. Korzystanie przez władze podatkowe z UJ. 

prawniefl okl1eślO1Ilych w ust. 1 w stosunku do 
spraw, których ujawnienie zagrażałoby in te
resom obrony Państwa, następuje w sposób ' 
U'stalony pr~ władzę pod.atkową naoeJm.ą w po:. 
'rorumietniu z MinistIlem Obl1Ony Narodowej . 

Art. 110. Zarządy gminne (miejsHe) pro
wadlZą dla celów podatklOwych według miejs :o
wości w gqrinach wiejskich, a według uliQ 
w gminach miejskich, wykazy w5.lystkich osób, 
które na te renie gminy posia,dają: 

1) gospodarstwa rolne w rozumienriu prze .. 
piśów o p~)datku gruntowym, 

2) nieruchomości określone w przepisach o 
p'odat\ll od nieruchom06ci.. 

Art. 111. 1. Posiadaoe rueruchoffilOś,ci, po· 
łożonych na terenie gmin miejskich, ohowi<1Za!1~ 
są sporządzaćc. " z i1ie w dwóch egZiemnla· 
rzach na przepisanym wzorz:e wykazy według 
stanu z dnia 31 grudnia roku ubiegłe~o l 
dostarczać po jednym egzemplarzu w terminie 
do dnia 31 stycllnia urzędowi skarbowemu l 
zarządlOwi miejskiemu. W ykazy powinny zawie· 
rać opis nieruchomości wraz ze spisem (w kdei . 
nośoi numerów) wszelkiego rodzaju lokali, znaj. 
dują<.:ycb s:: ~ w tych nieruchomościach , za
r,ówIlJO mies zkalnych, jak i przemaczlOnych na 
inne oele (użytkowe) z podaniem 00 ć1Jo każ· 
degolokalu ilości izb (pomicsZC2ełt), charakte
ru ich użytkowania, kwoty rocz.nego czynszu 
należnego za l'Ok ubiegły lub . rocznej wartDści 
czY'llszowej w prrzypad~u beapłatnego zajmo wa
nia lokalu loraz imilOn i nazwisk os6b(lokat,(). 
r6w gł6wnych), zajmują,cych te lokale (pomie. 
szczenia). Jeżeli nieruchomość jest nie zabudlO
wana, obowiązki jej posiadacza ograniczają się 
do sporządzenia idostarczema UlTZędowi skar· 
bowemu i zarządowi mie jskiemu opisu nieru
chomości i splOsobu jej użytlrowa,nl>a. 

2. N a terenie gmin miejskich, nie b~dą· 
cych siedzibą Uirilędu skaJibowegJo, posiadac",e 
nkruchomości składają pNe2naazope dla U:l'ZęOO 
skarlJo'vveg;o wykazy, okreśkme w ust. 1, zarzą
dom miejskim, które pnesyłajoą je z:bi,orowo 
urzęoowi skarbowemu w rerminie dio dnia t5 
luvego z wyszcziególniełniem mN"Uchomości, CIO 

dO' których p osiad.ac:.a;e me złożyli wykazu. 
3 . W g;minacll wiejskich plOsiad~e biUl-

, dynków, IOkreślonych w przepisach o p odatku 
od nieruchomości, obowiązani są ooroczn.ie S'po. 
rządzać i dostarczać w tenninie . do dlnia 3tl 
styczlr.ia zarządom gminnym w dwóch egzem. 
pla~a.ch wykazy określO1Ile w UlSt •• 1. przepis. 
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u,s [ ępu poprzedzającego stosuje się tu odpo
wiednio_ 

4. Osoby, zajmuj:ące lokale (lJOkatorzy gM,w
[li) w nieruchomościach (budynkach), okrdlo
nych .... v ust. 1 i 3, obowiązane są sporządzać 
na prz,E;pi"anym wzorze i d~)starczać w termi
nie do dnia 15 stycznia w d w6ch ,egzemplarzach 
p'c"iad acwm nieruchomości (budynk6w) wylta
ey wszystkich os,ób z,amieszkałych w ich loka
lach w dniu 31 grudnia I'oku ubieglego z PIO
daniem wieku tych osób, ich źr6de:ł przycho
du oraz stiosunk:u clio osoby, zajmującej l'okal 
(lokatora gM,wnego). Posiadacze nieI'uch omo
ści (budynków) składają otrzymane od loka
tJorów głównych wykazy urzędom skarbowym 
i zarządom gminnym (miejskim) j,ed:nocześnie 
IZ wykaz,ami, określonymi w ust. 1 i 3. 

S. Dyrektorzy izb skarbowych w poroZlU
Imieniu z woj'ewodami mogą zwalniać na swoim 
terenie wszystkie lub niektóre kategorie p osia
dacz)' nieruchomości (budynk,6w) oraz osób, 
!Zajmujących lokale (~okatlOr,ów głównych) od 
obowiązku corocznego sporządzania i dostar
czania wykazów określonych w nini,ejs:z ym arty
kule; zwolnie:nie tlO może obejmować p'0szc;~e
g 'ólrle miejsoowości w gminach wiejskic h, gmi
ny wiejskie oraz miejskie i dotyczyć jednego 
lub więcej lat piodatlmwych. 

Art. 112. Posiadacze niemchomoś'ci (bu 
dynków), w których ~najdują się lokal,e, pod
legaj<ice podatkowi IOd Lokali, obowiązani są 
lZa\\'iaclamiać właściwy zarząd gminny ( l1liej ski) ~ 
10 wszystkich zmianach zaszłych w osobach na
jemoów poszczlególnY'ch l okaii - . naj,dalJej w cią
gu miesiąca po zaszJ:ej zmianie . 

Art. 113. 1. Władze a dministracji ogólnej 
1Ohowiązane są zawiadamiać właściwe izby skar
b owe w t,erminie do dnia 31 stycznia każdego 
troku-.o zarejestrowanych u nich i o wykre
lślonych w ciągu ubiegliego roku osobach, u 
prawiających wolne zajęcia zawodowe niezrze
Silone w instytucjach saJl1lorządu zawIOdowego. 

L. Władze administracji ogólnej obowią
Zane są równ~eż bezzwłocznie zawiadamiać wfa
śdwc urzędy skarbowe o wydaniu zezwoleń 0-

LSlObom p'rzybyłym z zagranicy na pobyt czasowy 
lW oelu wykonywania czynności zal'Obkowych 
lila obszarre Rz!erozyrpospolitej; władze te obowią
Z:aiDe Są takie zawiadamiać w terminie do dnia 
il5 każdego miesiąca onowozarejestrowanych 
i o wykreślanych w Ulbiegłym miesiącu oso
bach prawnyd1, działających na zasadzie pra
~.a o stowarzyszeniach. 

3. Władze przemysbowe pierwszej instanc ii 
obowiązane są zawiadamiać właściwe urzędy 
skarbowe ( r'cwizyjne) do dnia 15 każdego mie
siąca o wydanych w ubiegłym miesiącu wszel
kiego J.1Oozaju up'rawnieniach do prowadz,enia I 

handlu, przemysł1t:1, rZ!em]osla lub zajęcia. I 
Art. 114. Zal"Ządy gminne (mie jskie) obo- i 

wiązane są ' dostarczać właściwemu UJ.1Zędowi I 
ska rbowemu do końca m~esiąca następnego za 
miesiąc ubi'egły miesięczne wykaz.y przypad1C6w I 

ZgOllu, sporządzone na p(wlstawie księgi akt ! 
tejścia , a zawierające 0Pil1ÓCZ danych 'OsobO'- ! 

wyeh, dotyczą,cych osoby zmarłej i Jle] spad
~obierców (legataóuszów), także w miarę moż
ności bliższe dane C'O do pozostaJ.ego majątku, 
wyszczególnione na przepisanym wz'orze. 

Art. 115. Władze i urzędy państwO'we o
raz samorząd'Owe, prZied~biorstwa państwowe 
i samorządowe, prz:edsiębiorstwa pozostające 
pod zarządem państwowym i samorządow~ m 
oraz instytucje publiczine i zrzeszenia, k t61'e 
~orzystają z gwarancyj, kredytiow lub subw~n
cyj państ""""1Owych, są oblOwiązane przesyłać ",,,la
ściwym izbom skarbowym odpisy lub wyciągi 
z z.awartych umów Q I'Clboty, dostawy i prz.e
wozy, jak I'6wnież umów Q dzierżawę - naj
później w ciągu tygodnia po zawarciu t y,ch 
umów. . . , 

Art. 116. 1. Sądy obowiązane są; zawiada
miać izby skarbIOwe w terminie do dnia 31 
stycznia każdego J10ku Q nowozar:ejestI1Owanych 
i wykreślonych w ciągu ubiegte~o roku bie
głych, tłumaczach przysięgłych, notariuszach! 
i o bmńcach sądowych or:az zawiadamiać te 
izby w terminie · tygodniowym po dokonaniu 
rejestracji 10 ptie:rwS'zym wpisie nlOwych firm do 
rejestru handloweglO. 

2. Sądy obowiązane są r'ówrueż: 
1) przesyłać do urzędu skarb'Owego, w.k t:6-

l'eglO okręgu dany sąd ma s~edzibę, akta postę
powania spadkoweg o bezpośr'ednio po ukol1c~ e· 
nru postępowania, 

2) przesyłać temuż urzędowi ska rbowemu 
0 10 k 'ol1ca miesiąca następneg'O za miesiąc ubie
gły wykazy opl.at stemplowych [:ob ranych prz::z 
sąd , s j)'orządz'one na przepisany:m wzorze , o raz 
odpisy pism podlegających opłacie stempknvej, 
sporządzonych przed sądem lub przedstawio
nych sądowi, a od których opłaty stemplowej 
sąd nic pobiera, bądź od których opłaty stem
plowej str'ona nie uiś ciła. 

3. Notariusze 'Obowiązani są prz,esyhć 
w ciągu tygodn ia po upływie każdeglO miesią
ca na koszt strony właściwemu urzę~,owi skar
bowemu uwierzytelnione IOd pisy aktów daro· 
wizny. . 

4. Rady adwokackie, izby lekarskie, le
karsko-dentystyczne i lekarsk,o-weterynaryjne 
oraz inne instytucje samorządu z.awodowego, 
obejmu j ące wolne zajęcia zawodowe, obowią
zane są w te rminie do dnia 31 stycznia każdego 
roku zawiadamiać właściwe izby skarbowe Q 

W&Z'.f> lldr}, z.mianach. które zaszły w liście ich 
czł'onkOw w .roku ubiegłym. 

Art Ul. Minis ter Skarbu moż'e w drodze 
OO"Lporządwnia w poroeumieniu z Ministrem Ad'· 
ministracji Publicznej, a co do art. 116 także 
w poro:.mmieniu z właściwymi innymi minis! ra
mi, pv zasięgnięciu opinii samorządu gosp odar
czego i zawodowego, obowiązki przewi'd:zian6 
wart. 113 i 116' rozszerzyć, bądź zawiesić lU!bl 

ogranic.zyć. 

H.ozdzi .. ł 7. 

Oszacowanie podstawy opodatkowania. 

Art. 118. 1. Wbrakui danych rue:zbędnydi 
do ustale:nia r~ecz;ywistej wysokości. podstawy: 



.' - .. _ ... -~---------------- .. 

DziemJik Ustaw Nr 27 321 Poz. 174 
--------------------------------------------------~ 

opodatkowania władza podatlwwa może usta
lić . ją w drodze oszacowania. Przy oszacowaniu 
~adza. podatkowa obowiąz.ana jest brać pod 
mvagę wszystkie istotne oko licz:IliO ści, mające 
znaczenie dla ustalenia podstawy opodatlwwa
lIlia; moile przy tym st'olsować takile normy sza
cunko we. 

2. Normy szacunlmwe opracowują władZie 
pioctatk'owe, a zatwierdlZa władza podatlrowa na
czelna po wysłiuchaniu opinii komisyj odwo
ławczych przy izbach skarbowych lub samorzą
du gospodarczego albo zawodowego. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się w szczeg6łnlo
ści w przypadku: 

1) gdy podatnik obowiązany do prowadlze
nia ksiąg (handlowych, uproszczonych lub po
datkowych) nie powo-łal tych ksiąg u władzy 
podatkowej z.godnie z przlep~sami niniejszego 
dekr,etu jako dowodu w postępowaniu podat
lmwym, 

2) gdy władtza podatlrowa zbadała powo
łane pr~ podatnika księgi i na podstawie 
przepisów mniejszego dekretu nie uznała ich 
za dowód. 

Art_ 119. 1. W braku danych niezbędnych 
do ustalenia rzeczywistej wysokości dochodu 
wIaóa podatkowa może ustalić wysokość do; 
chodu podatnika na podstawie znamion ;re

wnętrznych świadczących o wydatkach domo
wych i osobistych podatnika oraz o jego o 
gólnym położeniu ekonomicznym. 

2. Znamiona z,ewnętrzne powinny być s'zcze
g,6łowo przytoczone w decyzji wł'aclizy podatlro
wej. 

Roz dz iał o. 
Normy amortyzacyjne. 

J\'rt. 1 ZJ, Minister Skarbu moiJe wydawać 
w drodlze l'o'lporządzenia przepisy określające 
prZEciętne normy wysokości odpis6w na zuży
cie ala poozcZlegÓtlnych rodzaj6w przedmiotów 
podlegających zużyciu (normy amortyzacyjne), 
kt6re stosuje się bez badania wysokości rz'eczy· 
wistego zużycia. 

D z i al XII. 
Załatwianie spraw. 

~rt. 121. 1. Sprawy należy załatwiać bez 
- ciepotrzebnej zwłoki i przy tym tak, aby nie

cierpiał ani interes publiczny ani uprawnione 
interes" stron. 

2. 'Sprawy, kt6re nie wymagają zbierania 
wstępnych informacyj, przeprowadzania dlOcho
dzeil, zasięga:" : -t opinii litp. winny być z l"egu!y 
za ł atwiane niezwłocznie, o ile możności w for
mie ustnej i bezpośredniej w st'osunku do o
s ób. które zgłaszają się do władzy podatkowej, 
przy czym władza podat~owa, w miafę potrze
by, powinna utrwalać istotną częśt czynności 
unędowej w pl'otokole lub w formie adno-
tacji na akcie:"' . 

3. Sprawy należy załatwiać w formie pi'
semnej i doręczać stl"Onomodpowiednie pisma, 
jeżeli tego przepisy nini:eiszego dekretu wyma
gają albo jeżeli to wyraźnie leży w interesie 
strony. 

4. Załatwiając sprawę pisemnie, należy to 
ICzyni(: z możliwym pośpiechem, w każdym razie 
tak, aby sprawa została przez władzę podatko
wą zah, ńcz,ona najpóźniej w ciągu tr~ech mie
sięcy, a jeżeli sprawa ma być załatwiona po 
por'czumieniu się z inną władzą ~ najpóźniej 
w ciągu pięciu miesięcy. Terminy te nie mają 
zastosowania w sprawach ustalania zobowiązań' 
podatko wych. 

Art. 122. ')0 terminó<w wskazanych wart. 
121 ust . 4 nie wlicza się: 

1) tJenninów specjalnych, określonych w po~ 
szczególnych przepisach prawny;ch dla dopelnie. 
nia warunków, przez te przepisy wymaganych't 

2) okresów zwŁoki spowodowanych wyraź. 
ną winą stron, . -

3) okresów, w kt6rych postępowanie byllO 
wstrzyrr,ane (art. 82 i 132). 

Art. 123. 1. Jeżeli w terminie, określonym 
wart. 121 ust. 4, sprawa nie została całkowi. 
cie załatwiona, strona ma prawo żądać przeka
zania sprawy do instancji wyższej celem jej 
załatwienia. 

2. Podanie strony władza podatkowa PlO
winna przekazać do instancji wyższej najdalej 
w ciągu trzech dni, bąd:ź z aktami sprawy bądź 
z wyja~ nieriiem, ile sprawa nie mogła być w ter
minie załatwiona z powodu okoliczności okre-
ślonych wart. 122. • 

3. \Vładzapod.atkowa instancyjnie wyższa, 
któ.ra załatwia sprawę za władzę podatkową 
instancyjnie niższą, d:ziała w charakt'erze tej 
instancji, za którą spełnia tę czynność. Od de
cyzyj wydanych za władzę podat~ową instan
cyjnie niższą odwołanie, jeżeli j,est dopuszczal
ne, rozstrzyga władza ins tancyjnie wyższa od 
tlej władzy podat~owej, ktióra zalafwiła sprawę. 

Art. 124. leżeli nie ma podstawy prawnej' 
lub faktycznej do n"erytorycznego załatw i enia 
sprawy będącej przedm10tem podania. wł ::l dza 
podatkowa pozostawia je bez załatwienia , a 
sprawę wszczętą już umarza, czyniąc O d DO. 

wiedni'1, adnotację na akcie i w miarę oko
liczności, zawiadamiając losobę, kti6ra wniosła 
podanie. 

D z i a ł XIlI. 
Decyzje. 

'Art. 125. 1. V. celu ustalenia podstawy 
opodatkowania dla każdego podatnika władza 
pi()(;atkowa , bada zebrany materiał wymia t'O W y, 
ocenia moc dowodową przepl"owadronych do
wodów, uzupełnia w razie potrzeby zebrany ma
teriał oraz postępowanie wyjaśniające, rozwa
ża całokształt sprawy, wreszcie podejmuj,e inne 
czynności zmierzające do ustalenia zlObowiązallla 
podatkowego i jego wysokości, uwzględniająQ ' 
przy tym wszystkie olmlicznośd prawne i fak
tyczne. 

2. Na zasadzie usta10nej w ten spos6b 
podstawy opodatkowania władza podatkowa o"" 
blicza podatek zgodnie z przepisami ustawy, u .... 
staja wysokość zobowiązania podatkowego jl 
zawiadamia podatnika o powzjetej decyzji za 
ppmoce'l nakazu płatniczego. 



~D_z~ie~n_r_u~k __ U_s_ta~w ___ N_r~2~1 ___________________ 3_22 ________________________________ ~P~. !_74_ 

Art. 126. Jeżeli obowiązek wykonania zoo- I Art. 133. Poza przypadkiem ,określonym 
bowią2ania podatkowego wynika bezpośrednio w artykule poprzedzającym władrza podatkow.a 
rz ustawy lub wydanego na podstawie ustawy może wydać decyzję tymczasową także w przy
rozporządzenia (art. 3) bez potrzeby uprzednie- packu, gdy prowad~one przez podatnika księgi 
.~ doręCzenia pod.atnikowi decyzji, a podatnik w post(;powaniu podatkowym w ogóle nie były 
mi(~ wykonał te~o obowiązku wcale, bądź też badane lub też gdy były badane, lecz tylko 
wykonał ~o tylko częściowo, władza podatko- na pewne określone okoliczności. 
wa ustala sama wysokość zobowiązania pod at- Art. 12 L L Każda decyzja powinna za-
koweg'o. wierać powołanie się na podstawę prawną, o-

Art. 127. Decyzja ustalająca zobowiązanie snowę decyzji, oznaczenie jej rodzaju, datę, 
podatlmwe (nakaz płatniczy) powinna być do- podpis lub pieczęć władzy podatkowej oraz po
ręczona podatnikowi na piśmie ~e wskazaniem 'Uczenie co do terminu i trybu odwołania 
rerminu jego wykonania. lub zażalenia. 

Art. 128. Terminy uk()ń~e;nia ustalania 00- 2. Je~eli decyzja jest w całości lub w czę-
bo,-,,,'iązaft podatkowych (wymiarów) dla paszcze- ści odmowna, powinna zawierać prawne i fak
g ólllych rodzajów danin pulblicznych określa tyczne uzasadnienie. 
władza po,(latkowa na~e1na. 3. Jeżeli decyzja jest pozostawiona całko-

Art. 129. 1. Władza podatlmwa wydaje de- wicie swob odnej o cenie władzy podatkowej, 
eyzje tak często, jak tego zajdzie potrzeba. wystarcza powołać się na podstawę prawną· 

2. Decyrzje dzielą się na gl'Ówne i incyden- Ar t. 135. 1. Objaśniając stronę o przysłu-
talne. gUjącym jej prawie wniesienia odwołania lub 

3. Dec')'2ją główną jest decyzja, która spra- zażalenia do władzy podatkowej drugiej in
wę, będącą przedmiotem postępowania, załatwia stancji, należy wskazać tę władzę oraz termin 
00 do jej istoty albo sprawę kończy w danej i tryb złożenia odwołania lu'b zażalenia . 
instancji. Decyzją incydentalną jest decyzja l'Ofl- . 2. W decyzji głównej, która jest dla spra
strzygająca inne kwestie, wynikające w toku wy ostateczna, należy wyraźnie w objaśnieniu 
postępowania. . . . \ . zaz.'TJaczyć, że decyzja jest ostatecma w admi-

4. Decyzja w sprawie zaliczki_ na podatek nistracyjnyrn toku instancyj. 
jest <jecyzją incydentalną. A'rt. 136. 1. Je~eli władza podatkowa błęd-

Art. 130. 1. Nie można wydać decyzji nie objaśm stronę bądź co do terminu wniesie
.w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego nia o dwol ania lUib zażalenia, bądź co doO dal
(wymiaru), jeżeli od lmńca roku podatkowego, szego tooku instancji, objaśnienie takie nie może 
w ktoÓrym powstał obowiązek podatkowy, u- szkodzić s tronie, która do niego się zastos'owa-
płY11 ęło lat sześć. la. V\T tym przypadku: 

2. Przedawnienie w zakresie opłat s tern.- 1) odwołanie lub zażalenie, wniesione w ter-
plowych nie biegnie w czasIe wykonywania u- minie wyznaczonym cbociażby po upływie wra
mowy, stwierdro:-~ j pismem. ściwego te nninu ustawowego, uważa się za 

Art .. 131. 1. pec~zja, od k~órej ni~ służy wniesio~e w t~rmi~e, , . . 
odw1olame lub zazalem.e w toku mstancy] admi- 2) mstanCJa. mewlasClwa, która odwolarue 
nistracyjnych, jest ostateczna. lub ,z~żal'~rue ,otrzymała,. p'rze,śle je dc.' instancji 

2. Decyzja, - ~ j nie można zaskarżyć własClweJ, ktora pOStąpI z· mm tak, Jak gc;lY?y 
... również do sądu administracyjnego, jest prawo- było ono od początku skierowane właŚCIWIe. 

moona. 2. Jeżeli władza p'0d atlmwa w ogóle za-
Art. 132. 1. Jereli do wydania decyzji ko- niedba objaśnić strónę o przysługującym jej 

mieczne jest uprzednie rozstrzygnięcie pytania prawie wniesienia odwołania lub zażalenia, S '( TO

w~tępnego, podlegającego właściwości innych na może w cią~ dwóch tyg'ooni od chwili 0-

władz administracyjnych, podatkowych lub są- głoszenia lub doręczenia jej decyzji zażądać od 
dów, władza podatkowa 1'IOZporwająca sprawę ·władzy podatkowej, Która decyzję wydala, wy
może wydać decyzję tymczasową, uwarunko- dania lub też przesłania jej takiego oibjaśllje-o 
waną późniejszym rozstrzygnięciem pytania ma. "'T tym przypadku termin ' do wniesienia ' 
wstępnego, jeżeli zaś taka decyzja jest niemo- odwołania lub zażalenia liczy się od dnia 
żlhva, władza rozstrzygnie sprawę, opierając się otrzymania przez stronę objaśnienia : 
na własnej · .Jcenie pytań wstępnych. Art. 1;)7. Decyzja gMwna powinna zała-

2. Władza podatlmwa powinna wstrzymać twfać sptawę, będącą przedmiotem l1orzpatrze
postępowanie do czasu p'rawomocne~o rozstrzy- nia, oraz wszystkie i~totne wnioski stl'OlI1y . 
gnięcia pytania wstępnego, jeżeli Qno jest już w zwięzłym i wyraźnym ujęciu. 
przecmiotem sprawy we właściwej władzy ad- Art:l~. 1. Decyzję, wydaną w obecno
mir.ist racyjnej, podatlmwej lub w sądzie, a na- ści strony, ogłasza -,.się jej ustnie; strona po
t ychmias towe wydanie decyzji nie j,est koniecz- twierdza to swoim podpisem. JePnakże strcna 
me ze względu na interes publiczny i mogłO'by może natychmiast" zgłiosić żądanie doręczenia 
w razi'e odmienne~o rozstrzygnięcia P'Ytania decyzji na piśmie; w takim razie, jeżeli de
wstęp'ne~ spowodować niepowetowane szlmdy eyzja nie ]test natychmiast wykonalna, uważa 
dla strony lub niemożność przywrócenia stanu się dzień c1oręcz,enia decyzji na Piśmie za dzień' 
poprzedniego. jej doręc;~ejÓia. 
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2. Decyrzja gŁówna, wydana w nioobeoności 
6tl1OOy, powinna być doręcrona jej na pi~e. 
Potrzebę doręozenia na piśmie innych decyzyj, 
wydanych w podobnych warunkach, ocenia wła
dza podatkowa. 

3. Przepisy niniejszego artylrufu nie naru
szają przepisów niniejszego dekretu, ld6re prze
widują obowiązek doręcz.ania decyzyj na. pi-
śnnie. -

Art. 139. Władza p!Ociat~owa może k'ażde
go czasu: pmedsięwzi.ą.ć z urzędu lub na wniosek! 
strony spl1Ostowanie w swych decyzjach błęd'Ów 
pisarskich i ra.chuInklowyclhL, 

Art. 140. 1. Jeżeli omyłkowo ta sama o
soba lub 1:00. sam przedmiot opodatkowania 
został obciążony tym samym podatkiem, wła
dza podat~owa bier&pośrednio wyższej instan
c ji zarządza na willosek władzy podatkowej: 
p ierwszej instanoji lub na prośbę podatnika 
odpi:!?ariie podatku nieprawidlowo wymierzone-
go. 

2. W pr.zypad'ku, gdy wymiar podw6jny 
wstał dokiOIlany przez W'r:adze podatkowe, ma
jące różne władze przeło:lJone, stosulje się od
powiedruo przepis art. 12. ust. 2. 

Dział XIV. 
Odwołania i zażalenia . 

~t. 141. 1. Od decyzji . gł'óWIlIeIj, wydanej 
w pierwszej instancji, słlurży str()tI1ie odwołanie 
tylloo do jednej instancji be'lpośrednio wyższej. 

2. Jeżeli wykonanie zobowiązania podatko
wego nastę.puje za pośrednictwem płatnika, 
służy podatnilrowi prawo wniesienia do wła
dzy pod.atkowej pierwszej instancji, w ciągu 
mi Esiąca od daty pobrania podatku przez plat
nika, podania o sprostowanie dokonanego me
sł usznie pobrania. Od decyzji wydanej na to 
podanie służy podatnikowi prawo wniesien ia 
odwołania. . 

3. Przepis ustępu poprz.edzające~o stosuje 
się odpowiednio w przypadk:u wykonania p'I1Zletl 
ipIOdatnika zobowiązania podatkowe~o wynika
'jąGego bezpośredrUo z ustawy, jak również 
przez płatnika, gdy wykonał vo'bowiązanie po
datkowe omyłkowo w kwocie nadmiernej. 

Art. l ·~~. 1. Odwołanie należy wnieść 
w ciągu miesiąca po ogłoszeniu lub doręczeniu 
decyzji. 

2. W razie śmierci strony przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania może być 
o no wniesione przez jej spadkobierców 100 kU
ratora spadku w ciągu ,miesiąca od chwili przy
jęcia spadku lub ustanowienia kuratora. 

Art. 143. 1. Zażalenie na decyzję incyden
talną może być wniesione tylko łącznie z od
wofaniem od decyzji głó,wnej . z wyjątk.ie:rn 
przypadku, gdy decyzja incydentalna została 
wydana po wydaniu decyzji głównej oraz z wy
Jątkiem przypadkU' określonego wart. 129 
\15 t. 4. 

2. Od decyzji :incydentalnej wydanej po 
wydaniu decyzji glównej oraz od decyzji okre
ślonej wart. 129 UiSt. 4 służy stronie zażale
we tylko do jeidnejr instancji bez.wś,rednio wyż-

szej. Zażalenie należy wnieść w ciągu tygodnia 
po ogłoszeniu lub doręczeniu decyzji. 

Art. 144. 1. Przed upływem temrinu -dio 
wniesienia odwołania władza podatkowa po-o 

-winna udzielać z.głaszającym się o to stron{)[l)j 
UlStnych informacyj o podstawach opodatkJo~ 
wAnia. I 

2. Władża pod:atko wa powinna, na pisemną, 
prośbę stI1ony, uidzielić jej! w tel1minie tygodni~ 
wym od wniesienia piI10Ślby pisemnego ulZasad~ 
nienia podstawy opodatkowania i wysokJośd 
ustaJ{)ne~o zobowiązania podatkJowego. 

. 3.. Wniesienie L. A by o wydanie urzasad .. 
cienia -zawiesza bieg temlinu do WIIliesienia 
odwołania do dnia, w kt6rym uzasadlnienie z0-

stanie doręcz1one. 

Art. 145. 1. Odwołanie i zażalenie składa 
się na piśmie za poŚI1edructwem tej władzy! 
podatko wej, która decyzję wydała . 

2. Odwołanie i zażalenie, poza danymi! 
określonymi wart. -26 us t . 1, powinno nadto 
rz.a.wierać konkretne zarżaty przeciw decyzji o .. 
raz wskazywać zaró wno w jalcim kierunku żą~ 
da się z,miany decyzji, jak i środki diowod, , Ne, 
które dają władzy podatkJowej nnożność stwier ... 
dzerua prawdziwości przytoczonych w odwoła-
niu lub zażaleniu twi,erdzeń. . 

Art 146. Władza odwoławcza nie weźnrie 
pod :mzwagę okdiczności ani środków dowo
dowych, przytoczonych w odwołaniu, jeiJeli: 

1) I()~oliczności te powstały już po wyda
niu decyzji w pierwszej instancji, 

2) strona lObowiązana była do pI1z.edstawie
nia dowodów w postępowaniu -przed niższą. 
instancją, a przedstawiła je dopiero w postępo
waniu od WIOJa wczym, 

3) przyroczone przez stronę orolicinośd 
nie naJ.eżące do tych , któ.re władza p odatko
wa powinna z urzędu uwzględniać, pozostaj ą. 
w s pru,CZIlJOści ze stanowiskiem poprzednio 
przez stronę zajętym, a strona nie ulSprawiedli
wi tej sprzeczności, 

4) nowe twierdzenia mają na celu oczywi
ście przewleczenie sprawy, 

5) strona występuje z wnioskami, któ re 
prowadzą do z.upełnie nowej pod względem 
prawuym sprawy albo dotyczą Zlupełnie innego 
żądania, aniżeli to, o któirym poprzednia instan
cja rozstrzygała, 

6) strona podnosi zarzuty przeciw ustale
niom dokonanym :na podstawie norm szac!U!Il~o" 
wych, chyba że ustale nia te doko nane zos tały! 

_ z naruszeniem art. 118. 
Art. 147. Władza podat~owa pierwszej in· 

stancji bada lronkretne zarzuty i ŚJ10dki dowo
dowe wskazane w odwołaniu, uzupclnia w miarę 
potrzeby postępowanie wyjaśniające, usuwa i
stotne wadliwości postępowania i, jeżeli n ie 
stosuje przepisu art. 148 ust. 1, przesyła od
wołanie władzy p odatkowej dl'ugiej instancj~ 
ze swoim wnioskiem, dołączając akta sprawy. 

Art. 148. 1. Jeżeli władza podat~owa pier
wszej instancji U!Zna, że odwołanie zasługuje 
w calośclluib w części na uwzględnienie, może 
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sama zmłenić SWOJą decyzję, w granicach u
prawmeń udzielanych władzom podatkowym 
pierwsz,ej instancji :?r~ez władzę piodatIDow_ą 
naczelną w drodz'e l'Ozporządzenia. 

2. Jeżeli str,ona nie zadowoli się decyzją 
wladzy podatkowej pierwszej instancji, wydaną 
na za~adzie ustępu popnedzająceg,o, może za
żąda{: w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu 
decyzji, aby jej od wolanie zostato rozpatrZlOne 
przez wladzę podatkową drugiej instancji. 

Art. 149. 1. \iVniesienie odwołania nie 
ws t rzymuje wykonania decyzji. 

2: 'Nładza podatkowa może jednak wstrzy
mać; w całości lub w części wykonanie .decyzji, 
jeżeli to jest wskazane w ważnym interesie 
strony. 

Art 150. 1. Potrzebne uzupełnienie postę
powania wyjaśniającego może władza drugiej 
instancji zarządzić z urzędu lub na wniosek 
strony, może je przepl'Owadzić sama lub przez 
władzę podatkową pierwsziej instancji. 

2. Jeżeli władza drugiej instancji, rozpa
tmjąc odwołanie, stwierdzi na podstawie akt 
istotną wadliwość postępowania, zwraca od
w'Olanie władzy podatkowej pierwszej instan
cji celem usunięcia stwierdzonych wadliwości. 

Art. Ci. Gdy odwołanie podlega J:'1ozpa
trL,eliiu przez lmmisję odwoławczą a podatnik 
wyrali w odwalaniu życzienie złożenia ustnych 
wyjaśnień w cdu uzasadnienia podniesionych' 
w nim zarzut,ów, należy go zawiadomić o ter
minie rozpolznania odwołania przynajmniej' 
na tydziei] przed posiedzeniem komisji odm:>
ławczej pod warunkiem, że prZy wniesieniu 
odwołania uiści opłatę. Opłata wynosi 1/2% od 
kwoty spornego podatku, nie mniej jednak 
niż 50 zJ i nie więcej niż 500 z1. W razie 
całkewit,ego lub częś,c iowego uwzględnienia od
wolania oplata podlega zwrotowi. 

Ar' , 152. 1. P,.rzyrozstrzyganiu odwołania 
władza drugiej instancji nie j,est związana usta
leniami władzy pierwszej instancji l bądź od
dala odwołanie, bądź zmienia zaskarżoną de
cyzję. J t żeli jednak władza drugiej instancji 
przyjdzie do prz,ekonania, że zobowiązanie po
datkowe ustalono w kwocie za niskiej, w6w
czas, nie rozstrzygając odwułania, zwraca spra
wę władzy podatkowej pierwszej instancji ce
lem d>okonania uzup'ełniającego ustalenia 00-

bowiązania podatkowego (uzupełniającego wy
miaru). 

2. W r!łzie podwyższienia podatku należy 
wydać nową. decyzję z wezwaniem do zapłaty 
różdcy p'0datku. Od tej decyzji służy stl'onie 
prawo wniesienia odwołania; jeżeli odwołanie 
takie zostało wniesione, należy je rozpatrzyć 
łącznie z pierwotnym odwołaniem, w przeciw
nym zaś razie pierwotne odwołanie podlega 
rozpatrzeniu 00 tyle, o ile zawarte w nim zarzuty 
nie zostały pnesądzone przez uzupełlniający 
wymiar. 

Art. 153. 1. Odwołanie może być cofnięte 
pisemnie lub lIstnie Drzez oświadczenie do 01110-

tokółu. 

2. Cofnięcie odwołania wymaga do swej 
skuteczności zgody władzy podatkiowej, w ra
zie zaś przesłania odwolania władzy odwoław
cz'ej - zgody tej' władizy i ma moc z chwilą 
zawiadomienia podatnika o UiIIl.()rz;eruu postę
powania iQdwoławczego. 

Art. 154. 1. Przepisy zawarte wart. 132-
139 mają odpowiednie zastosiQwanie do decyzyji 
władz podatktowych drugiej instancji. 

2. W decyzji, me uwzględ!niają:cej całko
wicie lub częściom:> odwołania, władza odwo
ławcza powinna w odpowie(Jzi na konkretne: 
zarzuty odwołania podać prawne i faktyczne 
uzasadnienie decyzji. 

Art. 1 ~ 5. Pr~ewodmcząoemu komisji odwo
ławczej służy prawo wniesienia skargi do Naj;.. 
wyższego Trybunału Administracyjne~o na de
cyzję tej komisji. W przypadIru tym zastępstW() 
adw()k::v1de nie obowiąziUje. 

D ział XV. 
Wznowienie postępowania, uchylenie . oraz 

zmiana decyzji z urzędu. 
Art. 156. W sprawie zakońozlOnej decyzją, 

od kt6rej nie służy odwołanie, może nastąpić 
wznowienie postępowania: 

1) jeżeli decyzja została spowodowana 
przez sfalszlOwanie luib przedstawienie 
sfalszowanego dolmmentu, przez fałszy
we zieznanie świa:lka, biegłego ll\.lib au
macza, przelwpstwo lub inny czyn ka
ralny sądownie, 

2) jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy 
nowe okoliczności faktyczne, które i· 
stniały już przy wydaniu decyzji lub 
nowe środki dowodowe, o ile. okolicz
ności te i śvodki w toku postępowa'lia 
nie były znane władzy l'Ozstrzygająceji 
lub nie mogły być wówczas powołane 
przez stronę zainteresowaną we wzno
wieniu, bez jej willy; dotyczy to także 
przypadku określoOnego wart. 141 ust. 3 
z wyjątkiem }ednak - o ile chodzi 
o 'Opłaty stemplowe - gdy czynność 
prawna została w całości lub w części 
odwolana za wzajemną zgodą stron, 
bądź na żądanie jednej stmny z mocy 
służącego jej prawa, 

3) jeżdi władza, właściwa do I'ozstrzyguię
cia pytania wstępnego, zadecydowała 
o nIm w istotnych punktach odmiernnie 
od oceny pytania, przyjęte:j za podstawę 
decyzji. 

Art. 157. 1. Podanie o wzno\'i"ienie postę
powauia należy wnieść do władzy podatk()wei, 
która wydała .decyzję w pierwszej instancji, 
w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym 
strona domagająca si~ wznowienia otrzymała, 
w sposób dający się udowodnić, wiadlomość o 
przyczynie uzasadniającej wznowienie. 

2. vVznowienie postępowania miQże zarzą
dzić władza podatkiQwa również z urzędu. 

3. \V obu przypadkach wznowienie postę~ 
pjowania może nastąpić % powodlll pl1Zyczyn. 
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wskazanyd1 wart. bu pkt l) w każdym czasie, 
% powCJoo zaś przycz)'lll określonych w punktach 
2) · i 3) tegoż arty1ruJ1u - jed)'lllie p'l'zed upłly
w(;m terminu określonego wart. 130. 

Art. 158. 1. O WZ11JOwieniJu postępowania 
rozstrzyga władza podatlrowa, kt6ra w sprawie 
wydala decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli 
decYiZja została wydana przez kJomisję odwo
ławczą, o :wrznowieni'li rozstrzyga izba skarbowa. 

2. \V decyzji o wZI1JOwieniu postępowania 
władza podatlwwa powinna postanowić, w ja
kim zakresie ma nastąpić wznowienie post~
p owania. 

Art. 15.9. 1. Od dec~ji załatwiającej od
mownie podanie o wznowienie postępowania 
s·łuży str>Onie prawo wniesienia cxlwolania. 

2. Od decyzji władzy poctatkJOwej, wma
wiającej postępowanie, nie ma osobnego odwo

, łania . 

Art. 160. Decyzje, na mocy któ>rych strony 
lub inne osoby nie nabyły żadnych pnw, mogą 
być uchylane i ~mieniane z urrlędu w każdym 
cza!:ie zarówno ~ez władzę podatlrową, która 
decyzję wydała, jak i w trybie nadzoru przez 
przdoŻioną władz ~ podatkową. 

Ad. 161. 1. PraWlOiIl1Jocne decyzje, na mocy 
których strony nabyły już prawa, mogą być 
u.r:h ylane lub zmieniane w trybie nadzo'ru przez 
władzę podatkJową naczelną za zgodą , tych 
stro[i. 

2. Uprawnienia, olcreślone w ust. 1, wła
dlZa podatkowa naczelna może w drod~ ~po
rządz(,.~lia pTZenosić na władze podleglie ~ 

Art. 162. 1. Władza podatlmwa naezelna 
tTIloże z urzędu uchylić lub zmienić w l{)Oniecz
nym zakresie każdą diecyzję prawomocną, o 
ile niepodobna w inny sposób odwrócić niepo
wetowanej szkJody dla Skarbu Państwa, samo
rządu t'erytorialnego lub gospodarstwa społecz
It1ego; przepis ten nie d>otycey 'decyzji w sprawie 
us talenia robowią:zania podatkowego (art. 125). 

, 2. W przypadku gdy decyzja, o'kreś}'ona 
w· ust. l, dotyczy daniny lmmuna1nej i wyda
na została przez O'fgan kolegialny związku s'a
morząd1owego, prawo uchylanialulb zmiany tej 
decyzji sł'uży prezy>dlium rady narodlowe'j wyż
~regx> stopnia. 

Dział XVI. 
Opłaty i koszty. 

~t. 163. 1. Stronę obciążają kios~ty postę
powania (opłaty i koszty): 

1) które W)'Illikly z winy strony., 
2) które oostały ponieosione na wniosek 

strony. ' 
2. Do kJoszrow postępowania zalicza się 

koszty podróży i wyil1agrod~enia świadków i 
biegłych oraz lms'Zty oględzin na miej'scu. 

3. Władza podatroowa mo:he zaliczyć do 
koszt'ów postępowania także inne lroSlZty UJSpra
wiedliwione warunkami sprawy. 

Art. 164_ 1. Swiadlrowie i biegli wzywani 
w sprawach podatkowych, a także członkowie 
oonusyj odwoławc,zyPt, ot~YJll1UIją zwrot kio-

s.ztów podróży i wynagrod,zenie (art. 103) we
dług 'l1IOrm ustalanych piI'lZeZ wł',a~.ę podatkową 
naczelną w drodze rozporządoonia. 

2. Wojsroowi i ull'zędnicy public~ni 'Otrzy
mują wynagrodzenie ~a stratę czasu w wysoko
ści należnych im diet oraz kosztów ' podróży: 
w wysokJo'ści przewidzianej dla ich podróży 
służbowych. . 

3. Koszty podróży oraz wynagrodzenie 
świadkom i biegłym wypił:aca się po spełnieniu 
czynności, do której świadek lUib biegły zostali 
powołany. 

Art. 165. 1. Jeżeli strona nie wniesie o
płat i nie uiści należności z tytu'l1u kJosztów, 
które zgodnie z przepisami niniejszego dekretu, 
bądź prnepisami o opłatach stemplowych po
winny być uisZCZlOIle z góry, władza podatkowa 
wyz:naczy jej termin od jednego do dwóch ty
godni celem wniesienia nal,eżnej sumy. Jeżeli.; 
w terminie tym należne sumy nie ~ostaną u
iszczone, pismo wraz z załącznikami podlega 
zwrotowi lub czyrurość, uzależniOlIla Qd uiszc~e ... 
nia opłaty bądź należności, będz]e zaoniechana. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do 
przypadku okreś10nego wart. 151. 

3. Władza podatlwwa obowiązana jest jed
nak za J atwić podanie mimo nie'lliszc~eniaop'łaty 
stemplowe j ~ 

1) jeżeli za niezwłocznym załatwieniem 
przemawiają względy public~ne lub wzgląd na 
poważny interes strony, 

2) jeżelI wniesienie podania stanowa czyn
ność, dla kt6rej jest ustanowiony termiln, 

3) jeżeli podanie wniosła osoba zamie
szkała za granicą bez pośrednictwa konsulatu 
po15kieg"o. . 

4. Nie uiszczone p:rz:ez stronę koszt y- po
l'tępowania podlegają przymuslCl'W'emu ściągnię
ciu w drodze egzekucji administracyjnej. 

5. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 3')) 
whdza podiatroowa przesyła odpowiedź na podia
me właściwemu konsulatowi polskiemu, kt6ryr 
ją doręczy stl10nie za uprzednim pobraniem Q-
płaty , konsularnej. ' , 

6. W razie stwierdzone~o ubóstwa strony 
władza podat1mwa może zwolnić ją częściowo 
lub całkowicie od kosztów postęDowania. 

:)zi 21 ł X \/ 

Środki przymuszając .. " 

~rt. 166. 1. Wi~ni niestawiennictwa na 
powtórne werzwanie władzy podatkowej z za
grożeniem przymuslowego sprowadzenia mogą' 
być sprowadzeni do urzędu przymusowo. 

2. O przyrnus~we sprowadz;enie władza po
datkowa zwraca się clio władzy bezpieczeństwa 
publicZl;egc. 

Art. 167. 1. Władza podatroowa może po 
wyc:z,erpaniu środków przymuszenia pnewidrzia
nych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypo
spolitej % dnia 22 marca 1928 T. o postępowa .. 
niu przymusowym w administracji (Dz. U. R. P. 
N.r 36, poz. , 342) u.rządrrić !Zamknięcie przetdsię-o 
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biorsl wa, jeżeli p o_arnik nie naoyi karty re je
stracyjnej alb'O j<eżeli podatnik nie prowadzi 
ksiąg handlowych, ksiąg U'pr<oszcronych lub po
datkowych mimo, że z mocy przepisu jest do 
lteg'O 'Obowiązany. 

2. Zastosowanie wyze) przewidzianeg'O 
§ror.ka przymuszająceg;o powinno być poprze_ 
CFllle zagrożeniem użycia środka na dwa t y
g"onie )JrH .. d jego zast'Osowi\<-.iem. 

3. Zamknięcie przedsiębi'l -.. '\-\ cl pC>Lląga za 
sobą odjęcie podatnik'Owi zarządu przedsiębior
stwa; dalszy tok postęp'Owania w odniesieniu 
do zamknięteg;o przedsiębiorstwa regulują od
rębne przepisy. 

4. \Vładza podat~owa jest obowiązana u
możliwić podatnikowi zaprowadzenie ksiąg 
w zamlmiętym przedsiębiorstwie i zarządzić 
ll1iezw}ooznie oofnięcie śr'Odka przymuszająceg;o, 
gdy podatnik nal:: " ~ kartę rej estracyjną lub za
prowadził księgi. 

5. środki przymuszająoe, 'Określone w ni
ll1iejszym artykule, n: -: mogą być stosowane 
w odniesieniu cLo podatników wykonujących 
wolne zajęcia .. z.awodowe oraz w odniesieniu do 
przedsiębiorstw ~onoesjonowanych, prowad~o
illych w inteJ1csie użyteczności publicz.nej. 

D z i al XVIII. 
Przepisy przejściowe i końcowe. 

I :Art. 168. Decyzję w sprawie us talenia zo
bowiązan podatkowych (wymiar6w) za czas do 
roku podatkoweg;o 1945 włącznie oraz w spra
.wie odwołań i zażaleń od tych decyzyj wydają 
władze pod.at~owe właściwe w myśl przepis6w 
lIliniejsz,eg;o dekretu według przepisów dotych
~as obowiązujących. Wznowienie jednak po
stępowania w sprawie ustalenia z,obowiązań 
p'ocat~owych z pl'zyczyn zaszłych przed dniem 
.wejścia w życie niniejszeg;o dekretu, a stwier- . 
dronych po tym dniu, następuje według prze-
pisów niniejsz<eg;o dekretu. . 

Art. 169. ::)otychczaslOwe prz,episy o obli· 
ev;aniu i poborze ni<ektórych rodzajów danin 
publicznych za pośrednictwem płatników pozo
stają w mocy. 

Art. 170. Wykonanie niJniJejszeg<o dekretu 
porucza się Ministl'lowi Skarbu, Ministrowi Ad· 
ministracji Publiczlllej i Ministrowi Ziiem Od-
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zyskanych każdemu we właściwym zakresie 
dzialania. 

Art. 171. 1. O ehet niniejszy wchodzi w ży
cie z d:JJitm 1 lipca 1946 r. z wyjątkiem art. 126. 
i 167 ust. 1, 2 i 4, które wchodzą w życie 
z driiem ogłoszenia z mocą obowiązującą ' od 
dnia 1 stycznia 1946 r. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszeg;o 
dekretu tracą moc wszelkie przepisy w przed
miotach nim unormowanych, a w szczególności : 

1) art. 2-4, 6,9-22,38-42,47-96,97 
§§ 2 i 5, 98 - 121 oraz 137 -154 ustawy z dnia 
15 marca 1934 r. zawierającej Ordynację Po
datkową (Dz. U. ' R. P. z 1936 r. Nr 14, 
poz. 134), 

2) art. 8, 13, 31 ust. 5, 33 ust. 2 zdanie 
pierwsz:e, 34, 36, 38, 46, 47, 49, 50" 51, 63 
pkt d), 152, 153 i 161 ust. ostatni ustawy 
z dnia t lipca 1926 r. o Qpłatach stempłowydi 
(Dz. U. R. P.z 1935 1:". Nr 64, poz. 404) z póź-
niejszymi zmianami, . 

3) art. 18, 24, 37, 40 i 41 ustawy z dnia 
29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepi
sów o 'Opodatkowaniu spadk6w i darowizn 
(Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 299), art. 20 i 35; 
tejże ustawy w brzmieniu ustalonym ustawami 
z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 33, 
poz. 263) i z dnia 18 lipca 1924 r . ( Dz. U. 
R. P. Nr 72, piOZ. 699) oraz art. 6 ust. 2 
ustawy z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 33, poz. 263) . 

3. Ilekroć IV innych przepisach prawnych 
jest mowa 0 przepisach uchylonych niniejszym 
dekretem, należy zamiast uch ylonych przepi
sów stosować odpowiednio przepisy ninieiszeg·() 
dekr.etu. . 
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