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VII.

przejściowe

i

końcowe.

Art. 36. 1. Przepisy niniejszeg o d ekretu stosuje
do wszelkich danin publicznych, nie "",yłączając
opłat skarbow:/<:h i nale:ż:J~ości c e l~ych, o.raz d~ opłat
za karty rejestracy jne, opłat admm'strac;{}nych l k osztów postępowania przed org~nami f inansowymi.
Min1ste;' Finan.só\v w porozu mieniu z Prz2wodniczacym Państwowej Komisji Planowania ~osp:dar
czego' może rozciągnąć moc wszystk ',ch, lu~ .nl:"kto:ry~h
przepisów niniejszego de kretu na 11alez1103cl mne mz
określone w ust. 1.
Art. 37. 1. W trybie egzekucji administracyjnej
podlegaj ą ścią gn ięciu oprócz na1 2żnoś~i :'i~mienion!,ch
wart. fi ró,vnież wszelk ie inne nalez110scl z tytuloW
publiczno-prawnych.
2. Mi nister F inansów w porozumieniu z Przewodnicz acvm Pań stwc.we j Komisji Planowania Gospodarcze<1~ ~oże w drodze rozporządzenia poddać trybowi egzekU ~'ji a dmlni~tr ił cyj nej inne n8J eżności ni~~ oKreślone
w ~t. 1. a przypadające Skarbowi Pań~twa lu? podm:otom gospodarki uspołecznionej ,,; zWIą zku z Ich pra-

się

2.

wno- pub l iczną działalnością.

Art . 38. 1, Zobowiązania pcdatkowe korzystają
z ust8.\vowego pra wa zastawu i pierw5ze11stwa zaspokoj '.?nia z majl'jtku nieruchom ego clh !znika przed w szystkimi innymi wierzytelncściami, n ie wył'l cz a ją'Ci wierzytelnośc i hipotecznych i wszelkich innych wierzytelności
uprzywilejowa nych z wyjątkiem kosz tów e g 7.ekucyjnych,
aliment6w oraz wync,grodzeń za pr acę .
')
Z obowiązania podatkowe c iążą n a nieruchomościach
stanowincych' w chwili pow stan ia tych zobowiązań wlasnoś'ć ' podatnika, ph tnika, inkas~nta lub
innych osób. obowiązanych do u iszczenia podatku albo
odpowiedzialnych za jego u iszczenie - niezależnie od
te [~o , czy i kiedy
zobow iązania te zostały
ujawnione
w ks;po7.e wieczystej. Służące zobowiązanio·m podatkowym ustawowe prawo zastawu i p i erwszeństw a zaspokojen ia będzie utrzymane w mocy równi eż w przypadku
zmiany osoby właściciela, chociażby prze d tą zmianą
ujawnienie powyższych zobowiąza11 w księdze wieczystej jeszcze nie nastąpiło.
Art. 39. W d ekrecie z dnia 13 k wietnia 1945 r.
o n adzwyczajnym podatku od wzbogacenia woj ennego
(Dz. U. R. P. z 1945 r . Nr 13, poz. 72 i z 1949 r.
Nr 45. poz. 333) art. 29 otrzymuje b r zmienie:
"Art. 29.

1.

Jeżeli zobow i ąz anie

pi e nię żne,

okre-

ślon e wart. 12, jest zabezpieczone hipoteką, nal eżność
Ska rbu Państwa z tytułu pocatku, wynik aj ą cego z regulacji tego zobowiązania, mOże być zaspokojona także
z n ieru chomości obcią żo nej hipoteką, choci a żby n ieruchomość ta n ie stanowiła własności podatnika. Należ-

nO&Cl t ak ie j sluż<t wszystkie przywileje, pl'l.e wJdziane
w przepisach o zobowi ą zaniach podatkowych.
2. N a1 2 ~ nJ ści z. tytuJu ' poda [ku od wzbogacenia
woj ennego mogij b y ': Cc ';zekwowanc z nieruchomości
w trybie egzekucji admin ;,stracyjnej, Właściwość. wł~d.z
oraz s z cz eg ółowe prze pisy w t / m zakreSie ustalI Mmlster Finansów w d rcdze ro zpo rządzen ia,
wydanego
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości" .
Art. 40. W pra,vie karn ym - skarbowym (Dz; U.
R. P. z 1917 r, Nr 32, poz. 130, z 194 8 r. Nr HI, poz. 123,
z 1949 r. Nr 32, ppz: 238 i z 1950 r. Nr 12, poz. 116)
v.,'provladza Się nas tępujące znii a ny:
1) Po a rt. 13 5 wpnwć',dza się nowe artykuły 1351
i 1 3 5 ~ w brzmieniu :
"Art. 135 1• Kto, będąc ustanowionym j ako osoba
odpowiedzialna za prawidiowe ocliczenie i terminowe
wpłaccmie podatków w jednostce gospodarki uspołecz
n ionej. instytucji społecznej, organiza cji politycznej,
zwiazk:'l w y znaniowy m lub stowarzys zeniu , n ie dopełni
obo,,~i ązku p rawidłowego obliczenia lub ~i'e wpłaci VI
przepisany m t erminie należne go podatku na rachunek
wła ś c i wej wfadzy p c-rlatkowej
podlega karzy grzywny w wysokości od 5.000 100.000 - złotych ,
J1.rt. 135 2 • P).. ~pisów art. 134 i 135 nie stosuje się,
jeżeli sprawca ulega odpowiedz:a lnośc i z art. 135':'
2) Art. 143' otrzymuje bi' zmienie:
"Art. 143 1 • Karom przewidzianym wart. 134, 135,
135' i JL12 nie podlegają przedstawiciele władz pań
stwowych. jeże li za czyny te przewidziana jest 'odpow i edzialność z innej u.stawy".
Art. 41. Wykona nie dek rdu porucza się Ministrowi F inansów.
Art. 42. 1. Dekret wchedzi w życie w dwa tygodnie po jego ogłos zeniu.
2. Z dniem wej~cia w życ ; e niniejszego dekretu
tracą moc obowiązującą:
1) dekret z dnia 16 maja 1945 r. o zobowiązaniach
podatkowych (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 27, poz. 173,
z 1947 r. Nr 27, poz. 107, z 1948 r. Nr 36, poz. 248
i Nr 52, poz. 413 craz z 1949 r . Nr 53, poz. 419) .
2) art. 48 ust 2 ustawy z dnia 29 października 1920 r.
o spółdz i elniach (Dz. U. R P. z 1950 r. Nr 25,
poz. 232) w odn:esieniu do z obowiązań podatkowych.
3. Dotychczasowe rozp orząd zeni a w sprawie wyk onania d ekretu z dnia Hi maja 1946 r. o zobowiC) zan iach poda tkowych oraz inne przepi.sy w prze dmiota ch
unormowanych ninie jszym d ekretem p oz ostają w m ocy
do czasu zastąpi enia ich nowymi prze pisami, o ile nie
są sprzeczne z niniejszym dekretem.
Plezyden t Rzeczypospolitej: B, Bierut
Prezes Rady Ministrów : ) , Cy rank ieWiCZ
Min jster Finaąsów: K. Dqbrowski

453
"
DEKRET
z dnia 26

październi ka

1950 r.

o zmianie dekretu o opłacie skarbowej.
Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
19 lut ego 1947 r . o ustroju i zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej P olskiej i usb '-'y z dnia
21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania

dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271)
- Rada M in ist r ó'N postanawia, a Rada Pal1Stwa zatwierdza, co następuje:
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Art. l. W dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o opła
cie skarbowej (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 53, poz. 419)
wprowadza się następujące zmiany:
I. 1) wyrazy: "Minister Skarbu" użyte w przepisach
dekretu zastępuje się odpowiednio wyrazami: "Minister Finansów", zaś wyrazy": "władza podatkowa" wyrazami: "organ finansowy";

'2,) wart. 1 po

~razie "podlegają"

dodaje się wyrazy:

"czynności urzędowe";

3) wart. 2:

a) w ust. 1 po wyr<lZie "skarbowej" dodaje się
wyrazy: "czynności urzędowe";
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy: "w drodze rozporządzenia", a po wyrazie "częściowo" dodaje się
. wyrazy: "czynności urzędCl'We";
~) wart. 4 skreśla się ust. 5;
i) wart. 5:
a) w ust. 1- dodaje si ę nowe punkty 3 i 4 w brzmieniu:
,,3) w stosunku do czynności urzędowych z chwilą ich dokonania,
4) w stosunku do pism sporządzonych za granicą w terminie dwóch tygodni od dnia
wprowadzenia ich do Polski; jeżeli data
wprowadzenia nie da się ustalić - termin
dwutygodniowy liczy się od dnia otrzymania
ich w Polsce przez osoby, na których ciąży
obowiązek uiszczenia opłaty;
b) w ust. 3 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmie- "
nie: "Opłatę skarbową od wekslu in blanco naJeży uiścić
według stawki
przewidzianej dla
sumy zobowiązania pieniężnego;
jeżeli suma
zobowiązania nie da się ustalić opłata skarbowa od wekslu in blanco wynosi 1.000 zł; dopłata do wekslu in blanco,
jeżeli
opłata poprzednio uiszczona nie jest wystarczająca, nastąpić powinna przed wpisaniem sumy wekslowej";
nagłówek art. 6-8, a mianowicie wyrazy: "Sposób
uiszczenia" skreśla się, art. 6 zaś otrzymuje brzmienie:
"Art. ,6. Jeżeli nie użyto urzędowego blankietu
wekslowego lub gdy chodzi o uzupełnienie urzę
dowego blankietu w ekslower:o niedostatecznej wartości, obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z zaistnieniem okoliczf,l.Ości, z którymi prawo
łączy obowiązek uiszczenia opłaty.u;
7) art. 7-11 skreśla si~.
fi.

W

części

załącznik

zmiany

I Tabeli opłat skarbowych, stanowiącej
do powyższego dekretu, wprowadza się

następujące:

1) w pozycji 1:
a) stawkę opłaty skarbowej w ustępie a) w kwocie

50 zł zastępuje się stawką 200 zł;
b) po ustęp ie a) dodaje się nowy ustęp at) w brzmieniu :
.,at) Podania osób pozostającyc:h w stosunku
pracy w sprawach: stwierdzenia mIeJsca
zamieszkania petenta celem uzyskania ulg
w komunikacji masowej, mieszkaniowych
oraz o wydanie kart rowerowych 50 zł";
~) po ustępie a 1) dodaje
się
nowy ustęp a 2 ) w
brzmieniu następującym~ .

-
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"a 2)
100

Podania w

sprawach

danin publicznyc:ł;

zł;

d) stawkę opłaty skarbowej w ustępie d) w kwocie
200 zł zastępuje się stawką w kwocie 1.000 zł;
e) w ustępie e) stawkę opłaty skarbowej w kwocie
10 zł zastępuje się stawką w kwocie 20 zł;
2) wprowadza się nową pozycję la w brzmieniu:

"la. Czynności urzędów stanu cywilnego:
a) wpisanie treści postanowienia sądowego do specjalnych ksiąg stanu cywilnego
b) sporządzenie aktu małżeństwa
c) wydanie książećzki stanu cywilnego
d) dokonanie wpisu w książeczce stanu
cywilnego
e) sporządzenie protokołu (ogłoszenie)
zawarcia małżeństwa dokonanego poza lokalem urzędu:
1) w mi ejscowości będącej sie"dzibą
urzędu

2) w innej mi ejsc owości

3) poza godzinami
datkowo
f)

urzędoWYIDi"

sporządzenie protokołu

400
500

zł

300

zł

50

zł

500
1.000

zł

zł

zł

do-

500 z1

o

oświadcze

niach i wnioskach składanych na
mocy §§ 39 ust. 3, 90 \lSt. 2 i 100
rozporządzenia
Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości
z dnia 24 listopada 1945 r. (Dz. U.
R. P . Nr 54, poz. 304)
g) osobiste stwierdzenie zgonu pr.lez
urzędnik a stanu cywilnego
h) za inne czynności urzędowe, o ile nie
wynikają
z ustawowego obowiąz
ku urzędnika stanu cywilnego .

200

zł

200

zł

50

zł "

3) w pozycji 2 wprowadza się n as tępujące zmiany:

a) otrzymuje br~mienie:
20 zl"
"a) Potwierdzenie odbioru podania •
b) w ustępach b) i c) stawki opłaty skarbowej w kwocie 50 zł zastępuje się
stawkami w kwocie po 200 zł;
,
c) po ustępie b) dodaje się nowy ustęp bl)
w brzmieniu następującym:
"b ' ) Świa dectwa wydawane na skutek podań wymienionych w
50 z ł'
poz. 1 ust. al)
d) ustęp d) otrzymuje brzmienie:
"d) Wydawane przez urzędy stanu cywilnego:
1) z ksiąg (zwykłych lub specjalnych) stanu
cywilnego:
100 zł
a) wyciągi .
150 zł
b) odpisy skrócorne
300 zł
c) odpisy zupełne
a)

ustęp

2) zaśw iadczenia stw i erdz ające,że akt stanu

cyw.ilnego lub wzmianka dodatkowa n ie
wpisane do ksiąg:
a) za pierwszy rocznik
b) za każdy nast ępny
są

100 zl
50 z j

3) uzu pełn ienie wydanego poprzednio wy-

pisu (odpisu lub wyciągu) przez dopisanie treści późniejszych wzmianek na
m a r,~i lesie lub zmian z nich wynikają cych

lon

zł
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4) wydawane przez władze nadzorcze:

5) pozycja 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Przekaz, tj . pismo, w którym wystawca zleca innej osobie, aby odbiorcy pisma wypłaciła sumę pienięż

a) zezwolenia na sporządzenie aktu uro-

razie opóźnienia powyżej
3 miesięcy lub
spóźnionego
aktu

dzenia w
zejścia

500

zł

ną:

a) jeżeli został przeniesiony w

formie indosu lub jest płatny na zlecenie albo okazicielowi lub też
został pisemnie przyj~ty
przez
osobę,
której przekaz wykonać
zlecono, a która. nie wykonuje
czynności bankowych:
l) przy sumie nie przekraczającej

b) zezwolenia na wpisanie aktu sporzą

dzonego za

granicą

przed niepolskim
stanu cywilnego
c) zezwolenia na wydanie odpisu zupeł
nego osobie nie wymienionej wart. 38
ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 48,
poz. 272 , z 1948 r. Nr 24, poz. 161
i Nr 36, poz. 252 oraz z 1950 r. Nr 34,
poz. 309) lub na p rzejrzenie ksiąg
osobie obcej
(art. 41 powyższego
prawa)
d) zezwolenia na zg łaszanie na piśmie
urodzeń i zgonów przez kierowników
prywatnych zakładów po ł ożn i czych
i szpi t ab
e) zaświadczen ia zdoln ości do spor z ą
dzenia ak tu stanu cywilnego za g r anic ą przez obywatela pc1skiego lub
up oważnieni e
cud zozierflca do za warcia mał ż ei,stwa w razie n le przeurzędnikiem

dłoże n ia

ś wi adectwa

ojczystego o

władz

zdolności

500

zł

1.000
2) przy

200

500

zł

500

zł

300

zł"

f) zarządzenia

4)

a) przy sumie nie przekraczającej
l.OOO zł
b) przy sumie przekraczającej 1.000 zł
dodatkowo za każde choćby roz..

zł

zł

10

zł

1.0.00 zł"

6) pozycja 5 otrzymuje b rzmienie :
,,5. Protesty weksli, czeków i innych da-

kumentów, sporządzone p rzez n otariusza:
a) przy sumie zapr otestowanej nie
przekraczaj ą c ej 1.QOO zł
b) p r zy
sumie
JGll?rotestowanej
przekraczaj ące j 1.000 z ł od sumy
zaprotestowanej

20

zł

7) pozycja 6 otrzymuje brzm ien ie :

,,6.

Pe łn o mo cQctw o:

wyłącznie do zaprzed sądem lub innym
~zędem publicznym
b) upoważniające do odebrania sumy
pieniężn ej
nie przekraczaj ącej

a)

upoważniaj ąc e
stępstwa

10.000 zł
8) w pozycji 7 ust. a) stawkę opłaty skar/"owej w k\vocie 300 zł zast ę puje się
stawką w kwocie 500 zł, zaś w ust. b)
stawkę w kwocie 100 zł stawką w kwocie

2.500

zł

200

500 zł

1.000 zł"

zł;

D) nagłówek w pozycji 8, a mianowicie wyrazy: ,,8. Hipoteka" zastępuje się wy-

razami: ,,8. Ustanowienie hipoteki";

4.0uO

zł

~.OOO zł"

10) poz. 9 otrzymuje brzmienie:

,,9. Przechowanie:
przyjęcie na przechowanie
rzeczy
ruchom ych przez os obę trudniącą
się
zawodowo
przechowywaniem
rzeczy cudzych b ez względu na ich
wartość

11) poz. 10

250/0"

20

10

40

zł

nie wię cej je dnak
niż wynosi targfowa opłata z.

zł

zł"

600 zł"

lit. a) otrzymuje brzmienie:

Ola) list przewozowy lub inny tego rodzaju dokument podlega opł a cie:
1) przy przesyłkach nale żący ch do k ategorii
drc·bnych, przeważonych koleją lub statkiem, lotniczych, albo prz,"wożonych pojazdem komunikacji drogowej, nie wymagających oddania do dyspozycji całe
go pojazdu, od ka ż dego arkusza

pozycja 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Weksel, czek, zlecenie wypłaty (asygnacja):

p<>cz~te 1.000 zł

choćby rozpoc zęt e 1.000
b) w innych przypadkach

zł

p aństw a

przewidziane wart. 29
prawa o aktach sta nu cyv\,ilnego
e) w u s tępie e) stawkę opłaty skarbowej
w kwocie 25 z ł zastępuje się stawką w
kwo·cie 100 zł;
f) w ustępi e m) stawkę opłaty sk ai:'b owej
w kwocie 200 zł zastępuje się stawką
w kwocie 1.000 zł;
g) po ustępie r) dodaj e się dwa nowe ustępy
oznaczone lite r a mi s) i t) - w brzmieniu:
OlS) zezwolenie na:
1) przewóz zw łok lub szc ząt ków zw ł ok
2) ekshumację zwłok lub ich szczątków
z grobu lub katakumb i umieszczenie- ich w innym miejscu na tym sam y m cmentarzu lub innym w tej
same j mi e jscowości
3) ekshumacj ę zwłok lub ich szcząt
ków z grobu lub katakumb i przewiezienie ich do innej mi ejscowości
zarówno w obrębie jak i poza gra·'
nicami Państwa Polskiego
"t) zezwolenie na wywóz zabytków
na stałe (dek ret z dnia 1 marca
1946 r. - Dz. U. R. P. Nr H,
poz. 99) od zadeklarowanej przez
ub iega j ąceg o się o wywóz
sumy szacunkowej

20

sumie
przekraczającej
1.000 zł dodatkowo za każde

do zawarcia

mał żeI'lstwa

zł

2} przy przesyłkach dzienników i czasopism - od każdego arkusza listu prze-

przewóz
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3)

III.
1)
2)

3)

4)

5)

wozowęgo lub innego tegp rodzaju dokumentu (llst ekspresowy, specjalny wykaz nadawczy)
5 zł
przy przesyłkach nie "vymienionych w
punktach I) i 2)
200 zł"
W części II Tabeli Przepisy dcdatkowe
wprowadza się następujące zmiany:
w przepisie dodatkowym Nr 2 wyrazy: ,,10 zł" zastępuje się wyrazami: ,,20 zł";
przepis dodatkowy Nr 3 skreśla się;
w przepisie dodatkowym Nr 5 wyrazy: "do ciał
reprezentacyjnych samoi'ządu tery torialnego" zastępuje się wyrazami: "do tereno'Nych rad narodowych";
w przepisie dodatkowym Nr 6 wyrazy: "związku
samo'hądu terytorialnego" zastępuje się wyrazami:
"teł'enowych rad narodowych";
przepis dodatkowy Nr 10 wraz z nagłówkiem otrzymuje brzmienie:

"Do poz. la.
10. Nie podlegają opłacie

następujące

czynności

urzędowe:

a)

sporządzenie

aktu urodzenia, uznania oraz zej-

ścia;

b) wykonane na żądanie władz nadzorczych lub
prokuratora oraz na żądanie władz obcych,
o ile umowy międzynarodowe przewidują zwolnienie od opłat;
...
c) zawarcie związku małżeliskiego między osobami,
których niezamożność została udowodniona";
6) przepis dodatkowy Nr 12 wraz z nagłówkiem skreśla się;

7} w przepisie dodatkowym Nr 13 skreśla się zdanie

drugie;
8) po przepisie dodatkowym Nr 13 dodaje się dwa
nowe przepisy dodatkowe: Nr 13a i l3b w nastę
pującym brzmieniu:
"Do poz. 2 lit. s).
13a) Wolne są od opłaty skarbowej zezwolenia na
ekshumację i przewóz
zwłok lub szczątków
tych' osób, które poległy lub zmarły wskutek
działal1
wojennych lub z'il1arły wskutek represji stosowanych przez okupanta albo wskutek aktów terrorystycznych wrogów demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, jako
też zwłok lub szczc. tków
żołnierzy zmarłych
podczas pełnienia służby wojskowej, jeńców
wojennych i osób internowanych".
"Do poz. 2 lit. t).
l3b) Jeżeli zadeklarowana suma szacunkowa zdaniem władzy udzielającej zezwolenie wynosi
mniej niż wartość sprzedażna, stosuje się odpowiednio przepisy dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.";
D} w przepisie dodatkowym Nr 14 punkty a) c)
otrzymują brzmienie:
"a) Skarb Państwa i podm:o~y gospodarki uspołecznionej:

b) osoby prawne mają(:e na celu ogólną użyteczność
lub cele naukowe, oświltowe, kulturalne, spo,rtowe, kultu religij'lego, opieki społecznej i dobroczynne, jeżeli osoby te zachowały w roku
poprzedzającym rok po,latkowy warunki zwolnienia określone w pr ~episach o podatku dochodowym. Na ósobach tych ciąży jednak obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od podań
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i świadectw,

dotyczących
źródeł przychodów .
które podlegają podatkowi óbrotowemu i nie
są od tego podatku zwolnione;
c) z zastrzeżeniem wzajemności - państwa obce,
przedstawiciele
dyplomatyczni,
konsu1arn ,
członkowie misyj pm'tstw obcych i przydzieleni
im pracownicy nie będący obywatelami polskimi jak również inne osoby, które na podstawie układów międzynarodowych lub prawa
międzynarodowego są z nimi zrównane";
10) w przepisie dodatkowym Nr 15:
a) punkt b) otrzymuje brzmienie:
"b) wypisy (odpisy, wyciągi) wydawane z akt
stanu cywilnego na wniosek konsulatów polskich, a przeznaczone dla obywateli polskich
za granicą, jak również wyciągi dla celów ewidencji ludności, powszechnego obowiązku wojskowego, szkolnictwa, opieki społecznej i ubezpiec?eń społecznych, tudzież wyciągi lub odpisy
wydawane osobom. zawierającym związek mał
żeński, których niezamożność została udowoo'niana";
b) w punkcie e) po końcowym wyrazie ,,koni"
umieszcza się przecinek zamiast średnika i dodaje się wyrazy: "jak również dowody tożsa
mości koni, stanowiące podstawę do ewidencj j
koni";
11) przepis dodatkowy Nr 20 wraz z nagłówkiem skreśla się;

12} w przepisie dodatkowym Nr 26 wprowadza się następujące zmiany:
a) w punkcie d) po ",-yrazach: "tudzież przed sąd"
mi w sprawach" dodaje się wyrazy: "spornyc;,
ze stosunku pracy ·oraz";
b} punkt g) otrzymuje brzmienie:
"g} upoważniające do pDdjęcia sumy nie prze
kraczającej 5.000 zł lub do odbioru styp en
rliów i premii stypendialnych, sum wypła ··
canych z tytułu stosunku pracy, świadcze!,
emerytalnych i rent inwalidzkich albo
wkładki w P.K.O. lub z tytułu wkładóv,
na S.F.O. bez względu na kwotę oraz pel
nomocnictwa
pocztowe i pełnomocnictw z
w obrocie żyrowym i czekowym międz:,
instytucjami kredytowymi (wzory podpj
sów)";
13) przepis dodatkowy Nr 28 wraz z nagłówkiem skrc
śla się;

14) w przepisie dodatkowym Nr 29 w wierszu ostatnim
po wyrazie "bagażowe" kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy: "jak również pisma stwierdzające przyjęcie przez banki duplikatów
kluczy skarbcowych, składanych wzajemnie przez
banki na bezpłatne przechowanie" ;
15) przepis dodatkowy Nr 34 skreśla się.
Art. 2. Uchyla się wszelkie przepisy w przedmiotach unormowanych niniejszym dekretem, a w szczególności: art. 89 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U .
R. P. z 1945 r. Nr 48, poz. 272, z 1948 r. Nr 24, poz. 161
i Nr 36, poz. 252 oraz z 1950 r. Nr 34, poz. 309) oraz
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych 1 stwierdzan1U przyczyny zgonu (Dz. U
R. P. ])Ir 35, poz. 359).
Art. 3. Upoważnia się Ministra Finansów do ogło
szenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o op'ła-
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Dziennik Ustaw Nr 49
cle skarbowej z

uwzględnieniem

~iniejszym dekr~tem i z
,r acji artykułów, pozycji i

Art. 4.
FinaRsów.

zmian wprowa~onych
zastosowaniem nowej numeprzepjsów dodatkowych.

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi

Art. 5. Dekret wchodzi w życia PO. upŁywie
dni od dnia ogłoszenia.

ao

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Biernł
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
. Minister Finansów: K. Dąbrowski
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DEKRET
z dnia 26

października

1950 r.

o zmianie dekretu o podatku od nabycia
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 zatwierdza, co następuje:
Art. l.W dekrecie z dnia 3 lutego 1947 'r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. R. P~
z 1949 r. Nr 53, poz. 418) wprowadza się następujące
zmiany:
1) wyrazy: "Minister Skarbu" użyte w przepisach dekretu zastępuje się odpowiednio wyrazami: "Minister Finansów", zaś wyrazy: "władza podatkowa"
wyrazami: "organ finansowy"j
2) art. 2 otrzymuje brzlnienie:
"Art. 2. 1. Od podatku wolne są:
1) Skarb Państwa i podmioty gospodarki uspołecz
nionejj
2) z zastrzeżeniem wzajemności:
~) państwa
obce w przypadkach nabycia
praw
majątkowych
z
umów
między
państwowych,
jak również w przypadkach
nabycia z innych umów prawa do nieruchomości lub praw dzierżawy i najmu nieruchomości albo lokali, znajdujących' się w kraju, dla czynności urzędowych przedstawicielstwa dyplomatycznego, konsularnego lub misyj zagranicznych czasowo czynnych w kraju
albo dla celów mieszkalnych kierownika
przedstawicielstwa dyplomatycznego, konsularnego lub misji oraz członków pozostałego
personelu dyplomatycznego, konsularnego lub
misji nie będących obywatelami polskimi,.
b) osoby będące przedstawicielami dyplomatycznymi, konsularnymi, członkami misji państw
obcych i przydzielonymi im pracownikami
nie będącymi obywatelami polskimi, jak również inne osoby, które na podstawie układów
międzynarodowych lub prawa
międzynaro
dowego są z nimi zrównane - co do dzierżawy bądź najmu nieruchomości lub lokali
dla celów mieszkalnych;
3) Związek Inwalidów Wojennych, Związek B')jowników o Wolność i Demokrację, fundacje dla
niesienia pomocy wymienionym osobom oraz
Związek Samopomocy Chłopskiej;
4) inne osoby prawne mające na celu ogólną uży
teczność lub cele naukowe, oświatowe, kulturalne, sportowe, kultu religijnego, opieki sp 0ł"czn",j i dobroczynne jeżeli osoby te zachowały w roku poprzedzającym rok podatkowy

3)
4)

5)

6)
7)

prawmajątk~wycb..

warunki zwolnienia, określ{)ne w przepisacli
o podatku dochodowym.
2. Osoby prawne wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4
podlegają jednak obowiązkOWi podatkoWemu CQ
do praw nabytych dla tych źródeł przychodów.;
które podlegaj1} podatkowi obrotowemu i nie są
od tego podatku zwolnione lub jeżeli nabyte
prawo przekazały takiemu źródłu w ciągu lat
6 licząc od końca roku kalendarzowego, W kt~
rym nastąpiło nabycie"j
w art. 3 skreśla się pkt 4);
wart. 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na
poda tnikach gospodarki nieuspołecznionej:
osobach fizycznych, prawnych, spadkach nieobjętych, spółkach jawnych, komandytowych
oraz spółkach nie będących spółkami handlowymi, które nabyły prawa określone wart.
1, a przy nieodpłatnym nabyciu - również na
darczyńcy. na . dającym użyczenie oraz na osobie nabywającej prawa z umowy na korzyść
osoby trzeciej.";
b) po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Jeżeli w nabyciu praw majątkowych uczestniczą osoby podmiotowo zwolnione od podatku, obowiązek podatkowy co do połowy podatku ciąży solidarnie na \'lszystkich osobach
nabywających prawa majątkowe."j
w art. 7:
a) w ust. 1 pkt 2) dodaje się nowe zdania w brzmieniu:
"Jeźeli przed dniem dokonania wymiaru nastąpi ubytek w przedmiocie prawa majątkowego
spowodowany siłą wyższą, szacunku prawa dGkonuje się według stanu prawa w dniu dokonania wymiaru. Odszkodowanie za ubytek wlicza się jednak do podstawy wymiaru.";
b) po ust. 5 dodaje się nowy ustęp oznaczony jako
,,6" w brzmieniu:
,,6. W przypadku wznowienia postępowania podatkowego,
spowo::lowanego
UjawnienIem
praw majątkowych nie objętych poprzednio
decyzją wymiarową, należy ustalić, w myśl
ust. 4, jedynie wartość praw ujawnionych
dodatkowo; prawa majątkowe poddane już
opodatkowaniu przyjmuje się w wartości
us talonej poprzednio." j
wart. 10 ust. 2 skreśla się zdanie drugie;
wart. 15:
a) w ' ust. 3 na kOl1cU da,daje się no\>ve zdanie
w brzmieniu;

