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§ 3. Wysokość p;:zedpłaty wynosi: 
1) 100/0 od podstawy obliczenia, jeżeli usługi trans

portowe wykonywane są na zlecenie przedsiębior
stwa P.K.S., 

2) 120/0 od podstawy obliczenia, jeżeli usługi transpor
towe wykonywane są na zlecenie innych przedsię
biorstw gospodarki uspołecznionej lub na zlecenie 
władz i urzędów par,stwowych. 
§ 4. Do obliczania i pobierania przedpłaty na po

czet zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy obo
wiązane są dokonujące wypłaty sum, o których mowa 
·w § 2, ekspozytury P.K.S., inne przedsiębiorstwa gos
podarki uspołecznionej oraz władze i urzędy państwo-
we. 

§ 5. 1. Pobrane przedpłaty obowiązani są płatni
cy wymienieni w § 4 przekazać właściwej dla podat
nika w sprawach podatku obrotowego władzy po<;latko
wej w terminach następujących: przedpłaty pobrane 
w czasie od 1 do 10 każdego miesiąca - do dnia 15 
danego miesiąca, pobrane w czasie od 11 do 20 - do 
dnia 25 danego miesiąca, pobrane w czasie od 21 do 
końca miesiąca - do dnia 5 miesiąca następnego . 

2. Płatnicy mają obowiązek przy przekazywaniu 
przedpłat składania właściwym władzom podatkowym 
wykazów wskazujących osobę podatnika i adres jego 
prżedsiębiorstwa oraz wysokość przedpłaty i podstawę 
ich obliczenia. 

§ 6. 1. Przekazane kwoty przedpłat podlegaj ą za
rachowaniu w sposób następujący: 

1) 50/0 podstawy obliczenia - D'l. poc .. et zaliczki na 
podatek obrotowy za dany miesiąc, 

2) pozostała część przedpłaty - na poczet zaliczki 
na podatek dochodowy za dany miesiąc. 
2. Jeżeli ze względu r..a m iejsce zamieszkania po

datnika właściwe są dla spraw podatku obrotowego 
i dochodowego różne władze podatkowe, wówczas wła
dza podatkowa, której przedpłata zosiała przekazana, 
przekazuje władzy podatkO\'vej właściwej w-sprawach 
podatku dochodowego część przedpłaty przypadającą 

stosunkowo na zaliczkę na podatek dochodowy. 
3. Jeżeli wykonującym usługi transportowe jest 

spółka jawna lub komandytowa, służy spółce prawO 
wskazania, w jaki sposób ma być rozłożona na konta 
spólników sumą przedpłaty, wpłacona na poczet zaliczki 
na podatek dochodowy. Wniosek w tej sprawie powi
nien być złożony na piśmie władzy podatkowej właści
wej według siedziby spółki i wskazywać władze po
datkowe, którym poszczególne kwoty mają być prze
kazane. W przypadku niezłożenia wniosku władza po
datkowa wspomnianą wyżej sumę przedpłaty rozkłada 
na spólników w myśl zasad ustalonych wart. 5 ust. 1 

dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku do
chodowym. 

§ 7. Przedpłaty na poczet. zaliczek na podatek 
obrotowy i dochodowy, dokonane na podstawie n iniej
szego rozporządzenia , nie z\valniają podatników od obo
wiązku obliczania obrotu i dochodu za każdy miesiąc 
i wpłacania zali'czek miesięcznych na podatek obroto
wy i dochodowy w terminie przewidzianym na wpła
canie zaliczek oraz składanie właściwej władzy po
datkowej deklaracji stosoWllle, do obowiązujących prze
pisów; kwoty dokonanych przedpłat podatnicy potrą

caj ą z kwot należnych zaliczek miesięcznych , czyniąc 
o tym odpowiednią wzmiankę w składanych deklara
cjach . 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy podat
ników, do których stosuj e się rozporządzenie Ministra 
Skarb u z dnia 19 lutego 1949 r. o poborze podatku 
obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu 

(Dz. U . R. P. Nr 17, poz. 106 i Nr 43, poz. 327). 

§ 9. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 
19 lutego 1949 r. o poborze podatku obrotowego i po
datku dochodowego w formie ryczałtu (Dz. U. R. P. 
Nr 17, poz. 106 i Nr 43, poz. 327) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) w § 1: 
a) w ust. 1 skreśla się pkt 5, 
b) pkt 6 ust. 1 otrzymuje kolejną numerację 5, 
c) d o,daje się ust. 2 w brzm.ieniu: 
,, 2. Pocl<ltkowi obrotowemu i podatkowi docho

dowemu w formie ryczałtu podlegają również świad
czenia wykonywane przez osoby trudniące się furmań
stwem wyłączliie na zlecenie przedsiębiorstw gospodar
ki uspołecznionej oraz władz i urzędów państwowych, 
jeżeli osoby te świac' :::ellia powyższe wykonują oso
biście lub z udziałem najwyżej jednej siły najemnej"; 

d) dotychczasowe us t. 2 i 3 otrzymują kolejną nu
merację 3 i 4, 

2) w § 3 ust. 1: 
a) w pkt 5 wyrazy: "w § 1 ust. 5 pkt 5" zastępuje 

się wyrazami: · "w § 1 ust. ' 2", 
b) w pkt 6 wyrazy: "pkt 6" zastępuje się wyrazami: 

"pkt 5", 
3) w § f> ust. 1 i w § 7 ust. 2 wyrazy: "w § 1 ust. 1 

pkt 1-5" zastępuje się wyrazami: "w § 1 ust. 1 
pkt 1-4 i ust. 2", 

4) w § 6 ust. 1 wyrazy: "pkt 6" zastępuje się wyra
zami: "pkt 5". 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
pażdziernika 1950 r. 

, Minister Finansów: K. Dqbrowski 
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OSWIADCZENlE RZĄDOWE 

z dnia 30 sierpnia 1950 r. 

w sprawie przystąpienia Etinpii do Konwencji o ujednosta jnieniu niektórych prawidd dntyczących 
mięozynarodcwego przewozu lotniczego, podpisall(~j w Warszawie dnia 12 października 1929 r. 

P oda je się n in iejszym do wiadomości, że zgodnie 
z art . 38 Konwencji o ujednostajnien iu niektórych pra
wideł dotyczących międzynarodowego p rzewozu lotni
czego, , podp!sanej w Warszawie dnia 12 pażdziernika' 
1929 r. (Dz. ' U. R. P. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), zostalo 

zgłoszone dnia 14 sierpnia 1950 r. przystąpi enie Etiopii 
do powyższej Konwencji. 

Minister Spraw Zagranicżriych: w z.S. Wi erblowsld 
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WARUNKI PRENUMERATY DZIENNII{A USTAW R. P. 

NA ROK 19.51 

OPLATA ZA PRENUMERATĘ DZIENNIKA USTAW R. P. 
na rok 1951 wynosi: 

roc'lnie 

półrocznie . 

z załącznikami 

2000 zł 

1200 zł 

bez załączników 

1500 zł 

900 zł 

OnIata za prenumeratę powinna być uiszczana co najmniej na 15 dni przed począł- , 

kiem okresu -prenumeraty, a więc za okres roczny 'lub za 1 półrocze do dnia 15 grudnia 

1950 r., za II półrocze do dnia 15 czerwca 1951 r. 

Wpłaty uiszczone po tych terminach będą zaliczane na okresy następne, przy czym 

spóźniona opłata za prenumeratę roczną zostanie przeli<f;lOna na półroczną. 

Zgłoszenia prenumeraty dla władz, urzędów, instytucji i zakładów państwowych doko

nują właściwe ministerstwa i urzędg centralne w formie rozdzielników w terminie do dnia 

30 listopada 1950 r. i lU całości ją opłacają. 

Wszelkie wpłatg zarówno z tgtułu prenumeratg jak i kunna poszczególngch numerów 

Dziennika Ustaw R. P. należy wnosić na konto Administracji Wgdawnictw 'Ministerstwa Spra

wiedliwości w P. K. O. Warszawa Nr 1-1999/416. 
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