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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
88 - z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie powol ywa nia rad robotniczych w przedsiębiorstwach Pat1stwo

wej Komunikacji Samochodowej i w przedsię biorstwie "Polskie Linie Lotnicze "Lot"' • 
,R O Z P O R Z Ą D Z E N I A:. 

89 - Ministra Finansów z dnia 7 .grudnia 1956 r. w sprawie zwolnienia od podatków nowozakładanych 

drobnych zakładów rzemieślniczych i chałupai czych oraz przemysłu ludowego i domowego 
90 - Mini stra Finansów z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obroto

wego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze 

91 - Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla .drobnych rzemieślrri-
ków 

92 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1956 r. w spra~ie ~stale;lia obs;'a;u wiaści~'Vości W;dzia: 
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93 - ' Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 tistop ada 1956 r. w sprawie odprawy celnej połowów mors

kich i przetworów z tych połowów . 514 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW . 

z dnia 15 grudnia 1956 r. 

w sprawie powoły,wania rad robotniczych w przedsiębl')fstwa ch Państwowej Komunikacji Samochodowej 
i w przedsiębiorstwie "Polskie Unie Lotnicze . "Lot" . 

a podstawie art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. § 2. Wykonanie rozporządzenia· porucza się Minis trowi 
o ra ch robotniczych (Dz. U. Nr 53, poz. 238) zarządza się, Transportu Drogow ego i Lotniczego. 
co n stępuje: 

§ 1. Przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o radilch §3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

robot iczych (Dz . U. Nr 53, poz. 238) rozciąga się na przed s:ę-

b iors wa Państwowej Komun ikacji Samochodowej i na przed-
siębi rstwo "Polskie Linie Lotnicze "Lot". Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 

289 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 grudnia 1956 r •. 

rawie zwolnienia od podatków nowozakład anych drobny ch zakładów rzemieślniczych i chałupniczych oraz przemysłu 
ludowego I domowego. 

a pods tawie art. 3 ust. 2 pkt 1 dekre tu z dnia 26 paź

dzier ika 1950 r . o podatku obrotowym (Dz. U. z 1950 r N r 49, 
po"z. 49 i z 1955 r. Nr 22, poz. 139). art. 11 ust. 2 dek re tu z dnia 
26 p ździernika 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. · 
z 19 O r. Nr 49, poz. 450, z 1952 r. N r 12, poz. 71 i z 19:33 I. 

Nr 2 , poz. 91) oraz art. 5 usL 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. 
a~ku od wynagrodzeń (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz 41 
56 r. Nr 44, poz. 201) za rządza się co następuje: 

1. 1. Zwalnia się od poda tków ob ro towego i docho
dow go nil okres dwóch lat przychody rzemieś lników osiągane 
z dr bnych zakladów rzemieślniczy ch założonych w czasie 
od d ia 1 sierpnia 19.56 r. do dnia 31 lipca 1958 r na terenie 
gron ad oraz osiedli i miast o liczbie mieszkańców 'do 5.000. 

Na teren ie w ojewództw: białosto ckiego , koszalińs k ie
go , lsztyrlskiego, szczecil'l ski egó, wrocła w5kiego i zielono-

gó rskiego oraz powiatów: elblą s k iego, kwi dzyó:,ki ego IGboi·
skiego, malborskiego i sztumskiego woj ewództw a gdail5k:euo, 
powiatów: b rzeskiego, grolkowsk ie{jo, nyskiego. glubczyckie
go, pru,dnickiego i n amysłowskiego wojewó,htwa upolsk iego, 
powiatu pilskiego województw a pozn ańskieqo oraz puwiatów 
ustrzyck ~ego i leskiego wojewódzlw a rzeszo·w ~kieuo - p rze
pis ust. l ma za~ tosowanie do grom<! d, osiedli i mias t o liczbie 
mieszkańców do 10.000. Upoważnia się prezytli il wojcwó~zkich 
racl narodowych do objęcia n ini ejszym p ' z2pi,;cD1 również 

miejscow ości o liczb ie mieszkańców do 10.000 położonych n a 
innych te renach. 

3. Za rzem ieślników, o których mowa w ust. 1 i 2. u",aża 
s·ję osoby posiadając e uprawn ienia rze mieśl nicze lu b co naj
mnie j potwierdzenie władzy prz emysłowej o z<]ł osz'-~n!U wnios
ku o uzyskanie tych uprawnień i wykonuji)Ce rzerr,joslo w ra
mach uprawniC1l, o które się ubiegają· 

~~--~ 
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• Zwolnienia prze widziane w lIS t. 1 i 2 stosuje się do 

rzemieślników: 

l ) nie zatrudniających w zakładzi e ani pracownika najem
nego, ani członka rodziny , a jei,elichoclz i o rzemieślników 
wy!wnujących rzemios ł a : bedna rstwo, blachar~two, bu
dovmictwo cukiernictwo, de kars two , kołodziejstwo , ko
walstwo, piek a rs two, powIoźnictwo, ś.J u sarstwo i1'a
prawa maszyn, wiertnictwo stunzien oraz ZdUl1Slwo, jak 
również rzemieślni ków wykonu j ących rzemiosło nil terenie 
micj scowosci w ymien!onych w us l. 2 - zatrudniających 

n ie więce j niż jerlnefjo pracownika najemnego lub jedne
go członka rądziny ; szkolenie nie więcej aii dwóch 
uczniów na podstawie umowy o naukę za rejestrowanej w 
izbie rz emi eślniczej oraz pomoc małżo.u..1(a w z.akładzie

nie stoi na . przeszkodzice do 'Zwolnienia; 

2) nie po~iadających poza zakladem rzem i~ś lniczym inny ch 
źródeł .przych odów , podlegających przepisom o p.odaiku 
ob;'o towyu1; zastrzeżenie to doty(:zy również członków 
rodziny. k tórych dochody 'l mocy p l zepisów 'O poda tku 
dDchodowym podlegają l <ł C'znemu .O'podatk. waniu z do
chodem tych osób. 

5, Prezy dium Etdy na rodowej właś ciwe według miejsca 
położenia zakladu - po porozum ien iu z terenowym cechem 
oraz z właści wym zw i ązkiem spół dzielczości pracy - może 
nie przyznać' zwolni e ri , o których mow a w lliniejszym rozpD
rządzen i u , rzemieś ln ikom . którzy w dnIU t sierpni a 1956 r. 
wykonywali s'..vój zaW'ód w spółdz ie lc zych zakładach pracy, 
a po tym dn iu, w przestali wykon ywania pra cy w spół dzielni ~ 

i założyli wlasny zakład rzemieś lniczy w m. j scowości, która 
była si edzib ą zakładu spółdzielczego bądż w najbliższych 

okoli cach tej miejs cowości. 

§ 2. 1. Za nowoza łożony zak ład rze nlieśl niczy w rozu
m ieniu ni. ;ejszego fDz,porządz-enia uwa za s.i ę: 

l ) za.kl,d uruchomiony po ra z pierwszy w czasie od dllja 
I swrpnia 1956 1'. do dnia 31 lipca l aS8 r.; 

2) zi'lkład zd ł ożo n y w tym terminie prze.z rzerHieś lnika, który 
pos ia d ał ['IDprZennio zakład, lecz zakbd ten zo :; tał upań

stwowiony, pr.zej t~Ly pod przymusowy zarząd pailstwowy 
lub przek il zmy spółdz ielcz o ści ; 

3) zak łarl uruchOJ niun y w tym o!c es ie przez ' rze mif'Ślnika, 

k tiJ;'y 'l a n i(~chd prowadzeni a zakładu przed dniem 1 stycz
nia 1956 r,; 

4) zakła d za lożony w ty m okresie w lokalu istniej ące90 

czynn eqo zakładu, nakżąCi~go do osoby trzeciej, jeżeli 

zakłady te należą cia różnych rodzajów rzemio"la bądź 
różnych rod za.jó w dziil łaluosci gospoda rczej. 

2. J eżel i rzem :eśln ik p rzeniesie się na stały · poby t do 
miejs{,owo5Ci 0bjętej zw-oln ie-nioP.m na te r-enie województw: 
bialostocki e90, kosza. liń"k iego, oJsz tyó'ikiego, szczecińs kiego, 

~rocJi'.wsk i e~Jo j z'ieJonogófskioego, powiatów: €JbląskJego, 

k l'1.idzyńs.kiego . h;oo rski.ego malbonkjego i S1lt.unlsk'iego wo
jewództwa gdaI1skje.go. powiatów : b rzeski ego,. g rotkQwskiego, 
n yskiego, gl.ubc-zyck iego, pnuin<i ckiego i n,amysłowskieg-o wo
jewództwa f'poJskjego, powiatu pilskiego wołewódzlwa po
znań skiego lub powiató'f lislrzyckiego .i lesk.i-ego wojewódz
twa rzeswwskiego -- i przenie.;; ie tam zakład rzemieślniczy -
zakłild ta:ki uważa s.ie l.a nowozaloi:ony. 

3. Nabycie, dzie rj,aw.a, uzy:skąni e pra wa użvtkowania 
tstniejilce9o'W 1956 r. z-akladu ae:m.i·eś.ln iczeg.o , w tym równi.eż 

-z ').kładu j)rowadzoneuo przez rolnik a - rzem)e,;lnika., 11ie uwa
i<! się za . za lolenie no ,vego zakładu rZE'.Jll;e~Jniczego. 

4. Pr7.ekształcen ie pra{:'Y cbałupniczej 1ub .przemy.słu do
&owegoaJbo lu<:l() weg.o w zakład n:eluieślnkzy uważa się za 
%tilwzenie nO'IJ,' -eq'O zakl" du w rozumieniu lH st ł . neJ;)mi<lst 
p rzek:>ztalcelue zdkładu rzeull'ęśluicxt..-g'O w z.ik1ad wyk:Ooll Ują':y 

pra~:ę chahIpniczą lub p rzemysł domowy albo Ju uowy_ - ll i$~ 

uważa się .za założenie nowego zakłiJdu. 

§ 3, 1. Zwolnieniu przew idziane mu w § 1 ust. 1 ,i J. 

podl egają również p rzychody z pracy chaJupn ifZej , p rzem y
słów rlomow ego i ludowego, osi ąg a.neprz,ez osoby, które roz
pocz~ły te rodzaje dz iała lnoś c i gospodarczej w okresie , rniej
scowościach i w ' warunkach okr~ślmlych w ,§ 1 usl. l, 2 i " 
pkt 2. 

2. Przychody z pracy ch tllu pniczej rozpoczę te] w okresje, 
miejscowości ach i w wa ru nk ach określonych w § 1 ust, I. 
2 i 4 pkt 2, pod legaj ące opo-datkowan iu zryC'Za-ltowanym po
datkiem od wynagrodze ll w myśl rozporząrlzenia Minis tra Fi
nansów z dnia 8 cze nĄfca 1956 r. w sprawie poboru zry LZ iJ łto

wane go podatku od wynagrodzell od chałupników ŚWiadczą
cych usługi na rzecz jednostek handlu uspolecznionq o (Dz. 
U. Nr 27, poz. 127) zwalnia się od t-eg o ,podatku na ok res 
dwóch lat. 

3, Za osoby wykonujące prze mysł .dornowy 111b ludowy 
albo pr acę chara pniczą uważa się te osoby , które wyk')!1ują 
zajęcia w wa ru.n kach okreś.lonyc.m przepis-ami rozporządż?uia 
M inistra Przemysłu Dwbnego i Rzemi osła z dnia 27 czerwcu 
1956 L , W sprawie określen ia istotnych cech prac y ch ałtJ]mi

czej, przemysłą .domow.ego i przemysłu ludow€{jo j>ako za
t.ru dn ień zarobkowych wylączony c h spod p rzep isów prawa 
przemysłowego (Dz, U. Nr :10. poz. 144) 

4. Przep isy § 1 us l. 5 i § 2 stosu je się odpowied:1 .i o (lo 
osób wykon ującyc h pracę chal upDi czą lub przemysł domowy 
albo ludowy . 

, -
§ 4, l. Oso by, którym prz ysłuquje zwoln ie nie lx i po-

datków , obowiązane są przed rozp·)('zęciem działalnośc i gos
podarczej 'Uzyskać kartę rejes t r a cyjną w organie finanso W'yrll 
właściwym wedlug miejsca wykon yw an ia zajęci a. Opł:J t a za 
k ar tę Jej~strdcyiną wynosi JO z'! Obowiązek uzyska nia karty 
rejestracyjnej nie doty czy chałupn i ków opłac ającycń zry
czaHowany poda tek od wynagrodzetl w myśl rozporządzenia 
Ministra F inansów z dnia 8 czerwca 19!i6 r. w spr.a w ie p o'bOJU 
zryczałtowanego poda tku .od wyn a(jrodzeil od ,chdupnikó w 
świadczących u s ługi na rzecz jednostek handl.u uspołec211io

nego (Dz. U. Nr 27, poz. 117). 

2, Zwol'l1ieniaod opodc\tkowania prz-ewidziane w §'§ 1 
i 3 b,~dą pot.wierdzane p rz ez organy fi:nall_',owe właśc iwe w:€:
dług mie jsca położen ia za kł adu. wykonywania pracy chałup

niczej o raz przemysłów .domowego i ludowe~o na pisHm ny 
wnio ~;ek osóh wy konu]<1cy ch te zdj(~cid , zgłosz.ony organo\....-i 
Iin.t\Osowemu we4ług ustd lonego wzoru równocześnie Zl:' zło

żen iem dek Larilcj i w spw wie uzyskan ia ka rty rejestra cyjnej. 
Z10żen i e dek lari1cji na nab yci e kar ty rejest racyjne j nie do
tyczy I.y{:h chałup nik.ów , rk tórzy 'tli'e mają obowiązku ~lżyskA
nia karty re jestracyjnej (usl. 1). 

3. Organ fin ansowy -:- po p.Grozumjen,iu z t,ereno'Wvm 
c.echem, o ile chodzi o rzemieś lnika. a o il e c.h1i>cb:i .o osolily 
wykonujące prz-emysł GOIDowy i lłldow'v oraz pr acę chałupn:i

cz'ł - popoTOzumielliu z refer.atem ( il ar:z·ąclem~ ;p-r:zemyslu 
p rezy dium powia.low.ej rady narodowej- potwierdUl zwol
nienie od p odatku pisluem według us talone go- W~Oł u w t>er
minie do d wóch tygodni Gd dnia jego zgłoszenIa. 

4. P o twjerdzenie ,0 zwolnieu-iu od {lObOIU zry c:z.ałtoOM'a

neqo podatku o-d wynag rodzeń chałupn i ków świadczących 

us-łuqi na rzecz. j e-d.ł1ost>ek n;andll1 uspo\-e<":zn,ionego «Oz. U. 
N IT 27" poz. 127) dok0l!uje o rgan fin an'sowy włakiwy w.ed1ug 
mi e~sc'il zaOlie"z:krm.i'a ch ałupni.k-<l w książce zinn<~wje.fl ula , 
cha'łupnik-ów, usta101rej pr z€z Minl~tra Hilndl:u Wewnętf7.n.eą-o. 

§ 5. 1. Osoba :zwolniona od podatków na zas ry dzie ni
n iejs'f.'eqo rO.1.pOrząd:ZNlia ma ohowiązek zawia.dGmien·j,a wla
Ś'ciw egu ol!Janu fin<lr..!.O'weg~ ('§ 4)'O utracie w-<lI1ltikó'woo 
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zwo ienia określonych w § l ust. 4 i § 3 ust. 1 i 2. Zawia
dorni nie należy złożyć na piśmie w terminie siedmiu dni od 
utrat warunków do zwolnienia. Chałupnik zwolniony od 
płace ia zryczałtowanego podatku . od wynagrodzeń (§ 4 
ust. ) równocześnie z zawiadomieniem o utracie warunków 
do z olnienia przedkłada organowi f)nansowemu książkę za
mów'eń cele'm anulowania w· niej potwierdzenia o zwoinieniu 
od p boru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń. 

2 O soba, która zgłosi organowi finansowemu w termi
nie o reślonym w ust. 1 utratę warunków zwolnienia, zostanie 
opod tkO'Wani! od początku miesiąca następującego po utracie 

ów. 

Osoba, która osiągnie obrót niemożliwy do uzyskania 
w w runkach dopuszczających korzystanie ze zwolnienia -
zosta e opodatkowana za ten rok podatkowy, w którym 
osiąg ięty został obrót, o którym wyżej mowa. O osiągnięciu 
obrot niemożliwego do uzyskania orzeka organ finansowy po 
poro umieniu z terenowym cechem. 

4. Osoba, która wprowadzi organ finansowy w błąd co 
do warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od po
datków, bądż która utraci te warunki i nie dopełn.i obowi. ąz 
ków przewidzianych w ust. 1, zostanie opoda~kowana za ' cały 
okres działalności gospodarczej (wstecz). rueza l eżnle od po'
ciągnięcia jej _do odpow iedzialności w myśl przepisów prawa 
karnego skarbowego. 

§ 6. Od odmowy potwierdzenia zwolmenia od podatku 
oraz od decyzji uchylającej takie potwierdze nie służy pra wo 
wniesienia odwołania, które pod lega rozpatrzeniu na zasadach .. 
przewidziany ch w przepIsach dekretu o postępowanhl podat
kowym. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
. z mocą od dnia l sierpnia 1956 r. 

Minister Finansów: T. Dietrich 

290 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 grudnia 1956 r. 

w sp dwie poboru w formIe ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze • . 

a podstawie art. 11 i a rt. 12 ust. 3 dekretu z dnia 
26 p żdz,iernika 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. 
Nr 4 " poz. 452) oraz art. 3, art. 77 us t. 3 i .art. 102 ust. 2 de
kret z dnia 16 maj a 1946 r. o postęp'owaniu podatkowym (Dz. 
U. z 950 r . Nr 56, poz. 506, z 1953 r. Nr 9, poz. 27 i z 1956 f . 

Nr 5 , poz. 252) z,arządza się, co. następuje: _ 

1. 1. Na wniosek podatnika podatki obrotowy i docho
dow pobiera się w formie ryczałtu od o,sób prowadzących 
zakł dy rzemieś lnicze, jeżeli osoby te : 

1) z trudniają w zakładzie rzemieślniczym nie więcej niż 
ztery osoby, nie licząc małżonka oraz uczniów zatmd
ionych na podstawie pisemnej umowy o naukę, zareje
trowanej w izbie rzemieślniczej; 

2) siągnęły w roku poprzedzającym rok poaatkowy obrót 
ie przekraczający 660.000 zł w stosunku rocznym,. a w 
oku podatkowym osiągają obrót nie pq:ekracz 1jący 

60.000 zł; 

3) oza obejściem, w którym mieści się zakład rzemieśln i czy, 

ie'utrzytnują w i ęcej niż jednego stałego miejsca sprze
aży , przy czym zarówno w zakładzie rzemieślniczym, jak 

. w stałym miejscu sprzedaży są sprzedawane tylko wyro
y własnej p rodukcji ; zastrzeżenie to nie dotyczy wyrobów 
bcej produkcji, j eżeli 'stanowią one niezbędny dod:ltek 
o gotowego i związanego z wykonywanym rzemlJsłem 
yrobu własnej produkcji; 

4) ie korzystają przy wykonywaniu rzemiosła z usług osób 
ie zatrudnionych w zakładzie rzemieśl niczym 'oraz 

, usług innych zakładów rzemieślniczych lub prze1się

io·rstw; nie wyłącza jednak pobierania ryczałtu korzy
tanie z usług: 
) zakładów cholewkarskich przez zakłady szewskie, 
J zakładów stolarskich przez zakład y tapicerskie i od

wrotnie, 

c) zakładów blacharskich, elektromechanicznych, bnlzo
wniczych, spawalniczych, odlewniczych j tokarsk.ich 
(w drzewie i metalu) przez inne zakłady rzemieślnicze 

w zakresie wykonywania usług, których rzemieś lnik 

przyjmujący zlecenie nie może wykonać we własnym 
zakładzie rzemieślniczym; 

5) nie wykonują innych świadczeń podleCJa jqcych podatko
wi obrotowemu; zastr zeżenie to dotyczy również czhm
k6w ich rodziny, których docho.-ly z mocy przep isów 
o podatku dochodowym pódlegają łącznemu opodatko
waniu z dochodem tych osób; nie wyłącza jednak pobie
rania podatku w formie ryczałtu wykonywanie przez mał

żonka we własnym imieniu śVy'iadczeń podlegających opo
datkow aniu podatkami obrotowym i dochodowym w for
mie karty podatkowej. 

2. Za rzemio sło uważa się wykonywanie sposobem nie fa
brycznym przemysłów obję t ych obowiązującymi przepi"ami 
w zakresie prawa przemysłowego. 

3. Przepisy ni niejszego rozporządzenia mają również za
stosowanie w przypadkach, gdy za kład rzemieślniczy stano-

, wi własność nie więcej niż pięciu osób posiadających upraw
nienia rzemieślnicze i nie zatrudn ia an i pracownika naj em
nego, ani członka rodziny, n ie licząc ich małżonków. W tym 
przy-padku przy ustalaniu wysokośc i ryczałtu kwotowego 
przyjmuje ' się, że zakład jest prowddzony przez rzemieślnika 

z odpowiednią ilością zatrudnionych (n ie ' więcej niż CZti~ry 
osoby). . 

4. Nie wyłącza korzystania z ryczałtu wzrost o 10°/0 
obrotu określonego w ust. 1 pkt 2, j eżeli wzrost ten spowodo
wany zos tał świadczeniami wykonywa,nymi na eksport; oko
liczność ta powinna być uprzednio zgłoszona . organowi finan
sowemu, a następnie ?dpowiednio udo kumentowana. 


