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USTAWA 

z dnia 4 lutego 1949 r. 

o podatku od wynagrodzeń. 

Art. 1. Podatek od wynagrodzeń pobiera się na 
rzecz Skarbu Państwa. 

OSOBY, OBOWIĄZANE DO OPŁACANIA PODATIW 

(PODATNICY) ORAZ OBOWIĄZANE DO OBLICZA-

NIA I POTRĄCANIA PODATKU (PŁATNICY). 

Art. 2. 1. Do opłacania podatku od wynagrodzeń 
obowiązane są osoby fizyczne bez względu na miejsce 
zamieszkania lub pobytu, jeżeli wynagrodzeni.e jest im 
wypłacane na obszarze Rzeczypospolitej. 

2. Do opłacania podatku od wynagrodzell obowią
zane są również te osoby fizyczne, k'tórym wynagrodze
nie wypłacane jest za granicą, jeżeli posiadają miejsce 
zamieszkania lub miejsce _pobytu na obszarze Rzeczy-
pospolitej. ' 

3. Do oblicz.ania i potrącania podatku obowiązani 
są płatnicy podatku, tj. pracodawcy (władze, instytucje, 
przedsiębiorstwa) lub inhe osoby, wypłacające wyna
grodzenie. Ilekroć w ustawie mowa jest o płatniku -
określenie to oznacza pracodawcę oraz inną osobę, wy
płacającą wynagrodzenie, z wyjątkiem przypadków, do
tyczących uzupełniającego podatku (art. 15). 

. ZWOLNIENIA PODMIOTOWE. 

Art. 3. Zwolnieni od obowiązku podatkowego są: 
1) przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni 

państw obcych oraz przydzieleni im urzędnicy 
i osoby, pozostające w ich służbie, jeżeli są cudzo
ziemcami, 

2) inne osoby, którym :Qa podstawie układów między
narodowych lub według zasad prawa międzyna

rodowego służy przywilej zwolnienia od tego po
datku. 

PRZ.EDMIOT PODATKU. 

Art. 4. 1. Podatkowi podlegają wszelkiego rodzaju 
:wynagrodzenia otrzymywane: 
l) p rzez pracowników, zatrudnionych, na podstawie 

stosunku służbowego lub umowy o pracę, 

,2) przez osoby, które , zobowiązały się do wykonania 
dzieła (umowa o dzieło) 'lub do dokonania okre
ślonej czynności dla daj ącego zlecenie (umowa zle
cenia), jeżeli chodzi o usługi, wykonyw ane osobi
ście (ust. 3 pkt 2), 

3) przez osoby, wykonujące czynności, związane z peł
n ieniem obowiązków społecznych lub ' obywatel
skich bez względu na sposób powołania tych osó1;>, 
nie wyłączając odszkodowania za utracony zaro
b ek, 

~) przez osoby, którym władza w oparciu o przepisy 
prawa zleciła wykonanie określonych czynności; 

:w-ątpliwości co do zaliczenia pewnych rodzajów 

... 

'czynności do tej kategorii rozstrzyga Minister 
Skarbu, 

5) przez osoby - niezależnie od sposobu ich powoły
wania -należące do składu zarządów, rad, komite
tów nadzorczych, komisyj rewizyjnych i członków 
organów stanowiących osób prawnych. 

2. Ponadto podatkowi podlegają w przypadkach 
i na warunkach, okre310nych przez Ministra Skarbu 
w drodze rozporządzenia, wszelkiego 'rodzaju wynagro
dzenia, otrzymywane przez osoby, wykonujące twór
czość lub działalność naukową, oświatową, artystyczną, 
literacką i publicystyczną . Jeżeli wynagrodzenie wypła

cane jest w łącznej sumie więcej niż jednej osobie, 
wynagrodzenie opodatkowuje się osobno dla każdej 

osoby w stosunku do jej udziału; w braku przeciwnego 
dowodu przyjmuje się, że udziały są równe. Wątpliwości 
co do zaliczenia pewnych rodzajów twórczości lub dzia-, 
łalności do wymienionych kategorii rozstrzyga Mini .. 
ster Skarbu. 

3. Upoważnia się :r,IHnistra Skarbu: 

1) do uznawania w drodze rozporządzeń wynagrodzeń, 
otrzymywanych przez inne grupy osób, aniżeli okre
ślone w ust-:-1 i 2, za podlegające podatkowi od 
wynagrodzeń, 

2) do określania w drodze rozpor:z;ądzeń, w jakich 
przypadkach zawarta umowa o ' dzieło lub umowa 
zlecenia będzie odpowiadać przepisom ust. 1 pkt 2. 

4. Wynagrodzeniem są świadczenia piemęzne 

i wnahirze, otrzymywąne przez podatnika zarówno 
w--ćzasie trwania jak i po ustaniu stosunku, uzasadnia
jącego opodatkowanie ottzymywa,lych z tego tytułu 

wynagrodzeń. • 

5. Wartość piemęzną świadczeń w naturze szacuje 
się na podstawie cen wolnego rynku w sprzedaży spo ... 
żywcom. W przypadku udzielania tych świadczeń w for
mie odpłatnej doliczeniu do w ynagrodzenia podlega 
różnica między ceną wolnego rynku a ceną zapłaconą 

prZez podatnika. 

6. Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrami: 
Pracy i Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu ~ 
po zasięgnięciu op:nii K omisji Centralnej Zvviązków 

Zawodowych - może na każdy rok kalendarzowy usta
lać odmiennie od zasady,- określonej w l:lst. 5, dla 
wszystkich lub niektórych grup podatników wartość 

pieniężną świadczeń w natllize, otrzymywanych. w pa
staci wyżywienia, mieszkania służbowego, światła, opa
łu, węgla i użytkowania r oli oraz - w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych - wartość 
pieniężną ordynarii i innych świadczeń, wydawanych 
w granicach norm układu zbiorowego pracy pracow
nikom, zatrudnionym w gospodarstwach rolnych w ro" 
zumieniu przepisów o podatku gruntowym. 

7. Wysokość cen wolnego rynku ustala Minister 
Skarbu co najmniej raz ha pół roku w miesiącu czerw~ 
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cu i grudniu na następne półrocze, posiłkując się prze
ciętnymi cenami wolnego rynku w sprzedaży spożyw
com. Ceny te mogą być ustalane bądź jednolicie dla 
całego okręgu izby skarbowej, bądź też odmiennie dla 
poszczególnych jego części. 

8. Upoważnia się Mi.niśtra Skarbu do wprowadze
nia ryczałtów wartości pieniężnych świadczeil w natu
rze przy zastosowaniu przepisów ust. 5 i 6. Ryczałty 

te mogą być ustalane jednolicie dla całego Państwa lub 
okręgów izb skarbowych bądź ich części, . a także dla 
pracowników poszczególnych grup płatników lub od
dzielnych zakładów pracy. Uprawnienie to może Mi
nister Skarbu przelać na dyrektorów izb skarbowych. 

ZW(i)LNIENIA PRZEDMIOTOWE. 

Art. 5. 1. Wolne są od podatku: 

71 

1) wynagrodzenia, ',vypłaca'ne z funduszów obcego 
państwa, obcych związków samorządowych i z in
nych tego rodzaju funduszów publicznych oraz wy
nagro9.zenia, vvypłacane na terenie obcego pań

stwa za pracę, wykonywaną na obszarze Rzeczy
pospolitej, jeżeli będzie udowodnione, że podlezają 
one tam podatkowi tego samego rodzaju, i jeżeli 

właściwe obce państwo postępuje według zasad 
wzajenmości co do takich samych przychodów ze · 
źródeł, położonych na obszarze Rzeczypospolitej, 
oraz co do wynagrodzeń, wypłacanych na obszarze 
Rzeczypospolitej za pracę, wykonywaną na: obsza-

. rze obcego państwa, 

2) uposażeni2, wypłacane szeregowym niezawodowym 
~Nojska Polskiego oraz junakom "Służba POlsce" 
łącznie z wszystkimi dodatkami, świadczeniami 
oraz z innymi należnościami służbowymi, 

3) ~\'.{!:o~y kosztów . pogrzeb~ . żołnierzy zawodowych 
i pracowników państwowych oraz zasiłki i odszko
dowanIa ::pośmiertne dla r~ci~·i~ - po. zmąrlych . woj
skowych i 12~~,cownikach państwowych, 

4) ,:""sz)'stkie świadczenia,',vypłacane podatriikom przez 
i~stytu cj e u bezpiecżeń społecznych, - ska pi talizoVl~a ne 
renty, wypłacane z funduszów instytucji ubezpie
czeń społecznych oraz zapomogi dla zarejestrov,ra
nych bezrobotnych z funduszów publicznych, 

emerytury, zaopatrzenia ' wdowie i sieroce, zaopa
trzenia wyjątkowe i uczestników walk o niepod
ległość Państ\va Polskiego; pensje weteranów pow
stań narodowych, renty i zapomogi, pobierane przez 
inwalidów wojennych i wojskowych, skapitalizo
wane renty, wypłacane z funduszó)V Państwa, za
siłki dla osób, pozostałych po uczłstnikach ruchu 
podziemnego i partyzanckiego, zasiłki dla ofiar 
wrogów demokratycznego ustroju Polski, dodatki 
!:.?,dzinn e, wypłacan,e z budżetu Państwa oraz płace 
i dodatki, wypłacane przez Skarb Państ\va w związ
ku z odznaczeniami wojennymi, odniesionymi ra
nami itp., " 

6) zasiłki dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy 
i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicz
nego, członków Ochotniczej ReZerwy Milicji Oby
w atelski2j oraz ich rodzin, pobierane na zasadzie 
dekrdu z dnia 14 kwietnia 1948 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 21, poz. 139), 

7) odszkodow ania dla funkcjonariuszów służb v bez
pieczeństwa publicznego, żołnierzy Wojska POlskie-

\ 

Poz. ~1 

go i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywa
telskiej, którzy utracili zdolność do pracy VI walce 
z wrogami Polski Demokratycznej oraz dla osób, 
pozostałych po poległych w tei walce, otrzymywane 

" na zasadzie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 14, poz. 54), 

8) odszkodowania za utratę życia lub zdrowia w związ- l' 
ku z pełnioną służbą lub pracą, i I 

9) wartość opieki leczniczej, szpitalnej, sanatoryjnej I , 

oraz wartość bezpłatnie wydawanych lekarstw, :. 
10) wartość świadczeń pracodawcy na doroczne wczasy ,. 

pracov.7J1ików do wysokości połowy jednomiesięcz- I ' 
n ego wynagrodzenia danego pracownika, l . 

11) jednorazowe zapomogi ·ślubne, porodowe i pogrze- l : 
bowe do wysokości 1~f\ zł, J' eźeli udzielane są l ! 
w okresie trzech miesi~~~~zed zdarzeniem lub po IJ 
zdarzeniu, 

12) dary pieniężne i w naturze do wysokości ~ł, 
otrzymywane z tytułu co najmniej dwudziesto
pięcioletniego okresu trv,rania pracy, 

13) stypendia, faktycznie poniesione opłaty szkolne, 
zwracane przez pracodawcę na podstawie układu 

zbiorowego pracy, zasiłki na cele naukowe, nągro
dy wypłacane z funduszów Państwa, związków 

samorządu terytorialnego oraz innych instytucji, 
określonych przez Ministra Skarbu, nagrody za wy
nalazki, za udoskonalenia itp., 

14) wynagl'odzenia wypłacane młodzieży uczącej się 
w zakładach naukowych z tytułu odbywanej przez 
nią praktyki wakacyjnej, trwającej nie dłużej niż 
cztery miesiące, 

15) wartość munduru służbowego lub odszl~odowanie \\ 
w gotówce za używanie munduru własnego, .. 

16) odszkodowanie za używane przez pracownika wła
sne narzędzia pracy (amortyzacja), 

17) koszty uzyskania wynagrodzeń, otrzymywanych 
.przez osoby, wymięnione wart. 4 ust. 2 i 3, przy 
czym Minister Skarbu ma prawo procentowego 
określenia tych k05ztów w stosunku do otrzymane
go wynagrodzenia dla poszczególnych grup podat
ników, 

18) diety poselskie,. zwroty kosztów służbowych, kosz
tów podróży, noClegu oraz diety, wypłacane funk
·ćjonariuszom panstwowym, państwowym pracowni
kom nauki, nauczycielom szkół państwowych i pub~ 
licznych, pozostającym na etacie Pai1stwa, sędziom, 

. prokuratorom, asesorom i aplikantom sądowym, 
osobom wojskowym, żołnierzom i funkcjonariuszom 
shlżby bezpieczeństwa oraz pracownikom i człon
kom organów wykonawczych związku samorządu 
terytorialnego, jak również należności o charak
terze diet, wypłacane żołnierzom w szczególnych 
warunkach służby, 

19) kwoty, wypłacane osobom, nie wymienionym Vi pkt 
18, .na koszty podróży oraz diety, jeżeli nię prze
kraczają one faktycznych wydatków ' podatnika 

. a lbo nie są wyższe od ustalonych przepisami ukła-
du zbiorowego pracy lub obowiązującymi przepi
sami dla danego zawodu, 

20) faktycznie poniesione koszty biletu na przejazd 
środkami masowej lokomocji (pociągi, tramwaje, 
autobusy) od miejsca zamieszkania do mleJsca pra
cy i z powrotem, przy czym o koszty te zmniejsza 

. się podstawę obliczenia podatku. 
2. Przodującym w pracy pracownikom z tytułu 

współzawodnictwą pracy może być podatek obniżony 
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~ najwyżej o 30% . Grupy pracowników, korzystających 
z ulg, rozmiar ulg, warunki i tryb przyznania ulg okre
śla Minister Skarbu w porozumieniu z NJ:inistrami Prze
mysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej po za
sięgnięciu opinii Komisji Centralnej Zvviązków Zawo
d owJch. 

').,Aj "'>' (;0 0":;' 1 ?JCI'Z.J 
I z 50% zwyż~ jeż~li . jedn~k wy?~rodzenie~ie prze.

kracza. ~ zł mleslęczme, 4)i20 zł tygodmowo lub 
~zł dziennie, stopa procentowa podatku wynosi 5% . 
Dla innych okreSÓW wypłaty Minister Skarbu określi 

w drodze rozporządzenia kwotę, do wysoko'§ci której 
ma zastosowanie stopa 'procentowa 5% . 

l: 1 ' I 
\ I dl 

i 
i 

f 
{i -~ 

• 

:.1. Upoważnia się Ministra Skarbu w porozumieniu 
z I'/lillistl'em Pracy i Opieki Społecznej do zwalniania 
od pod3tku innych kategorii wynagrodzeń. 

POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE 
l'ODATKOWEGO. 

OBOWIĄZKU 

Art. 6. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzo
wy, VI którym powstał obowiązek podatkowy (art. 7). 

Art. 7. Obowiązek podatkowy pmvstaje z chwilą 

wypłacenia wynagrodzenia niezależnie od tego, czy 
w ynagrodzenie zostało wypłacone za okres bieżący, 

przeszły lub przyszły. 

Art. 8. Obowiązek podatkowy vyygasa z · dniem I 
~mierci podatnika, jak również z dniem'-rozwiązania 
~~;sunku służbowego, stosunku umowy o pracę lub wy:
gaśnięcia tytułu, uZ3sadniającego wypłatę wynagrodze
J;'i_i?~ - jednak dopier o po dokonaniu całkowitego rozra
chunku i wypłaceniu reszty--n.alE~fności z rozwiązanego 
stosunku lub wygasłego tytułu . 

F'ODS'!'A WA OBLICZENIA. 

Art. 9. 1. Podstawę obliczenia podatku stanowią 

wszystkie wynagrodzenia, wypłacane w danym okresie 1 
wyplaty. - I 

2. Okresem wypłaty jest okres, za jaki płatnik \ 
POv,'il~ien "'.VCdług um?w~ h:lb w bra. k~ umowy według I 
przepISU praw'a obhczac l wypł3cac wyn agrodzenie. 
Jeżeli j ednak, ~kres t:n j.est. dluższy n.iż. miesięczny, I 
za okres wypiacy przYJmuJe SIę, okres mIeSIęczny. I 

2. Odmiennie od zasady, określonej w ust. 1, przy I 
wym,grodzeniach, wypłacanych w okresie 'wypłaty, 

a przypadających za okresy przyszłe Qraz przy pte- I 
ml~l\~h za :vydaj?ą ~r~cę za co najmniej dVla jej okresy I 
wypwty, Jak rowmez przy tych wynagrodzeniach za 
okresy przeszłe, co do których nie nastąpiła żadna wy
płata - podstawę obliczenia podatku przyjmuje się tak, 
j.ak gdyby wypłata nastąpiła we właściwych okresach 

• wypłaty. -

( 

·1. Jeżeli podatnik otrzymuje od tego samego płat
nika wynagrodzenie za .ustalony okl;es wypłaty, ' a po
nadto wynagrodzenia o nieustalonym okresie wypła
ty - podstawę , obliczenia podatku stanowi suma 
wszystki<;h powyższych wynagrodzeń, wypłacona w u§ta~ 
onym okresie wypłaty. . 

5. Za podstawę obliczenia podatku od wynagrodzeń, 
określonych wart. 4 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 i 3, lub 
od wynagrodzeń, dla których nie ustalono okresu wy
płaty - przyjmuje się sumę wszystkich wynagrodzeń, 

I 
wypłaconych w danym miesiącu. 

6. Jeżeli podatnik otrzymuje od tego samego płat
nika dwa lub więcej wynagrodzel'i, płatnik obowiązany 

I jest obliczyć i potrącić podatek, przyjmując za pod
I stawę obliczenia łączną sumę wszystkich wynagrodzel'i, 
l - otrzvmanych w okresie wypłaty. 

-..,. Jeżeli podatnik otrzymuje wynagrodzenie od 
więcej niż jednego płatnika, podatek od wynagrodze
nia, otrzymywanego od drugiego i dalszych płatników, 
oblicza się bez względu na wysokość wynagrodzenia 

8. W przypadku, określonym w ust. 7, pod2.tnik 
llprawniony jest do pisemnego wskazania płatnikoVłi 

wynagrodzenia, od którego ma być pobierany podatek 
bez zwyżki. Zmiana VI tym względzie n ie może na
stąpić w ciągu danego r oku kalendarzowego, chyba że 

wcześniej podatnik przestanie otrżymywać wynagroG:ce
nie, od którego podatek był pobierany bez zwyżki. 

Upoważnia się Ministra Sk arbu do czyńienia także 
innych wyjątków od powyższej zas~cly . 

9. Płatnik obowiązany jest za?:ądać od podatnika 
pisemnego oświadczenia o pobiercmiu lub niepobieraniu 
przez niego wynagrodzenia od innych płatników ze 
wskazaniem płatnika, od którego pobiera się podatek 
bez zwyżki (ust. 8): 

1) po raz pierwszy w ciągu siedmiu dni od ogłosze

nia ustawy, 
2) poza tym najpóźniej pl'zed pierwszą wypłatą wy

nagrodzenia. 
W ra7je niezłożenia przewidzianego wyżej oświad

czeni.a lub złożenia oświadczenia, nie zawierającego 

danych o innych płatnika ch, którzy wypłacają wyna
grodzenie, płatnik obliczy i pobierze podatek w myśl 
ust. 7. 

10. P odatnik obowiązany jest składać w ciągu 

siedmiu dn i płatnikowi, uprawnionemu do pOOlercl.l1.1a 
podatku bez zwyżki w myśl ust. 8, pisemne oświadcze
nie o każdym nowym stosunku prawnym, ż którego 
wynagrodzenie podlega podatkowi od wynagrodzeń 
na zasadzie art. 4 ust. 1 i 3, 

J.1. Przepisy ust: 7 - la nie mają zastosowania do 
podatników, określonych wart. 4 ust. 2. 

SKALE PODATKOWE. 

A1~t. 10. 1. P odatek oblicza się z wylączeniem po
datników, określonych wart. 11, Według następujących 
skal: 

A. od wynagrod3c(1 z okresem wypłaty miesięcznym: 

i St{)p~:='r;;::ść wynag=::ia-: o;=;~II" 

iW!Jnagro-, w!Jpłat!J ID złotych 

, dzenia II d I I, pona do 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 -' 

12 
13 
14 
15 
16· 
17 

13.000 
14.000 
15.000 
17.000 
19.000 
21.000 
23.000 
25.000 
28.000 
31.000 
34.000 
38.000 
42.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 

14.000 't l..,! 
.' 

15.000 . 'rJ'b 
17.000 n /o 
19.000 d o 
21.000 l lh 
23.000 ~9o 
25.000 tt e 
28.000 l', f) 
31.000 
34.000 
38.000 

"42.000 
50,000 
60.000 
70.000 
80.000 

100.000 

Stopa 
proc. 

podatku 

I 
, O,7t 
, l ! 
i 2 .. 
'I 
( 3 

4 
, 5 

6 
7 
8 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 

I 
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B. od wynagrodzeń z okresem wypłaty tygodniow):m: 

I Stopień Wysokość UJynagrodzenia UJ okresie Stopa I UJynagro- wypłaty UJ złotych proc. 

dzenia ponad I do podatku 

n 3.000 3.230 0,75 
2 3.230 3.460 1 
3 3.460 3.920 2 
4 3.920 4.380 3 
.5 4.380 4.850 D 4 
6 4.850 5.310 5 
7 5.310 5.770 6 
8 5.770 6.460 7 
9 6.4:60 7.150 8 

10 7.HiO 7.850 9 
11 I.85D 8.770 11 
12 8.'470 9.690 13 
13 9.690 11.540 15 
14 11.540 13.850 17 
15 .13.850 16.150 19 
16 16.150 18.460 21 
17 18.460 23.080 23 

C. od wynagrod+cń z okresem wy pIaty dziennym: 

f Stopień r;!)::kOŚĆ UJ )Jnagrodzenia UJ okr:ie Stopa 

ł UJyna~ro-1 UJypłaty UJ złotgch proc. 

" 

dzema - ponad I do podatku 

1 520 560 0,75 
2 560 600 l I 3 600 ·680 2 
4 680 760 3 
5 760 840 4 
6 840 920 5 
7 920 1.000 6 
8 1.000 1.120 7' 
9 1.120 1.240 8 

10 1.2-10 1.360 9 
11 1.360 1.520 11 
12 1.520 1.680 13 
13 1.680 2.000 15 
14 2.000 2.400; 17 
15 2.400 2.800: 19 
16 2.800 3.200, 21 
17 3.200 4.000 23 

2. Przy wynagrodzeniach, przekraczających naJwyż
sze kwoty wynagrodzeń, wymienione w skalach A, B, C 
{ust. 1), 'podatek wynosi 23% od tych kwot i 300/0 od 
reszty wynagrodzenia. 

3. Od wynagrodzeń, określonych wart. 4 ust. 1 
pkt 3 i 5, a wypłaconych za przepracowany dzień bądź 
za posiedzenie, podatek pobiera się według skali właści

. wej dla wynagrodzeń z okresem wypłaty dziennym 
(ust. 1 skala C) . 

4. Od pracowników sezonowych pobiera się poda
tek, obliczony w myśl ust. 1 lub 2, zmniejszony o 1/3 ' 

Za pracowni ków sezon owych uważtr"'się pracovnlików, 
zatrudnionych na robotach publicznych, ziemnych, bru
karskich, w przedsiębiorstwach budowlanych, żegludze 

śródlądowej i przy spłav.J ie, w gospodarstwach r olnych 
i leśnych, j eżeli umowa o pracę zastrzega sezon owy 
charakter zatrudnienia. 

I 

5. Dla innych okresów wypłaty, ahi:t:eli określone 

w 1)St. 1, Minister Skarbu określi w ' drodze rozporzą

dzenia skalę właściwą do obliczania podatk.u . 
6. Dla ustalenia stopy pro~en';owej i obliczenia po

datku wynagrodzenie zaokrągla się do pdnych dziesiąt
ków złotych w dół, podatek zaś - do pełnych złotych 
w dół. 

7. P odatek naleźy potrącić w ten sposób, aby z wy
nagrodzenia wyższego stopnia po potrąceniu podatku 
nie pozostało mniej, niż zostaje z najwyższego wyna
grodzenia bezpośrednio niższego stopnia po potrąceniu 
podatku na ten stopień przypadającego. 

8. l'ilinister Skarbu może obniżać w drodze rOzpo
rządzell skale z ust. l i 2 oraz podwyższa6 ln'J'otę wy
nagrodzenia, wolnego od podatku. . 

Art. 11. 1. Od wynagrodzeń, określonych w art. 4 
ust. 2, podatek oblicza się według następuj ącej skali : 

! Stopień I 
u1ynagro-I 
dzenia I 

1 
2 
3 

Wgsokość wynagrodzenia 
miesięcznego Uj złotych 

-----
ponad do 

Stopa 
proc. 

poda tku 

5 
10 
15 

2. Przepisy art. 10 ust. 6-8 stosuje się odpowied-
nio. 

Art. 12. 1. Podatek od wynagrodzeń, wypłacanych 
na obszarze Rzeczypospolitej , pobiera się drogą potrą

cenia od wypłacanego wynagrodzenia kwoty należnego 
podatku .. według skal z art. 10 i II. 

2. Płatnicy obowiązani są do potrącenia kwoty 
należnego podatku przy każdej wypłacie wynagrodze
nia. Przepisu tego nie stosuje się, gdy według posta
nowień układu zbiorowego pracy podatnik otrzymuje 
w określonym w układzie zbiorowym okresie wypłaty 
częściowe wypłaty na poczet wynagl'odzenia; W tym 
przypadku podatek oblicza się i pobiera przy . ostatecz
nym obrachunku wynagrodzenia za dany okres wy
płaty. 

3. Jeżeli płatnik nie potrąca należnego podatku, 
lecz ponosi go z własnych funduszów, obowiązany jest 
przyjąć za podstawę do ustalenia stopy procentowej 
i obliczenia podatku taką k'Notę. aby - po potrąceniu 
od tej kwoty należnego podatku - pozostała różnica 
wyrażała sumę, przypadającą podatnikowi do wypłaty. 
Zasada powyższa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy 
wynagrodzenie przekracza 2Q...OOtr zł miesięcznie, 4;9.20 zł 
tygodniowo lub 8Q,0 zł dziennie. Przy innych okresach 
wypłaty Minister" Skarbu określi w drodze rozporzą
dzenia dolne granice wynagrodzeń, do których zasada 
powyższa ma zastosowanie . 

,. 
ZNIŻKI I Zl,VY2;KI RODZINNE. 

Art. 13. 1. Jeżeli podatnik ma na utrzymaniu więcej 
niż dwoje dzieci, podatek obniża się o 25%, Jeżeli po
datnik m a więcej niż c.zworo dzieci na utrzymaniu, 
podatek obniża się o 50°/0. Całkowite zwolnienie od 
pociatku D.Rstęr,uje \:v6,\:\.,Tc7.as, g~~y podiltnik rna \vi~cej 

niż sZ2śc.ioro dzieci na u trzyn:anlu .. 
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2. Jeżeli podatnikiem jest kobieta, ulga wynosi 250/0, 
gdy ma na utrzymaniu więcej niż jedno dziecko, a 50°/0, 

gdy ma na utrzymaniu więcej niż dwoje dzieci. Całko
wite zwolnienie następuje, gdy :zna na utrzymaniu 
więcej niż czworo dzieci. 

3. Zniżka, przewidziana w ustępach poprzedzają

cych, dotyczy tylko tych podatników. których wy
n agrodzenie nie przekracza 30.000 zł miesięcznie, 
u.g20 zł tygodniowo lub 1.200 zł dziel'lnie i którzy 
w okresie wypłaty wynagrodzenia nie są podatnikami 
w podatku dochodowym. Przy innych okresąch wyplćt

. ty Minister Skarbu określi w drodze rozpo:::ządzenia 
gran.i.ce wynagrodzeń, korzystających ze zniżek rodzin
nych. 'vV przypadku, . gdy mąż jest podatnikiem w po
datku dochodowym albo gdy oboje małżon.k.owie po': 
bierają wynagrodzenie - żonie zniżka nie przysługuje. 
Podatnikowi, który otrzy.muje wynagrodzenie od róż
nych płatnikóW, przysługuje zniżka tylko w stosunku 
do jednego przez niego ""skazanego w ynagrodz'2nla. 
VV skazanie innego wynagrodzenia, korzystaj ącego ze 
zniżki, nie może- nastąpić w ciągu danego rok u kalen-' 
darzowego. 

4. Za dzieci uważa się dzieci z małżeństwa, poza
małżeilskie, przJ'sposobione i pasierbów, jak również 
d zieci ofiar wojny, przyjęte na wychowanie - do lat 
c s j'2mnastu, jeżeli nie są podatnikami \v podatky ao
chodo\vym lub od wynagrodzeń. 

5. Ta sama zniżka przysługuje również na dzieci 
starsze do ukoilczenia przez nie dwudziestCl czterech 
lat życia, jeżeli pobierają naukę lub odlJy,vaJą prak~tyi~ę 
źaw6-d6~'ią i jeżeli nie są podatnikami w podatku do
chodowym lub w podatku od wynagrodzel'i . 

6. Przepisy ust. 1-5- nie mają zastosowania do po
datników, określonych wart. 4 ust. 2. 

Art. 14. 1. Podatek podwyższa si.ę: 
l) o 20% dla podatników w wieku ponad dwadzieścia 

pięć lat, nieżonatych lub niezamężnych, nie mają
cych na utrzymaniu dzieci i pobierających wyna
grodzenie ponad 20.000 zł miesięcznie, 4.620 zł ty
godniowo· lub 800 zł dziennie, 

2) o 10% dla podatników żonatych lub zamężnych od 
lat przeszło dwóch, lecz nie maj.ących na utrzy
maniu dzieci, jeżeli podatnicy ci pobierają wyna
grodzenie ponad 25.000 zł miesięcznie, 5.770 zł 
tygodniowo lub 1.000 zł dziennie. 

2. Podstawą obliczenia uzupełniającego podatku jest 
wynagrodzenie, stanowiące podstawę obliczenia podat-
·ku (art. 9 i 10). , 

3. Uzupełniaj.ący podatek obEcza się według nastę~ 
pujących skal : 

+ 

A. przy w ;)'nagl·od:zeniach z okresem wypłaty 

miesięcznym: 

W.n,gmdmi, "'yp'.eon, w Ok"'i'l Soma ",op". Stopień 
IDynagro·· • wlJp:atiJ ID złotych niaiącego podat-

dzenia I ku ID złot!Jch 
ponad do 

1 
2 
3 
4 
5 

B . przy 

- 12.000 300 
12.000 12.500 265 
12. 500 13.3 30 230 
13.330 14 .1 70 160 
14.170 

I 
15.000 75 

wynngrOtheniach z okresem wypłaty 
tygD(~nitT\~.rynl : 

I 

• W;;;:s&CJilii(.."tWLZł ~ --o,I!'..l>~~~~'=rrr>~ _ .... iI21r ...... 

~ 1 7 • 1 ~ . j 
~ Stopiell ,i Vr vnagrodzen~e U]~;p,~ o.ccnc UJ ol~res!.e~ Sun1u uzu pel- ; 
~ mpnaf:{ro · ; uJ ~;platn UJ zlotpch i i113jącezo podat-
~ dzenia I.. . J ku ID :dotych 
~ ! ponad I do I . 

1 2.770 70 
2 2.770 .. 2.880 62 
3 2.880 3.030 5·1 
4 3.0ilO 3.270 36 
5 3.270 3.460 17 

C. przy wynagrodzeniach z ola·esem wypłaty 
rlz2Cn!.1V:'1? : 

I 

r Stopień 1=\~;;:;o=::~;;:::~.:ui;kreSie!~uma uzupeł~-ł 
~ UJf)nagro-: wvr;łaty UJ zio~ilch l,)iającego podat_ . 
~ dzenia : i I' ku ID złot))ch 
~' ponad do , , 
Q • 

1 480 12 
2 480 500 1.1 
3 500 530 10 

2. Uprawnienia Ministra Skarbu, określone. wart . . I 
13 ust. 3 zdanie .drugie, mają odpowiednie zastosowa- .\ 
nie co do granic wynagrodzeń, obciążol1.ych zwyżką i 

rodzinną· 

3. Prz"episu u st. 1 nie stosuje się, gdy osoby, wymie
nione w tYm ustępie, miały na utrzymaniu dzieci co f 
najmniej przez okres dziesięciu lat. 

4 
5 

530 570 6 
570 6DO 3 

4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do po
d atników określonych wart. 4 ust. 2. 

UZ.UPEŁNIAJl\CY PODATEK. 

... 
Axt. 15. 1. Pracodawca, wypłacC'.jący pracownikowi 

wynagrodzenie w sumie nie przekraczaj ącej: 
.Jf ,,'"f, .0'. 1) kwoty 1~~ zł przy miesięcznym ok r esie wypłaty, 
.( C y , .. 2) kwoty 3j.@Q zł przy t ygodniowym okl'esie wypłaty, 
18· ~ 3) kwot y . §.OO zł przy dziennym okl'esie wypłaty, 

- obowiązany jest oprócz potrąconego praccwniJ.wwi 
p odatku w myśl a rt. 10 uiścić z własnych f unduszów 
uzupełniający podatek. 

4. UprawnIenia MinistnJ. Skarbu, określone wart. 
10 u st. 5, mają od~owiednie zastosowanie do uzupełnia
jącego podatku. 

' ! 5. Od uzupełniającego podatku w olny jest płatnik, 

ł jeżeli p:im jest Pa11stwo, zwiąZek samorządowy, inst y
ttlcja ubezpieczeń spolecznych, związek zD.wodow:;', I przedsiębiorstwo paristwmve lub zakład, będący pod 

i zar zqcl21TI Pallst~Na bądź zVviązku sarnorządowego. l 6. Upow2.żnia się ji/fini:cL'a S1c.al'bu do całkowit2go 
ł z\valnian:i.a od uzupelniającego pOc1Ht~U oraz do obni i.:e
. nia stawek tego poda~l\:u w drodze rozporządzenia dla 

p oszczególnych okręg6w wymiarowych i ka tegorii po
datnikóv". 

7. Dla u stalenia k'\tvoty uzup'2łniając2go podatku 
vvynagrod.zenie zaol;~Tą.]-~ 3. się d 'J p2ln.ych 
z:!otych VI górę , ' s.ur:n ~ 7,~=t j 112:Upclniającego 

do pełnych złotych w d6ł. 

dziesir-itkó1lv 
podatku -
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• 
WPŁACANIE PODATKU. 

Art. 16. 1. Kwoty należnego podatku, potrącane 
przez płatnika przy wypłacie wynagI"0dzenia (art. 9, 10 
i 11) lub ponoszone przez płatnika z własnych fundu
szów (art. 12 ust. 3), jak również kwoty uzupełniające
go pDdatku (art. 15) płatnik obDwiązany jest wpłacić 
do kasy właściwego urzędu skarbowego·· (rewizyjnego) 
w terminie do si.edmiu dni po dokonaniu wypłaty wy
nagrodzenia z dołączen;.em vvykazu potrącei'l, sporządzo
n ego . według przepisanego wzoru lub też odpisu list 
płacy,zawierających dane niezbędne do sprawdzenia 
prawidłowości dokonanych potn~ceń. 

2. Płatnicy, \vyplacający wynagrodZ'2Eie dziennie, 
wpłacają należności podatku i uzupełniającego podatku 
z dołączeniem wykazu potrąceń lub o~pisu list płacy 
(ust. 1) w następujących' terminach: 

1) do dnia 14 danego miesiąca, jeżeli wypłaty wyna·
• grodzeń dokonano od 1 do 7 tego miesiąca, 

2) do dnia 21 danego miesiąca, jeżeli wypłaty wyna
grodzeń dokonano od 8 do 14 tego miesiąca, 

3) do dnia 28 danego miesiąca, jeżeli wypłaty wyna
grodzel1 dokonano od 15 do 21 tego miesiąca, 

4) do dnia 7 następnego miesiąca, jeżeli wypłaty wyna
grodzeń dokonano od 22 do końca miesiąca. 

3. Upoważnia się Ministra Skarbu do określania 
w drodze rozporządzeń innych terminów płatności po
datków, niż ustalone w ust. 1 i 2, dla wszystkich lub 
pe\vnych grup płatników. 

Art. 17. 1. Podatnicy, pubierający wynagrodzenie 
na obszarze obcego , państwa, a zamieszkali na terenie 
R zeczypospolitej (art. 2 ust. 2) obowiązani są obliczać 

należny podatek według przepisów art. 9--14 i wpłacać 
do kasy w!:aściwego urzędu skarbowego w terminie 

75 Poz. 41 i 42 

l'iedmiu dni po upływie miesiąca, w którym nastąpiła 
wypłata wynagmdzenia. 

2. Podstawą obliczenia podatku jest łączna suma 
wynagrodzel1 (ust. 1), otrzymanych w miesiącu. 

PRZEPiSY PRZEJŚCIOWE I KOl~COWE. 

Art. 18. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej usta
wy tracą moc wszelkie przepisy w przedmiotach nią 

unormowanych, a w szczególności: 

1) dekret z dnia 18 .sierpnia 1945 r. o podatku od wy
nagrodzel1 (Dz. U. R. P . z 1947 r. Nr 30, poz. 129 
i z 19:18 r. Nr 17, poz. 117), 

2) prZ€pisy ustaw szczególnych w częściach, dotyczą

cych przedmiotowych i podmiotowych zwolnień od 
podatku, 

.2. Przepisy dekretu, wymienionego w ust. 1 pkt 1, 
stosuje się jednak przy ustalaniu wysokości dodatkowej 
opłaty (art. 13), różnicy podatku wmyśl art. 15, art. 16 
zdanie drugie oraz różnicy podatku od łącznych wyna
grodzel'J. (art. 17) za rok kalendarzowy 1948. 

Art. 19. Wykonanie niniejszej ustawy p-ol"ucza się 

Ministrowi Skarbu. 

Art. 20. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
1949 r., stosuje się jednak również do wynagrodzel1, 
wypłaconych przed tym terminem, a należnych za czas, 
poczynając od dnia 1 stycznia 1949 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady :Ministrów: J. Cyranldęwicz 

Minister Skarbu: K. Dąbrowski 

42 

USTAWA. 

z dnia 4 lutego 1949 r. 

o zmianie ustawy z dnb 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania. 

Art. 1. W ustawie z dnia 30 stycznia 1948 r. o obo
wiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. R. P. Nr 10, 
p oz. 74) z późniejszymi. zmianami (Dz. U. R. P. z 1948 r. 
Nr 36, poz. 256 i Nr 52, poz. 415) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) o~oby, podlegające podatkowi od wynagro
dzell, jeżeli ich wynagrodzenie przekl'acza za okres 
wypłaty: miesięczny 30.000 zł, tygodr!iowy 6.900 zł, 

dzienny 1.200 zł; g.r anice te nie obowiązują w przy,.. 
padkach, określonych wart. 31 ust. 3; przy wynagro
dzeniach o innych okresach wypłaty (art. 10 
ust. 5 ustawy o podatku od wynagrodzeń) Minister 
Skarbu określi w drodze rozporrćądzenia odpowied
nią kwotę wynagrodzenia, vvłaściwą dla demego 
okresu wypłaty, od której to kwoty poczynając 
powstaje obowiązek oszczędzania.", 

2) art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: '" 

,,3. Rocznym wkładem oszczęc1nościowylllt 
uczestników funduszów A i B jest kwota świad
czeJ'J.ia, ustalona na każdy rok kal~nd~rzowy dla 
poszczególnego ucz~tnika. Rocznym wkładem 
oszczędnościowym uczestników funduszu C jest 
kwot a śv.rindczenia, dokonanego w danym roku 
k alendarzowym." , 

3) art. 23 oh'zymuje brzmienie: 

,,1. Banki, instytucje bądź placówki, przewi
dziane wart. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1, ustalają: 

1) roczne wkłady oszczędnościowe uczestników 
funduszu A oraz składki oszczędnościowe tych 
uczestników w przYP2,dkach częściowego lub całko 
vJitego niev,lykonariia obo'\viązku, okrcślonegD 
wart . 27 ust. 1, 




