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Poz. 16,17 i 18 •

7) poza zakładem rzemieślniczym nie posiadam innych źródeł przychodów jestem właścicielem - wspóF
właścicielem gospodarstwa rolnego, którego podstawa opodatkowania do wymiaru podatku ' grun;'

towego ~ 1949 r. ustalona była w wysokości
kwintali żyta - nieruchomości budynkoweJ
posiadaj ącej izb
.,
8) moja żona - mój mąż ~ moje dzieci, co do których majątku z mocy przepisów prawa cywilnego służy
(służyłoby) mi prawo pobierania pożytków nie posiadają innych źródeł przychodów - jest - są właścicielem(ami) współwłaścicielem(ami) gospodarstwa rolnego, którego podstawa opodatkowania do
wymiaru podatku gruntowego za 1949 r. ustalona była w wysokości
kwintali żyta - nie~
ruchomości budynkowej posiadającej.
. izb.
Zryczałtowany podatek obrotowy i podatek dochodowy w wysokości mie:Jięcz
zł
nie (§ 2 ust. 1)
~
ze zniżką o
• Ofo (§ 2 ust. 2) tj. b_________
zł
zł ·
zł
ze zwyżką o .
. Ofo (§ 2 ust. 3 i 4) tj. o
razem
.zł
opłacać będę w terminie do dnia 9 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.
Zobowiązuję się zawiadamiać Urząd Skarbowy
w terminie dni 7 o zajściu okoliczności, które by uza6adniały opłacanie zryczałtowanego podatku według wyższej stawki bądź też powodowały utratę warunków
opłacania zryczałtowanego poda tka.
Oświadczenie powyższe składam według najlepszej wiedzy i sumienia.
Treść przepisów prawa karnego skarbowego o odpowiedzialności
za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością albo za zatajenie danych jest mi znana.
A
o'
;,
dnia
. 1950 r.
(podpis)
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ROZPORZĄDZENIE

I\UNISTRA

ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ

z dnia 23 stycznia 1950 r .
•v sprawie

obowiązku

uiszczenia

zaliczki

Na podstawie art. 13 ust. 2 deKretu z dnia 20 marca
1946 r. o podatkach komunalnych (Dz. U. R. P . z 1947 r. '
Nr 40, poz. 198, z 1948 r. Nr 21, poz. 142, .Nr 41, p oz. 297
i Nr 52, poz. 416 oraz z 1949 .r. Nr 16, poz. 100) zarządza
się w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform
Rolnych oraz Skarbu, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się dla podatników podatku
gruntowego obowiązek uiszczenia bez wezwania władzy
podatkowej w terminie do dnia 28 lutego 1950 r ; zaliczki
na podatek gruntowy za rok 1950 w wysokości 65%
wymiaru podatku ustalonego za rok 1949.
2. Przy ustalaniu kwoty zaliczki (ust. 1) nie potrąca
się ulg i ,:mniejszeń przewidzianych wart. 12 dekretu
o podatkach komunalnych oraz przyznanych na po~ta ,,(
wie rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej

na podatelt gruntowy za rok 1950.

z dnia 24 lutego 1949 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej
w rolnictwie (Dz. U. R. p; Nr 11, poz. 70).
- § 2. W przypadku, gdy uiszczona tytułem zaliczki
na p odatek gruntowy kwota (§ 1 ust. 1) jest niższa niż
wymieniona w nakazie płatniczym jako pierwsza rata
podatku gruntowego za rok 1950, podatnik powinien
uiścić różnicę w ciągu miesiąca od dnia doręczenia nakazu płatniczego :
§ 3; Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Mini~ter Asministracji Publicznej: w z. J. Izydorczyk
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb - Kocioł
Minister Skarbu: K. Dąbrowski
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ROZPORZĄOŻENIE MINISTRA SKARBU
z dnia 23 stycznia 1950 r.
w sprawie terminu wpłacenia wkładc)w oszczędnościo vych przez 'uczestników funduszu B-rolnictwa
Społecznego Funduszu .Oszczędnościowego.
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r . o obowiązku społecznego os z c z ędzania (Dz. U.
R. P. z 1948 r. Nr 10, poz. 7'l, Nr 36, poz. 256 i Nr 52,
pOz. 415 oraz z 1949 r . Nr 7, poz. 42 i Nr 21, poz. 136)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Podatnicy podatku grunt owego, podlegający
obowiązkowi społecznego oszczędzar.ia . na
podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obowiązku s!-,ołecznego
oszczędzania, obowiązani są bez wezwania władzy poda'tkowej uiścić w terminie do dnia 28 lutego 1950 r.
Tłoczono

z polecenia Ministra

40000 62

Sprawiedliwości

wkładu oszczędnościowego na 1950 r.
550/ 0 rocznego wkładu oszczędnościo
wego, ustalonego na rok 1949.
2. Wpłaty dokonane stosownie do ust. 1 podleg ają
potrąceniu w całości z pierwszej raty rocznych wkładów
oszczędnościowych, jakie zostaną ustalone na rok 1950. .
. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

na poczet rocznego
kwotę stanowiącą

Minister Skarbu: K. Dqbrcwski

w Drukarni Ministerstwa SprawiedJ.

VI

Warsza,.. 'ie, ul. Nowowiejska 6.
LeDa 96

zł.

