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DEKRET 

z dnia 25 października 1948 r. 

o podatku obrotowym. 

_ Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie dzia
łania najwy±szych organów Rzeczypospolitej Pol-

.- ·skiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upo- 
ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą 
uśtawf (Dz. U. R. P.Nr 33, poz. 223) - Rada 
Ministrów postanawia, a Rada Panstwa zatwier
dza, co następuje: 

D Z l A Ł l. 

Ogólne zasady o.podatkowania. 

Art. 1. Podatek obrotowy pobiera się na rzecz 
Skarbu Panstwa. 

-Art. 2. 1. Obowiązkowi podatkowemu pod
dlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz spadki 
nieobjęte, wykonujące świadczenia obj ęte art. 3. 

2. Jeżeli świadczenia są wykonywane przez 
spółki jawne, spółki komandytowe oraz spółki nie 
będące spółkami handlowymi, ob\lwiązkowi po
datkO\vemu podlegają te spółki. 

3. Na przed~iębiorstwach panstwowych i sa
morządowych oraz na przedsiębiorstwach pozo
stających - pod zarządem państwowym lub samo
rządowym ciąży obowiązek podatkowy niezależnie 
od tego, czy mają odrębną osobowość prawną. 

4. Obowiązek podatkowy istnieje niezależnie 

od tego, czy wykonywanie świadczeó odbywa się 

z zachowaniem warunków prawem przepisanych. 

Art. 3. 1. Podatkowi podlegają prywatno
prawne zawodowe i odpłatne świadczenia rzeczy 
lub usług, wykonywane na obszarze Rzeczypospo
litej. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa 
podatkówf podlega także wartość towarów (pół
wyrobów), określona wart. 6 ust. 7. 

2. U podatników, kt6rzy wytwarzają lub 
sprowadzają z zagranicy towary, o których mowa 
wart. 8, podatkowi podlegają również: 

1) deputaty pracownicze, wydawane przez po
podatnika jako pracodawcę w wytwarzańych 
lub importowanych towarach z wyjątkiem 
przewidzianym wart. 4 pkt 40) lit. e); 

2) wytworzone lub importowane towary, pobrane 
do konsumcji własnej; 

3) a) przekraczające normy dozwolonego zaniku 
lub wydajności (att. 4 pkt 40) lit. f) ubytki 
towarów albo ich półwyrobów wytwarza
nych lub importowanych, pov"stałew cza
sie wytwarzania, formowania, rozlewu, 
pakowania, magazynowania bądź prze
wozu, 

b) inne braki towarów lub ich półwyrobów 
wytworzonych lub importowanych, maga
zynowanych lub przewożonych. 

3. Przepisy ust. 2 mają odpowiednie zastoso
wanie do przerabiającego lub zużywającego w od
niesieniu do towarów oraz ich półwyrobów, o któ
rych mowa wart. 8 - w przypadku, gdy do war
tości sprzedażnej tych towarów (półwyrobów) ze 
względu na ich przeznaczenie zastosowano niższą ,. 
stawkę podatku lub nastąpil<> zwolnienie od po- -
datku. 

4. Za ubytek uważa się ilość towaru braku
jącą w stosunku do stanu wynikającego z ksiąg 

lub dokumentów. 
5. Za normy wydajności uważa się normy 

określające minimalną ilość towaru, jaka powinna 
być wyprodukowana z surowca lub półfabrykatu, 
bądź maksymalną ilość towaru, jaka przy prze
robie lub z~życiu może być użyta na jednostkę 
wyrobu. 

6. Z~ przerób uważa się zmianę rodzaju lub 
jakości towaru drogą przerobienia lub przyrzą

dzenia albo przetworzenia na nowy towar. 
7. Za zużycie towaru uważa się wszelki~go 

rodzaju zastosowanie te-go towaru do celów prze
mysłowych, technicznych, hOdowlano-ro!niczych, __ 
naukowych lub leczniczych, przy którym ulega 
on zniszczeniu, a jeżeli używa się go przy wyro
bie lub przerobie innego towaru, nie wchodzi 
w jego skład ani w stanie natutalnym, anizmie
nionym, lecz ulega zniszczeniu, bądź zostaje od
zyskany jako produkt powrotny. 

8. Za produkt powrotny uważa się towar uży- . 
ty w procesie fabrykacyjnym, który po zakon
czeniu tego procesu został w swej istotnej postaci 
z powrotem odzyskany. . 

9. Upoważnia się lVIinistra Skarbu do roz
ciągania w drodze rozporządzen przepisów ust. 2 
i 3 na inne towary. 

Art. 4. W clne od podatku s~ 
1) świadczenia przedsiębiorstw państwowych 

i związków samorządu terytorialnego oraz 
przedsiębiorstw pozostających pód zarządem 
panstwowym lub związków samorządu tery
torialnego, pr6wadzonych wyłącznie na po
trzeby administracji państwowej lub związ
ków samorządu terytorialnego, a co do przed
siębiorstw podległych Ministerstwu Obrony 
Narodowej - również tych przedsiębiorstw, 
które oprócz pracy na potrzeby administracji 
państw0wej wykonują świadczenia wyłąc~nie 

na rzecz innych przedsiębiorstw ;.vojsk.owych; 
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2) świadczenia tych pr2;edsiębiorstw, wchodzą
cych do budżetu państwowego dochodami 
i wydatkami brutto, oraz wymienionych 
w ustawie skarbowej przedsiębiorstw typu 
przejściowego, rozliczających się z lmdżetem 
państwowym rezultatem netto, które zostaną 
wymienione w zarządzeniu Ministra Skarbu, 
ogłoszonym w lVIonitorze Polskim; 

3) świadczenia . banków państwowych; 
4) świadczenia zakład6vv ubezpiecze6; 
5) nauczanie w zakładach naukowych oraz praca 

zawodowa nauczycieli i wychowawców mło
dzieży; 

6) -twórczość lub działalność naukowa, oświato
wa, artystyczna, literacka i publicystyczna, 
nie połączona z pro\vadzeniem przedsiębior

stwa ani z własnym nakładem; wątpliwości 
co do zaliczenia pewnych rodzajów twór
czości lub działalności do wymienionych ka-:
tegorii rozstrzyga Minister Skarbu; 

7) świadczenia szkół wyższych i ich zakładów, 

polegające na wydawaniu prac naukowych; 
8) :hyiadczenia wykonywane przez prowadzone 

lub utrzymywane przez Paflstwo, związki sa-
morządowe, szkoły wyższe, zakony izgroma
dzehia zakonne prawnie uznanych wyznań 
religijnych, zrzeszenia działającz na podstawie 
prawa o stowarzyszeniach lub prawa prze
mysłowego, związki zawado'we, instytucje ' do
broczynne lub fundacj e : biblioteki, czytelnie, 
świetlice, muzea, galerie sztuki i przedsię- . 
wzięcia wystawowe; 

9) świadczenia stow2fzyszeń sportowych, tury
stycznych i krajoznawczych, polegające na 
udcstępnianiu używania ich urządzell wyłącz
nie członkom tych stowarzyszeń; 

10) przedstawienia sceniczne, choreograficżne oraz 
produkcje wokalne i muzyczne z wyjątkiem 
produkcji wykonywanych w zakładach ga
stronomicznych oraz wyświetlania filmów, 
choćby połączonego z innego rodzaju pro
dukcjami; , 

11) świadczenia szpitali, odpowiadających warun
kom określonym wart. 3 lit. a) rozporz'lc1ze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 
marca 1928 r. o zakładach leczniczych (Dz. U. 
R. P. Nr 38, poz. 382), kiinik szkół wyższych, 
prowadzonych prźez związki samorządu te
rytorialnego lub instytucje społeczne ośrodków 
zdrowia i przychodni oraz świadczenia sana
·t oriów państwowych, a także sanatoriów i do
mów wypoczynkowych, . prowadzonych przez 
związki samorządu t erytorialnego i zrzesze
nia pracownicze, działające na podstawie pra
wa o stowarzyszeniach, bądź przez związki 

zawodowe lub ich zrzeszenia, a użytkowanych 
wyłącznie przez członków tych stowarzyszeń 
lub związków oraz ich rodziny; 

12) świadczenia zakładów leczniczych dla zwie
rząt, prowadzonych przez Państwo lub związ

ki samorządu terytorialnego; 

13) świadczenia wykonywane przez prowadzone 
lub utrzymywane przez Państwo, związki sa· 
morządowe, szkoły wyższe, zakony i zgroma
dzenia zakonne prawnie u znanych wyznań 
religijnych, zrzeszenia działające na podstawie 
prawa o stowarzyszeniach lub pra'wa przemy
słowego, związki zawodowe, instytucje do1)l"0-
czymie lub fundacje: bursy, internaty, zalda
dy poprawcze, przytułki, schroniska noc1ego· 
we itp. urządzenia o celach opieki społecznej, 
jeżeli te świadczenia są wykonywane na 
rzecz osób korzystających z opieki ; i 

14) świadczenia prowadzonych.we własnym z'\rzą
dzie i na własny , rachunek przez Państwo, 
związki samorządu t erytorialn:;go oraz szkoły 
wyższe : laboratoriów do badania produll:tów, 
zakładów dezynfekcyjnych, ,zakł adów oczysz
czania miast, wodociągów i kanalizacji, łilźni, 
kąpielisk, rzeźni i targowisk; 

15) świadczenia stolówek pracowniczych j,;towa
dzonych prz~ zakłady pracy, zrzeszenia ' pra
cownicze, działające na podstawie prawa 
o stowarzyszeniach oraz związki zawodowe, 
jak również świadczenia stołówek pracow
niczych, posiado.j~cych samodzielną formę 
organizacyjną - a użytkowanych wyłącznie 
przez pracowników zakładów pracy, członków 
stowarzyszeń lub związków oraz ich rodziny; 

16) świadczenia pracowniczych kas ubezpieczeń 
oraz prowadzońych przez zrzeszenia pracow
nicze, wolno-zawodowe i związki zawodowe 
kas pomocy członkom tych zrzeszeń lub 
związków (emerytalnych, pożyczkowo-m:zczęd
nościowych, pogrzebowych itp.); 

17) sprzedaż wytworów własnego lub dzierżawio
nego gospodarstwa rolnego, nie przerobionych 
sposobem przemysłowym, dokonY'."7ana bez 
utrzymywania w tym celu stałych rmeJsc 
sprzedaży poza obrębem własnych lub dzier
żawionych gruntów; gospodarstwem rolnym 
jest gospodarstwo określone \v przepisach 
o podatku gruntowym; podlegają jednak po
datkowi: 

a) sprzedaż wytworów gosl)odarstwa mlecz., 
n ego, które nie posiada własnych lub 
dzierżawionych gruntów rolnych na ob
szarze gminy, w kió;:ej się znajduje, lub 
na · obszarze gmin bezpośrednio sąsiadują-

~) 
cych ; 
s przedaż drewna z wyrębów leśnych, do
k onyw<lnych prZEZ kupców; 

18) sprzedaż ryb - poza zwolnieniem z IT0cy 
pk t 17) - pochodzących z połowu na wo
dach zamkniętych i oh'"artych, a nie przero
bionych sposobem przemysłow~'m, dokonyw?,
na bez u trzymyw:mia w tym celu stałych 

miejsc sprzedaży poza ohrębem gospodarstwa 
rybnego lub siedziby wykonującego rybo. 
łó\vsh'iO ; 

19) świadczenia rolników, polegające na wy
wózce drewna z lasów państwowych, doko. 

'" 
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nywanej osobiście albo z udziałem najwyżej 
jednego członka najbliższej r odziny; 

20) przemysł ludowy i dOlllOWY oraz praca cha
łupnicza albo rzemieślnicza, wykonywane 
ubocznie przez -rolników lub pracowników 
rolnych osobiście albo z udziałem najwyżej 
jednego członka najbliższej rodziny; . 

21) dostawa produktów leśnych i łąkowych włas
nego zbioru wykonywana ubocznie przez róJl

' ników lub pracowników rolnych osobiście 
albo z udziałem najwyżej jednego członka 
najbliższej rodziny; 

22) kwot Y za -dostarczone spółdzielniom przez 
Centralny Związek Spółdzielczy, centrale spół
dzielni i centrale spółdzielczo-państwowe do 
użytku tychże , spółdzielni księgi handlowe, 
druki, podręczniki; czasopisma, plakaty lub 
inne środki 'propagandy spółdzielczości oraz 
kwoty otrzymywane przez Centralny Zwią
zek Spółdzielczy, centrale spółdzielni i cen
trale , spółdzielczo-państwowe tytułem opłat 
od spółdzielni, jeżeli opłaty te nie przekra
czają norm określonych przez Ministra Skar
bu; 

23) ś-wiadczenia spółdzielni, wykonujących wy~ 
łącznie przez swych członków świadczenia 
zwolnione od podatku w myśl pkt 5) i 39); 

24) świadczenia spółdzielni, należących do Cen
tralnego Związku Spółdzielczego, działających 
wyłączrJ.e wśród swych członków rolników, 
polegające na sprzedaży dostarczonych. przez 
członków, nie przerobionych przez spółdzielnię 
sposobem przemysłowym \vytworów gospo
darstw rolnych, stanowiących własność lub 
dzierżawionych przez tych członków; 

25) świadczenia wykonywane przez członków 

spółdzielni - rzemieślników, chałupników 
oraz osóby trudniące się przemysłem ludo
wym lub domowym na rachunek spółdzielni 
rzemieślniczych określonych wart. 7 pkt 2) 
lit. c); 

26) świadczenia rolniczych spółdzielni produkcyj
nych -na warunkach, ' które 'określi rozporzą
dzenie Ministra Skarbu; 

27) 'świadczenia spółdzielni parcelacyjno-osadni
czych na warunkach, które określi rozpon:ą

dzenie Ministra Skarbu; ' 
28) świadczenia ośrodków maszynowych na wa

runkach, które określi rozp,orządzenie ~i-
stra Skarbu; -, -

29) świadczenia sI?ółdzielni kredyto'wych w rozu
mieniu dekretu z dnia 25 października 19481'. 
o reformie bankowej (Dz. U. R. P. Nr 52, 
poz. 412), należących do Centralnego Związku 
Spółdzielczego; 

30) operacje kredytu długoterminowego; 

31) świadczenia przedsiębiorstw żeglugi morskiej, 
wykonywane w zakresie żeglugi mors~dej 

z wyjątkiem żeglugi przybrzeżnej; 
32) świadczenia w zakresie holownictwa i ratow

nictwa w żegludze morskiej; 

33) sprzedaż eksportowa, dokonywana mi rachu
nek własny, pod warunkiem udowodnienia 
osiągniętych z niej obrotów prawidłowo pro
wadzonymi księgami handlowymi i przepisa
nymi dQkumentami, a jeżeli chodzi ° przed
siębiorstwa państwowe, państwowo-spółdziel

cze i pozostaj ące pod zarządem państwowym
również sprzedaż z przeznaczeniem na eksport 
innym przedsiębiorstwom państwowym, pali.
stwawo-spółdzielczym, pozostającym pod .. a
rządem państwowym oraz pr?:edsięhiorstwom 
o kapitale mieszanym : państwowym, spółdziel
czym i związków f1amorządu terytorialnego, 
dokonuj ącym wy\VOZu towarów poza granice 
celne Państwa; 

34) świadczenia na rzecz firm zagranicznych, wy
nikające z obrotu uszlachetniającego czynnego, 
pod ' warunkiem udowodnienia obrotu prawi
dłowo prowadzonymi księgami handlowymi> 
i przepisanymi dokumentami; 

35) sprzedaż po cenach nominalnych .znaczków 
skarbowych, pocztowych i sądowych oraz 
blankietów wekslowych; I 

36) świadczenia spełniane za wynagrodzeniem, do 
którego mają zastosowanie przepisy o podatku 
od wynagrodzeń; 

37) utrzymywanie stołowni,jeżeli ilość stołowni

ków nie przekracza dziesięCiu; 
38) .oclnajmo,wanie pokojóvl umeblowanych, jeżeli 

ilość odnajmowanych pokojów nie przewyższa 
trzech; 

39) czynności polegające przeważnie na pracy fi
zycznej, której celem nie jest wytwarzanie 
lub przerób i które też nie są rzemiosłem 
w ' rozumieniu prawa przemysłowego; 

40) towary, o których mowa wart. 8, które: 
a) zostały zniszczone pod nadzorem organów 

władz podatkowych; 
b) zostaJy zniszćzone wskutek nieprzewidzia

nego wypadku w wytwórni albo W cza
sie przewozu lub magazynowania; warunki 
zwolnienia określi Mil"jster Skarbu VI dl'O
dze rozporządzenia ; 

c) zostały zużyte na próbki do badali. w labo
ratoriach wytwórni produkuj ących dane 
towary oraz do badań naukowych
w ilości określonej przez Ministra Skarbu; 

d) są przywożone z zagranicy przez podróż
nych na osobisty użytek bądź jako bez
płatne próbki - w ' ilości określonej przez 
Ministra Skarbu; 

e) stanowią deputaty pracownicze, wydawane 
przez podatnika w granicach norm okre
ślonych . przez Ministra ' Skarbu w . drodze 
rozporządzenia ; 

f) stanowią ubytki (art. 3 ust. 4) w grani
cach norm zaniku i norm wydajności, 
ustalonych przez Ministra Skarbu w drodze 
rozporządzenia; rozporządzenie to okre
śli rówmez warunki stosowania tych 
n orm ' oraz sposób obliczania zapasu towa
rów i półwyrobów. 
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g) są przywożone z zagranicy i przeznaczone 
na potrzeby zwierzchników państw ohcych 
i ich otoczenia podczas pobytu na polskim 
obszarzeceln·ym lub na pptrzeby przed
s,tawiCielstw dyplomatycznych państw ob
cych. 

Upoważnia się Ministra Skarbu do rozciąg

nięCia przepisów pkt 40) na inne towary. 

Art. 5. 1. Podstawę opodatko~ania stanowi 
obrót . . 

2. Obrotem jest odpłata za świadczenie bę
dące przedmiotem podatku poźa przypadkami 
wymienionymi. wart. 6. 

3. Jeżeli· jednak w przypadku wykonania 
częsclOwego umowa o świadczenie nie zawiera 
danych, umożliwiających określenie należności 

za sp~łnione świadczenia, 'obrót stanowi zapłata 

rzeczywiśCie w roku podatkowym otrzym.tlna; 
przy świadczeniach, polegających. na wykonywa
niu robót budowlanych - w przypadku wysta
wiania rachunków zaliczkowych (przejśCiowych)
obrotem jest suma, wynikająca z tych rachunk~-

4. Przy ' świadczeniach, .związanych z wyko
nywaniem zająda zawodowego (art. 26 pkt 5) 
lit. c), d), e), obrót stanowi zapłata rzeczywiście 

w roku podatkowym otrzymana. 
5. Nie włącza się do obrotu . podatków oraz 

oDłat, kt6re obciążają lub mogą obciążyć cbrót. 
Podatek obrotowy nie podlega jednak wyłączeniu 
z obrotu. 

6. Wyłącza się z obrotu po udowodnieniu pra
widłowo prowadzonymi księgami koszty przewozu 
i ubezpieczenia towarów wyłożone za nabywcę, 
wartość zwróconych towarów, udzielonych boni
fikat i skont, sumę odsetek prolongacyjnych po
branych przy świadczeniach rzeqy, a przy świad
czeniach, polegających na wykonywaniu robót bu
dowlanych -- również kwoty skreśleń z rachun
ków, dokonanych przez zleceniodawcę, jeżeli zwrot 
towaru, udzielenie bonifikat~ lub skonta, pobra
nie odsetek prolongacyjnych albo skreślenie z · ra
chunku dotyczy świadczeń dokonanych w tym 
samym roku podatkowym, w którym powstał 
obrót lub w roku poprzedzającym rok podatko
wy. Przepis zdania poprzedzającego nie ma za
stosowania do zwrotów towarów, o . których mowa 
wart. 8. 

Art. 6. 1. W instytucjach kredytu krótkoter
minowego obrotem jest suma należnych lub za
płacoQych . proc.:mtów t innych wynagrodzeń za 
świadczenia oraz zys,k brutto z dokonanych ope
racji obcymi 'walutami, dewizami, tudzież wszel
kiego rodzaju papierami wartościowymi. 

2. , U komisanta przy czynnośCiach komisowej 
sprzędaży obrotem jest suma należnej prowizji 
oraz innych wynagrodzeń za wykonane usługi, 
jeżeli komisant: 

1) działa na rachunek osób, opłacających poda
tek VI myśl dekretu niniejszego z tytułu sprze
daży towarów, będących przedrn,iotem komisu, 

2) prowadzi prawidłowe księgi handlowe t J,\do
wodni stosunek komisu umową pisem:lą' 'lub 
korespondencj ą, 

3) nie otrzymuje dla siebie, niezależnie od unó:
wionego wynagrodzenia kCr.:J.isowego, bądź 
zamiast , wynagrodzenia, różr.icy . mi ~::'ty c·~r ą 

istotnie osiągniętą a ceną sprzedażntl w.tab
ną w umowie komisu albo części t-ej ró1.ni.cy, 

4) sprzedaje towar w stanie nieprz0roM,on;:·11l. 

Przy czynnościach komisu, nie odrowiad~ją
tych wszystkim wyżej określonym Wt.l'tłru:om, 
uważa- się za Gbrót całkowitą sumę odpłaty, jaka 
przypadłaby komisantowi, gdyby działał na ra
chunek własny. 

Nie wymaga się warunku, określonego 
w pkt 1), jeżeli komisant działa na rachunek osób 
trzecich przy sprzedaży tych produktów roJnyU1 
oraz surowców i półwyrobów, ~.ę~be-lT)ycit dla 
rolnictwa lub przemysłu krajowego, który dl '\Iy- <. 

kaz ustali Miriister Skarbu w porozumiel!i'.l. 2: wła
ściwymi ministrami. Nie wymaga si.~ ló~iez 
warunku określonego w pkt 4) w przypadku ti\'JO-
ju zwierzęcia przy komisowej sprzedłlży rr.ięt'a. 

Ministrowi~l''łr~u służy prawo UZna"1:d r..ł

my należnejF~uwlZJj oraz innych WYl~!lg:'\'dzeń 
za wykonane usługi za obrót, mimo nieprcwadze
nia przez komisanta ksiąg handlowych, jeieli ~to
sunek komisowy i obrót wynikają z prawid~owo 
prowadzonych ksiąg handlowych komitenta. 

3. U komisanta przy czynnościach kómU1o
wego zakupu obrotem jest całkowita Sl~ma ' 

odpłaty, jaka przypadłaby komisantowi, gdyby 
działał na rachunek własny. W przedsi.~biorstwach 
pallstwowych i związków samorządu tc!'ytorial
nego oraz ich zrzeszeniach, w przedsi<::bi-orstwac!1 
pozostających 'pod zarządem państwowy'll lub 
związków samorządu terytorialnego, w cer.tralach 
spółdzielczo-państwowych, w przedsiębbrstwach 

państwowo-spółdzielczych oraz w s,~dzielnillch, . 
należących do Centralnego Związku Spółdziel- ' 
czego, przy . czynnościach komisowego zakupu 
obrotem jest kwota otrzymanej prowizji craz in
nych , w;\Wagrodzeń za ~konane . usługi pod wa
runkami wymienionymi w · ust, 2, który ma tu 
odpowiednie zastosowanie. 

4, Przy czynnościaćh wszelkiego , rodzaju po
średnictwa obrotem jest prowizja i ir.ne wyna
grodzenia za wykonane usługi. Jeżeli jednak po
średnik posiada towar lub nim dysponuje, obro
tem jest całkowita suma odpłaty, jakaby mu 
przypadła, gdyby działał we własnym imieniu i na 
własny rachunek. Przepisu zdania poprz~dniego 
nie stosuje się do ajentów d~iałających w imieniu 
i na rzecz przedsiębiorstw państwowych i zwi<jż

ków samorządu terytorialnego, przedsięb:orstw 
państwowo - spółdzielczych oraz przedsięb.iorstw 
pozostających pod zarządem państwowym lub 
związków samorządu terytorialnego. 

5, -u ekspedytora obrót stanowią wszellde 
wynagrodzenia należne za ' . świadczenia, wykony
wanę ' w I granicach zawartych przez niego umów 
~kspedycji, z odliczeniem poniesionych przez eka-
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pedytoca w imieniu i na rachunek zleceniodawcy 
i naPe:życie udowodnionych kosztów, związanych 
z wykonaniem umowy ekspedycji, jak np. kosztów 
przewozu obcymi środkami przewozowymi, wy
datków na opłacenie należności celnych, ubezpie
czenia itp., jeżeli w myśl umowy ekspedytor obo
wiązany jest wyliczyć się wobec zleceniodawcy 
z wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków 

kosztów. 
6. U 'podatników określonych wart. 3- ust. 2 

i 3 oraz w rozporządzeniach wydanych' przez Mi
nistra Skarbu na podstawie art. 3 ust. 9 podlega 
opodal1mwaniu wartość sprzedażna towarów , oraz 
iCh półwyrobów, do których ' te przepisy mają 
zastosowanie. Za wartość sprzedażną uważa się 

wartość towaru (półwyrobu) obliczoną według 
cen rynkowych, a w razie braku tych cen -
według cen szacunkowych ustalonych przez wła
dzę podatkową. 

7. ,W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa 
obrotem jest obliczona według cen rynkowych 
wat'tość towarów (półwyrobów) będących z prze
znaczenia przedmiotem obrotu handlowego tego 
przedsiębiorstwa. Dokonywana następnie sprzedaż 
tych towarów nie podleg~ oddzielnemu opodatko
w aniu przy zachowaniu warunków określonych 

w rozporządzeniu Ministra Skarbu. 

Art. 7. 1. Stawki podatku, jeżeli przepisy 
art. 8 i 9 inaczej nie stanowią, wynoszą: 

pkt 
1) 

od obrotów 
stawka 

podatku 
przedsiębiorstw wydawnictw książek, 

dzi~nników oraz czasopism, drukowa
nych na obszarze Rzeczypospolitej . 

2) a) ze sprzedaży lub wymiany nabytych 
w tym celu i nie przerobionych to
warów przez spółdzielnie należące do 
Centralnego Związku SpółdzielCzego, 
centrale spółdzielczo - państwowe, 

przedsiębiorstwa państwowo - spół
dzielcze, jak również przez przed;
siębiorstwa państwowe i związków

samorządu te'rytorialnego oraz przed
siębiorstwa pozostające pod zarzą

dem państwowym lub związków 
samorządu terytorialnego, 

b) ze sprzedaży lub wymiany surow
ców, półwyrobów lub wyrobów go
towych, wytworzonych na rachunek 
własny lub na zamówienie kontra
henta we własnym lub obcym przed
siębiorstwie przez spółdzielnie na
l eżące do Centralnego Związku Spół
dzielczego, a zatrudniaj ące łącznie 

do 50 robotników i zatrudnionych 
przy ' produkcji członków spółdzielni, 

~) spółdzielni, należących do Central-
nego Związku Spółdzielczego i zrze .. 
sżających rzemieślników, chałupni
ków oraz osoby trudniące się prze
mysłem ludowym lub domowym, ze 

1% 

pkt od obrotów 
stawka 

podatku 
sprzedaży lub wymiany wyrobów go
towych, wytwo~zonych sposobem 
rzemieślniczym przez spółdzielnię lub 
na jej rachunek przez jej członków 1,5% 

3) z ·czynności kredytowych z wyjątkiem 
zysku brutto z dokonanych operacji 
obcymi walutami, dewizami, tudzież 
wszelkiego rodzaju papierami warto-
ściowymi 2% 

4) ze sprzedaży lub wymiany nabytych 
w tym celu i nie przerobionych towarów 2,50/0 

5) a) ze sprzedaży lub wymiany sllrowców, 
półwyrobów lub wyrobów gotowych, 
wytworzonych na r achunek własny 
lub na zamówienie kontrahenta we 
własnym lub obcym przedsi,ębior-. 

stwie przez spółdzielnie należące do 
Centralnego Związku Spółdzielczego, 
cen,trale spółdzielczo - państwowe, 

przedsiębiorstwa państwowo - spół
dzielcze, jak również przez przedsię
biorstwa państwowe i związkow sa
morządu terytorialnego oraz przed-

/ siębiorstwa pozostające pod zarzą
dem państwowym lub związ~ów sa
morządu terytorialnego, 

b) przedsiębiorstw budowlanych pań
stwowych i związków samorządu te
rytorialnego oraz pozostaj ących pod 
zarządem państwowym lub zwi'ąz-

. ków samorządu terytorialnego. jak 
również spółdzielni budowlanych, 
należących do Centralnego Związku 
Spółdzielczego 3 % 

6) ze sprzedaży lub wymiany surowców, 
półwyrobów lub wyrobów gotowych, 

' wytworzonych na rachunek własny lub 
na zamówienie kontrahenta we włas-
nym lub obcym" przedsiębiorstwie 3,5 %' 

7) a) przedsiębiorstw budowlanych, 
b) z tytułu świadczell usług polegają

cych na wytwarzaniu, przerobie lub 
naprawie rzeczy, 

c) aptek, 
d) lekarzy, lekarzy weterynarii, lekarzy 

dentystów, uprawnionych techników 
dentystycznych, techników denty
stycznych, felczerów, położnych i pie-
lęgniarek 4 % 

8) adwokatów i obrońców sądowych . 6 % 
9) z prowizji i innych wynagrodzeń (art. 6 

ust. 2 zdanie 1, ust. 3 zdanie 2 i ust. 4 
zdanie 1) . .-; 10 % 

10) wszystkich nie wymienionych w punk-
tach poprzedzająC7ch 5 % 

, 2. Nie uważa się za przerób towaru czynności I przygotowawczych, dokonywanych zgodnie z ist
Jliejącymi zwyczajami przed sprzedażą tych te-

U, ,. r. 
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warów w przedsiębiorstwach handlowych lub na 
ich zlecenie w obcych przedsiębiorstwach prze
mysłowych. 

Art. 8. 1. Od obrotów, osiągniętych przez 
producenta oraz importera' ze sprzedaży lub wy
miany, zarówno połączonej jak i nie połączonej ze 
świadczeniem usług, następujących towarów oraz 
ich namiastek i ekstraktów, stawki podatku wy
noszą: 

pkt 

1) 

2) 
3) 

4) 
5) 

6) 
7) 

.. 8) 

9) 
10) 
11) 

12) 

towar 
(namiastka, ekstrakt) 

stawka 
podatku 

Wino musujące gronowe 
Wino gazowane gronowe 

Wino gronowe 
Wino owocowe musujące gazowan€ 
ViTino owocowe, moszcz winny i miód 

pitny 

Piwo 
Cukier skrobiowy (również i w wyro-

bach) 
Sztuczne środki słodzące 

Karty do gry z papieru 
Karty do gry z innych materiałów 

Drożdże nadające się do wypieku (pie-
karniane) 

Kwas octowy, 

35% 
30% 
25% 
15% 

10% 
22% 

40% 

20% 
50% 
75% 

80% 

.25% 

2. Ekstraktem w rozumieniu niniejszego de
kretu jest produkt, zawierający podstawowe su
rowce lub na'miastki tych surqwców, służące do 
wyrobu towarów" o których ' mowa w ust. 1, 
a nadaj ący się do w:yrobu tych towarów w dro
dzerozcieńczenia, przyrządzenia lub w drodze , 
innych prostych zabiegów, jeżeli w ich wyniku 
otrzymuje się te towary albo ich namiastki. 

3. Namiastką jest towar zastępujący w użyciu 
towary, okwrych mowa w ust. 1. 

4. Za piwo uważa się napój otrzymany w dro
dze fermentacji alkoholowej za pomocą drożdży 
ze słodu !l dodatkiem chmielu albo także kuku
rydzy lub innego źboża, wszelkiego rodzaju cukru 
i substancji ba~wiących. 

Za słód uważa się każde zboże sztucznie kieł
kowane. 

5. Za cukier skrobiowy uważa się .cukier 
w postaci syropu oraz w stanie stałym otrzymany 
ze skrobi (krochmalu) niezależnie od tego, czy 
przy jego wyrobie użyto innych . rodz~jów cukru 
lub produktów zawierających cukier. 

Do mieszaniny cukru· buraczanego i skrobio
wego stosuje się stawkę podatkową przewidzianą 
dla cukru wyżej opodatkowanego. 

6. Za sztuczne środki słodzące uważa się 
wszelkie nadające się do słodzenia związki che
miczne, wytworzone syntetycznie, a posiadające 
wyższą słodycz niż cukier (sacharoza). 

Do sztucznych środków słodzących zalicza się 

również takie wyroby, zawieraj ące syntetyczne, 

.. ". 'r ~ 

substancje słodzące,które nadają się do słodzenia 
produktów spożywczych, jak również takie związ
ki chemiczne, które za pomocą prostych zabiegów 
chemicznych mogą być przetworzone na synte
tyczny środek słodzący. 

7. Za karty do gry uważa się wszelkie karty, 
których można używać do · gry bez względu na 
ich formę i rodzaj znakó"..,. na nich zamieszczo:" 
nych. 

Nie uważa się za karty do gry kart ' przezna
czonych: _ 

a) do gier, mających na celu wyłącznie za
bawianie lub pouczanie dzieci, 

b) do celów r eklamowych na warunkach usta
lonych przez Ministra Skarbu. 

Minister Skarbu może uznać za: wytwórnię 
kart do gry zakłady.trudniące się zarobkowo go
prowadzaniem używanych kart do gry d,o stanu 
ponownej używalności. W tym przypadku karty 
takie podlegają podatkowi na równi z nowymi. 

8. Za kwas octowy uważa się produkt otr.zy
many w drodze suchej destylacji drzewa lub in
nych zabiegów chemicznych, w stanie oczyszczo
nym, z wyjątkiem produktu otrzymanego w dro
dze fermentacji octowej płynów alkoholowych. 

9. Upoważnia się lVIlnistra Skarbu do okre
ślania w drodze rozporządze,ń surowców, jakich 
wolliO używać do wyrobu towarów, ° których 
mowa w ust. 1\ jak również do określania wa
runków wyrobu tych towarów. 

Art. 9. 1. Stawki podatku od obrotów osiąg
niętych ze sprzedaży lub wymiany konsumentom 
z wyjątkiem sprzedaży do dalszej odsprzedaży, 

wytwarzania lub przerobu, następujących toWa
rów, jeżeli nie podlegają one stawce z art. 8: 

a) kamieni szlachetnych i półszlachetnych, 
pereł, korali i bursztynów, wszelkich wy
robów z platyny, złota i srebra oraz sto
pów tych metali; wyrobów pozłacanych, 
wyrobów z kości słoniowej, masy perło
wej i szyldkretu, 

b) wyrobów, do który jako część składqwa 

wchodzą przedmioty wymienione wyżej 
pod literą a), 

c) wyrobów kryształowych, wszelkich · wy
robów porcela.1'lowych i majolikowych po
chodzenia zagranicznego oraz wyrobów 
marmurowych i alabastrowych, 

d) obrazów, rzeźb oraz innych dzieł sztuki 
z wyjątkiem dzieł żyjących artystów kra-
jowych, ' 

e) wszelkich przedmiotów antycznych z wy-
jątkieill' książek, • 

f) dywanów, kilimów, makat, gobelinów itp. 
pochodzenia zagranicznego lub antycznych 
pochodzenia krajowego, 

g) tkanin pochodzenia zagranicznego, wyko
nanych z jedwabiu natu,ralnego, wyrobów 
z takich tkanin oraz pończoch gazowych, 
perlonów, nylonów itp., 
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h) futer i wyrobów futrzanych pochodzenia 
zagranicznego oraz futer szlachetnych (jak 
bobr owe, w y drowe, karakułowe itp.) i wy
robów z tych futer pochodzenia krajowego, 

i) galanterii skórzanej pochodzenia zagra_O 
nicznego, 

j) wszelkiego rodza ju broni myśliwskiej 
z wyjątkiem broni, zakupionej przez insty
tucje urzędowe dla służby leśnej, 

l,) fortepianów, pianin i fisharmonii, 

l) sa~ochodów osobowych i motocykli o po
jemności powyżej 125 cm3 pochodzenia 
zagranicznego, przeznaczonych do pry
watnego użytku, 

ł) powozów, przeznaczonych do prywatnego 
użytku, 

m) aparatów i obiekty~w fotograficznych 
o. sile światła ponad 1 :3,5, 

n) kawior u, ostryg, homarów, łososi, jesio
t rów, pasztetów i serów pochodzenia za
granicznego 

wynoszą: 

A) 11 ,5 % - od obrotów określonych w art. 7 
u st. 1 pkt 2), 

B) 12,5% - od obrotów określonych watt. 7 
ust. l pkt 4), 

C) 13 J~ - od obrotów określonych w art. 7 
ust. 1 pkt 5) lit. a), 

D) 13,5 - od obrotów określonych w art. 7 
u st. 1 pkt 6), 

E) 1576 - od obrotów określonych w art. 7 
pkt 10). 

2. Wątpliwości, czy znajdujący się w obrocie 
handlowym artykuł należy do jednej z kategorii 
wymienionych w ust. 1, r bzstrzyga Minister Skar
bu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 

i Handlu. 

3. Upoważnia się Ministra Skarbu do wpro
wadzania zmian i uzupełnień w liście towarów, 
wymienionych w ust. 1, ' w drodze rozporządzeń, 
wydawanych VI porozumieniu z Ministrem Przemy
słu i Handlu. 

Art. 10. 1. Jeżeli podatnik wykonuje świad- · 
czenia kilku rodzajów, podlegające różnym staw
!com wymienionym wart. 7-9, do każdego. ro
,dzaju świadczeń stosuje się stawkę właściwą dla 
danego rodzaju świadczenia. 

2. Świadczenie usług połączone ze świadcze
niem nabytych lub wytworzonych w tym celu 
towarów (art. 7 i 9) · podlega stawce właściwej 
dla świadczenia #usług. 

3. Jeżeli przerabiający lub zużywający używa 
nabytego towaru niezgodniez przeznacz~niem, 
które było podstawą zastosowania niższej stawki 
podatku lub nabycia towaru po mzszej cenie, 
obowiązany jest uiścić tytułem. podatku dopłatę 

do najwyższej stawki podatku lub do najwyższej 
ceny towaru. 

4. Ubytki i braki towarów (art. 3 ust. 2, 3 i 9) 
we wszelkich fazach produkcji, począwszy od 
półwyrobu, podlegają najwyższej stawce podatku 
przewidzianej dla danego towaru. 

5. Stawk i podatkowe, o których mowa wart. 7 
ust. 1 pkt 2) i pkt 5), art. 9 ust. 1 lit. A) i C), 
zwolnienia . od , podatku w myśl art. 4 oraz ulgi , 
udzielone na mocy art. 20, nie przysługują spół

dzielniom, co do których Centralny Związek Spół
dzielczy lub upoważniona przez Związek właściwa 
centrala spółdzielni bądź centrala spółdzielczo

państwowastwierdzi, że działalność spółdzielni 

jest n iezgodIla z zasadami ruchu spółdzielczego; 

ulga nie przysługuje poczynając od dnia, od któ
rego według orzeczenia Centralnego Związku 

Spółdzi€lczego bądź wymienionych central dzia
łalność spółdzielni nie była zgodna z zasadami 
r!:1chu spółdzielczego. 

6. Stawki podatku przewidziane wart. 7 
pkt 1), pkt 4) i pkt 6) - 10) podwyższa się o 50 % 
w p~zypadkach, gdy podatnicy, obowiązani dll 
prowadzenia ksiąg handlowych, uproszczonych 
lub podatkowych,; ksiąg tych w ogóle nie prowa
dzą, albo też księgi te nie zostaną uznane za do
wód lub zostaną pominięte przy ustalaniu podsta
wy opodatkowania. 

\V przypadku rozpoczęcia prowadzenia ksiąg 

w ciągu roku podatkowego podwyżka stawek usta
je z końcem miesiąca, w którym rozpoczęto pro
wadzenie ksiąg. 

7. Przepis ust. 6 nie ma zastosowania w przy
padkach przewidżianych wart. 6 ust. 2 zdanie 
ostatnie. 

Art. iL Rokiem podatkowym jest rok kalen-:
darzowy, w którym powstaje obrót podatkowy 
(art. 5 i 6). 

Art. 12. 1. . Obowiązek podatk(')~y powstEje 
z chwilą rozpoczęcia wykonywania świadczeJ1 pod
legających podatkowi (art. 3 ust. 1) bądź z chwilą 
powstania okoliczności określonych w ·art. 3 ust. 2 
i 3 oraz w rozporządzeniach ,wydanych 'przez Mi-
nistra Skarbu na podstawie art. 3 ust. 9. . 

2. Obowiązek podatkowy końezy się z upły

wem roku podatkowego, w ciągu którego zaprze- ' 
stano . wykonywania świadczeń podlegających po
datkowi lub ukończono rozrachunek z tytułu do
konanych świadczeń (art. 5 ust. 3 i 4), bądź 
z upływem roku podatkowego, w ciągu którego 
ustały okoliczności określone wart. 3 (ust. 2, 3 

9). 

Art . . 13. Upoważnia :;;ię Ministra Skarbu do 
wprowadzania w drodze rozporządzeń obowiązkl!' 
wpłacania zaliczek na podatek obrotowy oraz 
przedpłat na poczet tych zaliczek dla wszystkich 
lub niektórych grup podatników. Rozporządzenia 
te określą -sposób obliczania zaliczek i terminy icn 
płatności oraz podstawę ustalania wysokości przed
płat na zaliczki, termin i tryb ich uiszczania. 

, . 
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Art. 14. Różnica pomiędzy ustaloną przez 
władzę wymiarową za r ok podatkowy kwotą po
datku a kwotą należnych zaliczek płatna jest 
w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji u s ta
lającej zobowiązanie podatko~'le. 

Art. 15. 1. W razie nieopodatkowania świad
czeń rzeczy lub uzasadnionego podejrzenia co do 
ich nieopodatkowania władza podatkowil ma pra
wo zająć te r zeczy, o ile pozostają one jeszcze 
w obrocie handlowym, bez względu na prawa osób 
trzecich, celem pokrycia należności podatkowej . 
Przepisu tego n ie stosuje się, gdy osoby te udo
wodnią,że świadczenia te zostały opodatkowane 
lub że nabyły swe prawa do rzeczy w dobrej 
wierze. 

2. Zajęcie i sprzedaż rzeczy następuje w try
bie egzekucji administracyjnej. 

Art. 16. 1. Minister Skarbu może na warun
kach przez siebie określonych nałożyć obowiązek 
składania zabezpieczenia należności podatkowej 
przez osoby, "które wytwarzają, przerabiają, zuży
wają, magazynują lub przewożą towary, stano
wiące przedmiot świadczenia obciążonego podat
kiem obrotowym, w przypadku: 

a) nabywania towaru do przerobu lub zuży
cia za zwolnieniem od podatku lub za 
niższą stawką albo po niższej cenie, jeżeli 
ulgi te są uzależnione od przeznaczenia 
towaru do określonego celu, 

b) gdy przedsiębiorstwo nie stanowi własno
ści podatnika, 

c) uzasadnionej obawy, że podatek nie zo
stanie uiszczony VI przepisanym terminie 
). w należnej wysokości. 

2. Koszty z abezpieczenia w przypadkach okre
ślonych w ust. 1 pkt a) i , b) ponosi podatnik. 

DZIAŁ II. 

Szczególne zasady opodatkowania. 

Art. 17. 1. Upoważnia się '1V1inistra Skarbu ,do 
zryczałtowania w drodze rozp~ądzenia 12oboru 
podatku od niektórych grup podatników, nie pro
'wadzących ksiąg handiowych, bez ustalenia sum 
obrotu w ' poszczególnym przypadku. Ryczałtem 
mogą być objęte równocześnie podatek oraz opłata 
za kartę rejestracyjną. Rozporządzenie Ministra 
Skarbu ustali sposób zryczałtowania podatku, pod
stawę obliczenia oraz terminy płatności. 

2. Upoważnia się również Ministra Skarbu. 
do określania w drodze rozporządzeń dla niektó
rych grup podatników, nie prowadzących ksiąg 

handlowych, spośobu zryczałtowania podatku 
w stosunku procehtówym do otrzymywanych przez 
podatników kwot za wykonywane świadczenia. 

Art. 18. Upoważnia się Ministra Skarbu do 
wprowadzania w drodze rozporządzeń w porozu
mieniu ' z zainteresowanymi ministrami scalonego 
podatku obrotowego od obrotów, wynikających 

ze sprzedaży poszczególnych rodzajów towarów 

., 

przez poszczególnych podatników, od wszystkich 
lub n iektórych faz i rodzajów obrotów. Stawki te
go pO<fatku mogą być ustalane od jednostki wagi 
l ub od sztuki. Rada Min istrów na wniosek Ministra 
Skarbu przedstawiony w porozumieniu z Prezesem 
Centralnego Urzędu P lanowania może ustal ać staw
ki scalonego podatku obrotowego wyższe od sta
,wek, j akie b y wynikały ze zsumowania stawek 
podatku obrotowego za poszczególne fazy i r odza
je obrotów. 

Art. 19. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu 
w zakresie opodatkowania' przedsięb iorstw państwo
wych i samorządowych , przedsiębiorstw państwo

wo-spółdzielczych oraz przedsiębiorstw pozosta
j ących pod zarządem państwowym do wprowa
dzania w porozumieniu z właściwymi ministrami: 
l) stawek podatku w innej wysokości niż prze

widziane wart. 7, 8 i 9; 
2) stawek podatku określonych od jednostki wagi 

towaru lub od sztuki albo od innej podstawy 
opodatkowania ;-

3) jednokrotnego podatku obrotowego od wszyst
kich lub niektórych faz i rodzajów obrotu, 
od poszczególnych przedsiębiorstw lub grup 
przedsiębiorstw, · od Poszcz.ególnyt h towarów 
lub grup towarów, przy czym stawki podatku 
mogą być wyższe lub niższe od stawek, jakie 
by v.;ynikały ze zsumowania stawek podatku 
obrotowego za poszczególne fazy i rodzaje 
obrotów; Minister Skarbu określi podatnika 
bądź podatnika i płatnika jednokrotnego po.., 
datku obrotowego. 
2. W przypadku określenia , stawek podatku 

w różnej wysokośCi, uzależnionej od przeznacze
nia towaru, ustalanie ceny towaru następować 
będzie w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

3. Minister Skarbu ustala ceny towarów ob
jętych w dniu 31 grudnia 1948 r.monopolami 
skarboVolymi. 

Art. 20. Minister Skarbu może w drodze rozpo
rządzeń zwalniać od podatku ca1:kowicie lub czę
ściowo poszczególne rodzaje świadczeń (towarów) 
w całym Państwie 14b na poszczególnych jego 
obszarach i określać ' warunki całkowitego lub 
częściowego zwolnienia od podatku. 

Art. 21. Urząd skarbowy (rewizyjny) może 
zwolnić od podatku podatników, których podatek 
nie przewyższałby kwoty 5.000 . zł w stosunku 
rocznym. 

D Z I A Ł III. 
Obowiązek zgłoszenia. 

Art. 22. 1. Obowiązek podatkowy należy co
rocznie zgłosić. Zgłoszenie potwierdza się przez 
wydanie. karty rejestracyjnej. Obowiązek zgłosze
nia nie dótyczy osób, wykonujących wyłącznie 
świadczenia zwolnione od podatku na podstawie 
art. 4. 

2. . Kartę rejestracyjną należy uzyskać: 
1) na każdy należący do przedsiębiorstwa od·: 

dzielny zakład handlowy, usługowy, prze
mysłowy, rzemieślniczy i górniczy oraz na 
każdy oddzielny skład; 

'./ 

; . 
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2) na każde przedsiębiorstwo handlu obnośnego, 
rozwoźnego i jarmarcz.nego, na każde przed
siębiorstwo wyrębu lasu oraz na każde przed
siębiorstwo wykonywane bez utrzymywania 
oddzielnych zakładów; 

3) na każde zajęcie zawodowe i wszelkie inne 
zatrudnienie o celach zarobkowych. 
Art. 23. 1. Za oddzielny zakład handlowy .lub 

usługowy uważa się stałe lub ruchome, za'mknię
te lub otwarte pomieszczenie albo część takiego 
pomieszczenia, albo dwa lub więcej bezpośrednio 
ze sobą połączonych lub znajdujących się w obrę
bie jednego obej ścia pomieszczeń, w których do
konywa się czynności handlowych lub usługowych. 

2. Za oddzielny zakład w przedsiębiorstwie 
komunikacyjnym uważa sIę cały zespół urządzeń 
objętych j edną koncesją· 

3. Za oddzielny zakład przemysłowy (wy
twórnię, pracownię, warsztat, zakład rzemieślni
czy) uważa się stałe lub ruchome, zamknięte lub 
otwarte pomieszczenie albo" część takiego po
mieszczenia, albo też dwa lub więc€j pomieszcżeń, 
bądź znajdujących się w obrębie jednego obejścia, 
bądź też stanowiących j ednolity zespół gospodar
czy i służących do jednego r odzaju produkcji lub 
choćby do kilku rodzajów, j eżeli stanowią one 
kolejne stopnie obróbki albo przerobu tych samych 
ńi.ateriałów i wytworów lub znajdują się w związku 
m~asadnionym potrzebami głównej proaukcji. 

4. Za oddzielny zakład górniczy uważa się 
zespół szybów, sztolni, wi~ż wiertniczych i tym 
podobnych urządzeń należących do jedneg.o przed
siębiorstwa, a znajdujących się w obrębie jednego 
terenu kopalnianego i służących do wydobywania 
tego samego produktu; w ydobywania ubocznych 
produktów kopalnianych przy ' prow,..dzeniu głów
nej eksploatacji górniczej nie uważa się za od-
dzielny zakład. ' -

5. Za oddz~elny skład uważa się zp.mknięte 
lub otwarte pomieszczenie albo część takiego po
mieszczenia - albo dwa lub więcej bezpaśrerul.io 
połączonych ze sobą pomieszczeń poza obrębem 
zakłaau, służących wyłącznie do przechowywania, 
przesuszania, oczyszczania, sortowani:a, 'brakowa
nia, . przeładowywania lub pakowania tGW,arów 
przeznaczonychdD sprzedaży, jak również ' do prze
chowywania maszyn, narzędzi, surowców i ma- : 
teriałów niezbędnych do produkcji, tudzież za- : 
pasÓw żywności, odzieży itp. artykułów służący.ch 
do zaopatrywania własnych robotników. Nie sta- ' 
nowi jednak ani oddzielnego składu. ani zakładu 
pomieszczenie utrzymywane przez • spółdzielnie : . 
mleczarskie i prz.eznaczone do zbierania i zlewa- l 

nia mleka, jak również do odwirowywania mleka 
chudego (śmietańczarnia). 

6. Za przedsiębiorstwo handlu ! obnośnego 
uważa się sprzedaż towarów ze skrzyni, kufra" 
walizy, kosza i innych opakowań przenoszonych ' 
z miejsca na miej!"ce przez sprzedawcę. 

'l. Za przedsiębiorstwo handlu rozwoźnego 
uważa się sprzedaż towaI'ÓW z wozu, łodzi l lll- ' 

lłych urządzeń poruszanych siłą mechaniczną, ludz--l 
ką lub zwierzęcą. . l 

8. Za przedsiębiorstwo handlu jarmarcznego 
uważa się sprzedaż towarów na jarmarkach i tar~ 
gach, .trwających ponad trzy dni, przez osoby, 
które nie posiadają stałego zakładu; stoiska, kio
sku lub ipnego pomieszczenia na targach, jar
markach . i wystawach gospodarczych nie uważa 
się za oddzielny zakład. 

9. Za oddzielne przedsiębiorstwo uważa się 

każdy wyrąb lasu wraz z pierwiastkową obróbką 
drewna, dokonywany w obrębie jednej lub kilku 
graniczących ze sobą parcel (oddziałów) leśnych. 

10. Za obejście w rozumieniu niniejszego de
kretu uważa się wszelkiego rodzaju budynki i bu
dowle wraz z podwórzami, placami składowymi, 
przej ściami, dojazdami itp. gruntami, przylega
j ącymi do budynków i budowli, o ile należą one 
do jednej osoby lub .kilku osób w częściach ułam

kowycn i nie są przedzielone ulicą, placem pub
licznym lub obcą własnością. 

Art. 24. · Ministrowi Skarbu w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu ' służy prawo 
określania w drodze rozporządzeń poszczególnych 
rodzajów zakładów jako handlowych, przemysło
wych bądź usługowych. 

Art. 25. 1. Dla zakładu, w którym wykony
wane są różnorodne świadczenia (handel, wytwór
czość, usługi), istnieje obowiązek uzyskania od
rębnych kart rejestracyjnych, odpowiednich dla 
poszczególnych rodzajów świadczeń. 

2. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo przemysło

we oprócz zakładu przemysłowego w obrębie ' jego 
obejścia prowadzi także zakład handlowy celem 
sprzedaży w nim wytworów własnej produkcji, 
zakładu handlowego nie uważa się za oddzielny 
w rozumieniu art. 22 ust. 2 pkt 1). . 

3. Przepis ust. 2 ma również zastosowani.e 
w przypadku, jeżeli w obrębie obejśFia zakładu 
rzemieślniczego prowadzona jest także sprzedaż 

wytworów produkcji obcej, zwiąźanych z wyko
nywanym rzemiosłl.łm, o ile obroty osiągane z tej 
sprzedaży nie ' przekraczają 100/0 całkowitego 
ob.rotu zakładu.'" 

Art:26. Opłaty za karty rej estracyjne wynoszą: 

Oznaczenie. zakładów, 
przedsiębiorstw i zajęć 

1. Zakłady handlowe i usługowe: 

rocznie 
złotych 

a) obowiązane do prowadzenia 
handlowych 

ksiąg 

7.500 
b) obowiązane do prowadzenia ksiąg 

uproszczonych 5.000 
c) pozostaJe 3.000 

2. Przedsiębiorstwa 'handlu: 
a) mzwoźnego i jarmarcznego ~ 1.500 

b) obnośnego " 500 
3. Zakłady przemysłowe, .rzemieślnicze 

oraz przedsiębiorstwa wyrębu lasu: 
a) obowiązane do prowadzenia ksiąg 

handlowych ••••••••• 7.500 
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b) obowiązane do prowadzenia ksiąg 
uproszczonych 5.000 

c) pozostałe 1.500 
4. Składy 500 

5. Zajęcia zawodowe: 
a) pośrednicy handlowi, ekspedytorzy " 

międzymiastowi (nie posiadający ta-
boru) i: agenci celni . 5.000 

b) pomocnicy podróżujący, ajenci i ma": 
klerzy ubezpieczeniowi, . ajen,ci 
przedsiębiorstw przewozowych i ko-
munikacyjnych 1.000 

c) adwokaci i obrońcy sądowi . 2.500 
d} notariusze, inżynierowie, architekci 

i technicy . 2.000 
e) lekarze, lekarze weterynarii; leka

rze dentyści, uprawnieni technicy 
dentystyczni, technicy dentystyczni, 
felczerzy, położne i pielęgniarki . 1.500 

6. Wszelkie inne przedsiębiorstwa, zakłady 
oraz zajęcia zawodowe i zatrudnienia 
o celach zarobkowych: 
a) obowiązane do prowa~nia ksiąg 

handlowych 7.500 
b) obowiązane do prowadzenia ksiąg 

uproszczonych 5.000 
c). pozostałe 1.500 

Art. 27. W przypadku, gdy obowiązek pro
wadzenia ksiąg handlowych lub uproszc~onych 
powstaje w ciągu roku podatkowego, na podatniku 
ciąży obowiązek dopłaty do uiszczonej pierwotnie 
opłaty za kartę rejest~acyjną w ciągu tygodnia, 
licząc od dnia powstania obowiązku prowadzenia 
ksiąg handlowych lub uproszczonych. Dopłatę 
uiszcza się w stosunku całorocznym, jeżeli obo
wiązek powstaJ przed dniem 1 lipca, w stosunku 
zaś półroc~nym, jeżeli obowiązek ten powstał 
w dniu lub po dniu 1 lipca. 

Art. 28. 1. Opłaty za karty rejestracyjne 
uiszcza się na każdy rok podatkowy w miesiącu 
grudniu roku poprzedniego. 

2. Jeżeli wykonywanie przedsiębiorstwa lub 
zajęcia rozpoczęto albo też zakład lub skład 

. otworzono w cią~ roku podatkowego, op'łatę 
za kartę rejestracyjną należy uiścić przed rozpo
częciem działalności. Opłata za kartę rejestracyjną 
wynosi pełną kwotę określoną wart. 26, ' jeżeli 
działalność rozpoczęto przed dniem 1 lipca, a po
łowę tej kwoty, jeżeli działalność rozpoczęto 
w dniu lub po dniu 1 lipca. 

3. Od przedsiębiorstw wykonywanych w miej
scowościach uzdrowiskowych i lęczniczych sezo
nowo, tj . nie dłużej niż przez 6 miesięcy w ciągu 

roku, można uiszczać opłaty za karty rejestracyjne 
w wysokości połowy kwoty określonej wart. 26. 
W innych miejscowościach od przedsiębiorstw se
zonowych można uiszczać oVłaty za karty rejestra
cyjne w wysokości połowy opłaty (art. 26) Za ze
zwoleniem właściwego urzędu skarbowego (rewi
zyjnego). Jeżeli przedsiębiorstwo wykonywane jest 

• 

/ , 

w dalszym ciągu po upływie okresu sześciomie.. 
sięcznego, na podatniku ciąży obowiązek dopłace
nia różnicy między opłatą całoroczną i p~łroczną 
w ciągu siedmiu dni od upływu okresu sześciomie
sięcznego. 

Art. 29. 1. Karta rejestracyjna ważna jest 
w okresie i miejscu wykonywania przedsiębiorst
wa (położenia zakładu) lub zajęcia albo posiadania 
składu, wymienionych w karcie, i nie może być od-

, stąpiona przez osobę, dla której została wydana. 
2. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo (zakład) lub 

skład obejmuje wskutek śmierci właściciela 'ego 
spadlwbierca (spadkobiercy), nie powoduje to obo
wiązku uiszczenia nowej opłaty za kartę rejestra-

, cyjną pod warunkiem zawiadomienia o tym zda
rzeniu właściwego urzędu skarbowego (rewizyjne
go) w ciągu dni siedmiu, licząc od dnia objęcia 
przedsiębiorstwa (zakładu) lub składu. Przepis 
zdania poprzedzającego ma odpowiednie zastoso
wanie w przypadku przekształcenia pr:zedsiębiorst-

, wa jednoosobowego w spółkę jawną, w przypad
: ku przystąpienia nowego spólnika lub wystąpienia 
· spólnika ze spółki jawnej, a także w przypadku po
, łączenia się (fuzji) dwu lub więcej osób prawnych. 
· - 3. Zmiana miejsGa wykonywania przedsiębior
! stwa (położenia zakładu, sJrtadu) lub zajęcia nie 

powoduje obowiązku pOrlownego uiszczenia opłaty , 
za: kartę rejestracyjną pod warunkiem zawiado-

" mienia w ciągu dni siedmiu, licząc od dnia rozpo-
, ezęcia czynności · zw.iązanych z przeniesieniem, 
: zarówno urzędu skarbowego (rewizyjnego), który 
: wydał kartę, jak i urzędu skarbowego (rewizyjne-
: go} właściwego dla nowego miejsca wykonywania 
prżędsiębiorstwa (położenia zakładu, składu) lub 

, zajęcia. 
4. W razie zaginięcia karty rejestracyjnej urząd 

· skarbowy (rewizyjny), który wydał kartę, wystawi 
, na prośbę podatnika zaświadczenie, stwierckające 
, uiszczenie opłaty za kartę rejestracyjną. 

D Z I A Ł IV. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 30. W dekrecie z dnia 16 maja 1946 r . 
o postępow.aniu podatkowym (Dz. U. R. P~ Nr 27, 
poz. 174), zmienionym ustawą z dnia 25 lutego 
1948 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 94), dotychczasowy 
tekst przepisu art. 74 oznacza się jako ust. 1 i do-

, daje się ustępy 2, 3; 4, 5 i 6 w następującym brzmie
niu: 

'. ,,2. W .zakresie wytwarzania jak i poszczegól
; nych jego faz, a także w zakresie przerobu; zuży

cia, magazynowania, przewozu oraz sprzedaży nie
których towarów lub grup towarów, jak również 
ich półwyrobów, nie wyłącząj,ąe artykułów mono-

, polów skarbowych i losów loterii; Minister Skar-
, bu może w drodze rozporządzenia ' wprowadzać , 

specjalny nadzór podatkowy, odrębne postępowa
nie. podatkowe, zakazy i ograniczenia oraz określać 

ł obowiązki, skutki ich niewykonania, koszty specjal-
nego nadZoru podatkowego" obciążająee podatnika 

. ~ " " 
:f " 

· 4~~ 
,;,,;i.;t:~ 
'r;·~:;~ti~ 
. ,t"'~i!' 
\j)~~\~ 

" . ..... ·~'r}~ 

. -~.~~~~~~ 
, ' 

" (' "!~:.t: 
,- ".o--

I -,!< ;..:;." 
. :, .. 

. :--~>·:t{r 
-" ~ ;<;if;~ 

" 

" .',:,::;~~.~ 

:;;~{l 
, 1.~::1(~ 

:t 
'Ą 

o,' j~ 
.: . ., 

" ......• 

t': 
.r .. " .... 

" '" .~- -, ~~ 

, .. ::'; 

.r, 



. ' 

-' , . 

(~, . 
~. , 

: ; 

:.) 

. ' .<. 

-. " ~ 

: • 'c\ • 

:.. I 

"',. 
L", 
,I" 

'. , " . 

r,'o 

".',. \ 

,;' 

': 

"", 

l·' 

'. :.. 

'. 

Dziennik Ustaw Nr 52 1078 Poz. 413 

v; poszczególnych przypadkach, jak również stan, 
f'Ormę, ~akowanie i oznaczanie towaru oraz odpo
wiedziairiość podatnika lub osób trzecich za poda
tek. 

3. W przypadku wprowaazenia specjalnego 
l'.adzoru podatkowego bądź również odrębnego po
stępowania podatkowego mają zastosowanie prze
pisy niniejszego dekretu ze zmianami wynikający
mi z przepisów wydanych na podstawie ust. 2 
i 4-6. 

4. Minister Skarbu w wykonaniu specjalnego 
nadzoru podatkowego może wydawać specjalne 
przepisy w zakresie księgowości, nie wyłączając na
ło·żenia obowiązku wydawania rachunków konsu
mentom na sprzedaż towarów, o których mowa 
wart. 8 i 9 dekretu z dnia 25 października 1948 r. 
o podatku obrotowym (Dz. U. R. ' P. Nr 52, 
poz. 413). 

5. Wytwarzanie, przerób, zużycie, magazyno
wanie lub sprzedaż niektórych. towarów lub grup 
towarów oraz wyrób, kupno i sprzedaż, zamiana 
lub wypożyczanie masżyn, przyrządów oraz naczyń, 
służących do wyrobu bądź opakową.nia tych tQwa- ' 
rów, może być uzależnione od uzyskani;v- specjal
nych zezwoleń władz podatkowych. Nabywanie to_O 
warów w przypadkach, gdy stawka podatku lub 
cena towaru j.est niższa~względu na przeznacze
nie towaru, może być również uzależnione od uzy
skania zezwolenia władzy podatkowej. Warunki 
i tryb udzielania zezwoleń określi w drodze roz
porządzenia Minister Skarbu w porozumieniu ' 

. z właściwymi ministrami. 
6. Przepisy ust. 2-5 nie dotyczą przedsię

biorstw państwowych, przedsiębiorstw państwowo

spółdzielczych oraz przedsiębiorstw pozostających 
pod zarządem państwowym, mogą byc jednak w 
zakresie opodatkowania tych przedsiębiorstw wpro
wadzane zarządzeniami Ministra Skarbu w porozu
mieniu z właściwymi ministrami. Zarządzeniami, 
o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być 
również wprowadzone ograniczenia w obrocie lub 
w przywozie z zagranicy towarów objętych w dniu 
31 grudnia 1948 r. monopolami skarbowymi." 

Art. 31. W dekrecie z dnia 16 maja 19i6 r. 
c zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. R. P. Nr 27, 
poz. 173), zmienionym dekretem z dnia 28 lipca 
1948 r. (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 248), wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 33 dodaje się nowy ust. 3 w brzmien:u: 
,,3. Dowodem wykonania zobowiązania po
datkowego jest ponadto w przewldzianych 
w prawie przypadkach znak pódatlt u\v'y (opa
ska, pieczęć, stempel itp.) według wzoru 0kre
ślonego przez Ministra Skarbu" ; 

2) wart. 34 po ust .• 2 dodaje się nowy, oznaczony 
jako 3, ustęp w brzmieniu: 
,,3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub 
zaginięcia znaku podatkowego (art. 33 ust. 3) 
nie powstaje prawo żądania wymiany znaku 
ani zwrotu podatku. Minister Skarbu może 
zeżwalać na wyjątki od tego przepisu.", 

dotychczasowe zaś ust. 3-7 oznacza się od
powiednio . jake ust. 4-8. 

Art~ 32. vi dekrecie z dni~ 20 marca l ~L!6 r. 
o finansach komunalnych (Dz.U. R. P. z 1947 r. 
Nr 40, poz. 199) art. 19 otrzymuje brzmi.enie: 

"Art. 19. 1. Skarb Państwa przekazuje w ter-o 
mi~e do dnia 10 każdego miesiąca za miesląc ubie-. 
gły dotacje: 

1) na rzecz Samorządowego Funduszu Wyrów
nawczego VI wysokości 8 %_ wpływów z po
datku obrotowego, z wyłączeniem wpływów 
z tego podatku od obrotów, osiągniętych 
przez wytwórców oraz importerów ze spr7e
daży lub wymiany towarów, objętych w dniu 
31 grudnia 1948 r. monopolami skarbowymi 
lub akcyzą; 

2) na rzecz izb przemysłowo-handlowych w wy
sokości 1 % i na rzecz izb rzemieślniczych 
w wysokości 1 % wpływów z podatku obroto
wego, z wyłączeniem wpływów z tego podat-:
ku od obrotów, osiągniętych za świadczenia 
Skarbu Państwa i związków samorządu tery
torialnego, . .....px.zedsiębiorstw państwowych 

i związków samorządu terytorialnego lub po .. 
zostających pod zarządem państwowym lub 
związków samorządu terytorialnego, spół
dzielni należących do Centralnego Związku 

Spółdzielczego, banków i instytucji kredyto~ 
wych, kas oszczędności, zakładów nauko" 
wych, zakładów ubezpieczeń, związków za\vo" 
dowych, sierocińców, zakładów wychowaw .. 
czych i opiekuńczych, stowarzyszeń działają ... 
cych na podstawie prawa o stowarzyszeniach, 
fundacyj oraz osób prawnych, których do
chód zgodnie ze statutem jest obracany w ca~ 
łości na cele ogólnej użyteczności, naukowe, 
oświatowe, kulturalne, sportowe, wyznanio
we, dobroczynne i opieki społecznej. 

2. Upoważnia się Ministr~ Skarbu do określe .. 
nia wysokości dotacyj dla izb przemysłowo-han .. 
dlowych i izb rzemieślniczych, zamiast w sposób 
przewidziany w ust. 1 pkt 2), w kwotach ryczałto~ 
wych na podstawie danych statystycznych Mini .. 
sterstwa Skarbu o wpływach z podatku obrotowego 
z zastosowaniem zasad, wyrażonych w ust. 1 
pkt 2." .. 

" 
Art. 33. W dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r~ 

o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówko
wym (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 61) wprowadza się 
zmiany następujące: 

1) wart. 8 ust. 1 wyrazy: "wymienione wart. 17 
ust. 1 pkt 1) lit. a), pkt 2), lit a), pkt 4), pkt 
6) i pkt 7) dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o 
podatku obrotowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 
3, poz. 23) "zastępuje się wyrazami:" wymie
nion e wart. 7 ust. 1, pkt 1), pkt 4), pkt. 6), pkt 
7) lit. a) - c), pkt 9) i pkt 10) oraz o ' 10 9-6 , 
stawki podatku wymienione wart. 8 i 9 de
kretu z dnia 25 października 1948 r . o podat
ku obrotowym (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 413)";. 

. r 
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2) wart. 8 ust. 2 po wyrazie ,,50 %" dodaje się 
wyrazy "względnie o 10 % ". 

Art. 34. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 35. 1. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1949 r. z wyjątkiem przepisów 
art. 26 i 28 ust ... 1, które w odniesieniu do kart 
rejestracyjnych na rok podatkowy 19,; 9 \-vchodzą 

w życie z dntem ogołszenia, oraz przepisów art. 
8 i 9, co do . których rozporządzenie Ministra 
Skarbu określi dzień wejścia ich w życie. 

2. Do czasu wejścia w życie przepisów art. 8 
i 9 do świadczeń towarów wymienionych w tych 
artykułach stosuje się stawki z art. 7. 

Art. 36. 1. Z dniem wejścia w życie niniejsze
go dekretu tracą m9c obowiązującą wszelkie prze
pisy vv przedmiotach nim unormowanych, a w szcze-
gólności: . . 

1) dekret z dnia 21 grucL"lia 1945 r. o podatku ob
rotowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 3, poz. 
23), 

2) ustawa z dnia , 25 lutego 1948 r. o zmianie de
kretu z dnia 21 grudnia HH5 r. o podatku ob:
rotowym (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 94), 

3) przepisy ustaw szczególnych yv częściach do
tyczących podmiotowych zwolnień od podat
ku obrotowego. 

2. Przepisy wymienione w ust. 1 mają jednak 
zastosowanie do podatku obrotowego, przypadają
cego od obrotów osiągniętych w czasie do dnia 31 
grudnia 1948 r. 

3. Z dniem wejścia w życie przepisów art. 3 
tracą moc obowiązującą: 

1) dekret z dnia 3 l';ltego 1947 r., zawierający 
prawo akcyzowe (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 122), 

2) dekret z dnia 3 lutego 1947 r. (). postępowaniu 
akcyzGwym (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 123r. 

4. Upoważnia się Ministra Skarbu do uchylenia 
w drodze rozporządzenia przepisów o monopolach 
skarbowych, dotyczących opłat monopolowych ora.f 
nadzoru skarbowego i postępowania w sprawie 
tych opłat; w przypadku wprowadzenia jednokrot
nego podatku obrotowego od artykułów stanowią
cych przedmiot tych monopolów oraz do wydawa
nia zarządzeń, które okażą się konieczne w związ
ku z uchyleniem powyższych przepisów o monopo.,. . 
lach skarbowych oraz przeplsow wymienionych 
w ust. 3i wejściem w życie art. 8 niniejszego de
kretu. 

5. Rozporządzenia wydane na podstawie do
tychczasowych przepisów zachowują moc obowią
zującą do chwili zastąpienia ich nowymi rozpo
rządzeniami, opartymi na niniejszym dekrecie, 
o ile nie są z nim sprzeczne. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Boleslaw Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Cyrankiewicz 

Minister Skarbu: 
w z. Wincenty Jastrzębski 

I'.Wł 

DEKRET 

z dnia 25 pCl-ździernika 1948 r. 

o podatku dechodowym. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 .1utego 1947 r. o ustroju i zakresie diia-

. łania najwyższych organów Rzeczypospolitej Pol
skiej i usta'NY z dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważ
nieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą usta
wy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada Mini
strów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co 
następuje: 

DZ I A Ł L 

Ogólne zasady opodatkowania. 

Art. 1. Podatek dochodowy pobiera się na 
rzecz Skarbu Państwa. 

Art. 2. 1. Obowiązkowi podatkowemu pod
legają osoby fizyczne, osoby prawne oraz spadki 
nieobjęte. 

2. Przedsiębiorstwa państwowe i samorządo
we podlegają obowiązkowi podatkowemu, a mia
nowicie każde przedsIębiorstwo oddzielnie nieza
leżnie od tego, czy ml!- odrębną osobowość prawną· 

Art. 3. Od podatku dochodowego wolne są: 
1) Skarb Państwa braz instytucj e i związki samo

rządowe, z wyjątkiem przedsiębiorstw pań
stwowych i samorządowych, przedsiębiorstw 
państwowo-spółdzielczych oraz przedsiębiorstw 
i majątków pozostających pod zarządem pań
stwowym lub samorządowym, 

2) przedsiębiorstwa państwo'we i związków sa
morządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa 
i majątki pozostające pod zarządem państwo
wym lub związków samorządu terytorialnego, 
jeżeli prowadzone są wyłącznie na potrzeby 
administracji państwowej albo związków sa
morządu terytorialnego, a jeżeli idzie o przed-

/ 




