DZIENNIK

I

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUD()WEJ

.------~--------------------------------------._----...,------------------------------------- Nr 17
Warszawa, dnia 9 czerwca 1956 r.

TRESCI

Poz.:
DEKRET
~2

-

z dnIa 16 maja 1956 r. o umarzan iu

I

udzielaniu ulg w

ROZPORZĄDZENIE

93 -

I
94 -

spłacaniu należn ośc i

paiJstwowych

101

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i try bu oraz organ ów właś ciwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udżielaniu ulg w spłacaniu należności przysługu jącyc h jednostkom bu·
dżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstw om , i bankom

108

ROZPORZĄDZENIE

l

Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1956 r. o umarzani u,
nych Pańs twu k oszlów sądowych

ro zkła da niu

na raty l' odraczaniu

należ ·

110

.

'T

92
DEKRET

z dnia 16 maja 1956 r.
o umarzaniu i udzielaniu ulg w
Art. 1. Należności pieniężne, które przysługują jednostkom ~ud.żetowym, państwowym instytucjom, przedsiębior
stwom i bankom oraz instytucjom ubezpieczeń społecznych,
mogą yć w przypadkach gospodarczo uzasadnionych ' lub zasługuj 4cych tIa szczególne uvnględnienie umarzane w całości
.lub w tzęści, odraczane lub rozkładane na ra ty.

określi

.f\12.

rozporządze

1. Rada Ministrów
w drodze
nia szdzegółowe zasady umarzania należności oraz udzielania
ulg w li ch spłacaniu, jak również organy właściwe do wydawania Ictecyzji w tym przedmiocie.

2. Określenie organów właściwych do wydawania decyzji w prawach nal eżności , które przysługują instytucjom
- ubezp! czeń społeczny c h, nastąpi na wniosek Centralnej Rady
Związ ów Zawodowych.
1. Minister Finilnsów moze zar ia dzi.ć stosowanie
przepi~ów dekretu oraz rozporządzenia wydan~go na podsta wie
art. 2 Js t. 1 do należności kas spółdzielczych oraz spółek prawa cY'fVilnego i handlowego, w których P aństwo, patistwowe
przeds ~ębiorstwa, banki lub instytucje posiadają udział wy1loszący ' onad 50010 kapitału zakładowego.
A Ijt. 3.

2.
ne do

Minister Finansów ok re śli zarazem organy upra wn ioydawania decyzji w tych sprawach.

A t. 4.

1.

Przepisów dektetu nie stosuje

się

do:

l) na eżności, któ re przys ługują od osób prawnych
je nostkami gospoda rki pail stw owej,

b ędących

spłacaniu nalefności pań stw owych .

.

4) kosztów , sądowy c h,
pieniężnych) orzoczo n yc h w
i administracyjnym,

sądow ym

6) należności z tytułu o dp.owiedźi1i.lności materialnej żołnie

rzy za szkody

wyrządzone

jednostce 'twjskowej .

Minister Finansów może umarzać nal eżności przysłu 
od przedsi ę bIorstw państwowych będących w toku likwidacji, je że lj dochodzenie tych należności powodowałoby
ni ecelową zwłok ę w zakOllczeniu likwidacji lub niewspółm ier 
ne koszty.

2.

gujące

Art. 5. Tr acą moc dot ychcUlsowe p rzepisy w spra wilch,
obj p' tych dekretem, a w szcze9ólności:
1) usta wa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywalno
pra wnych wie r zytelności państwowych (Dz. U. z 1938 r.
Nr 26, poz. 228 i z 1949 r. Nr 9, poz. 49).
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2) art. 27 dekre tu z dnia 28 lipca 1948 r.
(Dz. U. z 1953 r. Nr 35, poz. 152),

lu
lO

mający c h si edzi b ę

za

g r ani cą,

owiązań ' podatkow ych i należności z nimi zrównanych,

o

najmie

3) art. 12 ustawy z dnia 7 kwi etnia ' 1949 r. ,o

lokali

pokrywaniu
w szpitalach b ę dących zakładami społe cznym i sł uż 
by zdrowia (Dz. U. z 1949 r. Nr 25, poz, 174 l z J 950 r.
N r 44, poz. 409).
opłat

Art 6.

D2kret wchodzi w

życie

z dni em

2) na eżności, k tó re przysługują od dłu ż ników z a mie sz kały c h

3)

po s tępowaniu

5) grzywien (kar

Przev.iodn icz cjcy Rady Państwa)' A. Zawadzk i
Sekre tarz Rady Pańs tw a: SI. Sk lzeszewsJd

,.
(
l

f

ogłosz e nia.

