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DEKRET 

z dnia 26 października 1950 r. 

o podatku obrotowym. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia ' 
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakre!;ie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy 
e dnia 21 lipca 1950 r . o upoważnieniu Rządu do wy
dawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, 
poz. 271) ' - Rada Ministrów postanawia, a Rada Pań
stwa zatwierdza, 00 następuje: 

Dział I. 

Ogólne zasady opodatkowania. 

Art. 1. 1. Obowiązkowi podatkowemu według za
sad niniejszego dekretu podlegają: 

1) osoby fizyczne, 
2) spadki nieobjęte, 

, 3) nie będące podmiotami gospodarki uspołecznionej: 
a) osoby prawne, 
b) stowarzyszenia nie posiadające osobowości praw

nej. 

2. Jeżeli świadczenia są wykonywane przez spółki 
jawne, spółki komandytowe oraz spółki nie będące spół
kami handlowymi, obowiązkowi podatkowemu podle
gają wymienione spółki. 

Art. 2. 1. Przedmiotem opodatkowania są cywilno
prawne zawodowe i odpłatne świadczenia: rzeczy lub 
usług, wykonywane na obszarze Państwa Polskiego, 
oraz wartość towarów w przypadkach określonych 

wart. 7 ust. 2 i 3. 
2. Obowiązefc podatkowy istnieje niezależnie od 

tego, czy wykonywanie świadczeń odbywa się z zacho
~!!!.~nków prawem przepisanych. 

A~ . ...3:':""' ,~ Wolne od podatku są: 
1) nauczanie w~;Td;d~h '- n-auko\'łych' ~raz praca za

wodowa nauczycieli i wychowawców młodzieży; 
2) twórczość lub działalność naukowa oświat<>wa ar

o --'tysfyczna, literacka i publicystyczn'a, nie połą~zona 
z' prowadzeniem przedsiębiorstwa ani z wydaw
nictweJ:n , własnego nakładu; . 

3) śWIadczenia gospodarstw rolnych z wyjątkiem 
świadczeń polegających na sprzedaży wytworów 
własnego lub dzierżawionego gospodarstwą rolnego, 
dokonywanej w utrzymywanych w tym celu sta
łych miejscach sprzedaży poza obrębem własnych 
lub dzierżawionych gruntów, oraz na sprzedaży 
wymienionych wytworów przerobionych sposobem 
przemysłowym; 

4) świadczenia, spełniane za wynagrodzeniem., d() któ
rego , mają zastosowanie pr~episy o. ,podatku od wy
nagrodzeń, oraz świadczenia, do których maJą za
stosowanie przepisy o podatku targowym; 

5) towary, o których mowa wart. 9 ust. 1, które są 
przywożone z zagranicy na potrzeby przcc1stawicieIi 
państw obcych i ich otoczenia podczas · ich pobytu 
n~ polskim obszarze celnym, przedstawicielstw dy
plOmatycznych państw obcych mi~ji ~a,graniczp.ych 

I . 

oraz członków tych przedstawicielstw i mIsJI za
granicznych - pod warunkiem wzajemności. 

2. Minister Finansów w porozumieniu z Przewod 
nicz-qcym Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go i zainteresowanymi ministrami mOże w drodze roz
porządzeń: 

1) zwalniać od podatku całkowicie lub częściowo posz
czególne rodzaje świadczeń (towarów) w całym 

państwie lub na poszczególnych jego obszarach tu
dzież określać warunki tego zwolnienia; 

2) obniżać stawki podatku oraz określać warunki ob
niżki; 

3) zmieniać stawki podatku, jeżeli chodzi o towary, 
określone wart. 9 ust. 1, oraz towary, na które 
rozciągnięte zostaną przepisy art. 7 ust. 2 i 3; 

4) podwyższać w granicach liczby 10 określone wart. 8 
ust. 1 pkt 2), 3) i 4-a) stawki podatku od obrotów 
towarowych z konsumenta'mi, jeżeli objęte tymi 
obrotami towary nie podlegają stawkom z art. 9 
ust. 1 lub nie są wprowadzone do obrotu wew
nętrznego przez podmioty gospodarki uspołecznio:

nej. 

Art. 4. 1. Podstawę opodatkowania stanowi obrót 
(art. 7 i 11). 

2. Obrotem jest odplata za świadczenie będące 

przedmiotem podatku poza przypadkami wymienionymi 
wart. 12. 

3. Jeżeli jednak w przypadku wykonania częścio-

, wego umowa o świadczenie nie zawiera danych umoż
liwiających -określenie należności za spełnione świad
czenia, obrót stanowi zapłata rzeczywiście w roku po
datkowym otrzymana; przy świadczeniach, polegających 
na wykonywaniu robót budowlanych - w przypadku 
wystawiania rachunków zaliczkowych (przejściowych) 

- obrotem jest suma wynikaj ąca z tych rachunków. 
4. Przy świadczeniach, związanych z wykonywa

niem zajęć zawodowych adwokatów, obrońców sądo

\vych, notariuszy, inżynierów, architektów, techników. 
lekarzy weterynarii, lekarzy dentystów; uprawnionych 
techników dentystycznych, techników dentystycznych , 
felczerów, położnych i pielęgniarek, obrót stanowi za
płata rzeczywiście w roku podatkowym otrzymana. 

5. Wyłącza się z obrotu po udowodnieniu prawi" 
dłowo prowadzonymi księgami koszty przewozu i ubez
pieczeniił towarów wyłożone za nabywcę, wartość zwró
conych towarów, udzielonych bonifikat i skant, sumę 
odsetek pnllongacyjnych pobranych przy świadczeniach 
rzeczy, a przy świadczeniach, polegających na wyko
n ywaniu robót budowlimych - również kwoty skre- . 
śleń z rachunków, dokonanych przez. zleceniodawcc; , 
JEŻeli Z'ATot towaru, udzielenie bonifikaty lub skon ta, 
pobranie odsetek prolongacyjnych albo skreślenie z ra
chunku dotyczy świadczeń dokonanych w tym samym 
roku podatkowym, w którym powstał obrót, lub w roku 
poprzedzająeym r ek podatkowy. 

Art. 5. 1. .:Jeżeli podatnik wykonuje świadczeD j ' t 
kilku r odzajów, podlegające różnynl stawkom wymie-
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nionym wart. 8, 9 i 13, do każdego rodzaju świadczeń 
stosuje się stawkę właściwą dla tego rodzaju świadcze
nia. 

2. Jeżeli przerabiający lub zużywający używa na
bytego towaru niezgodnie z przeznaczeniem, które 
było podstawą zastosowania niższej stawki podatku lub 
nabycia towaru po niższej cenie, obowiązany jest uiścić 
tytułem podatku dopłatę do najwyższej stawlri podatku 
lub do najwyższej ceny towaru. 

3. Towary w y dawane tytułem deputatów pracow
niczych oraz pobrane do konsumcji własnej, a nadto 
ubytki i braki towarów - zarówno pochodzenia krajo
wego, jak i za,granicznego (art. 7 ust. 2, 3 i 4) we wszel
kich fazach produkcji, przerobu i zużycia , począwszy 
od półwyrobu, podlegają najwyższej stawce podatku, 
przewidzianej dla danego towaru. 

4. W przypadkach, gdy podatnicy obowiązani do 
prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg szczególnego typu 
lub ksiąg podatkowych, ksiąg tych w ogóle n ie pro
wadzą, albo też księgi te nie zostaną uznane za dowód 
lub zostaną pominięte przy ustalaniu podstawy opo
datkowania, podwyższa się stawki podatku: przewi
dziane wart. 8 ust. 1 i wart. 13 ust . 1 pkt 1)-3) 
i pkt 7) - o 50%, a wart. 13 ust. 1 pkt 4)-6) -
o liczbę 5. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia ksiąg 
w ciągu roku podatkowego podwyżka stawek ustaje 
z k0l1cem miesiąca, vi którym rozpoczęto prowadzenie 
ksiąg· 

5. Przepis zdania pierwszego ust. 4 nie- ma za
stosowania w przypadl~ach przewidzianych wart. 12 

_ust. 4. 

Art. 6. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwi
lą rozpoczęcia wykonywania świadczeń podlegających 

podatkowi (art. 2) bądź z chwilą powstania okoliczności 
określonych wart. 7 ust. 2 i ;) oraz w rozporządzeniach 
wydanych przez Ministra Finansów na podstawie 
art. 7 ust. 4. 

2. Obowiązek podatkowy kończy 'się z upływem 
roku podatkowego, w ciągu którego zapr~estano doko
nywania świadczeń podlegających podatkowi lub ukoń
czono rozrachuflek z tytułu dokonanych śwUl.dczeń 
(art. 4 ust. 3 i 4) , bądź "z upływem roku podatkowego, 
w ciągu którego ustały okoliczności określone wart. 7 
ust. 2, 3 i 4. 

Dział- II. 
Opodatkowanie obrotu towarowego. 

Art. 7. 1. Obrotem towarowym jest odpłata za 
świadczenie rzeczy. 

2. Za obrót towarowy uważa się również: w przy
padku likwidacji przedsiębiorstwa wartość towarów 
(półwyrobów) (art. 10 ust. l), a u podatników, którzy 
wytwarzają lub sprowadzają z zagranicy towary, o któ
rych n1O'\va wart. 9, wartość (art. 10 ust. 2): 

1) deputatów pracowniczych wydawanych przez po
datnika jako pracodawcę w wytwarzanych lub im
portowanych towarach; 

2) w ytworzonych lub importowanych towarów, po
branych do konsumcji własnej; 

3) a) przekraczających normy dozwolonego zaniku lub 
wydajności ubytków towarów albo ich półwy

robów wytwarzanych lub importowanych, pow
stałych w czasie wy1:v,rarzania, formowania, roz
lewu, pakowania, magazynowania bądż prze

wozu, 

b) innych braków towarów lub ich 
wytworzonych lub importowanych, 
wanych lub przewożonych. 

półwyrobóW\ 

maga~ 

3. Przepisy ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie 
do przerabiającego lub zużywającego w odniesieniu do 
towarów oraz ich półwyrobów, o których mowa wart. 9 
- w przypadku, gdy do wartości sprzedażnej tych 
towarów (półwyrobów) ze względu na ich przeznaczee 
nie zastosowano niższą stawkę podatku lub nastąpik( 
zwolnienie od podatku. 

4. Upoważnia się Min.istra Finansów do rozcląg-<! 

nięcia w drodze rozporządzeń przepisów ust. 2 i ust. ~ 
na inne towary. 

Art. 8. 1. Stawki podatku, jeźeli przepisy art. ł 
lub rozporządzeń wydanych na podstawie niniejszegQ 
dekretu inaczej nie stanowią, wynoszą: 

od obrotów towarowych 

1) przedsiębiorstw wydawnictw książek, dzien
ników oraz czasopism, drukowanych na 
obszarze Państwa Polskiego 

2) ze sprzedaży lub wymiany nabytych w tym 
celu i nie prZerobionych towarów 

3) ze sprzedaży lub wymiany surowców, pół

wyrobów lub wyrobów gotowych, wytwo-
rzonych na rachunek własny lilb na zamó-
wienie przez zakłady rzemieślnicze nie 
utrzymujące poza obrębem zakładu odręb-
nych mltnsc sprzedaży i zatrudniające 

oprócz właściciela, najwyżej dwóch człon-
ków rodziny oraz jednego pracownika na
jemnego, a gdy chodzi o zakłady cukierni-
cze, piekarskie, rzeźnicze i wędlinia.slrie 

(również i z mięsa końskiego), złotnicze, 

brąwwnlcze i zegarmistrzowskie - naj-
wyżej dwóch członków rodziny 

4) a) ze sprzedaży lub wymiany surowców, 
półwyrobów lub ,vyrobów gotowych, wy
tworzonych na rachunek własny lub na 
zamówienie we własnym lub obcym 
przedsiębiorstwie, 

stawka 
podatku 

2,50/Q 

~~~ ~ 
2. Uczniów zatrudnionych w zakładach rzemieślni~ 

czych na. podstawie pisemnej umowJ o naukę, zareje
strowanej w izbie rzenl.leSlnlCzej, nie uważa się za 
pracowników od daty zawarcia umowy. 

Art. 9. 1. Od obrotów towarowych (art. 7 ust. 1, 
2 i 3), osiągniętych przez producenta oraz importera 
ze sprzedaży lub wymiany następujących towarów CTaz 
ich namiastek i ekstraktów, stawki podatku wynoszą: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 

12) 
13) 

Towar (namiastka, ekstrakt) 

wino musujące gronowe 
wino gazowane gronowe 
wino gronowe 
wino owocowe musujące i gazowane 
wino owocowe, moszcz winny i miód pitny 
piwo 
cukier skrobiowy (również w wyrobach) 
sztuczne środki słodzące 

karty do gry z papieI"u . 
karty do gry z innych materiałów 
drożdże nadające się do wypieku (piekar
niane) 
kwas octowy 
kwas węglowy 

stawka 
podatku 

35% 
30% 
25% 
15% 
10% 
22% 
40% 
20% 
50% 
75% 
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2. Przepis art. 4 ust. 5 nie ma zastosowania QO 
Z'WrOtów towarów, o których mowa w u.st. 1. 

Art. 10. 1. W przypadku likwidacji przedsięb.iOl ..... 
stwa obr.otem jest .obliczona według cen rynkowych 
wartość tDwarów (półwyrobów) będących % przeznacze
nia przedmiotem obrohi handlowego tego przedsiębior
stwa. Dokonywana następnie sprzedaż tych towarów 
pczy zachowaniu warunków .określonych w rozporzą

dzeniu Ministra Finansów nie podlega oddzielnemu 
opodatkowaniu. 

2. U podatników określonych wart. 7 ust. 2 
i ust. 3 oraz w rozporządzeniach wy.danych prze:z: Mi
nistra Finansów na podstawie art. 'f ust. 4 podlega opo
datkowaniu wartość sprzedażna towarów oraz ich pół
wyrobów, do których te przepisy mają zastosowanie. 
Zawartość sprzedażną uważa się: 

a) dla przedsiębiorstw przemysłowych lub rzemie
ślniczych wartość towaru (półwyrobu) obliczoną 
według cen zbytu, a w razie braku tych cen, 
według cen ustalonych przez władze cennikowe, 

b) dla przedsiębiorstw handlowych i pozostałych 

wartość towaru .obliczoną według cen detalicz
ny~h rynkowych, a w razie braku tych cen -
według cen ustalonych przez władze cennikowe. 

Dział III. 
Opodatkowanie obrotu nietowarowego. 

Art. 11. Obrotem nietowarowym jest płata za 
świadczenie usług lub świadczenie rzeczy po ącz.one ze 
świadczeniem usług. 

Art. 12. 1. U komisanta przy czynnośc' ch komi
sowej sprzedaży obrotem jest suma należne prowizji 
oraz innych wynagrodzeń za wykonane usł gi, jeżeli 
komisant: 

l} działa na rachunek osób opłacających podatek 
w myśl obowiązujących przepisów o podatku obro
towym z tytułu sprzedaży towarów będących 
przedmiotem komisu; 

2) prowadzi prawidłowe księgi handlowe i udowodni 
stosunek komisu umową pisemną lub koresponden
cją; 

3) nie otrzymuje dla siebie różnicy między ceną istot
nie osiągniętą a ceną sprzedażną, ustaloną w umowie 
komisu albo części tej różnicy niezależnie od umó
wionego wynagrodzenia komisowego, bądź zamiast 
tego wynagrodzenia; , . 

4) sprzedaje towar w stanie nieprzerobionym. 
2. Jeżeli którykolwiek z wymienionych w' ust. 1 

warunków nie zachodzi, uważa się za obrót całkowitą 
sumę odpłaty, jaka przypadłaby komisantowi, gdyby 
działał na rachunek własny. 

3. Nie wymaga się warunku okreąlonego w ust. 1 
pkt l), jeżeli komisant działa na rachunek osób trze
cich, przy sprzedaży tych produktów rolnych oraz su
rowców i półwyrobów, niezbędnych dla rolnictwa lub 
przemysłu krajowego, których wykaz ustali Minister 
Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami. 
Nie wymaga się również warunku określonego w ust. 1 
pkt 4, w przypadku uboju zwierzęcia przy komisowej 
sprzedaży mięsa. 

4. Ministrowi Finansów służy prawo uznania sumy 
' należnej prowizji oraz innych wyn3.grodzeń za wyko
nane usługi , za obrót, mimo nieprowadzenia przez ko
misanta ksiąg handlowych, jeżeli stosunek komisowy 
i obrót wynikają z prawidłowo prowadzonych ksiąg 
handlowych komitenta. , 

Poz. 449 

5. U' k<>misallta - przy czynnościach k.omisowego 
zakupu - obrotem jest całkowita S1!1ma od.płaty, jaka 
przypadłab.y k<>misantowi, gdyby d!.l;iał!ał na rachunek 
własny. 

6. przy czynnościach wszelki~o rodzaju pośred

nictwa obrotem jest prowizja i inne wynagrodzenia za 
wykonane usługL Jeżeli jednak pośrednik posiada to
war lub nim dysponuje, obrotem jest całkowita suma 
odpłaty, jaka by mu przypadła, gdyby działał we włas
nym imieniu i na własny rachunek. Przepisu zdania 
poprzedzającego nie stosuje się do ajentów działających 
w imieniu i na rz~z podmiotów gospodarki uspołecz
nionej. 

7. U ekspedytora obrót stanowią wszelkie wyna
grodzenia należne za świadczenia, wykonywane VI gra
nicach zawartych przez niego umów ekspedycji, z .od
liczeniem wyłożonych przez ekspedytora w imieniu 
i na rachunek zleceniodawcy i należycie udowodnionych 
kosztów, związanych z wykonywaniem wnowy ekspe
dycji, jak np. kosztów przewozu obcymi środkami prze
wozowymi, wydatków na opłacenie należności celnych, 
ubezpieczenia itp., jeżeli w myśl umowy ekspedytor' 
obowiązany jest wyliczyć się wobec zleceniodawcy z wy
sokości rz~zywiście poniesionych wydatków i kosztów. 

Art. 13. 1. ; Stawki podatku wynoszą: 

. stawka 
od obrotów ruetowarowych podatku 

l) a) z tytułu robót budowlanych wykonywa-
nych przez zakłady rzemieślnicze przy 
użyciu materiałów własnych, 

b) lekarzy, lekarzy weterynarii, lekarzy 
dentystów, uprawnionych techników den- ' 
tystycznych, techników dentystycznych, 
felczerów, położonych i pielęgniarek 

2) adwokatów i obrońców sądowych 
3) z prowizji i innych wynagrodzeń (art. 12 

ust. 1 i ust. 6 zdanie pierwsze) 
4) ze sprzedaży lub wymiany do spożycia na 

miejscu w lokalach zakładów gastrono
micznych potraw i napojów, nie wyłączając 
artykułów objętych monopolami państwo-

\ . 
\ wynu . . 

5) \l) przedsiębiorstw przemysłu gospodniego 
-~ z tytułu najmu lokalu lub jego części 

wraz z należnością za korzystanie z me
bli, pościeli, oświetlenia, ogrzewania i 
wszelkich dodatkowych świadczeń, po
łączonych z najmem lokalu lub jego czę
ścią, ,z wyjątkiem należności za wyży
wienie, 

b) z przedsiębiorstw i z imprez widowiSko
wo-rozrywkowych ' 

6) pensjonatów 
7) a) z tytułu robót budowlanych wykonywa

nych przy użyciu materiałów własnych, 
b) biur tłumaczeń, biur przepisywania na 

maszynach i pisania podań, biur tech
nicznych, zakładów fotograficznych, za
kładów kopiowania rysunków, pralni 
chemicznych, pralni bielizny, zakładów 

chemicznego czyszczenia ubrań, zakła

dów dekatyzacji, zakładów fryzjerskich 
itp. przedsiębiorstw (zakładów) usługo

wych, 
c) wszystkich nie wymienionych w punk-

10% 

300/0 
20°/, 

tach poprzedzających • 5~;' 



Dziennik Ustaw Nr- 49 688 - Poz. 449 i4S0 
------------------------------------------~--~-----------

2. Do obrotów osiągniętych . przez producenta oraz 
importera ze sprzedaży lub wymiany, połączonej ze 
świadczeniem usług towarów oraz ich n amiastek 
i ekst raktów wymienion ych wart. 9 ust. 1 mają za
stosowanie stawki podatku przewidziane w tym prze
pisie dla danego rodzaju tow aru. 

Dział IV. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 14. 1. W odniesieniu do podatników wymie
nionych wart. 1 tracą moc obowiązującą z · dniem 
weJ sc1a w życie dekretu przepisy: 

1) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku 
obrotowym (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 413) z wyjąt
kiem przepisów art. 32 tego dekretu, 

2) ustaw szczególnych w częściach dotyczących pod
miotowych zwolnień od podatku obrotowe~ z wy-

jątkiem art. 29 i 35 dekretu z dnia 25 października 
1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. R. P. Nr 52, 
poz. 412). 
2. Przepisy uchylone z mocy przepisu ust. 1 mają 

j ednak zastosowanie do podatku obrotowego, przypa ... 
dającego za lata podatkowe do 1950 roku włącznie. 

3, Rozporządzenia wydane na podstawie dotych~ 

czasowych przepisów zachowują moc obowiązującą do 
chwili zastąpienia ich nowymi rozporządzeniami, opar
tymi na niniejszym dekrecie, o ile nie są z nim sprzecz ... 
ne. 

Art. 15. Wykonanie dekretu porucza się Mini
strowi Finansów. 

Art. 16. Dekret wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1951 r. 
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z dnia 26 października 1950 r. 

o podatku dochodowym. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 
21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271)
Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwier
dza, co następuje: 

Art. 1. 1. Obowiązkowi podatkowemu według 

zasad niniejszego dekretu podlegają: 
, 1) osoby fizyczne, 

2) spadki nieobjęte, . 
3) n ie będące podmiotami gospodarki uspołecznionej: 

a) osoby prawne, 
b) stowarzyszenia nie posiadające osobowości 

prawnej. 

2. W przypadkach określonych wart. 3 ust. 1 i art. 
6 ust. 5 podmiotem opodatkowania (podatnikiem) są 
małżonkowie sądownie nierozłączeni. 

Art. 2. 1. Od podatku dochodowego wolne są: 
1) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, 
2) od dochodu, osiągniętego Ze źródeł położonych za 

granicą przedstawiciele dyplomatyczni lub konsu
larni oraz członkowie misji państw obcych i przy
dzieleni im urzędnicy n ie będący obywatelami Pań
stwa Polskiego, jak również inne osoby, które na 
podstawie układów międzynarodowych lub prawa 
międzynarodowego są z nimi zrównane. 

2. Ponadto w poszczególnym roku poda tkowym 
wolne są od podatku dochodowego osoby prawne oraz 
stowarzyszenia n ie pOSiadające osobowości prawnej" 
j eżeli zgodnie ze statutem obróciły w całości w roku 
podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następu
jącym wszystkie osiągnięte w roku podatkowym docho
dy b~zpośrednio na ce lE' ogólnej użyteczno~ci, nauko
we, oświatowe, kultura lnp, sportowe, kultu religijnego, . 

dobroczynne i opieki społecznej. Za dochód w rozumie-
niu zdania poprzedzaj ącego uważa się sumę wszystkich 
przychodów po potrąceniu kosztów 'funkcjonowania 
osoby prawnej lub stowarzyszenia nie posiadającego 
osobowości prawnej wydatków związanych z posiada
nymi już źródłami przychodów oraz wydatków na do
raźnie urządzane imprezy przewidziane statutem. Wy
mienione w zdaniu pierwszym osoby i stowarzyszenia 
podlegają jednak obowiązkowi podatkowemu od docho
du ze źródeł przychodów, które podlegają podatkowi 
obrotowemu i nie są od tego podatku zwolnione. 

Art. 3. 1. Małżonkowie podlegają opodatkowaniu 
łącznemu od sumy ich dochodów. Wymiaru podatku do· 
konuje się na imię obojga małżonków. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosu je się do małżonków, co 
do których istnieje prawomocne orzeczenie sądowe 

o rozłączeniu. 
3. ' Dochody krewnych zstępnych dolicza się do do

chodów krewnego wstępnego , j eżeli mu służy prawo 
pobier ania pożytków ze źródeł przychodów tych zstęp
nych. 

Art. 4. Podatnicy wymienieni w art. 1, o ile mają 
swe miejsce zamieszkania lub pobytu, siedzibę lub za
rząd na obszarz~ Państwa Polskiego, ,podlegają obo
wiązkowi podatkowemu od całości swych dochodów bez 
względu na miejsce położenia źródeł pr~ychodów (nie... 
ograniczony obowiązek podatkowy). 

Art. 5. 1. P odatnicy w ymienieni wart. 1, o ile nie 
mają na obszarze Państwa Polskiego miejsca zamieszka
nia lub pobytu, siedziby lub zarządu , podlegają obo
wiązkowi pod a tkow emu od dochodów, które osiągają na 
obszarze Państwa Polskiego z następujących źródeł 
przychodów (ograniczony ob(lwiązek podatkowy) : 

a) nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczo .. 
nych na nieruchomościach, 


