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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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DEKRET 

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, 
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hl wykonywania świadcr,eó rzeczy lub usług, 9 ile 
<podlegają <me ,podafk0wi obrotowemu. 

e) opłat za korzystanie z pat€ntów na wynalazki" 
:z wynalazków, ze specjalnych metod produkcji 
(-opłaty licencyjne) i z praw autorskich, 

d) sprzedaży przedmiotów i praw majqtkowych 
{art. 8 ust. 1 pkt 5) lit. e), 

-e, udziałów z tytułu reasekurat:ji w połskieh ubez
pieczeniach. 

2. Za wykonywanie świadczeń rzeczy lub usług, 

podlegających podatkowi obrotowemu, uważa się rów
nież udział w spółkach jawnych i spółkach nie będących 
spółkami prawa handlowego, jeżeli spółka wykonuje 
świadczenia podlegające podatkowi obrotowemu. 

3_ Minister Finansów może w drodze rozporządzeń 
określać inne źródła przychodów, z których osiąganie 
dochodów na obszarze Państwa Polskiego powoduje 
powsLmie obowiązku p odatkowego u podatników wy
mienionych w ust. L 

Art. 6. 1. P rzedmiot em opodatko\-yania są docho
dy cząstkowe, a n adto doch ód ogólny. 

2. Dochodem cząstkowym j est obliczona odrębnie 
w każdej grupie źródeł przychodów (art. 8) Suma nad
vlyżek z poszczególnych źródeł należących do jednej 
grupy b ez potrącania niedoborów z poszczególn y ch źró
deł tej grupy. 

3. Dochodem ogóln ym jest suma dochodów cząst
k<owych po potrąceniu n iedobor ów z tych źródeł przy
chodów, które dały niedobory, z wyjątkiem jednak nie
doborów ze sprzedaży przedmiotów i p raw majątkowych. 
Dochodem ogólnym jest ta.kże jeden tylko dochód cząst
kowy, jeżeli podatnik n ie posiada innych dochodów 
cząstkowych. 

4. U podatników, u których suma nadwyżek ze 
źródeł przychodów wymienionych wart. 8 przekracza 
3ml.OOO zł rocznie, a którzy osiągają nadto przychody 
podleg.ające podatkowi od wynagrodzeń, do dochodu 
ogółneg-o w rozumieniu ust. 3 dolicza się łączną sumę 
otrzymanych w ciągu roku podatkowego przychodów 
podlegających podatkowi od wynagrodzeń bez względu 
na ich wysokość i bez potrącenia należnego od nich po
datku od wynagrodzeń. 

5. przy ustalaniu dochodu ogólnego małżonków 

do dochodu cząstkoweg,o bądź do su .. '"Ily dochodów .cząst

kowych dolicza się przychody obojga malżonków po
dlegające podatkowi od wynagrodzeń, choćby dochód 
cząstkowy lub suma dochodów cząstkowych ze źródeł 
przychodów wymienionych wart. 8 osiągnięta była tyl
ko przez jednego małżonka, a drugi małżonek nie po
siadał żadnych źródeł przychodów wymienionych 
wart 8. 

Art. 7. Dochody z udziału w spółce jawnej , wspól
nej własności, wspólnym pos.iadaniu lub wspólnym 
użytkowaniu opodatkowuje się osobno dla każdego 
uczestnika w s tosunku do jego udziału pod warunkiem, 
że wspólność udziału zostanie uzasadniona umową pi
senmą. W razie braku takiej umowy \"rymiaru dokonuje 
się od całego dochodu na imię }ednego z uC2)estników, 
pozostali zaś .uczestnicy n ie podlegają opodatkowaniu 
od swych udziałów w zysku. 

Art. 8. i. Źródła przychodów dzielą się na nastę
pujące grupy: 
l~ do pierwszej gI,'upy źródeł przychodów należą: 

o-płaty . za korzystanie z patentów na wynalazki 
własne, z wynal azków własnych i specjalnych n1e
WG produkCji {,opłaty licencyjne) 'Oraz nie poriilega-

jąca p.rzepisom <O poo.atkuod wynagrodzea d 'ziaLll
IlOŚĆ i twórezośc .artystyczna, literacka, naukowI.
,oświatowa i publicystyczna; 

2) do drugiej grupy ŹI"ódeł przychod-ów na1eżązakłacly 
rzemieślnicze nie utrzymujące poza obrębem zakła
du odrębnych miejsc sprzedaży i zatrudniające 

oprócz właściciela najwyżej dwóch członków ro
dziny oraz jednego pracownika najemnego, a gdy 
chodzi o zakłady cukiernicze, piekarskie, .rzeźnicze 
i wędliniarskie (również z mięsa końskiego), złotn i 

cze, brązownicze i zegarmistrzowskie najwyżej 
dwóch członków rodziny; w zakładach rzemieślni
czych stanowiących własność więcej niż jednej oso
by do ogólnej ilośei czterech względnie trzech osób, 
o której mowa w zdaniu pierwszym (właściciel, 
pracownik naj emny i członkowie rodziny) wlicza się 
również współwłaścicieli zakładów, choćby nawet 
nie prac'Owali w zakładzie ; u czniów zatrudnionych 
w zakłada_ch rzemieślniczych na po-dstawłe pisem
:Qej umowy o naukę, za rejes trowanej w izbie r ze
:rriieślniczej, nie uważa się za p racowników od daty 
zawarcia umowy; 

3) do trzeciej grupy źródeł przychodów należą zaj ęcia 
zawodowe lekarzy, lekarzy w eter yn arii, lekarzy 
dentystów, uprawnionych techników dentystycz 
n ych, t echników dentystyczny ch, felczerów, poło: 
nych, piel ęgniarek, inżynierów, architektów i tecł, 
ników, j eżeli n ie podlegają pr zepisom o podatk _ 
od wynagrodzeń; 

4) do czwartej grupy źródeł przy.chodów należą: 
a) przedsiębiorshva b.andlowe, przemysłowe iusłu

gowe, 
b) przedsiębiorstwa rzemieślnicze, nie należące do 

drugiej grupy źródeł przychodów, 
.c) zajęcia zawodowe i zatrudnienia o celachzarob· 

kowych nie wymienionych w pkt l) i 3), jeże): 
nie podlegają przepisom o podatku od wyn Ol ' 
grodzeń, 

d) gospodarstwa rolne nie zwolnione od podatku 
na podstawie art. 11 pkt 2), 

e) gospodarstwa rolne, o ile chodzi o przychod;, 
dzierżawców; 

5) do piątej grupy źródeł przychodów należą: 
a) nieruchomości- budynkowe i gruntowe nie .sta

nowiące gospodarstwa rolnego, 
b) dzierżawa, o ile chodzi o przychody wydzierża

wiającego - także z wydzierżawienia gospodar
stwa rolnego lub jego części, 

c) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, 
d) dochody komandytariusza, cichego spólnika 

i spólnika spółki z ograniczoną odpowiedzial
nością, 

e) sprzedaż pr zedmiotów i praw roajątkowych, 
f) inne źródła nie wymienione w grupach i pun]'; 

tach poprzednich. 
2. Źródłem przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt .5 : 

lit, e) jest sprzedaż : 

a) nieruchomości gruntowych i budynkowych bądź 
ich części, • 

b) przedsięb i orstw bądź ich poszczególnych skład
ników. 

c) udziałów w .spółkach z wyjątkiem akcji, 
d) innych prz,edmiotow majątkowych, jeżelisprze

daż ma charakter transakcji spekulacyjnej, 
e) praw majątkowych, a w szczególności specjal

nych metod produkcji, praw patentowych, rent 
wszelkiego rodzaju, -prawa użytkowania i uży-



wania, praw autorskich i innych; me stanowi 
jednak źródła przychodów sprzedaż praw paten
t owych własnych i praw do wynalazków włas
nych dokonywana na rzecz gospodarki uspoiecz
llionej. 

3. Sprzedaż przedmiotów i praw majątkowych 
uzyskanych przez podatnika w drodze spadkiI lub zapisu 
nie stanowi źródła przychodów. 

4. Ministrowi Finansów służy prawo zaliczania 
w drodze rozporządZ€ń poszczególnych źródeł przycho
dów nie wymienionych w niniejszym artykule do jednej 
z grup źródeł przychodów wymienionych w ust. 1, jak 
równ;ez prawo przeniesienia pos:z,czególnych źródeł 
!przychodów z jednej grupy do dragiej. 

Art. 9. 1. Nadwyżką lub nied oporem ze źródła 
przychod ów jest różnica pomiędzy sumą przychodów 
z tego źródła (art. 10) a kosztami ich uzyskania (art. 12), 
osiągnięta w ciągu roku podatkowego. 

2. Minister F inansów może w drodze rozporzą
dzeń ustalać w odniesieniu do ;poszczególnych źródeł 
p rzychodów odmienne od zasady wyrażonej w ust. 1 
pojęcie nadwyżki z tych źródeł oraZ określać sposób 
obliczania tej nadwyżki. 

Art. 10. 1. P rzychodami są pieniądze lub warto
ści pieniężne rzeczywiście otrzymane z j ednego ze źró

d eł przychodów, jak również wartość użytkowa tych 
źródeł lub ich części, j eżeli prawo pobierania pO'.i:ytków 
sl u;:y pocbtn ikowi lub członkowi jego rodziny w przy
pc:dk u łącznego opodatkowania (art .. 3). 

2. U podatników, prowadzących księgi h andlowe, 
n aJe.'y się kiero,lać zasadami księgowości, to j est brać 
w rachubę również takie zaksięgowane przychody, k tó
r e mają dopiero wpłynąć, oraz takie koszty, które zo
stały już zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesio-
110, jeżeli odnoszą się do danego roku rachunkowego. 

3. Vlartość pieniężną przychodów w naturze obll
cza się według przeciętnych cen rynkowych z okresu 
opodatkowania w miejscu, w którym znajduje się źró

dło tych przychodów. 

Art. 11. 1. Wolne od podatku są: 

1) przych ody podlegające przepisom o podatku od wy
nagrodzeI1, z wyjątkiem przypadków, o k tór ych mo
wa wart. 6 ust. 4 i 5, 

2) przychody z gospodarstwa rolnego, użytkowanego 

przez osoby podlegające podatkowi gruntowemu, 
które bądż wcale n ie mają innych źródeł przycho
dów, wymienionych wart. 8, bądź też których su
ma dochodów -z pozostałych źródeł przychodów nie 
przekracza 120.000 zł rocznie; podlegają jednak 
opodatkowaniu przychody z wydzierżawienia go
spodarstwa rolnego lub jego CZęSCI, osiągnięte 

przez wydzierżawiającego oraz przychody dzier
żawców. na których nie ciąży obowiązek podatko
wy w zakresie podatku gruntowego, 

3) zasiłki z fund UE:zów publicznych i zrzesz'eń zawodo
wych na popieranie nauki, kultury i sztuki, 

\ 4) zasiłki naukowe i p omoc z funduszów publicznych 
oraz stypen~ja dla młodzieży kształcącej się w za
kładach naukowych i dla aspircmtów i n aukowców 
delegowanych n a k ursy specjalizacyjne. 

2. Minister Finansów może w drodze rozporządze
nia zwalniać od podatlm całkowicie lub częściowo po
szcze,~ólne rodzaje przychodów w całym Państwie lub 
n a pDszczególnych jego obszarach i określać warunki 
tego zwolnienia. · . . 

Art. 12. 1. Kosztami uzyskania przychodów z po
szczególnego źródła są .. wszelkie koszty ponoszone w ce
lu osiągnięcia, zachowania lub ·zabezpieczeniia przycho
dów, z wyjątkiem kosztów "vymienionych w art. 13. 

2. Są przeto również kosztami uzyskania przy
chodów: 
1) straty częściowe lub całkowite na przedmiotach 

majątkowych, które służą do osiągnięcia, zachowa
nia lub zabezpieczenia przychodów i pod'leg-ają zu
życiu, straty te są potrącalne w udowodnionej wy
sokości, nie pokrytej sumą ubezpiec:z,eniową i od
pisami z tytułu zużycia i tylko z przychodów tego 
roku, w którym strata rzeczywiście nastąpiła; po
trącanie takich strat z przychodów następnych lat 
nie jest dopuszczalne; straty w majątku podatnika, 
służącym do osiągnięcia, zachowania lub .zabezpie
czenia przychodów, lecz nie podlegaj ącym zużyciu, 
np. w gotowiźnie, zapasach towarów, surowców, 
wyrobów gotowych itp. mogą być w całości lub 
części uznane za koszty u zyskania przychodów 
z poszczególnego źródła, jeżełi rozmia r straty istot
nie osłabia zdolność gospodarczą podatnika, 

2) odsetki od długów i oparte na szczególnych tytułach 
prawnych renty i trwałe ciężary, 

3) składki na rzecz związków zawodowych lub grup 
gospodarczych, do których poda tnik należy, 

4) podatki i inne daniny publiczne wraz z dodatkiem 
za zwłokę, z wyłączeniem kośztów egzekucyjnych 
oraz składki ubezpieczeniowe, przypadające z da
n ego źródła przychodów, 

5) wpłaty n a Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej . 
3. K oszty uzyskania przychodów są potr;!calne 

tylko w t ym roku podatkowym, w którym zostały po
n iesione. 

4. Ponadto za koszt u zyskania przychodów mogą 
być u zn ane również odpisy na zużycie na warunkach, 
które określi rozporządzenie Ministra Finansów; rozpo
rządzenie to określi przedmioty, co do których mogą być 
dokonywane odpisy na zużyci e, zasady dokonywania 
t ych odpisów oraz tworzenia funduszów amortyzacyj
nych i rozporządzania nimi. 

Art. 13. 1. Nie uważa . się za koszty uzyskanJia 
przychodów: 
1) wyd8. tków na n abycie, powiększenie lub ulepszenie 

źródła przychodów; wydatki te j ednak należy 

uwzględnić przy ustalaniu nadwyżki ze sprzedaży 
przedmiotów i praw maj ątkowych i to bez względu 
na czas ich poniesienia, 

2) tworzenia ·funduszów rezerwowych wszelkiego ro
dzaju, 

3) wydatków na umorzenie długów oraz kapitałów 

włożonych w źródło przychodów pr.zez osoby z nie
go korzystające, 

4) odsetek od wł.asnego kapitału włożonego prrez po
datnilm w źródło przychodów, 

5) kwot rozdzielonych przez osobę prawną między 
udziałowców i akcjonariuszów tytułem: a) udziału 
w zyskach lub dywidend, b) nadwyżki odsetek 
i wynagrodzeń za udzielone pożyczki lub wkłady 

niepieniężne, ponad normy, które określi rozporzą
dzenie lVlinistra F inansów, 

6) opustów z ceny udzielonych przez osoby prawne 
udziałowcom oraz wartości wszelkich nie odpłat
nych świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców, 

7) nadwyżek kwot pensji i wszelkiego rodzaju wyna
grodzeń osób, które biorą udział w zarządzie przed
~ębłorstwa bądź należą do składu rady nadzorczej 
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i komisji rewizyjnej lub działają z ich ramienia, 
bądź są upoważnione do samodzielnego prowadze
nia przedsiębiorstwa, jak również innych pracowni
ków umysłowych na stanowiskach kierowniczych 
ponad normy, które ustali rozporządzenie Ministra 
Finansów z uwzględnieniem rodzaju i rozmiaru 
przedsiębiorstw, w wysokości kapitału i obrotu, 

8) nadwyżek kwot pensji i wszelkiego rodzaju wyna
grodzeń wypłacanych ponad normy układu zbioro
wego, 

9) wydatków na prowadzenie gospodarstwa domowego 
podatnika i na utrzymanie członków jego rodziny; 
stanowią jednak koszt uzyskania wydatki na utrzy
manie członków rodziny zatrudnionych stale w go
spodarstwie rojnym podatn ika oraz tych członków 
rodziny z wyjątkiem małżonka sądownie nierozłą
czonego, zatrudnionych stale w przesiębiorstwie 
podatnika, których dochody nie podlegają doli
czeniu do jego dochodu, 

10) ofiar wszelkiego rodzaju, 
11) wydatków na podatek dochodowy, nadzwyczajny 

podatek od wzbogacenia wojennego, podatek od na
bycia praw majątkowych w części dotyczącej nie
odpłatnego nabycia, daninę narodową n.1 zagospo
darowanie Ziem Odzyskanych - wraz z dodatkiem 
za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi, 

12) grzywien i kar pieniężnych wraz z kosztami egzeku
cyjnymi, 

13) wkładów (składek) oszczędnościowych podnoszonych 
przez uczestników Społecznego Funduszu Oszczęd

nościowego, 
14) kosztów uzyskania przychodów ze źródeł znajdują

cych się na obszarze Pań.<rtwa Polskiego lub za gra
nicą, jeżeli nadwyżki z tych źródeł w ogóle nie pod
legają opodatkowaniu albo są zwolnione od podat
ku z mocy niniejszego dekretu lub przepisów szcze
gólnych. 

2. Upoważnia się Ministra Finansów do rozciąga
nia przepisu ust. 1 pkt 11) na inne podatki oraz do uzna
wania niektórych rodzajów wydatków, o których mowa 
w ust. l, za koszty uzyskania przychodów. 

Art. 14. 1. Podstawę opodatkowania stanowią do
chody cząstkowe (art. 6 ust. 2) oraz dochód ogólny (art. 6 
ust. 3, 4 i 5) osiągnięte w roku podatkowym. 

2. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy 
lub rachunkowy, w którym dochód został osiągnięty. 

3. Jeżeli w roku podatkowym źródła przychodów 
(art. 8) były czynne przez okres krótszy niż rok podat
kowy, za podstawę opodatkowania przyjmuje się dochód 
osiągnięty w tym okresie i stosuje się do niego stopę po
datku odpowiadającą dochodowi, obliczonemu w sto
sunku rocznym. 

4. Jeżeli okres rachunkowy nie pokrywa się z ro
kiem kalendarzowym, opodatkowaniu podlega dochód 
osiągnięty w okresie rachunkowym. Okres rachunkowy 
powinien w zasadzie obejmować 12 miesięcy, jednak 
w przypadku założenia przedsiębiorstwa, zaprowadzenia 
ksiąg handlowych oraz gospodarczo uzasadn ionego 
przejścia przy księgach handlowych Z roku kalendarzo
wego na :lOk rachunkowy nie pokrywający się z rokiem 
kalendarzowym lub odwrotnie, w wyniku czego okres 
rachunkowy..obejmuje mniej lub więcej niż 12 miesięcy, 

dochód osiągnięty w okresie rachunkowym podlega 
opodatkowaniu według tej stopy podatku ze skali art 15 

, i 17, jaka przypada od dochodu oslllocrniętego w tym 
okre~'i.ie rachunkowym. 

5. U osób, które przybyły do Polski na pobyt cza
sowy, z góry określony co do czasu trwania, nie prze
kraczający jednak sześciu miesięcy, w celu prowadze
nia przedsiębiorstwa, wykonywania zajęcia zawodowe
go lub jakiegokolwiek innego zatrudnienia zarobkowe
go, przyjmuje się za podstawę opodatkowania dochód 
osiągnięty w okresie wykonywania tych czynności i sto
suje się do niego stopę podatku odpowiadającą temu do
chodowi. obliczonemu w stosunku rocznym. Jeżeli z góry 
przewiduje się pobyt dłuższy niż sześć miesięcy, osoby t e 
podlegają obowiązkowi podatkowemu na podstawie 
art. 4. 

Art. 15. 1. Podatek od dochodów cząstkowych 
wymierza się według następującej skali: 

Kwota dochodu cząstkowego Stopa 
złotych podatku 

ponad do 0/. 

120.000 140.000 5 
140.000 160.000 6 
160.000 180.000 7 
180.000 200.000 8 
200.000 220.000 9 
220.000 240.000 10 
240.000 280.000 11 
280.000 320.000 12 
320.000 360.000 13 
360.000 400.000 14 
400.000 450.000 16 
450.000 500.000 18 
500.000 550.000 20 
550.000 600.000 22 
600.000 700.000 24 
700.000 800.000 26 
800.000 1.000.000 28 

1.000.000 1.200.000 30 
1.200.000 1.500.000 32 
1.500.000 1.800.000 34 
1.800.000 2.100.000 36 
2.100.000 2.400.000 38 
2.400.000 3.000.000 40 
3.000.000 3.600.000 42 
3.600.000 4.200.000 44 
4.200.000 4.800.000 46 
4.800.000 5.400:000 48 
5.400.000 50 

2. Od dochodów cząstkowych osiągniętych ze źró
deł przychcdow nak;~i!cych ao pierwszej grupy źródel 

przychodów wymierza się podatek według skali ust. l 
obniżopy o 2,;;%. 

3. Od dochodów cząstkowych osiągniętych ze źró· 
deI przychodów należących do drugiej grupy źróde; 
przychodów wymierza się podatek według skali ust. : 
obniżony o 20%. 

4. Od dochodów cząstkowych osiągniętych ze źró · 

deł przychodów należących do trzeciej grupy źródeł 
przychodów wymierza się podatek według skali ust. 1 . 
obniżony o 10%. 

5. Od dochodów cząstkowych osiągniętych ze 
źródeł przychodów należących do piątej grupy źró ier 
przychodów wymierza się podatek według skali US;. l 
podwyższony o 25% • 

6. Jeżeli podatek posiada źródła przychodów n a le
żące do róznych grup źródeł przychodów, wówczas. dla 
obliczenia podatku od poszczególnych dochodów cząst-
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kowych stosuje się stopę podatku ze skali ust. l odpo
w iadaj ącą łącznej sum ie dochodów cząstkowych 
z uwzględnieniem zniżek bądż zwyżki, o któr ych m OW::l 
w ust. 2, 3, 4 i 5. 

7. Jeżeli księgami h andlowymi podatnika' obj ęte 
Si1 wyl'iki ze źródeł przychodów należących do r6ż:1ych 
g(UP źródeł przychod ów, sposób zaś prowadzenia ksi ąg 
n ie da je możności ustalen ia wysokości nadwyżek z po
szczególnych źródeł, wówczas cały dochód wyk azany 
księgami podlega opodatkowaniu \vedług sk ali właści
""ej dla tego źródła przychodów, które należy do n a j
wyżej opodatkownnej grupy źród eł p rzychodów. 

Art. Hl. P cd atnicy, których dochód ogólny (art. 6 
u st . 3, 4 i 5) przekracza 360.000 zł rocznie, podlegaj ą 
n adto opodatkowaniu od dochodu ogólnego według skali 
z ar t . 17. 

Art. 17. 1. Podatek od dochodu ogólnego wymie
rza s i ę według następującej skali : 

Kw o t a dochodu Stopa podatku 
złotych No 

ponad do 

360.000 400.000 2 
400.000 450.000 2,5 
450..000 500.000 3 
500.000 550.000 3,5 
550.000 600,000 4 
600.000 700.000 4,5 
700.000 800.000 5 
800.000 1.000.000 5,5 

1.000.000 1.200.000 6 
1.200.000 1.500.000 6,5 
1.500.000 1.800.000 7 
1.800.000 2.100.000 8 
2.100.000 2.400.000 9 
2.400.000 3.000.000 10 
3.000.000 3.GOO.000 11 
3.600.000 4.200.000 12 
4.200.000 4.800.000 13 
4.800.000 5.400.000 14 
5.400.000 15 

2. Podatek od dochodu ogólnego wraz z podatkiem 
od dochodów cząstkowych, a w przypadku przewidzia
nym wart. 6 ust. 4 i 5 również wraz z podatkiem od 
wynagrodzeń nie może ' przekroczyć 65% dochodu 
ogólnego. 

Art. 18. 1. Podatnicy, których swna dochodów 
cząstkowych osiągniętych ze wszystkich posiadanych 
przez nich źródeł przychodów nie przekracza 360.000 zł 
rocznie, opłacają podatek od dochodów cząstkowych ze 
źródeł przychodów należących do pierwszych czterech 
grup źródeł przychodów, obniźony o: 

1) 25%, jeżeli mają na utrzymaniu troje lub czworo 
dzieci, 

. 2) 50%, jeżeli mają na utrzymaniu pięcioro lub sześ
cioro dzieci. 

Całkowite zwolnienie tych podatników od podatku 
należnego od dochodów cz ąstkowych ze źródeł przycho
dów nal.eżąc~ch do pierwszych czterech grup następuj e, 
gdy mają WIęcej niż sześcioro dzieci na utrzymaniu. 

Przepisów tych nie stosuje się do podatników wy
mien ionych wart. 5. 

2. Wymieniona W ust. 1 zwżka przysługuje na 
dzieci do lat 18: własne, przysposoblionę i pasierbów, jak 
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również dzieci ofiar wojny przyjęte na wychowanie, je:
żeli nie posiadaj ą \vlasnych źródeł p rzychodów. 

3. Ta sama zniżka przysługuje róv.weż na dzieci 
starsze do u k Oll czenia przez nie 24 lat życia , j eżeli po
bierają n;:-,ukę lub odbywają pl'aktyli::ę zawodową i je
żeli nie posia daj ą własnych źródeł przychodów. 

4. Jeżeli p od atnikiem j '.;s t kobi eta, ulga o której 
m owa w ustępa"hpoprzedza~ ących następuje : w rozmia
rze 25%, gdy m a na utrzymo.n iu (~woj e lub t roje d~ie ci, 
w r ozm iarze 50% , gdy ma na u t rzym an iu Czworo dzie
ci. Calkowite zwolnienie następuje, gdy m a na u trzy
m aniu więcej niż czwor o dzieci. W przyp:ldku , gdy mąż 
pobiera wynagrodzenie, t a zniżka nie p l'zysluguje. 

5. Jeżeli w przypadk u przewidzianym w a rt. 3 
wymiaru podatku dokonan io na imię ob ojga małżonków, 
zniżkę przyznaj e się w i·ozm:2.r ze określonym w ust. 1, 
gdy za chodzą w arunki w tym ustępie przewidziane. 

6. Ulgi, o których mow a w tym artykule, stosuje 
się tylko w przypadkach, gdy dzieci znajdują się na 
wyłącznym utrzymaniu ipOdatnika. 

Art. 19. Nadzwyczajne okoliczno~ci oołabiające 

zdolność płatniczą podatnika, którego dochód o"ólny 
(art. 6 ust. 3, 4 i 5) nie przekracza 430.000 zł, np.; długo
trwała choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierć pozosta
jącego na utrzymaniu podatnika C'Lłonka rodziny, kosz
ty związane z urodzeniem dziecka itp. mogą być pod
stawą do zmniejszenia przez organ finansowy (wymia
rowy lub odwoławczy) . podatku lub zaliczek na poda
tek w stosunku do kwoty faktycznie z tego tytułu po
niesionych wydatków, jeżeli organ finasowy uzna, że 
podatnik tej ulgi potrzebuje. 

Art. 20. 1. Podatek obliczony według skali 
z art. '15, a jeżeli podatnik podlega nadto opodatkowa
n,iu od dochodu ogólnego, łączną sumę;podatku obliczQ

.nego według skal z art. 15 i 17 podwyżSza się o 200/0 dla 
podatników w wIeku ponad 21 lat: 
1) nieżonatych lub niezamężnych, nie mających na 

utrzymaniu dzieci, a których suma dochodów 
cząstkowych ze wszystlrich źródeł przychodów prze
kracza 240.000 zł rocznie; 

2) dla podatników żonatych lub zamężnych od lat 
przeszło dwóch, lecz nie mających na utrzymaniu 
. dzieci, a których suma dochodów cząstkowych 7.e 
wszystkich źródeł przychodów przekracza 300.000 
z.ł rocznie. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy osoby wy .... 
mienione w tym ustępie miały na utrzymaniu dzieci co. 
najmniej prze2: okres 10 lat. 

3. Gdyby skutkiem zastosowania podwyżki podat .. 
ku przewidzianej w ust. 1 łączna suma podatku 
od dochodów cząstkowych i od dochodu ogólnego. 
a w przypadku przewidzianym wart. 6 ust. 4 i 5 rów
nież i podatku od wynagrodzeń - przekroczyła 650/0 
dochodu ogólnego, lpodwyższenia podatku należy doko
nać w takiej wysokości, aby łączna suma podatku ni.e 
stanowiła więcej niż 65% tego dochodu . 

Art. 21. 1. Obowiązek podatkowy rozpoczyna si~ 

z chwilą osiągnięcia przychodów. 
2. Obowiązek podatkowy kończy się z upływem 

roku podatkowego, w ciągu którego ustał przychód. 
3. W razie śmierci podatnika podatek' wymierza 

się na imię zmarłego ~datnika od dochodu uzyskane-
go przed śmiercią. • 

Art. 22. 1. W od niesieniu d·) podatników wymie
nionych wart. 1 tracą moc obowiązującą z dniem wej
ścia w życie dekretu przepisy: 

.. 

..... 
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I) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku do
chodowym (Dz. U. R. P. r-~:- 52, poz. 414), 

~ ustaw szczególnych w częściach dotyczących pod
miotowych zwolnień od podatku dochodowego 
z wyjątkiem art. 29 i 35 dekretu z dnia ·25 paździer
nika 1948 r . o reformie bankowej (Dz. U. R. P . 
Nr 52, poz. 412) . 
2. Przepisy uchylone z mocy przepisu ust. 1 sto

suje się jednak do podatku dochodowego, przypadają.
~go za lata podatkowe do 1950 r. włącznie. 

3. Rozporządzenia wydane na podstawie dotych
czasowych przepisów zachowują moc obowiązującą do 

Poz. 450 r· 451 

chwili zastąpienia ich nowymi rozporządzeniami opar
tymi na niniejszym dekrecie, o ile nie są z nim sprzecz
ne. 

Art. 23. Wykonanie dekretu porucza się Ministro
wi Finansów. 

Art. 24. Dekret wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1951 r . 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Mlnister Finansów: K. Dqbrowski 
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DEKRET 

z dnia 26 października 1950 r . .. 
o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym. 

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 wy
dawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, 
poz. 271) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Pań
stwa zatwierdza, co następuje: 

Art. I.W dekrecie z dnia 16 maja 1946 r. o postę
powaniu podatkowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 27, 
poz. 174 oraz z 1948 r. Nr 12. poz. 94 i Nr 52, poz. 413) 
wprowadza się następujące zmiany: 
I) We wszystkich przepisach dekretu wyrazy "Mini

ster Skarbu" oraz "władza podatkowa naczelna" 
zastępuje się odpowiednio wyrazami "Minister 
Finansów", wyrazy "władza . podatkowa" oraz 
"władza skarbowa" wyrazami "organ finansowy", 
wyrazy "izba skarbowa" wyrazami "wydział finan
sowy prezydium wojewódzkiej rady narodowej ", 
wyrazy "urząd skarbowy" wyrazami "wydział (od
dział) ' finansowy prezydium powiatowej lub miej
skiej rady narodowej" , wyrazy "zarząd gminny" 
oraz "zarząd gminny (miejsk i)" wyrazami "prezy
dium gminnej rady narodowej" i "prezydium miej
skiej rady narodow ej" oraz wyrazy "urzędnik" 
i "funkcjonariusz" wyrazem "pracownik". . 

2) Art. 1 otrzymuj e brzmienie: 

,,Art. 1. Przep:.svm nin;ejszego dekretu podlega po
stępowanie w sprawach danin publ icznych, do których 
mają zastosowanie przep isy o zobowiązaniach podat
kowych". 

3) Art. 2 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 2. 1. Zarząd danin publicznych należy do or
ganów f inansowych. 

2. Naczelny nadzór n ad, sprawami danin publicz
nych oraz piecza nad prawiqłowym i jednolitym wyko
nywaniem przepisów' w zakresie tych danin należy do 
Ministra' Finansów. 

3. Minister Finansów może w szczególności: 

1) wyjaśniać znaczenie określeń użytych w prze
pisach o dan inach pubiicznych oraz udzielać 
wytycznych dla stosowania tych przepisów; 

2) określać: 

a) które rodzaje przychodów za świadczenia usług 
podlegają opodatkowaniu według przepisów o po
datku od wynagrodzeń, a które według prze
pisów o podatku obrotowym, 

b) które rodzaje ubocznych przychodów związa

nych z gospodarstwem rolnym podlegajll opo
datkowaniu według przepisów o podatku grun
towym, a które według przepisów o podatku 
obrotowym, 

c) które rodzaje gruntów, z uwagi na ich poł<Xie

nie, obszar i sposób użytkowania podlegajll opo
datkowaniu według przepisów o Podatku grun
towym, a które \vedług przepisów o podatku od 
nieruchomości . " 

4) Po art. 2 wprowadza się nowe art. 2' i 2' w brzmie
niu: 
"Art. 21

• W przypadku, gdy przepisy zawierają upo
ważnienie dla Min istra Finansów do zryczałtowania po
datków, albo do ich pobierania według zasad szczegól
nych, Minister F inansów . może w drodzerozporządze
nia - w odniesieniu zaś do podmiotów gospodarki uspo
łecznionej w drodze zarządzenia - wydawać przepisy 
szczególne o postępowaniu podatkowym, odmienne od 
przep isów ninięjszego dekretu. 

Art. 2'. 1. W zakresie w ytwarzania i poszczególnych 
faz wytwarzania n iektórych towarów lub grup towarów, 
jak również i p6łwyrobów, a także w zakresie przerobu, 
zużycia, m agazynowan ia, obrotu i przywozu z zagranicy 
oraz sprzedaży n iek tórych towarów lub grup towarów, 
jak również ich półwyrobów, jako też w zakresie sprze
daży losów l"oterii , Min ister F inansów może w drodze 
rozporządzeń wprowadzać szczególny nadzór podatko
wy oraz odrębne postępowanie podatkowe. 

2. W związku z prowadzeniem szczególnego nad
zoru podatkowego lub odrębnego postępowania podat
kowego, Ministe r Finansów w porozumieniu z właści
wymi ministrami może w drodze rozporządzenia, a w od
niesieniu do gospodarki uspołecznionej w drodze za
rządzeń: 

1) nakładać na strony szczególne obowiązki i ograni
czenia, 

2) wydawać szczególne przepIsy w zakresie księgowo-o 
ści, nie wyłączając nałożenia obowiązku prowadze-


