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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;
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Dziennik Ustaw Nr 4!)
------------------~------------

"W przypa~u stwierdzenia odrębnymi aktami
nabyc;a przez tę samą osobę nieruchomości oraz
przynależności lub części składowych tej nieruchomo:;ci , nabycie p:."z ynależności lub części
skł a dowych
podlega opodatkowaniu według
stawki obowiązującej dla nabycia nienlchom ości." ;

8)

9)

b) m;t. 4 skreśla się;
wart. 16:
a) ust. 2 pkt 2 otrzym u j:= brzmienie:
,,2) dzieci.";
b) ust. 2 pkt 3 skreśla się;
c) ust. 4 otrzymuje' brzmien ie :
,,4. W przypadku przewidzianym wart. 7 ust. 6
podat'2k wymierza się . w edlug stopy procentowej od wartości całości przedm iotu nabycia i ' od łącznej sumy podatku po tr ąca się
podatek wymierzony poprzednią decyzją.";
d ) ust. 6 skreśla się;
w · art. 17.:
a)' w ust. 1 pkt 6 skreśla się wyrazy: "lub samorządowy" oraz wyrazy: "lub samorządu";
h) w ust. 5 wyrazy: "określonym wart. 19
1"
zastępuje się wyrazem "dwutygodniowym";
art. 18 skreśla się;
wart. 19:
a) w ust. 1 po wyrazie "podatkowej" stawia się
kropkę, a pozostałe wyrazy do końca zdania

ust.

10)
11)

skreśla się,

b) w ust. 2

skreśla się

14) wart. 22:
. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
..1. Przed u iszczeniem podatku, przypadając ego
od nabycia praw do spadku, za~Jisu, dalszego
zapisu, i z t y t nł u polecenia nie może nastą
pić b ez zezwolenia organu finansowego ani
ujawnienie n abytych praw majątkowych
w księgach wieczystych, ani zapłata długu
przez dłużnika spadkodawcy, ani. wydanie
przedmiotów wymienionych wart. 13, ani
wypłata
sum ubezpieczeniowy ch płatnych
wskutek śmierci spadkodawcy, ani . wypłata
należności
przypadającej z tytuhl
zapisu,
dalszego zapisu lub pol~nia.";
b) ust. 2 skreśla się.
Art. 2. Upoważnia się Ministra Finansów do ogło
szenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r,
o podatku od nabycia praw majątko wyc h z uwzględ
nieniem zmian wprowadzonych . niriiejszym ' dekretem
i z zastosowaniem nowej numeracji działów, artykułów,
ustępów i punktów.

Art. 3.
Finansów.

Wykonanie dekretu porucza

Art. 4. Dekret wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po

się

Ministrowi

upływie

30 dni

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
zdanie po

średniku;

12) skreśla się art. 20;
13) skre śla się art. 21 wraz z na główkiem:
"Odpowiedzialność za podatek.";

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
"Dział

VII.
Minister Finansów: K Dqbrowski
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ROZPORZĄDZENIE

z dnia 26

RADY PAŃSTWA

października

1950 r.

o zmianie rozporządzenia Rady Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w
społecznych komisji kontroli cen.

sprawie powołania I organizacji

Na podstawie art. 12 u st . 2 ustawy z dnia 2 czerw3) § 5 otrzymuje brzmienie:
ca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków
,..§ 5. W przypadku stwierdzenia przestępstw a,
w obrocie handlowym (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 218)
określonego
w ustawie z dnia 2 czerwca
zarządza się , co następuje:
1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych
§ 1. W rozporządzen iu Rady Państwa z dnia 13
zysków w ob rocie handlowym (Dz. U. R. P.
czerwca 1947 r. w' sprawie powołania i organizacji
Nr 43, poz. 218), społeczna komisja kontroli
społecznych komisji kontroli cen (Dz. U. R. P. Nr 44, (
cen może zgłosi ć umotywowane wnioski
w przedmiocie:
p oz. 228) wprowadza się następujące zmiany:
a) zabezpieczenia
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
grożącej
podejrzanemu
(osk arżonemu)
kary grzywny, tymczaso,,§ 2. Vlłaściwa rada narodo"va powołuje przewodwego zamknięcia przedsiębiorstwa . oraz
niczącego oraz pięci u
członków
społecznej
sprzedaży
na
rachunek
podejrzanego
komisji kontroli cen. W sk ła d komisji wchodzi
(oskarżonego) towarów, których przest ęp 
pcnadto przedstav"icieJ prokuratury powiatowej".
stwo dotyczy lub towarów ul egających
2) § 4 o trzymuje brzmienie:
..
szybkiemu zepsuciu;
b) rodza ju i wysokości sankcji
karnych
... § 4. Społeczna
komi sja kontroli cen wykonuje
(grzywna, skierowanie do pracy przymuswe czynności bądź bezposrednio przez swych
sowej, przepadek towarów, których przeczłon ków, bądż za pośr e dnictwem kontrolerów
stępstwo
dotyczy, przepadek urządzeń
społeczn ych,
a
wyniki przeprowadzonych
przedsiębiorstwa, zamknięcie przedsiębior
kontroli podaje do wiadomości prokuratorowi
stwa, pozbawienie uprawnień handlowych
powiatowemu".

