
III. PRZEGLĄD PRAWODAWSTWA
PRAWO SKARBOWE 

(od dnia 1 kwietnia 1937 r. do dnia 28 lutego 1938 r.) 1

F u n d u s z e 

1. Dz. Ust. R. P. nr 25 poz. 172 ogłasza rozporządzenie mini
stra rolnictwa i reform rolnych z dnia 22 lutego 1937 r., wydane 
w porozumieniu z minis t rem skarbu, o przejęciu na rachunek Fun
duszu Obrotowego Reformy Rolnej n iek tórych wierzytelności Pań
stwowego Banku Rolnego. — 2. Dz. Ust. R. P. nr 29 poz. 216 ogła
sza ustawę z dnia 7 kwietnia 1937 r. o przejęciu przez Fundusz 
Obrotowy Reformy Rolnej należności i zobowiązań b. Krajowej 
Komisji dla Włości Rentowych. Ustawa ta upoważnia ministra rol
nictwa i ref. rol. do ogłoszenia jednolitego teks tu ustawy o wymie
nionym Funduszu. — 3. Dz. Ust. R. P. nr 34 poz. 267 zamieszcza 
rozporządzenie ministra skarbu z dnia 9 kwietnia 1937 r. w spra
wie wykonania ustawy o rozbudowie miast z dnia 22 kwietnia 
1927 r. (w brzmieniu ustalonym obwieszczeniem ministra skarbu 
z dnia 22 stycznia 1936 r., Dz. Ust. nr 10 poz. 107). Fundusz Roz-
hudowy Miast oraz Specjalny Rachunek Terenowy zostały zniesio
ne i przelane do Państwowego Funduszu Budowlanego. — 4. Dz. 
Ust. R. P. nr 55 poz 424 ogłasza ustawę z dnia 16 lipca 1937 r. 
o Funduszu Kul tury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Fundusz Kul
tury Narodowej otrzymuje nazwę Funduszu Kul tury Narodowej 
Józefa Piłsudskiego. Ustawa wskazuje cele Funduszu , postanawia, 
że Fundusz jest osobą prawną, że w budżecie państwa będzie umie
szczona corocznie pozycja na potrzeby Funduszu. Ustala organy 
Funduszu i ich funkcje, stwierdza, że prawa i zobowiązania skarbu 
państwa, wynikłe z działalności Funduszu Kul tu ry Narodowej prze
chodzą na Fundusz Kul tury Narodowej Józefa Piłsudskiego. S ta tu t 
Funduszu wyda prezes Rady Ministrów. — 5. Dz. Ust . R. P. nr 71 
poz. 522 ogłasza rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 
22 września 1937 r. o zmianie rozporządzenia min. przem. i handlu 
z dnia 26 lutego 1936 r. o Funduszu Popierania Wier tnic twa Naf
towego. — 6. Dz. Ust. R. P. nr 77 poz. 566 ogłasza rozporządzenie 

1 Prawo skarbowe za marzec 1938 r. podane będzie w następnymi ze
szycie „Ruchu". 
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ministra rolnictwa i ref. rol. z dnia 12 października 1937 r., wyda
ne w porozumieniu z ministrem skarbu, o pożyczkach z Funduszu 
Obrotowego Reformy Rolnej. — 7. Dz. Ust. R. P. nr 82 poz. 589 
ogłasza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1937 r. 
o utworzeniu funduszów specjalnych w państwowym przedsiębior
stwie „Polska Poczta, Telegraf i Telefon". W przedsiębiorstwie 
tym tworzy się następujące fundusze specjalne: a) zapasowy, b) za
liczek na uposażenie. Fundusze te tworzone będą z corocznych 
odpisów z czystego zysku przedsiębiorstwa. Wysokość odpisów usta
la corocznie minister poczt i telegrafów w porozumieniu z mini
strem skarbu. — 8. Dz. Ust. R. P. nr 83 poz. 604 ogłasza rozpo
rządzenie ministra opieki społecznej z dnia 29 października 1937 r., 
wydane w porozumieniu z ministrami spraw wewn., spr. wojsk., 
skarbu, sprawiedliwości, wyznań religijnych i o. p., rolnictwa i ref. 
rol., przemysłu i handlu oraz komunikacji o postępowaniu przy 
wymiarze i poborze należności na rzecz Funduszu Pracy. 

P o d a t e k g r u n t o w y " 

1. Dz. Ust. R. P. nr 31 poz. 246 ogłasza rozporządzenie mini
stra skarbu z dnia 15 lutego 1937 r., wydane w porozumieniu z mi
nistrami rolnictwa i reform rol. oraz spraw wewn. o klasyfikacji 
gruntów pod wodami. Czynności, związane z klasyfikacją gruntów 
pod wodami zamkniętymi, których obszar łączny w jednej groma
dzie przekracza 20 ha. przeprowadzają klasyfikatorzy Powiatowych 
Komisyj Klasyfikacyjnych na podstawie projektów klasyfikacyj
nych, sporządzonych przez rzeczoznawców. Rzeczoznawców wyzna
cza przewodniczący Głównej Komisji Klasyfikacyjnej. Rzeczoznawca 
ma też prawo zgłaszania uwag do protokołu klasyfikacyjnego; Po
wiatowa Komisja Klasyfikacyjna powinna się przed wydaniem swe
go orzeczenia zapoznać z projektem rzeczoznawcy. Rozporządze
nie wskazuje, jak należy ustalać granice gruntów związanych z użyt
kowaniem gruntów pod wodami, oraz szczegółowo normuje zasady, 
wedle których grunty pod wodami należy zaliczyć do jednej z sze
ściu klas. W końcu ustala warunki obniżek klasyfikacji. Rozpo
rządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. — 2. Dz. Ust. R. P. 
nr 32 poz. 250 ogłasza rozporządzenie ministra skarbu z dnia 31 
marca 1937 r., wydane w porozumieniu z ministrami spr. wewn. 
oraz roln. i ref. rol., o wymiarze i poborze państwowego podatku 
gruntowego. Rozporządzenie to składa się z pięciu części. Część I 
obejmuje przepisy materialne, mianowicie rozwija przepisy dekre
tu Prez. Rzplitej (z dnia 4 listopada 1936 r. o zmianie przepisów 

2- Patrz niżej: Należności i egzekucja. 
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o państwowym podatku gruntowym) o gruntach zwolnionych od
płacenia podatku gruntowego oraz zawiera przepisy dotyczące po
datkowej jednostki zbiorowej. Część II normuje sprawy przepro
wadzania w pewnych wypadkach klasyfikacji gruntów w b. zaborze 
rosyjskim, sprawy wymiaru i rozkładu podatku gruntowego na po
datkowe jednostki zbiorowe i indywidualne oraz przepisy o jed
nostkach podatkowych. Część III mówi o poborze podatku grun
towego. Część IV o ulgach z powodu szkód i strat poniesionych 
w związku z klęskami żywiołowymi. Część V zawiera przepisy 
przejściowe i końcowe. — 3. Dz. Ust. R. P. nr 36 poz. 276 zawiera 
rozporządzenie ministra skarbu z dnia 30 kwietnia 1937 r. o prze
sunięciu terminu płatności pierwszej raty państwowego podatku 
gruntowego za rok 1937. Termin ten został przesunięty do dnia 
30 czerwca i to dla tych płatników podatku, którzy nie opłacają 
progresji oraz dla uczestników podatkowych jednostek zbiorowych. 

P o d a t e k o d n i e r u c h o m o ś c i 2

Dz. Ust. R. P. nr 27 poz. 190 ogłasza ustawę z dnia 29 marca 
1937 r. o zmianie rozporządzenia Prez. Rzplitej z dnia 1 czerwca 
1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta 
i portu Gdyni, której art. 1 p. 3 przedłuża do lat 25 okres zwol-
nienia od podatku od nieruchomości dla nowowzniesionych bu
dowli w granicach administracyjnych miasta Gdyni. Postanowie
nie to nie ma zastosowania do podatków pobieranych na rzecz mia
sta Gdyni. Ulgi odnoszą się do nieruchomości oddanych do użyt
kowania przed 1 stycznia 1941 r. 

P o d a t e k p r z e m y s ł o w y 2

1. Wymieniona przed chwilą ustawa zawiera też postanowie
nie, którym przedsiębiorstwa i zakłady, odpowiadające wskazanym 
w ustawie warunkom i znajdujące się w Gdyni, mogą być przez 
ministra skarbu i na wniosek ministra przem. i handlu zwalniane 
od części państwowego podatku przemysłowego od obrotu, przy
padającej skarbowi państwa, nie dłużej jednak jak do 1945 r. 
włącznie. Z ulg powyższych mogą korzystać także przedsiębiorstwa 
położone w powiecie morskim. Ustawa wylicza rodzaje przedsię
biorstw, które mogą korzystać z ulg. — 2. Dz. Ust. R. P. nr 66 
poz. 506 zawiera rozporządzenie ministra skarbu z dnia 31 sierp
nia 1937 r., wydane w porozumieniu z ministrem przem. i handlu, 
w sprawie zmiany rozporządzenia ministra skarbu z dnia 14 lutego 
1936 r. o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek. 

2 Patrz niżej: Należności i egzekucja. 
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Nowe rozporządzenie postanawia, że wynosi on: a) od zapałek nor-
malnych i innych zapałek, naliczonych do rzędu zapałek normal
nych — zł 34,40 od jednego miliona zapałek; od wszelkich innych 
zapałek — zł 43 od jednego miliona zapałek. Rozporządzenie wcho
dzi w życie z dn iem ogłoszenia i ma zastosowanie do obrotów osiąg
niętych począwszy od dnia 1 lipca 1937 r. 

P o d a t e k d o c h o d o w y 2

Wymieniona już dwukro tn ie ustawa z dnia 29 marca 1937 r. 
o zmianie rozporządzenia Prez . Rzpli tej z dnia 1 czerwca 1927 r.
o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i por tu
Gdyni , ogłoszona w Dz. Ust. R. P. nr 27 poz. 190, wymienia ro
dzaje inwestycyj, założonych w Gdvni lub w pow. morskim, na któ
re wydatkowane sumy będą pot rącane z dochodu, podlegającego 
opodatkowaniu według działu I ustawy o państwowym poda tku 
dochodowym. 

N a d z w y c z a j n a d a n i n a m a j ą t k o w a " 

1. Dz. Ust. R. P. nr 27 poz. 189 ogłasza ustawę z dnia 29 mar
ca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o nadzwy
czajnej daninie mają tkowej . Ustawa tyczy się pewnych zwolnień 
w zakresie gospodarstw rolnych. — 2. Ten sam nr Dz. Ust., poz. 
200, ogłasza rozporządzenie ministra skarbu z dnia 26 marca 
1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1937 r. 
o obliczeniu i poborze nazdwyczajnej daniny majątkowej w I gru
pie kontyngentowej w 1937 r. 

Podatek od spadków i darowizn 2

Dz. Ust. R. P. nr 37 poz. 286 ogłasza rozporządzenie ministra 
skarbu z dnia 15 maja 1937 r., wydane w porozumieniu z mini
s t rem sprawiedliwości, o przyjmowaniu przez notar iuszów na ob
szarze b. dzielnicy rosyjskiej papierów wartościowych celem uisz
czenia poda tku od darowizn. Notar iusze b. dzielnicy rosyjskiej są 
obowiązani przyjmować na poczet p o d a t k u od darowizn wraz 
z państwowym dodatkiem 1 5 % następujące papiery wartościowe: 
l. obligacje 3% państwowej renty ziemskiej I i II serii, k tó r e oso
ba, obowiązana do uiszczenia poda tku , otrzymała w warunkach 
wskazanych przez omawiane rozporządzenie; 2. obligacje 6% po
życzki wewnętrznej (6% pożyczki narodowej) — również w okreś
lonych omawianym rozporządzeniem warunkach ; 3 . obligacje 3% 
pożyczki konsolidacyjnej (nie wyżej niż 25 000 zł wartości nomi-

2 Patrz niżej: Należności i egzekucja. 
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nalnej) : 4. złote 4 ,5% listy zastawne Państwowego Banku Rolne
go — również w określonych omawianym rozporządzeniem warun
kach. Papie rami wartościowymi można płacić tylko podatek pań
stwowy, dodatek zaś komunalny gotówką. Będą przyjmowane tyl
ko papiery wartościowe, zaopatrzone we wszystkie kupony z nie-
zapadłymi terminami płatności. Rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

P o d a t k i s p o ż y w c z e 

I . C u k i e r . 1. Dz. Ust. R. P. nr 58 poz. 461 ogłasza rozpo
rządzenie ministra skarbu z dnia 23 lipca 1937 r., wydane w poro
zumieniu z minis t rami rolnictwa i ref. rol., oraz przem. i handlu, 
o podwyższeniu zapasu cukru na okres kampanijny 1936/37. —
2. Dz. Ust. R. P. nr 90 poz. 646 ogłasza rozporządzenie ministra
skarbu, wydane w porozumieniu z ministrami rolnictwa i ref. rol. 
oraz przem. i handlu, o rejonach produkcj i oraz kontyngencie we
wnęt rznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1937/38. 

I I . T ł u s z c z e . 1 . Dz. Ust. R. P. nr poz. 271 ogłasza rozpo
rządzenie ministra skarbu w sprawie tłuszczów zwolnionych spod 
opodatkowania . Rozporządzenie to ustala warunki , jakim powinien 
odpowiadać wyrób tych tłuszczów, mówi mianowicie o obowiązku 
zgłoszenia kont ro l i skarbowej zamierzonego wyrobu tłuszczów, o wa
runkach ich przechowywania oraz o tłuszczach przywożonych z za
granicy lub z W. M. Gdańska. 2. Dz. Ust. R. P. nr 41 poz. 326
zawiera rozporządzenie ministra skarbu z dnia 25 maja 1937 r. 
o uzupełnieniu rozporządzenia ministra skarbu z dnia 20 kwietnia
1937 r. w sprawie tłuszczów zwolnionych spod opodatkowania . 
Mówi ono o możliwości ustalenia innych warunków dla badania 
tłuszczów wyrobionych na obszarze W. M. Gdańska i przywożonych 
do Polski. 

I I I . O l e j e m i n e r a l n e . 1 . Dz. Ust. R . P . n r 28 poz. 208 
zawiera ustawę z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie zmian rozpo
rządzenia Prez . Rzplitej z dnia 7 marca 1928 r. o poda tku od ole
jów mineralnych. W myśl nowej ustawy minister skarbu określa 
sposób wymiaru podatku od oleju mineralnego, zawartego w wy
robach przywożonych z zagranicy lub z W. M. Gdańska. Minister 
skarbu uzyskał też możność zwalniania od poda tku lub obniżania 
poda tku od olejów mineralnych, przeznaczonych na potrzeby przed
stawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw kon
sularnych obcych państw, z zastrzeżeniem wzajemności. P o d a t e k 
zapłacony od oleju mineralnego, użytego następnie do wyrobu wy-
tworów wywiezionych zagranicę lub na obszar W. M. Gdańska, 
zostaje zwrócony, minister skarbu zaś ma prawo ustalenia rozpo-
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rządzeniem warunków zwrotu podatku w takich okolicznościach za
płaconego. Ustawa zawiera też pewne przepisy tyczące się kontroli 
nad produkcją olejów. — 2. Dz. Ust. R. P. nr 57 poz. 450 ogłasza 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o zmianie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w spra
wie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz 
Państw. Funduszu Drogowego. Przepisy rozporządzenia rozciągają 
się na produkty zawarte w wyrobach przywożonych z zagranicy 
lub z W. M. Gdańska. Wymienione w rozporządzeniu produkty, 
przeznaczone do pojazdów mechanicznych przedstawicielstw dyplo
matycznych i zawodowych konsularnych państw obcych, zostały 
zwolnione od dodatku drogowego i opłat, pod warunkiem wzajem
ności. — 3. Dz. Ust. R. P. nr 61 poz 482 zawiera rozporządzenie 
ministra skarbu z dnia 7 sierpnia 1937 r., wydane w porozumieniu 
z ministrami przem. i handlu i spraw zagr., w sprawie zwalniania 
od podatku olejów mineralnych, przeznaczonych na potrzeby przed
stawicielstw dyplomatycznych i zawodowych konsularnych państw 
obcych. Rozporządzenie ustala szereg warunków korzystania ze 
zwolnienia od podatku środków napędowych wymienionych przed
stawicielstw. — 4. Dz. Ust. R. P. nr 10 poz. 66 ogłasza rozporzą
dzenie ministrów komunikacji i skarbu z dnia 21 stycznia 1938 r., 
wydane w porozumieniu z ministrami spr. wewn., spr. wojsk.. 
przem. i handlu oraz rolnictwa i ref. rol., o wykonaniu rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie do
datku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Pań
stwowego Funduszu Drogowego. Rozporządzenie dotyczy benzolu 
i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

IV. Z a p a l n i c z k i . Dz. Ust. R. P. nr 48 poz. 376 ogłasza
rozporządzenie ministra skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o wyko
naniu dekretu Prez. Rzplitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie 
zmiany ustawy o monopolu zapałczanym. Rozporządzenie zniża 
opłaty od zapalniczek i zawiera przepisy tyczące się sprzedaży, na
bywania, posiadania i przywozu zapalniczek z zagranicy. 

M o n o p o l e 
S p i r y t u s . — 1. Dz. Ust. R. P. nr 59 poz. 465 ogłasza 

rozporządzenie ministra skarbu z dnia 17 lipca 1937 r., wydane 
w porozumieniu z ministrami przem. i handlu oraz rolnictwa i ref. 
rol., o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyj-
ne. W rozporządzeniu tym ustalona została cena sprzedażna spiry
tusu za 1 litr spirytusu 100% do zużycia w kraju, wydanego do 
naczyń odbiorcy za składu, który wyznaczy Państwowy Monopol 
Spirytusowy. Za rektyfikat I gatunku lub spirytus odwodniony do 
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wyrobu galenowych środków leczniczych, farmaceutycznych, nau-
kowo-laboratoryjnych oraz dezynfekcyjnych (dla zakładów leczni
czych) — cena wynosi w zasadzie 7,50 zł, wyjąwszy wskazane 
w rozporządzeniu wypadki, kiedy jest obniżona. Za rektyfikat 
I gatunku lub za spirytus odwodniony do wyrobu artykułów perfu-
meryjno-kosmetycznych cena wynosi 5 zł; za rektyfikat I gatunku 
na cele naukowo-laboratoryjne — cena 1,90 zł; za spirytus surowy 
lub spirytusy rektyfikowane poślednich gatunków — 1,20 zł; za 
spirytus skażony do wyrobu eteru, politur, lakierów, materiałów 
wybuchowych i i., za spirytus skażony do zakładów leczniczych — 
za rektyfikat I gatunku 0,70 zł, za pośledniejsze gatunki 0,60 zł; 
za rektyfikat I gatunku, lub spirytus odwodniony, łącznie ze środ
kiem skażającym, do celów napędowych — 0,45 zł, za spirytus su
rowy lub spirytusy rektyfikowane poślednich gatunków — 0,33 zł. 
Do powyższych cen dla rektyfikatu I gatunku doliczna się za rek
tyfikat wyborowy — 0,20 zł, za rektyfikat zaś luksusowy 0,35 zł 
od 1 litra spirytusu 100%. Za denaturat o mocy 92%, łącznie z bu
telką, cenę detaliczną ustalono za 1 litr na 0,95 zł, za 0,75 litra na 
0,75 zł, za 0,50 litra na 0,55 zł. Denaturat (o mocy 92 st.) 
w blaszankach (bez wartości opakowania) kosztuje 0,75 zł za litr. 
Za zgodą ministra skarbu i na cele wskazane w rozporządzeniu 
Państwowy Monopol Spirytusowy może sprzedawać spirytus po ce
nach niższych od wyżej podanych. — 2. Dz. Ust. R. P. nr 59 
poz. 466 zawiera rozporządzenie ministra skarbu z dnia 17 lipca 
1937 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre 
cele niekonsumcyjne. Opłatę monopolową od 1 litra spirytusu 
100%, przeznaczonego na cele wyszczególnione w rozporządzeniu, 
oraz od spirytusu sprowadzonego z zagranicy lub z W. M. Gdańska 
ustala się w wysokości: a) do wyrobu galenowych środków leczni
czych, do alkoholu używanego w laboratoriach, szpitalach itp. — 
5,60 zł; b) do wyrobu artykułów perfumeryjnych i kosmetycznych 
— 3,10 zł; c) do wyrobu octu — 0,65 zł. — 3. Dz. Ust. R. P. 
m 79 poz. 575 zawiera rozporządzenie ministra skarbu z dnia 30 
października 1937 r. o zmianie rozporządzenia ministra skarbu 
z dnia 10 listopada 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 
Prez. Rzplitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, 
opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży, oraz sprzedaży napojów 
alkoholowych. Rozporządzenie tyczy się pewnych warunków wy
robu octu spirytusowego. — 4. Dz. Ust. R. P. nr 88 poz. poz. 637 
zawiera rozporządzenie ministra skarbu z dnia 18 grudnia 1937 r. 
o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu
i napojów alkoholowych od opłat z tytułu prowadzenia tej sprze
daży. Zwolnione zostały od opłat na rok 1938 zakłady położone 
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w miejscowościach liczących do 3 000 mieszkańców. — Dz. Ust. 
R. P. nr 7 poz. 41 ogłasza rozporządzenie ministra skarbu z dnia 
24 stycznia 1938 r., wydane w porozumieniu z ministrem rolnictwa 
i ref. rol., w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na 
kampanię 1937/38 r. 

T y t o ń . — 1. Dz. Ust. R. P. nr 29 poz. 218 ogłasza ustawę 
z dnia 9 kwietnia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prez. Rzplitej 
z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. 
Hurtowna i detaliczna sprzedaż wyrobów tytoniowych może 
być wykonywana (z wyjątkami wskazanymi przez ustawę, gdy 
upoważnia ona ministra skarbu do zezwalania na detaliczną sprze
daż wyrobów tytoniowych) tylko przez osoby fizyczne i prawne, 
które zawarły z Monopolem Tytoniowym stosowne umowy. Wobec 
innych jednakowych warunków pierwszeństwo przy zawieraniu 
umów mają inwalidzi wojenni, wdowy po nich i po poległych na 
wojnie oraz uczestnicy walk o niepodległość i ich organizacje. Ilość 
sprzedaży wyrobów tytoniowych, dla których prowadzenia wyma
gane jest zezwolenie władzy skarbowej albo zawarcie umowy z Mo
nopolem Tytoniowym, ustala minister skarbu. Umowy o hurtowna 
sprzedaż wyrobów tytoniowych będą zawierane na zasadach rejo
nów terytorialnych, umowy zaś o sprzedaż detaliczną będą określa
ły stałe miejsce zakupu wyrobów tytoniowych. Przedsiębiorstwo 
Monopolu Tytoniowego będzie mogło wprowadzać wyroby tytonio
we do obrotu przez hurtownie, prowadzone we własnym zarządzie. 
Ustawa upoważnia ministra skarbu do stopniowego wprowadzania 
w życie nowych przepisów o organizacji sprzedaży wyrobów tyto
niowych na poszczególnych obszarach, tak żeby weszły one w życie 
na całym obszarze państwa najpóźniej do dnia 1 kwietnia 1938 r. — 
2. Dz. Ust. R. P. nr 66 poz. 505 zawiera rozporządzenie ministra
skarbu z dnia 28 sierpnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
ministra skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsię
biorstwa państwowego „Polski Monopol Tytoniowy". — 3. Dz. Ust. 
R. P. nr 71 poz. 521 zawiera rozporządzenie ministra skarbu z dnia 
31 sierpnia 1937 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. Polski Mo
nopol Tytoniowy wprowadza wyroby tytoniowe do obrotu albo 
przez własne zakłady, albo przez hurtowników, z którymi zawarł 
odpowiednie umowy. Rozróżnia się sprzedaż wyrobów tytoniowych 
burtową (większych ilości kupcom), detaliczną (mniejszych ilości 
tak innym kupcom jaki spożywcom) oraz drobną (tylko spożyw
com). Sprzedaż hurtowa może być prowadzona tylko przez Mono
pol albo przez osoby, z którymi zawarł on umowę o taką sprzedaż. 
Detaliczna sprzedaż może być prowadzona tylko przez osoby, z któ
rymi Monopol zawarł odpowiednią umowę o taką sprzedaż. Roz-
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porządzenie wskazuje, co ma być w pierwszych i w drugich umo
wach ustalone. Drobna sprzedaż może być prowadzona tylko przez 
osoby, z k tó rymi Monopol zawarł umowę albo k tó re uzyskały po
zwolenie właściwego urzędu skarbowego akcyz i monopolów. Wy
roby tytoniowe mogą być sprzedawane tylko po cenach taryfowych. 
Detaliczni i drobni sprzedawcy mają raba t od cen tryfowych. Roz
porządzenie ustala, wypadki, w k tórych urzędy skarbowe akcyz 
i monopolów nie mogą udzielać zezwoleń na drobną sprzedaż wyro
bów tytoniowych jak też w których nie można z Monopolem za
wierać umów o tę sprzedaż. Zezwolenia nie mogą być odstępo
wane. Rozporządzenie ustala, kiedy wygasają one oraz kiedy mogą 
być cofnięte bez uprzedniego wypowiedzenia. Rozporządzenie 
wchodzi w życie z dniem 1 marca 1938 r., a na terenie st. m. War
szawy z dniem 10 marca tegoż roku. — 4. Dz. Ust . nr 12 poz. 86 
ogłasza rozporządzenie ministra skarbu z dnia 10 lutego 1938 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia minis t ra skarbu o uprawie tyto
niu. Określa ono terytorialną właściwość Zakładów Uprawy Tyto
niu i wchodzi w życie z dniem 1 marca 1938 r. 

Sól — Dz. Ust. R. P. nr 37 poz. 283 ogłasza rozporządzenie 
ministra skarbu z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą. Rozporzą
dzenie rozróżnia sól kuchenną, kąpielową, bydlęcą, rybacką i prze
mysłowa, tyczy się zaś również solanki. Hur townikami są sprze
dawcy odsprzedający sól na mocy zawartych z nimi przez Monopol 
Solny umów, przedsiębiorstwa zaś przez nich p rowadzone są hur
towniami. Sól może być wprowadzona do obro tu tylko przez „Pol
ski Monopol Solny". Na przywóz z zagranicy lub wywóz, gdy nie 
przywozi lub wywozi Monopol Solny, może zezwolić minister skar
bu. Sól kuchenna , wprowadzona do obrotu przez Monopol, oraz 
sól, przywieziona z zagranicy lub z W. M. Gdańska, podlega opła
cie monopolowej w wysokości: od soli białej 13,50 zł, od soli 
szarej 8,50 zł od 100 kg. Sól kąpielowa, bydlęca, rybacka przemy
słowa, solanka oraz sól wywożona zagranicę i do W. M. Gdańska 
jest wolna od opłaty monopolowej . Rozporządzenie zawiera szcze
gółowe przepisy tyczące się wprowadzenia do obro tu oraz kupna 
i sprzedaży każdego z rodzajów soli oraz solanki. Przyrządzanie 
albo prze twarzanie soli, wprowadzonej do obrotu p rzez Monopol , 
nie wymaga zezwolenia w przypadkach, gdy przyrządzona lub prze
tworzona sól ma być użyta na własne potrzeby wytwórcy i gdy 
przetworzenie soli powoduje przemiany jej na inny związek che
miczny. 

Z a p a ł k i . — 1. Dz. Ust. R. P . nr 48 poz. 376 zawiera roz
porządzenie ministra skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o wyko
naniu dekre tu Prez . Rzplitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie 
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zmiany ustawy o monopolu zapałczanym. Rozporządzenie zniża 
opłaty od zapalniczek monopolowych i zawiera przepisy tyczące się 
sprzedaży, nabywania, posiadania i przywozu zapalniczek z zagra
nicy. — 2. Dz. Ust. K. P. nr 1 poz. 2 zawiera ustawę z dnia 4 stycz
nia 1938 r. o zmianie warunków dzierżawy Państwowego Monopolu 
Zapałczanego. Minister skarbu został m i. upoważniony do wyraże
nia zgody na uiszczanie przez dzierżawcę należności skarbu państwa 
z tytułu opłaty monopolowej i ryczałtu podatkowego od zapałek 
oraz z tytułu dzierżawy Państwowego Monopolu Zapałczanego pol
skimi papierami wartościowymi na warunkach, które ustali mini
ster skarbu do dnia 1 lipca 1938 r. 

P r z e d s i ę b i o r s t w a 3 

Dz. Ust. R. P. nr 55 poz. 434 zawiera rozporządzenie ministra 
spraw wojsk, z dnia 8 lipca 1937 r., wydane w porozumienia z mi
nistrami komunikacji i skarbu, w sprawie wykonania ustawy z dnia 
27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny lub grożącego państwu 
niebezpieczeństwa. 

F i n a n s e k o m u n a l n e 
1. Dz. Ust. R. P. nr 25 poz. 173 zawiera rozporządzenie mini

strów skarbu, spraw wewn. i sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 
r. o komunalnych kasach oszczędności. — 2. Dz. Ust. R. P. nr 46 
poz. 352 zawiera rozporządzenie ministra spraw wewn. z dnia 
14 czerwca 1937 r., wydane w porozumieniu z ministrem skarbu, 
0 umorzeniu drobnych zaległości w samoistnych daninach komunal
nych. — 3. Dz. Ust. R. P. nr 9 poz. 49 zawiera rozporządzenie mi
nistra rolnictwa i ref. rol. z dnia 17 stycznia 1938 r. o kasowości 
i rachunkowości Izb rolniczych. 

D ł u g i p a ń s t w o w e 
1. Dz. Ust. R. P. nr 28 poz. 207 ogłasza ustawę z dnia 7 kwiet

nia 1937 r. o konwersji i zamianie papierów emisyjnych państwo
wych, samorządowych i gwarantowanych przez skarb państwa, wy
puszczonych w walutach obcych. Papiery emisyjne państwowe oraz 
samorządowe i gwarantowane przez państwo, wypuszczone w wa
lutach obcych, będą na żądanie posiadaczy skonwertowane na obli
gacje państwowej pożyczki wewnętrznej. Ustawa wymienia nastę
pujące papiery: 1. 6% pożyczka dolarowa, wypuszczona dnia 
1 kwietnia 1920 r., 2. 8% pożyczka dolarowa, wypuszczona dnia 
1 stycznia 1925 r., 3. 7% pożyczka stabilizacyjna, wypuszczona dnia 
15 października 1927 r., 4. 7% pożyczka dolarowa st. m. Warszawy 

3 Patrz również: Fundusze. 
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z dnia 1 lutego 1928 r., 5. 7% pożyczka dolarowa woj. śląskiego 
z dnia 1 czerwca 1928 r., 6. inne papiery emisyjne, wypuszczone 
w walucie dolarowej, które ustali rozporządzenie ministra skarbu, 
z wyjątkiem obligacyj serii III 4% premiowej pożyczki dolarowej. 
Upoważnia się ministra skarbu do ustalenia w drodze rozporządze
nia terminu rozpoczęcia i czasu trwania konwersji i zamiany oraz 
warunków, na jakich konwersja i zamiana będą zaofiarowane; usta
wa dodaje tu pewne ograniczenia, których ma się trzymać minister. 
Ustawa zawiera (art. 4) upoważnienie dla ministra skarbu do wy
puszczenia na cele konwersji wewnętrznej pożyczki państwowej 
w obligacjach na okaziciela, opiewających na złote i oprocentowa
nych w wysokości 4,5 od sta w stosunku rocznym (4,5% wewnętrz
na pożyczka państwowa 1937 r.). Wysokość emisji ustali rozporzą
dzenie ministra skarbu. Obligacje oraz przychody od nich są wolne 
od wszelkich podatków i danin państwowych i samorządowych, 
mają wszelkie prawa papierów pupilarnych. Ustawa upoważnia mi
nistra skarbu do wypuszczenia długoterminowych 3% bonów skar
bu państwa, przeznaczonych wyłącznie na zamianę, na żądanie po
siadacza, kuponów od wypuszczonych w walutach obcych papierów 
emisyjnych państwowych, samorządowych i gwarantowanych przez 
skarb państwa, które bądź nie będą objęte konwersją i zamianą, 
bądź nie będą zgłoszone do konwersji i zamiany oraz do ustalenia 
warunków wypuszczenia tych bonów z tym, że termin ich płatności 
nie może być dłuższy niż lat 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. — 2. Dz. Ust. R. P. nr 34 poz. 269 ogłasza rozporządze
nie ministra skarbu z dnia 23 kwietnia 1937 r. o przedłużeniu czasu 
trwania konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych. Czas trwa
nia wymiany (konwersji) państwowych pożyczek wewnętrznych na 
4% pożyczkę konsolidacyjną przedłuża się o dwa miesiące, do dnia 
1 lipca 1937 r. 3. Dz. Ust. R. P. nr 37 poz. 284 ogłasza rozpo
rządzenie ministra skarbu z dnia 15 maja 1937 r. o warunkach 
konwersji i zamiany papierów emisyjnych państwowych i samorzą
dowych, wypuszczonych w walutach obcych oraz o wypuszczeniu 
4,5% wewnętrznej pożyczki państwowej 1937 r. Konwersja trwa 
od dnia l czerwca 1937 r. do dnia 31 maja 1938 r. Stopniowe uma
rzanie wewnętrznej pożyczki państwowej 1937 r. rozpocznie się 
w dwa miesiące po zakończeniu konwersji, tzn. 1 sierpnia 1938 r. 
i będzie następowało półrocznie, w dniu 1 lutego i 1 sierpnia każ
dego roku aż do dnia 1 lutego 1958 r. Umarzanie będzie następo
wało albo w drodze skupu na giełdzie, albo przez losowanie. 
4. Dz. Ust. R. P. nr 43 poz. 342 zawiera rozporządzenie ministra 
skarbu z dnia 1 czerwca 1937 r. o wypuszczeniu II serii 4% pań
stwowej renty złotej. Z dniem 1 czerwca 1937 r. wypuszcza się 
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II serię 4% państwowej renty złotej na łączną kwotę imienną 
50 000 000 zł w złocie w obligacjach na okaziciela po 10 000 zł 
w złocie każda obligacja. Renta zostanie spłacona do dnia 1 czerwca 
1982 r. drogą dwukrotnego w każdym roku jej trwania, poczyna
jąc od dnia 1 grudnia 1937 r., umarzania części obligacyj wylosowa
nych w tym celu w dniach 1 czerwca i 1 grudnia podług planu 
umorzenia, załączonego do rozporządzenia. Odsetki wynoszą 4 od 
sta. Cenę sprzedażną obligacyj II serii 4% państwowej renty złotej 
ustala się na 100 zł za 100 w złocie wartości imiennej. Inne warun
ki nabycia dla instytucyj i osób prawnych mogą być w pewnych 
okolicznościach ustalone przez ministra skarbu. Obligacje mają 
wszelkie prawa papierów pupilarnych. Rozporządzenie wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. — 5. Dz. Ust. R. P. nr 45 poz. 347 
zawiera rozporządzenie ministra skarbu z dnia 5 czerwca 1937 r. 
o wypuszczeniu 3% bonów skarbu państwa i o warunkach zamiany
kuponów od wypuszczonych w walutach obcych papierów emisyj
nych państwowych i samorządowych. — 6. Dz. Ust. R. P. nr I poz. 
1 zawiera ustawę z dnia 4 stycznia 1938 r. o konwersji 6,5% po
życzki zagranicznej. Minister skarbu jest upoważniony do przepro
wadzenia konwersji obligacyj 6,5 % pożyczki zagranicznej, wypusz
czonej na podstawie art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1932 r. (Dz. 
Ust. nr 9 poz. 46) w dolarach St. Zjed. A. P., oprocentowanych 
na 4,5% w stosunku rocznym i do wypuszczenia w tym celu obli
gacyj. Termin i warunki konwersji ustali umowa lub umowy mię
dzy ministrem skarbu a posiadaczami obligacyj, mających podlec 
konwersji oraz z dzierżawcą Państwowego Monopolu Zapałczanego. 
Wysokość emisji pożyczki, wypuszczonej na podstawie tej ustawy, 
nie może być wyższa od nieumorzonej części 6,5% pożyczki zagra
nicznej, wynoszącej 30 770 205,01 dolarów. Obligacje i kupony wy
puszczanej obecnie pożyczki wolne są od wszelkich państwowych 
i samorządowych podatków, stempli, opłat i innych należności. 
7. Dz. Ust. R. P. nr 4 poz. 30 zawiera rozporządzenie ministra skar
bu o wypuszczeniu III serii 4% państwowej renty złotej. Warunki 
podobne jak przy poprzedniej serii z tym, że renta zostanie spła
cona do dnia 1 lutego 1983 r. 

O r d y n a c j a p o d a t k o w a 4

Dz. Ust. R. P. nr 35 poz. 270 ogłasza rozporządzenie ministra 
skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej. 

4 Patrz również: Należności i egzekucja. 
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N a l e ż n o ś c i i e g z e k u c j a 

1. Dz. Ust. R. P. nr 27 poz. 197 zawiera rozporządzenie mini
stra skarbu z dnia 18 marca 1937 r. o uiszczaniu należności podat
kowych papierami wartościowymi. Należności w państwowych po
datkach gruntowym, od nieruchomości, dochodowym (dz. I), do
chodowym (dz. II) pobieranym na podstawie ar t . 45 ustawy o pań-
stowym poda tku dochodowym, wojskowym, majątkowym, nadzwy
czajnej daninie majątkowej , daninie lasowej oraz w grzywnach, wy
mierzonych przez władze skarbowe za naruszenie przepisów na 
podstawie ordynacji podatkowej lub innych przepisów odnoszących 
się do wyżej wymienionych podatków — wraz z dodatkami pań
stwowymi i odsetkami oraz odsetkami ulgowymi, mogą być spła
cane następującymi papierami wartościowymi: A. w całości — na
leżności powstałe przed dniem 1 stycznia 1933 r., a w częściach, 
przypadających na rzecz skarbu państwa — należności, powstałe 
w czasie od dnia 1 stycznia 1933 r. do dnia 31 marca 1934 r.: 
1. 3% państwową rentę ziemską I i II serii, 2. złotymi 4 ,5% lista
mi zastawnymi Państwowego Banku Rolnego lub świadectwami de
pozytowymi Pańs tw. Banku Roln., wydanymi w zamian tych listów, 
3. skryptami dłużnymi skarbu państwa, wystawionymi na podsta
wie ar t . 2 rozporządzenia Prez . Rzplitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. 
(Dz. Ust . nr 42 poz. 374); B. w częściach, przypadających na rzecz 
skarbu państwa — należności powstałe prezd dniem 1 kwietnia 
1934 r.: l. 5% pożyczką konwersyjną z 1924 r., 2. 5% kolejową 
pożyczką konwersyjną z 1926 r., 3. 3% premiową pożyczką inwe
stycyjną, 4. 6% pożyczką wewnętrzną (6% pożyczką narodową) , 
5. 4% pożyczką konsolidacyjną. Należności w poda tkach: spadko
wym i od darowizn wraz z dodatkiem państwowym oraz należnymi 
odsetkami i odsetkami ulgowymi mogą być spłacane: A. powstałe 
przed 1 kwietnia 1934 r.: 1. 3% państwową rentą ziemską I i II 
serii, 2. złotymi 4 ,5% listami zastawnymi Państwowego Banku 
Rolnego, 3. skryptami dłużnymi skarbu państwa, wystawionymi na 
podstawie rozporządzenia art . 2 Prez . Rzpli tej z dnia 30 kwietnia 
1927 r. (Dz. Ust. nr 42 poz. 374), 4. 5% pożyczką konwersyjną 
z 1924 r., 5. 5% kolejową pożyczką konwersyjną z 1926 r., 6. 3% 
premiową pożyczką inwestycyjną, 7. 4% pożyczką konsolidacjyną; 
B. powstałe po dniu 31 marca 1934 r. — 4% pożyczką konsolida
cyjną, lecz nie więcej niż 25 000 zł na poczet należności poszczegól
nego p ła tn ika ; C. bez względu na czas powstania należności — 6% 
pożyczką wewnętrzną (6% pożyczką narodową) . W dalszych prze
pisach rozporządzenie ustala szczegółowsze warunki spłaty wymie-
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nionych podatków wskazanymi papierami. Rozporządzenie wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. — 2. Dz. Ust. R. P. nr 27 poz. 198 
ogłasza rozporządzenie ministra skarbu z dnia 18 marca 1937 r., 
wydane w porozumieniu z ministrem rolnictwa i ref. roln. w spra
wie zaliczania na poczet należności podatkowych skryptów dłużnych 
skarbu państwa. Rozporządzenie to dodaje pewne warunki, ko
nieczne przy spłacie należności podatkowych skryptami dłużnymi 
skarbu państwa. — 3. Dz. Ust. R. P. nr 37 poz. 285 zawiera rozpo
rządzenie ministra skarbu z dnia 18 marca 1937 o uiszczaniu należ
ności podatkowych papierami wartościowymi. Do streszczonego wy
żej pod 1. rozporządzenia w lit. B w pierwszej części dodany został 
nowy punkt: 6. 4,5% wewnętrzną pożyczką państwową 1937 r., 
w lit. zaś A w drugiej części punkt 8. 4,5% wewnętrzną pożyczka, 
państwową 1937 r. — 4. Dz. Ust. R. P. nr 43 poz. 340 ogłasza roz
porządzenie Rady Ministrów z dnia 1 maja 1937 r. w sprawie zmia
ny rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1937 r. o po
stępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych. — 5. Dz. Ust. R. P. 
nr 43 poz. 341 ogłasza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
15 maja 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów 
z. dnia 25 czerwca 1932 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów świad
czeń pieniężnych spod egzekucji urzędów skarbowych. — 6. Dz. 
Ust. R. P. nr 60 poz. 472 ogłasza ustawę z dnia 7 sierpnia 1937 r. 
o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego rozpo
rządzenia Prez. Rzplitej o przejmowaniu na własność państwa grun
tów za niektóre należności pieniężne (z dnia 28 października 1933). 

P r a w o k a r n e s k a r b o w e 

Dz. Ust. R. P. nr 51 poz. 398 ogłasza rozporządzenie ministrów 
skarbu i sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1937 r.: Przepisy wykonaw
cze do prawa karnego skarbowego. Zawiera ono następujące działy:

Przepis ogólny, Władze orzekające, Dochodzenie. Rewizja i za
trzymanie rzeczy, Zatrzymanie oskarżonego, Postępowanie z zaję
tymi rzeczami w toku dochodzenia, Postępowanie przeciw nieobec
nym, Zakres stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, Stoso
wanie środków zabezpieczających, Postępowanie wykonawcze, Wno
szenie i popieranie oskarżenia, Ewidencja przestępstw skarbowych; 
Przepis końcowy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia, jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 
22 kwietnia 1932 r. o wykonaniu ustawy karnej skarbowej (Dz. Ust. 
nr 36 poz. 362) z wyjątkiem przepisów o ewidencji przestępstw 
skarbowych (w myśl § 61 obecnego rozporządzenia). 
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O r g a n i z a c j a s k a r b o w a 

1. Dz. Ust. R. P. nr 41 poz. 324 zamieszcza rozporządzenie 
minis t ra skarbu z dnia 11 maja 1937 r. o zmianie rozporządzenia 
minis t ra skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie 
działania Izb i Urzędów skarbowych. — 2. Dz. Ust. R. P. nr 6 poz. 
35 ogłasza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1938 r. 
o ustaleniu właściwości terytorialnej i siedzibach Izb skarbowych. 
Wykaz załączony do rozporządzenia, wymienia 15 siedzib Izb : 
Białystok, Brześć, Grudziądz (pomorska), Kielce, Kraków, Lublin, 
Lwów, Łódź, Łuck, Nowogródek, Poznań, Stanisławów, Warszawa 
grodzka, Warszawa okręgowa, Wilno. 

Dr Jan Zdzitowiecki (Poznań) 
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