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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW '

z dnia 9 grudnia 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 123 i 169 ust. 1 de~retu
z dnia 16 maja 1946 r. ,o postępowaniu pcxlatkowym (Dz. U.
z 1963 r. Nr 11, poz. 60) oraz w zwią zku z art. 5 ustawt
z dnia 11 listopada 1965 r. ,o ro:(:szerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatk,owym oraz
o usprawnieniu w gromadach wybiaru i poboru podatków
i innych należności pierniężnych (Dz. U . Nr 46, poz. 288) zarządza się, . co następuje:

'S.

§ 1. W wz:porządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postęp,owaniu podatkowym (Dz. U. Nr 12, poz. 67)
wpwwadza się następujące zmiany:

l) w§ 6:
.a) ust. -1, 2 i ;J otrzymują brzmienie :
,,1. Organy finansowe prezydiów powiatowych rad
narodowych są właściw.e rze·c zowo w postępowa
niu wymiarowym w spr:awach:
1) pcxlatków ' ,obrotowego i dochodowego, pobieramych na zasadach obowiązujących g,Qspodarkę nie uspołecznioną oraz organizacje polityczne, społeczne i z'a wodowe,
) ) podatkucxl nabycia praw majątk,owych i ·opłaty skarbowej,
· 3) podatku ,od. wynagrCflzeń,
4) pcxlatku wyrównawc'z ego,
5) opłaty od środków tr'a nspor,towych od osób
będącyc.h podatnikami pcxlatku 'c>brotowego,
zamieszkałych
na terenie gr,omad, osiedli
-i miast nie stanowiących powiatów, od posiadanych koni, prómów i łodzi do przewozu towarów,..:i osób oraz od osób zamieszkałych na
terenie gr'omad cxI posiadanych przez nie jachtów kilowych i ' łodzi motorowych,
6) opłaty administracyjnej za czynności urzęd,o
we nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

2. Organy fInansowe prezydiów rad narodmvych
miast stanowiących powi,a ty, a nie pcxlzielonych
na dzielnice, oraz prezydiów dzielnicowych rad
narodowych w miasta·c h wyłączonych z województw są właściwe rzecz'o wo w postępowaniu .
wymiar-owym w sprawach:
1) pÓdat'k ówobrotoweg,o i dochodowego, pobieranych na zasadach obowiązujących gospodarkę. nie uspołecznioną oraz. organizacje polityczne~ społeczne i zawodowe,
.
2) .podatku ' od wynagrodzeń,
3) podatku wyrównawczego,
.. 4) podatku 'gruntowego i ()płaty leśnej,
5) podatków od nieruchomości i ,od lokali,
6) '. .pOdatku ód spożycia VI nocnych lokalach r6zrywkowych,
1) podatku od posiadania psów,
. 8}ftinduszu miasta (dzielnicy),
9} opiaty od śrOdków transport,owych, .
"W) opiaty targowej,
11) opłaty uzdrowisk,owej, ·
12) opłaty administracyjnej zaczynnoścf urzędo
·'. we ·nie' objęteprzepis8Illi ' o ' opłaeie skar·bo·w ej.

3. Organy finansowe prezydiów rad narodowych
miast stanowiących powiaty, a podzielonych na
dzielnice, są wł a ściwe rzec zowo w postępowaniu
wymiarowym w sprawa·c h :
i) podatków obrotowego i doc hodowego, pobie-._
ranych na zasadach o,bowiązujących g,ospodarkę nie us po.l ec znio.ną ,oraz organi ż acje polityczne, społeczne i zawodowe,
2) podatku ,od wynagrodzeń,
3) podatku wyrównawczego,
4)" opiaty od środków transportowych 'o d osób
bę'd ących podatnikami podatku ,obrotowego ' od
posiadanych k nni, pmmów i ł,odzi do przewo. zu towarów i osób,
5) opłaty administracyjnej za czynności urzędo
we nie objęte przepisami o ,opłacie skarbo-

wej .".
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
,,5. Organy finansowe prezydiów dzielnicowych rad
narodowych w miastach stanowiących powiaty,
prezydiów rad narodowych miast nie stanowią- o
cych p,owiatów oraz prezydiów rad naro-dowych
,osiedli są właściwe rzeczowo w postęipowaniu
wymiarowym w sprawach:
1) podatku gruntoweg,o i opłaty leśnej,
2) podatków od nieruchomości i od l,okaH,
3) podatku od spożycia w nocnych lokalach rozrywkowych, .
4) podatku :od posiadania psów,
5) podatku obr-oi,owe!1o od imprez wid'owiskoworozrywkowych,
6) funduszu miasta (dzielnicy, osiedla),
1) 'opłaty od środków transportowych z tytułu
posiadania ja,c htów kilowych i ł-odzi motor'owych, transportowych wózków ' r,owerowych,
wózków z silnikiem pomocniczym i od motocykli o pojemności skokowej silnika do 50 cm'
(motorowerów) oraz z tytułu posiadania koni
przez os·oby nie będące. podatnikami podatku
obr'otowego,
8) opłaty targowej,
9) opłaty uzdr.owiskowej,
10) opłaty administracyjnej za czynności urzędo
we nie objęte przepisami ' o opłacie skarbowej.
6. Biura gromadżkich rad narodowych. są wlaściwe
rzeczowo w ,postępowalll·iu wymiarowym w sprawa·c h:
.
"
,
1) pOdat~u gruntoweg,o i opłaty leśnej,
2) podatku od nieruchomości , .
3) podatku od posiadania psów,
4) podatku. obrotowego od imprez widowiskowo.roZrywkowych,
5) funduszu gromadzkiego,
6) należności Państwowego FundllSZU Ziemi z t y. tułu czynsżów dzierżawąych wynikających
z umów zawartych priez rolników z prezydiami gr.omadzkich rad narodowych,
1) opłaty elektryfikacyjnej,
8) opłaty melioracyjnej,
9) opłaty za urządzenia wodne;
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6. Wykazy nieruchomości "J,;orządza slię w miastach oraz , osiedlach w dwóch egzemplaIl.ach,
a w pozostałych miejscowOŚciach - w jednym
egzemplarzu.
7. Osoby, o których mowa w ust. 1. dostarczają
wykazy nieruchom\>ści oraz wypełnione karty
, ewidencyjne, łącznie z wykazem osób, które nie
zwróciły wypełnionych kart ewidencyjnych, w
terminie do dnia 31 stycznia organowi finansowemu pierwszej instancji, właściwemu do wymiaru podatku od nieruchomości.
8. Organy finansowe właściwe do wymiaru podatku od nieruchomości w miastach nie stanowią'Cych powiatów i osiedlach oraz biura groma,dzkich rad narodowych przesyłają wypełnio
ne karty ewidencyjne organom finans'owym
prezydiów~powiatowych rad narodowych w terminie tygodniowym od dnia otrzymania. W tym
samym terminie organy finansowe prezydiów
dzielnicowych rad narod-owych w mia'stach stanowiący~h powiaty przesyłają wYRełnione karty ewidencyjne organom finansowym prezydiów rad narodowych tych miast.
9. Prezydia powiatowych rad narod,owych,rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz
prezydia dzielnicowych rad nar'odowych w miastach wyłączonych z województw mogą zwalniać na terenie swojej działalności wszystkie
lub niektóre kateg.orie osób, we wszystkich lub
tylko w , określonych miejscowościach, od obowiąz.ku
corocznego sporiądz,ania, doręczania
i dostarczania orga.nom finans,owym wykazów
nieruchomości, dotyczących nieruchomości wymienionych w ust. 1 pkt 2, oraz kart ewidencyjnych wymienionych w ust. 3. Zwolnienie
nie może obejmować okresów dłużs2':,rch niż
, trzy lata.~';

10) opłaty targowej,
opłaty

uzdrowiskowej,
12) opłat y od środków transportowych z tytułu
posiadania transportowych wózkow rowerowych, wózków z śilnikiem pomocniczym i od
moto-cykli o pojemności skokowej silnika do
50 cm! (moto-rowerów) oraz z tytułu posiadania koni przez osoby nie będące podatnikami
podatku obmtowego,
13) opłaty administracyjnej za cżynności urzędo
we I1:e objęte przepisami o opłacie skarbowej/',
c) w ust. 8 po wyrazach ,,(rad narodowych miast wyłą
czonych z województw)" dodaje się wyrazy "a dla
załatwiania odwołań w sprawach opłaty melioracyjnej, opłaty za urządzenia wodne i należności Pań
stwowego Funduszu Ziemi właściwe są rzeczowo wydziały ' rolnictwa i leśnictwa rad narodowych.";
11)

2) § 44 otrzymuje brzmienie:
,,§ 44. 1. Właściciele
(współwłaściciele),

posiadacze
i użytkownicy nieruchomości, jak również 0'5,0by wymienione w § 3 ust. 2, ohowiązani są
sp-orządzać na przepisowych formularzach wykazy nieruchomości:
1} jeżeli chodzi o stanowiące wlasno-ść (współ
własność) osób fizycznych" grun:ty nie zabudowane i nie wydzierżawione oraz budynki
nie wynajęte i nie wydzierżawi'one, zajęte
w całości przez właścicieli . '- raz na trzy
lata według stanu z dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego ,okres trzyletni,
2) jeżeli chodzi o pozostałe nieruchomości corocznie według stanu z dnia 31 Qrudnia
roku ubiegłego.
2. Obowiązek sporządzania wykazu nieruchomo"
ści dotyczy nieruchomości podlegających podatkowL o,d nIeruchomości oraz tych nieruchomości zwolnionych ·od. podatku od nieruchomości, w których znajdują się lokale podlegające
podatkowi od lokali.
3. Osoby wymienione w ust. 1 obowiązane są corocznie doręczać, w celu wypełnienia, druki
kart ewidencyjnych zamieszkałym w nieruchomości:

1} osobom

. p·rowadzącym

działa:ność

ha,ndlową,

mieślniczą

na

własny

rachunek
rze-

przemysł'ową,

lub usługową, ,
osobom w wieku po,nad 18 lat, nie po,siadającym źródeł przychodów znanych sporzą
dzającemu wykaz uleruchomości (z wyjąt
kiem uczącej się młodzieży)"
3) osobom będącym obywatelami polskimi,
a zatrudnionym wp'rzedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych
państw óbcych na obszarze Państwa Polskiego, oraz innym oOs,obom, które saome obowiązane są do obliczania sobie i wpłacania
podatku 00. wynagrod.zeń w myśl przepisów
art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r.o podatku 0:<1 wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, paz. 41
z poźniejśzymi zmianami).
4. Osoby wymieni'one w usL 3 obowiązane są do
wYpełnienia karty ewidencyjnej według stanu
z dnia 31 grudnia ubiegłego roku i do jej zwr·otu osobie doręczającej
terminie 3 dni od daty doręczenia':
5. Wypełni,ona. karta ewidencyjna powinna być
poświadczona pr:z.e:z. osoby wymienione w usI. 1.
2)

w

3} w § 45:
a) VI ust. 1 skreśla
b) w ust. 2 d,o daje

się

się

wyraz "comiesięcznego",
wyrazy "i w jakich terminach

mają być nadsyłane.";

4}

§ 46 otrzymuje brzmienie:
,,§ 46. Obowiązek sądów

(państwowych biur notarialnych), przewidziany wart. 128 ust. 1 pkt 2, rozszerza się na przesyła.nie właściwym organom finansowym piel wszej instancji:
.
1) żądanych przez 't e organy finansowe akt postępowania s.padkowego,
2) .odpisów:
a) p,ostanowień: o stwierdzeniu nabycia wła
sności
przez zasiedzenie (art. 610 Kpc),
o zniesieniu współwłasności (art. 618, 622625 Kpc}, o zabezpieczeniu spadku (art. 635,
1139 i 1141 Kpc), o sporządzeniu spisu inwentarza. (art. 637 , Kpc), 00 ustanowieniu
kuratora spadku (art. 666 Kpc), o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 669, 677 § 3,
681, 690 § 2 Kpc), o uchyleniu postanowie- ,
niao stwierdzeniu nabycia spadku (art.
678 Kpc), o dziale spadku (art. 688 Kpc),
o wyjawieniu przez "6padkobiercę przedmiotów spadkowych {art. 655 Kpc}, o zatwierd~eniu lub odmowie zatwierdZenia sprawozdań rachwnkowych zarządcy nieruchomości {art. 937 § 2 Kpc w zw. z art.
615 KpcJ,
h} protokołów: otwarcia i ogłoszenia testamentu (ar.t. 651 Kpc) i ,oświadczeń dotyczą-

/
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cych wyjawienia przedmiotów spadkowych
(art. 655. § 1 pkt l Kpc),
c) "wykazów przedmiotów spadkowych nie
ujawnionych w spisie inwentarza (art. 655
§ 1 pkt 2 Kpc) i pism stwierd z ających treść
testamentu ustnego (art. 654 Kpc) .oraz odpisów testamentów.";
:$)§ 47 .otrzymuje brzmienie:
;,§ 41. 1. . Organ finansowy pierwszej instancji może sam
.
' zmienić swą decyzję (główną lub incydentalną),
od której wiliesionośrodek - .odwoławczy, jeże,H
uzna, - że wniesiony śr,odek zasługuje w całości
lub w części" na uwzględnienie, a zmniejszenie
~'Qbowiązania nie przekroczy kwoty:
/ 1) .200.000 zł .~. gdy chodzi ' o. zmianę decyzji
przez organ finansowy .prezydium ' powiaŁo- wej rady narodowej (rady naródowej miasta stanowiąceg'o powiat) oraz dzielnicowej
rady nar,odowej w miastach wyłączonych
z województw w zakresie z,obowiązań podmiotów gospodarki uspołecznionej z tytułu
podatków ,.obr'ot-oweg,Q i dochod,owego; przepis ten stosuje się również do różnic budże
towych, wpłat z zysku, nadwyżek środków
.obrotowych, wpła t., amor~yza'cji jednostek _- r.ozliczających się z budżetem terenowym;
.oprocentowania środków trwałych, nie zwró- ,
conych w obowiązującym terminie . nadpła
cooych dotacJi ' udzielonych na pokrycie ,
strat z nadmiernie potrąconych dotacji
przedmiotowych finansowanych z podatku
.obrat,owego oraz d,.opłat do cen napojów alkoholowych, .
2) 20.000 zł gdy chodzi o zmianę decyzji
przez organ finans,owy prezydium powiatowej rady nar,odowej(rady nar.odowej miasta stanowiąceg,o powiat) ora,z dzielnicowej
rady nar od,owej w miastach wyłączonych
z województw w zakresie zobowią z ań podmi.otów gosp,9darki nie uspołeczn.i,.onej i lud-
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ności oraz w zakresie nie wymieni.onych W
pkt 1 zobowiązań podmiotów g'ospodarki
uspołecznionej,

3) 5.000 zł - gdy chodzi o zmianę decyzji
przez organ finansowy prezydium rady D.a,;,
rodowej miasta nie stanowiąceg,o powiatu,
rady narodowej osiedla oraz d.z ielnicowej
. rady narodowej ~ mieście, ,sta~owiącym P"O'"
wiat, w zakresie zobowiązań podmiotów gospodarki nie uspolecznio.nej i l udnośc.i , jcik ,
również w. zakresie nie wymieni.onych V(
pkt 1 zobowiązaą . gospodarki uspołecznionej. , :: _
.4) 3,000 zł o -gdy • choozi , ó zmiaI:lę!lecyzji ",~
przez biurogramadzkiej rady nawdowej w
. zakres ie . zobowiązań podmiotów gospodarki "
nie uspOłeón!onef i ludności, jak również '
vi zakresie nie' wymienionych · w pkt 1 zobowiązań podmiotów g'o spooarki uspołecz
n ionej. Uprawnienia te n ie dotyczą zmiany
decyzji w zakr.esie opiaty melioracyjnej, nale ż ności Pańs t woweg;o funduszu Ziemi i opła"
ty za urządzenia wodne.
2. Jeże!i decyzja .obejmuje ki'lka zobowiązań,
kwoty .określ.one w ust. 1 pkt 2-4 dotyczą
łącznej sumy zmniejszeń wszystkich liabowią
zań, od których wniesio no środek odw.oławczy,
nat.omiast kwota ookreślana w ust. l pkt 1 d,otyczy zmlllejszenia ' każdeg,o z.obowiąz,ania
z os.obna."
§ 2. R,ozpO-f z ąd z en i e nie narusza przepisu § 11 r·o1Jporzą
dzenia Ministra Finanśów z dnia 15 listopada 19-65 r. w sprawie wykonania ' niek tórych przepisów ustawy o rozszerzeniu
uprawnień gromadzkich rad naro-d-owych w zakresie p.odatkowym oraz Q uS'Pfawnieniu w gromada,c h wymiaru i poboru p.odatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 41,
poz. 291 z póżniejszymi zmianami).
§ 3. Roz porządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.
MinisierFinansów: S. Majewski
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