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dowe, wykonywanie czynnoscl handlowych 
albo na prowadzenie przedsiębiorstwa handlo
weg'o władza przemysłowa winna ' zasięgnąć 
opinii właściwych branżowo zrzeszeń kupiec
kich. 

Aft. 3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu oraz Ministra Skarbu określi wyso
kość oraz termin wnoszenia opłat za zezwo
lenia, przewidziane wart. 1. 

Art. 4. Przepisy niniejszej ustawy nie na
ruszają dalej idących ograniczeń na prowa
dzenie przedsiębiorstw handlowych lub usłu
g,owych albo zawodowe wykonywanie. czyn
ności handlowych, wynikających z rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 czerwca , 1927, r. o prawie przemysłowym 
(Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 468) z późniejszymi 
zmianami oraz z innych przepis~w. • 

Art. 5. Przepisy niniejszej ustawy nie 
dotyczą przedsiębiorstw państwowych, spół
dzielczych oraz samorządowych. 

Art. 6. Wykonani€ niniejszej ustawy po
rucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu, Mi-. . 

nistro,wi Skarbu oraz Ministrowi Administracji 
Publicznej i Mipistrowi Ziem Odzyskanych. 

Art. 7. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef C~rankiewic'Z 

Minister Przemysłu i Handlu: 
Hilar~ Minc .. 

Minister Skarbu: 
J(onstant~ Dąbrowski 

Minister Administracji Publicznej' 
Edward Osóbka-Morawski 

.' 

w/z Minister Ziem Odzyskanych: 
U; ład~sław Czajkowskl 
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USTAWA 

z dnia 2 czerwca 1947 r. 

o ulgach inwe~tycyjnych. 

Art. 1. Celem skierowania kapitałów pry
watnych do wzięcip. udziału w gospodarczej 
odbudowie kraju udziela się ulg inwestycyj
nych na zasadach, określonych w niniejszej 
ustawie. 

. Art. 2. 1. Sumy wydatkowane na inwesty
cje, określone wart. 3: 

1) nie podlegciją dochodzeniu przez władze 
skarbowe co do ich pochodzenia, 

dzących ~ dochodów, osiąganych po dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 
2. Sumy, określone w ust. 1, mogą być 

wydatkowane zarówno z zasobów w walucie 
krajowej jak i w walutach obcych, a także 
w należnościach lub innych wartościach, po
siadanych w kraju lub zagranicą. 

. 
Art. 3. Za inwestycje w rozumieniu ni

niejszej ustawy uważa się: 

1) odbudowę, przebudowę lub budowę nie
ruchomości, 

2) zwalnia się od podatku, pobieranego na 
podstawie dekretu z dnia 13 kwietnia 
1945 r. o nadzwyczajnym podatku od 
wzbogacenia wojenneqo (Dz. U. K P. 2) założenie nowego przedsiębiorstwa na te-
Nr 13, poz. 72), jeżeli nie zostały orpo- ,_ renach Ziem Odzyskanych, 
datkowane tym podatkiem przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, , 

3) zwalnia się od podatku dochodowego, 
pobieranego na podstawie dekretu z dnia 
8 stycznia 1946 r. (Dz . . U. R. P. z 1947 r. 
Nr 25, poz. 99}, , jeżeli nie zostały opo
datkowane tym ,podatkiem przed dniem , . 
wejścia w życie nikejszej ustawy; prze
pis ten nie dotyczy jednak sum, pocl'l.o-

• 

3) nabycie lub wydzierzawienie nierucho
mości mieszkalnych, przemysłowych oraz 
przedsiębiorstw przemysłowych wszelkie
go rodzaju, dokonane na zasadzie dekretu 
z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu 
przez Państwo mienia nierolniczego na 
obszarze Ziem Odzysk anych i b. \Volneao 
Miasta Gdańska (Dz. U. R. Pi Nr 71, 
poz. 389), 
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4) uwidoc~ni()rre , w księffd(:h Plowiększenie 
kapitału zakłaclowej?;o lub obrotowego 
przedsiębiorstw, istniejących w rlniu wej
ścia w życie niniejszej ustawy, 

-fil założenie innych przedsiębiorstw, które 
określi ro~porządzenie Ministra przemys- ' 
łu ' i Handlu w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu, 

6) pr:zywóz towarów z zagranicy na pod
stawie otrzymanych zezwoleń przywozo
wych" stwi:el'dzających, iż pl1zywóz pod
lega pr zepisom niniejszej. ustawy. 

• 
Art. 4. 1. Ulgi, określone wart. 2, stosuje 

się do ,inwestycji, Wymienionych wart. 3 
pkt 4, jeżeli zostaną dokonane i zgłoszone 

właściwem'l1 urzędowi 'skarbowemu w termi
nie do dnia ,31 sier pn ia 1941 r., a do pozosta
łych inwestycyj, Jeżeli: zostaną dokonane 
i zgłoszone 'W tenninie dodnia:U grudnia 
1947 T. 

2. Jeżeli całkowite zużycie sum nie może 
nastąpić na cele określone wart. 3 pkt 1)b 
2), 3), 5) i 6) w terminie do dnici 31 grudnia ' 
1947 r., inwestycje będą korzystały z ulgi, 
jeżeli całkowita suma tych inwestycji z,ostani e l 
w powyższym terminie zgłoszona właściwemu 
urzędowi skarbowemu, a zużyta do ,<inia 30 ' 
czerwca 1948 r.; termin ten może być prze-
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dlu-zony rozporządzeniem MinistTów Przemys
łu i Handlu oraz Skarbu i Odbudowy. 

Art. 5. Z dniem wejścia w zycie ustawy 
niniejszej traci moc ustawa z dnia 9 kwietnia 
1938 r. o ulgach inwestycyjnych (Dz. U. R. 
P. Nr 26, poz. 224J. 

Art. 6. Wykonanie niniejszej ustawy po
rucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu 
z Ministrami: Przemysłu i Handlu OTaz Odbu
dowy. 

Art. ,7. Ustawa niniejsza wchodZi w żYcie 
z dniem ogłoszenia . 

P:r.ezydent Rz,eczypospolitej; 

• Bolesl'aw Bierut 

Prezes Rady Minis<tr:ów: 

Józef ClJr(J;n1tiewic~ 

Minister Skarb}l~ 

KonslanlN Dąbrowski 

, Minister Przemysłu i Handlu: 

HilarN Minc 

Minister Odbudowy: 

Michał Kacz.orowshi 
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USTAWA 

z dnia 2 czerwca 1947 r, 

o ratyfikacji konwencji. dotyczącej współp'l'acy intelektualnej między Rzecząpospolitą 
.Polską i Republiką Francuską. 

Art.). Wyraża się z·iodę na dokona~ 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji 
konwencji, dotyczącej współpracy intelektu
alnej między Rzecząpospolitą Polską a Repu
bliką Francuską, podpisanej w Paryżu dnia 
19 lutego 194.1 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej u&tawy po
rucza się Ministmwi Spraw Zag<ranicznych, 
wykOn.anie zaś postanowieńpowyższąj kon
wencji - Mini.str,owiSpraw Zagranicznych, 
Minist rowi Oświaty oraz Ministrowi Kultury 
i S'ztuki w poro'Zumieniu z innymi właści-
wymi ministramL . 

Art. 3. Ustawa niniejsza wch odzi w 'życie 
z clniem ogłoszenia. 

, . 

Prezydent Rzeczypospolitej: 

Bo.ksław Bientt 

Pretzes Rany Ministrów: 

J6zef Cw.ankiewic% 

Minister Spraw Zagranicznych! 

ZNgmum Modzelewski 

Minister Oświaty: 

Sl<mislaw SkrzeszenJski. 

'wlz Minister Kultury i Sztuki: 

L,eon Kruczk(»f)ski 
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