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DEKRET

z dnia 20 maja 1955 r.
~

l

o zmianie ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy.

-

.

roku sumiennej, nienagannej -pracy pracownika w
tym samym z.a~ładzie pracy. W tym przypadku pra-_
cownik otrzymuje zwrot kwot potr!łconychmu z wy~
nagrcd zenia w 'ivykonaniu wymierzonej kary pbrządkowej .";
6) wart. 14 dodaje się na końcu wyrazy "eile one nIe
- -podlegają zwrotowi na rzecz pracównjka fart. 1i
ust. -4)."

Art. l. W ustawie z dnia 19 kwietnia Hl50 r. o zabezpieczeniu socjalisty~fl(;j ąyscyp1!nY _. pr acy (Dz; U.
Nr 20, poz. 1(8) wprowadza się zmiany następujące:
t ) -art. 2 otrzymuje brzmienie:
_"
"Art. 2. WyrÓ'inianiesię nienaganną dylSoCypIiną pracy
powiru1o być uwzględni-a.."le przy przedst aw.ianiu pracowników do odznaczeń państwowych i nagród.";
2) wart 6 ust. l pkt 1, 2 i 3 wyrazy "w roku kalenda.

rzowym" zastępuje się -wyrazami "w kwartale kalendarzowym";

3) wart. 1 pkt 1 wyrazy "w _ ciągu roku" zastępuje się
wyrazami "w ciągu kwartału kalendarzowego";
4) wart. 11 ust. 2 skreśla się wyfaży- "w rejestrze ska.zanych";
5) wart. 11 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Z inicjatywy rady zakładowej (miejscowej) lub

Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do
tekstu
ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy
z· uwzględnieniem zlliia.n wynikających z r.iniejsżego dekr~ tu o.raz z innych ustaw i dektetÓw wydanych-do dnia
ogłosz:enia obwieszczenia l z .zastosowaniem ciągłej nu.
meracji artykułów i ustępów.
-,
Art. 3. Dekret wchodzi vi życie z dniem ogłoszenia.

Art. 2.

Ogłoszenia Vi drodze obwieszczenia jednolitego

deleg-atazwiązkoweg<>

adnC1tacji o karach

może nastąpić wykreślenie
Przewodniczący Rady Państwa: A Zawadzki
porządkowych już po upływie pól - '. Sekretarz Rady Państwa: M. ''Rybickl
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D E K R E' T

z dnia ,20 maja 1955 r.

.

o podatkacb 1 opiatach terenowych.

,

'-',"0: . '

.:'

,.,,'

.

miast r osiedli - podatek od nieruchomości, podatek od :lokali, opłatę od środków
transportowych i opłatę targową;
PrzepIsy ogólne.
2) na rzecz budżetów powiatów - -podatek od nieI1lclto•
mości i opłatę -od środków transporto:wych . VI groArt. t. , . Na rze~ budżetów terenowych rad na, madach;
.
rodowych pobiera się - podatek od nieruchomOtŚci;podatek '
3] na rzecz budżetów gromad - ~płatę targową.
od lokali, opłatę od środków traŹlBportowych, opłatę ~ targową oraz opłatę uzdrowiskową .
3. W uzdrowiskach pobiera się oprócz podatków
2. Z podatków opłat,' wymienionych w ust. 1 po- . i Opłat wymienionyc;h -w -ust: 7 _pkt _1 opłatę uzdroblera si~: ;-----.
wiskową·
.
--D zi a

ł

I.

l) na rzecz

budżetów

----...

,-

Dzie~dUstaw Nr 21

-

f9i4

organ!zii.cjf ~,
:z.awodowyd'r, a p:oz:O'~

2)

Art. 3. . 1. Uchwała rady naroiovrej wprowadzająca
podatek miej.ski,pod-atek od posiadania psów o'1'az opłatę
od roweró.w pIlI-w'i.nJll;u zawierać. określ.enie. poda:t.ku bC\dź
opła.1y, wys'Okośćstawek oraz termin płatności. Uchwała
rady narodowej wprowadzająca podatek miej;ski powinna.
ponadto okreśłac ceł, na: jaki wpływy z podafku 2E>5taną

5) pod warunkiem wzajemności -

2. Uchwała rady narodowej może przewidywać cał
kowite lub częściowe zwolnienie od ,p odatku (opłaty) niektórych gmp podatników (ulgi podatkowe).
'"
I~
3. Uchwała rady narodowej wprowadz<:ljąca podatek
bądż opłaJtę może być podejmowana na określony OM
lub do odwołania. '

lity'cm:ydi, . .wp.nec'l!hiyn
,tające,.

3)

4. Jeźeli, budynek nie litanowi własności właści.clela
gruntu, na którym jest W'Zllies'iony, obowiązek podatkowy
ciąży na włas.cl:delu budyaku zaIó-wno co do budynku,
jak i co. do gruntu.
5. Minister Finansów w drodze rozporządzenia, a w
odniesieniu do podmiotów go.S!pOdarki uspołecznionej w
drodze zarządzenia, może przenieść obowiązek podatkowy
na osoby nie odpowiadające warunkom określonym w

ust.

1-

4.

Art. 5. Podatkowi podlegają:
l) nie związane z gospodarstwem rolnym oo,d~i wraz
z. należą.cymido nich gruntami i zabudowaniami
.
ubocznymi; .
2) budyIIki lub ich części wraz z naleiącymł d& nich
gruntami i zabudowaniamf ubocznymi', związane
wprawdzie z gospodarstwemlolnym, le.c z w}'1lajęte
! . lnU, wydzIerżawione na cltły rok podatkowy f użyJ' wa.ne na cele n-ierolnicze;
.
ł) grunty nie zabudowane, nre wchodiące 'w "kład gc$}'lOdaliStwa rolnegd.
Art. G.r. ' Od' po<Yatku wolne ~: .
l) budynki lub ich części, stanowiące wła .sność Państwa
I pozo'S'tające we wladaniu Jednostek budżetowych;

wyznaniowych i ich instytucji, zakonów i kongregacji
zakonnych, stowarzysrLcń religijnych w części służą
C1!.} wyłącmi& i hezpośrednio celom kultu religijnego
(np. kościoły, domy modlitwy, kaplice) a pozostające
w ich władaniu;

l.

6) budynki związane z go.,s podarstwem rolnym wymie"-':'" nione wart. 5 pkt 2, jeżeli:
a) składają się z nie więcej niż czterech

izb" chociaiby niektóre z izb były wynajęte,
b) liąoddane w najem lub do bezpłatnego używania
I.poda:tniko.m .podatku gnmklwego dhl celów łeh
gospodarstw rolnych lub lią wynajmowane sezonowo,.
e} \Są zaJęte na p0trzeby gro:;nadz.kich rad, narQ:do·
·wych.;
części nie zamieszkałe ani teź. nie
w inny sp.osóh z powodu 2łego ich stanu,
a taki;e budynki: lub ich cręścf ptl'łQżo-ne w mi~J&co
wo-ś.ciach,. w których ooowtązu:j.~ pTL~jsy <> publiczn .e j gospodal1ce lokalami, nie wynaięte lub nie wy• ooer±awion.e z powodu ~rii\.ku pnydzialu władz kwaterunkowych; .
.

1) budynki lub ich
uźy:tkowane

i

oostkę budi&to.wą

dzierżawcy.

nieruchomości, stanowiące własność związków

nieruchomości, staobcych i służące na biura
dla przedsta,wj,ciel~;w .. dyplomatycznych" misiL oraz
kons'Ula:tó.w tych państwluh zaięte na lokale miesz~
kalne dla osób korzystających z prawa zakrajowo.ści.
()raz dla konsułów i Jtlcteo-Włłłk&w k~HIsul:amych, je-teli nie są obywatelami polskimi;

kownłku.

3. Je2eli ni&ruclaomoM: mstała oddana pnez. Jedlub- inny podml:ot gospodarki uspołeC'L~
nlonej w dzierlawę' osobie fizycznej' hlh p;raWIlej. nie bę
dącej jednostką bladżetową lub innym. podmiotem. gospodMki u'Sp'Głec~nionei, obowią;zek podatkowy dąży na

władaniu.;.

nowiące własność państw

,

Al'L 4. L Obowią-z.ek pod<:ltkowy ciąży na osobach
fiz.ycznych i prawnych będących właścicielami lub po_ o
.iadaczami nieruchomości oraz na spadkach nie objętych,
w skład których wchodz.q. ni.eruchQmo.ś ci.
-·,, 2. Jeżeli nl1 nieruchomości ustanowione. zostałO' prawo użytkowania, obowiązek podatkowy ciąiy na użyt

ich

~i

4) nieruchomości, pozostające we władaniu Centralne9O'
Związku Spółdzielczego i ' central spółdzielni, jeżeli
nieruchomości te są wł~s.nością Pań.stwa bądż podmiotów gospodarki uspołecrnioo-e-j;,

D z l a ł II.
Podatek od n1emeMmośd
.

,

nieruchomośd, stanowiące własność

Art. 2. L Miejskie rady narodowe oraz rady narodClwe as-i e:EIli mcg,ą wprlnvadzać na rzec:zswychbńdże
tew podatek mfejslti oraz podatek od posiadania psów,
7.aś powiatowe rady narodowe - na rzecz S"Nych budże
tÓw podatek od. posiadanfa ps.ow.
2. Wpl10wadzając podatek od po6iadania PSć,w rady
naTooowe powmY' 'a'wagłędnt-t 'Zwo~ pue.w~\iI;
wart. 40.
3. Miejskie rady narodowe,rady n~rodowe osiedIl
oraz gromadzkie rady narodowe. mogą wprowadzać
na rzecz swych budżetów na podstawie uchwały wojewódzkiej rady narodowej opłatę od rowerów z uvvzględ
nien.iem. przepiisów ltrt. ·H .

zużyte.

,

Poz. 131>

-

&) budynki, wznoSlone na terenie- nowych budów, jeżeli
.są one wyko.rzys.tywaae wyłącznre dla pOtneb nowyclI budów hłb m:ządzeil - zwoln~.e to kończy
śięz upływem sześciu mjesięcy po oddaniu nowych
budynkÓw luli> urządzeń do użytku.;
~}

budynki< łub ich części za.jęte na lokale Ieprezenta.c;:yJne (fł'az. mies"*ania. ViI' . b\ldy~ą:eł,l za.rząd,~ych
przez zaldad pracy bęrlą-cy jednostką hudżetowil, a
przydzielone pracownikom .ze względu na szczególny charakter pracy wymagającej zajmowania lokali .
mieszkalnych w tych budynkach;
W} grunty nie zabudowane. nie wchod~ące w skład go~_
liipodarstwa rolnego, oraz grunty należące do oudynkóW', () ile nie zostały oddane w dzierŻ<:lwę osobie fi~
zycznej lub prawnej, nie będącej jednosltką budże
tową lub innym podmiotem gospodarki uS'P0łecznio~
nej:
a) jeżeli stanowią własność Państwa i pozostają we
właą.aniu jednpstek ~Qwych oraz inny.~h
podmiotów ,gospodarki uspołecznionej z wyjąt
kiem ·&pół:d'Lielni,
b t Jeżeli stanowią wlasn0śi r.pOzQiStają' we wl-adaniu
. p.·ze&fębimstw maf~cycn ·fo.p'r.lę"śp~k prawa. cywilnego lub ha.ooIO'wego., w ( ktbvydr Państwo,
Plledsiębr:0-fStWa lub ~ns.tyrtlKj.e pcIDsfwowe po-, •
siadają udział wynoszący ponad 5O~lo kapitału ZiIkładowego;
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!a ynku, podstawę 'Opodatkowania stanowi dla części
grunty przy .budynkach mlemkaln yChadm}.:nfstrow!lio!
pżYtkoweJ budynh.-u 'p'ełna wartość nędą<:a podstaw"
nych przez zarzą.dy budynków mies:zkalnych oddanł'
;amorty'Lac ji,odpowiMaj ą<:apr<x;entow-emu 6taSl\łn~,
w dzieńawę i używane jako ogródk.l pr'ZYdomow.,~
kowi powierzchni zajętej na <:ele użytkowe doogUlgrunt" pod torami k'Olej-owymi, z WYJą't1dem gruntóv(
~ej
powierzchni całego budynku, dla Cll,ęści zaś ,
pod tprami .kol.el . prowiżory:cznych i seZ'Onowychl . '
:mieszkalnej podstawę 'Opodatkowania stanowi .ay:m.s'Z '
13) gruntt pod dro.g:am1 i placami oddanym! do publlctti:
. nego użytku I
I .
.
,
, ~ . lUib wartość czynszowa I
3) dla pozostałych budynków nie wynajętych i nie wy.
14) grunty nie zabudowane, wyłączona od zabUdoWy n4
, - . dzierżawionych - wartość cZyll:SZowa ustalona za rok
mocy przepisów prawnych.
'. .,"'
"
I' "
•
..pOdatkGwYI
2, Nie korzystają joon8k
zwolnlen.la odpoda~
~)
dl.a gruntów wymienianych w art. S - p'Owlerzchnia
nieruchomości
tab ich 'CZ'~:.
. J"
.
, w m:! tych gruntów.
1) wyń:lienione w ust. 1 pkt f, 2, 4 i~, Jete1i ąf '1 : 2. P~z-episy UiSt. 1 pkt 1 - 3 stosuje się odpowiednio
a) za;ęte na przeds,i~Q.mwa duała:jltce wedŁUg- za· do częśd budynków oraz do należących do nich zabtido€ad nnrachunku .gospodarczego onz przez bfl.nk1 :wań ubocznym.
.
','.
i Państwowy Zakład Ubezpieczez\,
,~
3.W miej$cowościach uzdrowiskowy,ch i letn~sko~
" b) 'od<lane w hajerrdubw dzierżawę .Z wyJątkiem sta:wych 'za pod.~węopodatkDwl1L1iaprzyjmuje .się:
nowiących własność Pau.stwa I pozostających w
1) Clynsrz: w roku podatk'Owym za okres, najald .hudy~
I •
użytkov-laniu jednc>stek budżetowycl~, a ' za]ętych
nek zestal wynajęty,
\
, . na pokoje gościnne;
2) jeżeli budynek nie zo.stał wynajęty - -czynsz, jaki
2) wYmienione w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, a używane lub uży{ZDstałbyuzyskany za czas, na .który budynek mógł
,j
kowane .bezpłatnieprzez inne os()by, niż wymienione
'; być wynajęty.
.
,
w tych punlctaC:h.
Art 7. 1. Oddzielną jedn0:9tkę pod.atkov.rą stanow1ł __4. Za podstawę opodatlrowania dla budynk6w lub
łeh -cz~śd zajętych na .h otele, .p ensjonaty, pokoje ume1) w m1a-sta-ch i ooiedłach - nieruchomość stanowiąca
blowane itp" prowadzone przez właściciela budynku,
własność jednej osoby lub wSipÓłwtaJSnaść dWll lub
przyjmuje się wartość CZ}"1lSzową w wysokoścI czynszu;'
więcej 'Osób, nie przedzielona ulic" łub .cudzą wła
jaki zostałby uzySkany w raziewyn.ajęcia clęśd lub ca~
snościąl
.
.2) ' w ,gmm.a.dach - nieruchomosćstanowl~.ca własność łości budynku w roku podatkowym.
5. Jeż.eli wynajmujący pobiera ' czynsz w kwocie
Je-d.ueJ osoby lub wopółwwnQŚĆ dwu lub więcej osób,
n'iz(;zej od wynikającej z przepisów o najmie 10kali~ podpołożona na obs<zarze lej gromady.
2. Części budynku mające oddzielną księgę wieay- stawę op~atkowania przyjmuje się w wysokości 'wynistl& uważa się również za od<1zielne Jednostki podaikowe. kającej z przel'iBÓWO najmie tokdli.
-:a.. Minister Finans~w może w 'Od.n:i.eQelliu do nIa- . 6.. Przy ustalaniu wartośct budynków 'f<tbrycznycn
(ust. 1 pkt 2) nie dolicza się wllrtosc1 maszyn, jaki rów~
ruchomości ,będących w :ut~owaniu podmiotów gospodarki uspołeczl'jonej określać w wy,sposób jednostki nleż urządzeń technicznych, stanowiących przynaleino.ść
tych budynków, a w szczególności: pieców hutnic;zych,
p.odatlwwe.
kominów fabrycznych, linii kolejowych, przewodów teArt. 11. 't~ Podstawę .opoda!k~w;mia &tanowl~ ,
tIlegraIicznych, jezdni, chodników 1 innych nadziemnych
.:1) -dk hudyJ.lkó'w W}'llaj:ętycliL .lub wydz:iedawionyołi i podziemnych. urządzeń.
czynsz za rok lpodalikGWy :r; tytułu .najmu lub drl:er7. Minister Fin.lmsów'Okneśll zasady i sposób
, ±awy nde . WyląCUljq.c wpłat D.a .Fund~z Gospodarki
ustalania wartości czynszowej jednolicie dla wszystkich
(i
Mieszkaniowej obcią.Zających wynajmuJącego,
podatników lub odmiennie dla poS'Zczególnych grup na
. ~) dla budynków me wynajętych lub nie wyd:zierżawlo
całym obszarze Państwa lub jego .części,
!łych, ,a z natury .s wej p.r.zezn.aczonych .n a cele użyt
Art. 9. l. Podatek wynosi .o d budyuk.6w lub ich
kowe i po:rostających w uży.tkowaniu podmiotów go_
~ęśd!
.
', spodarki uSipołecznionej "'- pełnawart'OŚć będąca
łJ :gdy pod:stawęGpodatkO'W.an.ia stanowi pełna wartośĆ
pods.taw.ą amortyz.a cji. chociażby budyuek był cał
.będąca podstaWi f!!OOr,t,yza-cji{iiTt . .gust. 1 pkt '2,) :kowici'e zamortyzowany. blirlyne:k uważa .się za prze'1, 5°/0 1
\ I
znaczony na cele użytkowe także w tym. przyp'actku,
2~ w pozostałych przypadkach 25% podstawy opo~ ,
gdy część lokali . budynku zajęta na cele miesżkalne
datkowanla.
nie przekracza 2{)oJo og61nej powierzchni całi:~go budyn1ml je~e1iczęść budynku zajęta na cele mieszkal2. Od gruntów wymienionych wart. 5 ustala się
ne przekracza 20% ogólnejpowierzdml ca1ego bu- nas>tępujące stawki podatkowe:

11 )
, ,
,
12)

ze

~

Rodzaj

mł.ejscow.ośd

do 25.000 mieszkańców
ponad 25.000 mieszkańców nie &tanowią-ce powiatów
3. Miasta do 100.000 mieszkańców .tanow-iące powlaty

1.
2.

Miejscowości

Strefa

,

t. :

Stawka .w złotych
z 1 m% p'owierzchni
gruntu roczn'ie

cała miejscLlwość

0,06

.cała miejscowość

. Q,09

Miejscowości

:śródmieście

0,12
0,09
'0,15

strefa .pośrednla
peryferia
.

0,12
-0,00

śródmieście
, pozostałe

·4. Miasta pOll·a d100.900 mie57.ka::'l'ców

"

. ' : I

dzielnice

'"

.

"" • • ~ J

<

\
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Pz.ie..Ttnik:Ustaw Nr 21
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•

zakrajowości o.raz ilrzez konsulów i pracowników
. konsularnych tych państw, jeżeli nie są obywatelami
poIskimi;
lokale zajmowane przez związki wyznaniowe i ich
instytucje, zakony i kongregacje zakonne, stowarzy6zenia religijne, jeżeli słuią wyłącznie i bezpośredn i o
.' celom k.ultu religijnego (np. kośc ioły , domy modlił' ' twy, kaplice) ;
. . 5) lokale reprezentacyjne,
6) lokale nie zajęte.
; , Art. 13. Każdy odrębny lokal uważa się za oddzH+
nil jednostkę poda~kową.

3. Dla określenia etref właściwy jest podział miasta
ba dzielnice dokonany p.rzez prezydia rad narodoWych na
podstawie przepisów o najmie lokali.
ArllO. t. Wymienione wart. 9 ust. 2 stawki po- ,go 4)
i1atkowe ulegają zmniejszeniu:
.1) do %/3 'wysokości, jeżeli podatnky pobierają wynagro_
'-- , dzenia podlegające przepisom o podatku od wynagrodzeil bądź też są . małżonkami Oljób pobierających
: takie wynagrodzenia i jeżeli nie są pod,a tnikamipodatku obrotOwego lub dochodowego w dan~m roku
podatkowym,
2) ' do 1/, wysokości, jeżeli podatnicy wyłącznic pobiera,
ją renty z funduszów państwowych i nie są pod-atni, kami podatkuobro-towego lub dochodowego w danymroku podatkowym.
, i
·2. - Ulgi przewidziane w ust. 1 stosuje się także
przy wsp ółwłasno$ ci gruntu, jeżeli grunt jest co najmniej
w 5()fJ/ o wlasnośćią ooób oopowiadających warunkom p.rzewidzianym w ust. 1.
:,

!

!"~..,'

;/ ;.'

~.."

•"'""

.

Art. 11. ' 1. Podstawę opodatkowanIa stanowi czynsz
naleiny w bieżącym roku podat kowym lub wartość czynszowa, j eżeli lokal zajmowany jeS't przez właścic;cla albo
bezpłatn ie przez inną osobę .
2. Należ..'1Y za bieżący rok podatkowy czynsz (wartość czynszową) oblicza się na podstawie wysok ości
czynszu (wartości czynszowej) z miesiąca stycznia tego
roku .
Art. 11. Rada Ministrów może ustalać w drodzeroz3. Jeżeli zajęcie lokalu nastąpiło w ciągu rokli popOrządzenia, a jeżeli chodzi o spółdzieln ie w drodze
datkowego bądż loka.! utracił zwolnienie określon e w '
uchwały inne dawki podatkowe od gruntów bądź też
art. 15, należny za bieżący rok podatkowy czynsz (wartoś ć
ustalać pcdsta:węopodatkowania gruntów według 'innych
czynszową) oblicza się na podstawie wysok ości czynszu
zasad niż określone wart. 9. \
I (wartoś c i czynszowej) z mie,siąca, w któlym powstał oboArt., 12., l. Obowiązek podatkowy powStaje w wiązek podatkowy.
pierwszym dniu miesiąca kale-ndarzówego następującego
4. Zmiany w pO<tstawie opodatkowania, jakie nabez~redIl!iopozajśdu okoliczności uzasadńiających
stąp ią w ' ciągu roku podatkowego, powodują' odpowiednie '
ten obowiązek bądź utratę warunków zwolnien1a od po- zmiany w wysokości podatku, począwszy od mies iąc a
(latku. , ·
·
! ; 1::, (11 ;p(~." I
',1
bezpośr ed nio nast ępującego po miesiącu, w którym na2. Obowiązek podatkowy kończy się z upływem
6tą.piła zmiana.
.
xniesiąca ka~endarzowego, w którym nieruchomość utra5. Jeżelinajemea wpłaca tylko część czymnu, a pociła cechy uzasadniające obowiązek podatkowy bądź uzyzostałą część wpłaca za niego inna osoba , za pods1awę
skała warunki zwolnienia od poo.atku.
opodatkowan.ia przyjmuje się łączną 'Sumę czynszu należ
nego wynajmującemu.
,. .
6. Minister Finansów określi zasady i sposób u$talaD z l a ł III. ~ 7 !
nla wartości czynswwej jednolicie dla wizystkich podatników albo odmiennie dla poszczególnych ich grup na ca.
łym obszarże Patls.[wa lub jego cz ę~c i.
Podałek od lokali.
l' ,

Art; 18. 1. Mini6'ter Finam;ów może zlecać podmiotom
gospodarki u społz cznionej wymiar (obliczanie) poArt. 13. Obowiąz ek podatkowy ciąż y na osobach
datku
od lokali nal.e inego od podatników, którzy zaJmują
fizycznych i prawnych zajmujących lokale w charakterze
lokale VI nieruchomościach b ędąc ych we władaniu ' tych- 'najemców lub bezpłatnie we własnych lub cudzych bu- ..
dynkach bądż na osobach fizycznych zajmujących loka- podiniotów. Podmioty gO'Slpodarki uspołecznionej ustala_
le z tytułu umowy o pracę lub stosun,ku słuźho\vego oraz ją podatek za okresy, za ktÓre pObieiiijącZynsz; żawiado
mienie podatnika o wysokości podatku nast ępuje łączn.ie
na spadkach nie objętych, w sltład których wchodzi praz zawiadomieniem o należnym czyns:u.
wo najmu.
2. W przypadku określonym w ust. 1 słu ży podatni,Art. 14. 1. Podatkowi ' podlegają lokale i pomiesz- . kowiprawo wniesienia odwołania ' do organu finansoweczenia w nieruchomościach określonych wart. 5, połoio
go w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawianych na terenie miast ornz osiedli.
domienia. o wysokości podatku.
:2. Za lokale uważa ' się również wszelkiego rodzaju
3. Organy finansowe obowiązane są do siałegó nadpomieszczenia nie wyłączając pomieszczeń otv-iartych, jak zoru nad prawidłowością ustalania podatku od lokali
placeskładowe.' .
,
yrzez podmioty określone w ust. 1 i mogą wydawać im
Art. 15. Od podatkuW~llle s,l':
. polecenia zmierzające do zabezpieczenia' prawidłowości
l) iokale z~jmowane prz~ jednostki budżetowe, pod- wymiaru. , W &zczególnościorgany finansowe mogą' w
mioty gospodarki uspołecznionej z wyjątkiem spół- okresie trzech Jat od dnia .-zawiadomienia podatnika O
" dz~elni oraz organizacje polityczne, $połeczne i zawo- . wysokości podatku zarząd~ać .s korygówa.nie wymiaru. ,
Art.i9. Podatek wynosi:
Jlowe;
21 lokale zajmowane na cele administracyjne central · ' ' t) od lokali miesik~liiich:
- "'"
,,'.
. ~" '" ' "
spółdzielni i związków spółdzielni;
a) od których czynŚlż z. tytułu najmu p'obl~ra się na
. 3) pod warunkiem wzajemności - lokale zajmowane
podstawie art. 3 dekretu z dnia · 28 lipca 1948 i. :o
'~, na biura dla przedstawicielstw (h~plomatycznych, minajmie lokali . (Dz. U: z 1353 r. Nr 35, poz. 152)
. sji oraz konsulatów państw obCych, jak również lo- albo według tych zasad uslala się wartość czyn:kale, zajmowane przez osoby korzystające z prawa
,szow~ '
-1000/0 ·

'?l
l

.J

..

."

.'

.
J

"

Yoz. 136

•
"

b) w

pozostałych

przypadkach
) ' od lokali uiytkowych
'stawy opodatkowania.

10"/0
30%

Art. 20, 1. Obowiąiekpo d atJ;..owy pow.s1aje z plerws ymdniem miesiącanas1: ępującego po zajęciu lokalu lub
p utracie zwolnienia od podatkq na po~tawie art. 15.
Obowiązek podatko'w y wygasa z upływemmie
,s'ąca, w którym lokal opróżniono lub w którym powstał warunki uzas3.dni ające zwolnienie na podstllwie art. 15.
3, Przepisy ust. 1 (2 stosuje się od powiedn~o, jeżeli
k cl został podzielopy na lokale będące przeUmiotem
o rębnej umowy najmu.
"
2.

ł

D z i a
Opłata

~ I

t,

od

środków

IV.

transportowych.

Art 21. Opłatę od środków transportowych pobicra
si od o,s ób . fizycznych i osób prawnych nie będących
je nostkami g:>5podarki uspołecznionej z tytułu pos'iadan i n3JStqpują.cychśrodków transportowych : pojazdów
m chanicznych, jachtów, promów, _ transportowy<.:h w{)zk' w rovlcrowych, łodzi, jak ró;,vnież , koni!
.
,
Art. 22. Od

2)

"o

3)

")
5)

6)
7)

opłat

wolne

są:

.

pod warunkiem wżajemności--=- ~rodki hansportowe
będ ą ce w posiadaniu przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych, cz):{mków misji oraz przedstawi_
cielikonsularnych tych państw, os6b . korzystających.
z prawa zakrajowości oraz pracowników konsular-nych tych pau·stw, jeżeli ' nie .są obywatelami polskimi,
sam.ochody b Qd ą ce w posiadaniu osób, które przyjechaty do Pol-ski na warunkach przewidzianych mię
dzynarodową konwencją o .ruchu samochodowym w czasie przebywania ich w granicach Polski, 'lecz
nie dłużej niż przez 12 mieslę-cy,
ś rodk.i transportowe wprowadz.anc do kraju w związ
ku Z mięqzynarodowymi (międz ypm'lst w.owyml) imprezami .s portowymi lub turystycznymi,
łodz ie służące do za\vodowego połowu ryb,
środki transportowe służące celom s.portowyrno charak terze wym:ynowyrn zilrej estrowaIle w . komitetach kultury fizycznej oraz kajaki,
inwalidzkie moto-cykle i wózki rowe'rowe,
konie będące w posiada.niu podatników podatku gruntowego, z wyjątkiem przypadków, gdy podatnicy ci
podlegają podatkowi gruntowemu lup obrotowemu od
przych:>dów 'oiSliąganych z. furma..1s-Łwa bądż podatkowi obrotowemu z innego tytułu.

Art. 23; .' L~ Opłaty wyńoszą:
l)

d .s alnochodów osobowych o pojemnoscl skokowej
silnika do 2000 eroS oraz samochodów cIężarowych o
ładowności do 0,75 t
:300 zł
d samocho:ló"" osobowych o pojemno~:i
skokowej silnika powyżej 2000 cma, .
. .50 zł
samochodów cięża,rowych, o ładow3}
ośd powy!iftJ 0,75 .t, od ciągników sio~łowych, ciągników, autobusów oraz saochodów 6pecj~ycIi ! _~nadwotiami
pecjalnymt
, ~ . ~ 9OO. 7.l

r

4) od motocykli z silnikami· o .p0;ftm1nośd
.skokowej powyżej 130 cm3

,1

5) od motocykli, rowerów i wózków z silnikami pomocniczymi o :pojemności ' skóko

wej ponad .50 cm 3 do 130 cm 3

40

zł

20

zł

I

6) od wózków } silnikami pómocniczymi i

, , motocykHo pojemnośCi skokowej silnika
) do 50 cm 3 óraz transportowych wózków
' r~werowych
.
7) od łodzi motorowych o pojemności oŚko

kowej silnika do 2000

cm~

300

zł ..

8) od łodzi motorowych o pojemności skokowej silnika powyżej 2000' ~ms
.
.
9) odJodzi wiosłowych i żaglowych'

'
.
.
10)- 0<1 promów, iÓdzi do przewozu towarów
oraz jachtów kilowych
"

.. '

,~J '180 żł

11) od koni ponad 2 lata

150

2; Opłatyokreślorte w ust. 1 pkt 1 -

5i7-

zł.

11 po~

bierasię za okres jednęgo Toku kalendarzowego; jeżeli
środki transportowe zos,tałyzareje.strowarte w drugim
półroczu, opłatę pobiera się w polowie wysokości.

3, Opłatę określoną w ust. 1 pkt 6 pobiera slęza
okres :trzech lat; okresy trzyletnie liczy się od dnia l
litycznia roku,' w któI}~m na,stąpiła pierwsza ::jootracja, '

.

l' Art 24.

f. Opłaty pobiera . się przy rejestracji [

.

przedłużaniu rejestracji. Sposób i tryb pobierania opłat
ustali Minis:ter Finans6w w porozumieniu z zainteresowa~ :
nymi ministrami.
'

2 . . Organy finansowe €pra,vują nadzór nad praw!~
<lłowością pobierania opłąty.

D z 1a

Opłata

ł

y,

targowa.

Art. 25 . . L Opłatę targową pobiera się na targowiskach od O's6b, które nie zawarły z jednostką prowadzącą
targowIsko umowy o dzieriawę (najem) pomieszczell handlowych (stoisk) ani umowy o stałą dostawę artykułów
dopuS1Zczonych do obrotu na targowiskach.
2. Opłatę targową pobie.a się - również na terenie
lnnych miejlSc wyznaczanych przez prezydia rad narod9"
wych (np. kiermaS"Z).
.
.

' \:

Art. 26. ObOwiązek uiszczanIa opłaty ciąży na osobach wykonujących czynności określone w art. 28 Ust. 1.
Art. 27. · Od obowiązku uiszczenia opłaty wolne są
podmioty gospodarki uspołecznionej z wyjątkiemspół..
dzielni ora.z osoby dostarczające na targowiskozw"...crzę
ta rzeźne.!ub płody. rolne . w związku z obowi$kowyml
dostawami.
Art. 28. 1. Opłatę targową pobiera si.ę dziennie; wY';,-,
aokość o.Dłatv

nie

może Drzekraczać.

-

I'

\,..

-

Dziennik Ustaw Nr 21'

l,'

'

j
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.
Wysokość opłaty Ul złotych

dla:

roln1Cźych spółdzielni
Wyszcz~ólnlenle czynnośd

produkcyjnych i członków
pozostałych osób
tych spółdZielni
UJ miastach
w miastach
wojewódzkich UJ miejscowo- wojewódzkich UJ miejscowo:.
4clach pozo~ciach pozoI stcnotlJląClJcb
t łltanorulącydl
stałych
stałych
powiatu
powlaty
~

l

ł

1) przy sprzedaży od każdej wyetawionej na sprzedaż
sztuki:'
a) konie (powyżej 2 lat), bydło (krowy, buhaje, woły)

11

b) jałowizRa powyżej 6 mies'1 Żl'ebięt4 powyżej
6 mies. do 2 lat
c)trzodachle~n~ powyżej 6 mies., cIelęta, heblęta
on wiekir do. fi m.ies.
'
dl owce, kozypowyiej 6 mies.
trzoda chlewna, owce, kozy do 6 mIes,
- 2) przy sprzedaży z wozu konnego (od wozu)
,_
' 3), przy sprżedaży z samochodu, platfcnny,przya:epv
\
samochodowej (od samochodu, platformy, przyczepy)
. itjpIZYIElPTZedaży Gbnośnej z ręki, k'Osza! skrzynld2, wiadra itp. od osoby:
a) ' od handlujących zawodowo '
b) od pozostałych
5l przyspr>:edaży:z wózkIl ręcznego, roweru Itp. (od
wózka" roweru)
6) pIZy sprzedaży ohnośnej z ręki. kosza, wiadra,
skrzynki iLp. od indywidualnych producentów, sprzedajiicYch wyty/ary sw-ej produkcjI, mp. ma>sło, sery,
jaja .itp. {i:fd o.soby)
1) przy sprzedaży małych ilości warzyw, jagód, grzybów, kwiatów itp. (od osoby)
8) zajęcie placu pod E'toi6ka lub towar przeznaczony
do Sillrledaiy ' (:n.ieuleinie od branży cry też wykonywanych czynności n;emieślnkzo-usfug!Jwy-c:h {ze.
1 m~ powierzchni)

•
a

l

4

i

ł.

•

11

•

10

11

•

a

2

10

20

10

11

•

80

15

...

20

10

I'

ts

2

1

1

-,

•
J

1

J

1

a

I

ł

11

,
i

,I

5

I
I
1

3

e)

j

3

,

•
ł

1

ł

I
'.;'

'J

2. W razie odmowy ~iszaenia opłaty do rą.\ poborcy opłata ulega podwyższeniu o l00~/o.
3. Od o;sób obowiązanych do ui",zc-zenia opłaty targowej ni~ pobiera się ilNly-cll opłat u. wykonyw.anie c-zynności wyszczególnionych w ust. 1 z wyjątkiem należności
przewidzianych w osobnych przepisach za .korzystanie
" :zu~zen targowR. np. chłodni, magazynów, przecIlOwalni, środków trans}Wlrl'Owy.ch, wag lub za. inne usługi
~wiadcw-ae prrez jOORDStkę 'prowadzącą targowisko.
4. Osoby, k-wre wyko'lłuJą świadczalia pod1egające
opłacie targowej" fi Ilq zwoini.one 00 pooatku obrotowego
1 dochodowego, mogą jednak być pociągIliięte do opłaca
nia. podatku obmtow{:)go i doduxl.'0wego 'Żamia.st opłaty
targowej na 'p~jffiawie decyzji właśc--lwego organu finanso \(~go za cały rok podatkowy, w ktorym docyzjazostała doręczona.
Pociągnięcie do obowiqzku opłacania
pooatkuobrotowego !powoduje obo wiązek tlzy.s:k.ania karty rejestracyjnej.

)

/

'

Art. 29. ,.t. W.ysokoŚć opłaty targowej ustalają Pre:zydia Rad Narodowych w m. lit. Waf6zawie I m. Łodzi
praz prezyd1ap,awiatowych (miei,ski,ch w mła.stach stanowiących powiaty) rad nar;Qd.owyCłt. . '
", .
). WysokO:ść opłaty powinna być ustalana dla po:szczególnych targowisk wzaleznoŚci 00 stopnia urządze
nia i wypDSaże1lid targowiska .oId:.:mny,ch szczególnych
'Warunków miejscowych.

3. Zawiooomienia o wysokośdopłaty targowej lUD
o kUdorazowel jej -zmi.anie powinny być wywieszon.
na widocznych mlejscac~ na. targowisku.
'
t
. / 4. Jeżeli oplata targoWA pobi.erana na poszczegó1..
nych targowiskach prted dn.iem wejścia wiycie dekrehi'
Jest niższa od sŁawek I!lwymalnych . określonych VI.
art. 28 ust. 1, podwyższ.enie opłaty wymaga zgody Pań~
stwowej KomisjlCen.
1'<->
5. Rada Minls1r6w moze zaliczać ooo-by obowiązan~
do uiszczania opłaty taryowej do innych grup niż 'try".
mienione w art. 28 ust. 1 oraz zmieniatwyśokość opłaty, ·
targowej.
Art. 30. L Opłatę lćU"g.Qwą pobiem§ą oraz dokOwszelkich związanych z tym czynności Jednostkl
prowadzące lub dzierżawiące targowiSka, a w przypadkach okfeślonych w ·art. 25 ust. 2 -upowawieni przez
prezydia. .r ad narodowych pracownky.
2. Organy finansowe 6prawuj.ą nadzór nad prawl~
dłowością p6bie:rania ,opłaty.
nują

ArL 31.

Je żeli

przedsiębiorstwo

taT90w~ko

'prowadzone

Jest przez

działaj,ącewerlfu:gzasad r~;rachu'llku

gospodarczego., caloŚ'ć wpływów zapłaty targowej stanowi dochód przedsiębiorstuTa, które rozUcza · si.ę ' z 'budżetem właściwej udynat-odowej 'zgodnie z (lbowiązu
jącymi przepisami.

,"".

, '!
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rł. 32. Jeżeli targowisko jest prowadzone przez
d.ium rady narodowel;' Mfnhster Handlu Wewnętrz
neg oraz MiniiterSkupu w pCiltrozumicniu z Ministrem
Fina sóW mogą przeznaczać na premiowanie pracowników część wplywów z opłaty tiU'gOVle}, nie więcej; jednak
I". tych wpływó-w. Premiowaniem mC>gq hyć objęci
po ICy opłaty targowe} j, należności. wymienionych w
art. 8 U6t. 3 oraz pracownicy zatrudnieni. przy czynnościa h finansowych związany~ z pobieraruiem tych opłat
i na, eżnosd.

D z i a
Opłata

ł '

Oplatęuzdrowiskową
przebywających

a kaidy
l}

1.

pobiera

si.ę~

w uzdrowiskach dla celów

Wysokość opłaty

dzień

do

odw'ołania.

te

całkowite zwolnienie od opIaty niektĆlrych osób wy-

3.

Uchwala rady narodowej może przewidywać tilllk~

mienionych wart. 35.
4. Rada Ministrów może w drodze l"Oz.poł'Ządzenia
zaliczać o.soby oho wiązane do uIszczania. opłaty uzdrowiskowej do innych grup niż wymienione wart. 35 OIa::!:,
zmieniać granicę wy.rokości o~laty uzdrowiskowej.

Pocłatek

d osób wykonujących świadczenia rzeczy lub usług
uzd~ow1ska,ch i obowiązanych do opłacania podatu obrotowego W 'myśl przepisów dla gospodarki nIe
, połecznionej.
rt. 35.

)-

Rada narodowa podejmuje uchwałę ! w sprawie
lub

uzdrowiskowa.

ypoC'Zynl~owa-1.-urą.cyjnych,

2)

2.

'WysoKOśCf opłatyuzrlrowiskowej na określony cza~

uzdrowiskowej ustala
pobytu w ' granicach:

d osób wymienionych wart. 34 pkt 1r
korzystają.cych. z wczasów p:racovpiczych, uczącej
się' mlodz.ieży oraz. dz.ieci do fat 14 do 0,50 zł,
korzystających z bezpłatnego lub ulgowego leczeniii w sanato,r iach OTaz od członków zwJązków zawodowych, wojskowych słui.by czynnej, funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa pubłicznegD, inwalidów wojennych, emerytów, członków Związ
ku Samopomocy Chłopskiej, członków związków
pracowników twórczych (muzyków, mal.:trzy, pisarzy itp.), członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, jak również o,s ób pozostają
cychIla ich utrzymaniu, jeżeli nie mogą być zaliczeni do kategorii wymienionej pod 'lit. a) . do l zł,
c) nie wymienionych pod lit. a) i bl - od 2 doł zł;

d osób określonych wart. 34 pkt 2:
a) opłacających' podatek obrotowy i dochodowy w
formie ryczałtu - od 58/0 do 1filIo ustalonej kwo-

ty ryczałtu,

poz.ostałych

-..:... od lfJl/e do 2oP/oporlalku obroto-

wego.
2. Ustalanie I pobieranie opłaty od os"Ob określo
nyc wart. 34 pkt 2 następuje na zasadach obowiązują
cyc przy wymiarze i poborze poc'atku obrotowego.
1. Rada naI'odowa ustala w drbdże uchwa_
uzdrowiskowej dla poszmególnych
w granicach\ określonychw art. 35. k1ero}ąc iSię poami uzdrowiska. Wysokość opłaty uzdrowiskowej
idzianej w art.3ó uet.l pkt lnie może wraku 1955

Art. 36.
ły

f,'

ysokość opłaty

racz.aćwy:sokoś<:i

datychczasowej. ,/

VH.

miejski.

Art. Jc1. 1.. Podatek miejski pobiera się wyłącznie
na pokrycie kosztów budowy i utrzymania dróg, ul,ic
1 placów, parków, zieleńców oraz xakła:dó\\I' i urządzeń
służących do zaspokajania potrzeb bytowych r kultural-,
nych ludności.
2. Podatek miejski mOże być pobierany również od
lokali zajętych na cele mieszkalne, a znajdujących się
w budynkach związanych z gOSipodarstw'em rolnym i położonych na terenie mi:ast i OSIedli.
3. Podatek miejski nie mOŻe przekraczać w stosunku rocznym 1000/0 podatku od lokali, a w przyrYadku wymienionym w ust. 2 - lIP/o wartości czynszowej (czynszu) ustalonej przy odpowiednim zaS'to.s owaniu przepilsów
o najmie lokali.
Art. 38.. Przepisy art. 1~ i 20 stoSuje sil? oopOiwiec1mio.

Dz i a

al

2)

ł

D z i a

a

osób

Poz. 136

VI.

rt, 33. Qpłatę uzdrowiskową pohiera się w uzdrowis ach na cele związane z potrzebami uzdrowisk w zakres e inwestycji pozalimitowych t bieżącego ich utrzymana, w szczególn,ości na urz~dienia zdrowotne, podniesr 'e nie stanu sanitarnego uzdrowisk, urządzenia kwietnikó 'T i zieleńców, a taIcie na cele kuIturalna~oświatowe.

rl 34. '

-

ł'ildalek

od

ł

VIII,

posi~aaia

psów.

Art. 39. Obowiązek podatkowy ciąży na o50bach fizycznyc:l i pra""nych posiadających psy.
Art. 40.

Od podatku wolIli! jest posiadanie psów:

't} utrzymywa.nych przez organy wojskowe i bez pi ocz en.

siwa publicznego,
2) ubzymYVlimych w . celu pilnowania mienia, będącego
w rpo3'i adaniu jednostek budi:.etowj'ch i innych po3,
miotów gospodarki uspoleczniollF,j,
3) utrzymywanych . przez zakłady naukowe, Jeczniczę. i
doświadczalne wyłącznie w celach nau.kówych lub
doświadczalnych" .

4) utrzymywanych przez przec1stawicieli państw obcych,
przez osoby korzystające w myśl prawa mi.ędzynaro
doweglQ z prawa zakrajowości oraz przez konsulów
i pracowników kon..."Ularnyc'h, nie będących obywatelami' polskimi,
5) będących pomocą dla kalek (niewidomych, głutho
niemych, niedołężrrych it,pJ~
6} utrzymywanych w celu pHnowania gOspooiłJ>stwa rol_
nego lub obejścia budynków mieszkalnych po jednym
na każde. gospodars!wo lub obejście,
7) utrzymywanych w celu pilnowania sta(i,
&j utrzymywanych, przez. c:ozorców , nocnych,
( 91 będących 'przed~i()tem R,m.dl1.l.pnęMiębiorstw trud.
niących się zaw;odowo sprzedaźą psów,
10) utrzymywa.qyc;h przez osoby ..czasowo przebywające
na obszarze miasta, ooSiedla. łułY grom,ady; jeźeh po-'

I

:.

-

I

v~

,..

~

""" _ . _

~~

,~
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datelfodps9W'" zostat zap'łacony na ' dany' rolt, pqdat',$
kowy w mi~j~Q'weŚ'e1" z której OSI ,by te przybyły,
szczenią.t
do .S tygodni. '
,i
11)
Art. '4L . 1. . W miastach wojewódzkich i w miastach
o liczbie roies'lkańcówponad 100.000 podatek nie rpoże '
przekraczać rocznie :
1) od pierwszego psa
60 zł,
2) od drugiego psa
90 zł,
3) od każdego następnego ' psa 120zł.
2. W pozostałych roiejscowości<1ch podat~k n:e
może przekrapzać . rocznie:
1) od pierwszego psa
30 zł, i :
2) od drugiego psa
45 zł,
3) od każdego następnego psa
6Ó zł.
3. Podatek pobiera się w połowie stawek', jeżeli
okoliczności uzasadniające pobiera·n ie podatku powstały
w dnigim pełr.oczu roku podatkowego.
D z i a
Opłata

,~-:

\

"

t.

..
;.

ł

IX.

od rowerów.

Art. 42. Opłatę od rowerów pobiera się od osób fizycznych i o·sób pra'.'mych nie będących jedno.s;tkumi gospodarki uspołecznionej z tytułu ich posiadania.
Art. 43. Od opłaty wolne są:
1) rowery używane do wykonywania czynności służbo-
wych,
2) rowery wprowadzone dCl kraju w związku z między
narodowymi (międzypaństwowymi) imprez!1IDi sportO'wymi 1ub turystycznymi.
Art «. 1. Opłatę od rowerów pobiera się za okres
3 lat.
2: Okres trzyletni liczy się od dnia' 1 6tycznia roku,
. w którym nastąpiła pierwsza reje.&tracja.

l

Art. 45• . Opłata od rowc,ru za okres 3 lat ,nie mo±~
l,

przekraczać złotych 2{).

Art. 46. 1. Opłaty pobiera się przy rejestracji. Sposób i tryb popierania opłat ustali MiniS'ter .Finansów w po- '
rozumieniu' z. zainteresowanymi minis:trami.
2.

Organy finaooowe
pohoru opłaty.

sprawują

nadzór nad prawi-

dłowo:ścią

Przepisy

przejściowe

l

~

<- • :. ;,..: •

końcowe_

Art. 41. 1. Rady narodowe mogą wprowąetzać w
drodze uchwał na rz~z swych budżetów opłaty administracyjne za czynnośd urzędowe prezydiów rad ' nie
objęte przepisami o opłacie skarbowej. Opłaty administracyjne pobiera się . gotówką.
2. Rada narodowa podejmuje uchwałę w sprawie
opłaty administracyjnej na określony czas lub do odwo-

.,

)

łania.

.8.

Art.
Rada Minl61tró", 'może zarządzić przekd'zywanie miejskim zarządom budynków mieszkalnych wpły_
wów z podatków od nieruchomości i od 10kaliprz'Y'Padających od nieruchomości i lokali administrowanych przez
..
",
te zarządy.
Art. 49. 1. Tracą moc 'przGpisy w zakresie unormowanym niniej:9Zym. dekretem, a w szczególności ustawa z dnia 26 lutego 1951 roku o podatkach terenowych
(Dz. U. Nr 14,poz., 110). Jednakże przepisy w zakresie
podatku od rybołówstwa za wydanie karty rybackiej oraz
karty wQdkarskiej zachov.'1lją moc do cza6U zastąpien i a
ich nowymi przepisami.
2. Postanowienia uchylonych z mocy ust. 1 przepb
sów S tOS1.lj e się jedn~ do. podatków i opłat przypadają
cych za lata podatkowe do 1954 r. włącznie, a do podatku targO'wego, opłaty targowej, takos i opłat w uzdrowiskach - do dnia wejścia w .. życie dekretu w części .dotyczącej opłaty targowej . i uzdrowiskowe} (art. 50).
3. Dotychczasowe uchwały rad narodowych w zakresie pobierania podatku miejskiego, opła.ly targowej,
podatku od po~iadania psów bądż opłat a<lministracyjnych oraz uchwały w zak resie taks i opłat w uzdrowiskach zachowują ~oc do chwili zas,tąpienia ich nowymi
uchwała~i opartnni na niniejszynl dekrecie, o ile nie 6/\
z nim sprzeczne,

.

;.

.j

.\

..
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Art. 50. Dekret wchOdzi w życie z dniem ogioszenia
z mocą .od dnia 1 stycznia 1955 r. z wyjątkiem przepi5ów
w zakresie opłaty targowej i uzd.rowiskowej, które wchodzą w życie po upływie 2 tygodnI od dnia Ogłoszenia.
Przewodniczący

Sekretarz Rady;

Rady

'.

'/

.'

'!

Państwa :

Pa~stwa:M.

A. Zawadzki
Rybickj
.J
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MINISTRA FINANSÓW
•. . ,

dnia. 30 maja 1955 -r.

w Iprawie zwolnieni.. od podatku obrotowego J dochodowego
targowej.

świadczeń

{przychodów)

podlegających

oplada

"','

Na podstawie art. '3 lUń. 2 pkt 1 dekretu z dnIa 26
' § 2. ZwolnienIe lna zastosowanie do przychodów
1950 r . .o .Podąt~u obrotowym (Dż.U. NT 49,
osiąganych przez osoby, które nie ·posiadają źródeł przypoz. 44~)oia~ art. · U\l.st . .2dekretu z dnia 26 . paździer chodów podlegających podatkowi obrotowemu.
nika 1950 r. o podatku dochodoWym - (Dz.D.z 1950r: '
Nr 49, poz. 45O, .z ~952 r.Nr 12, poz. 71i z 1953 r. Nr '23,
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w żyd e po upływie
..'. poz. 91) zarządza się, Co Ilastępuje: .
'
. .'
dwóch tygqdnt od dnia ogłoszenia.
§ 1. Zwalnia .się od pOdatku obrotowego i dochodowego świa4cze;nia (pąychody) podlegająceopłaci.e tar_1 ..
goweJ, przew1d#ianej przepisami o podatkach i. 9:płatach Minister Finans6w: T. Dietrich " , , >;>,
tenmowych.
.
.
paździerpika

...

.".,-.

.
Tłoczono

z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Drukarni Akcydensowej · w

Wars~awie.

uL Tamka 3.'

CenCl 1,00

zł

/

