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międ2ynarodowego, do pracy dla nieprzyjaciela, 
podlega karze więzienia dożywotnio lub karze 
Bmierci. 

Art. 6. 
(1) Kto orzekając w imieniu władz okupacyjnych 

na podstawie przepisów prawnych, wydanych wbrew 
normom prawa międzynarcdowego, wyrząpza krzyw
dę obywatelowi polskiemu, 

podlega karze więzienia. 
(2) Jezeli tego rodzaju orzeczenie spowodował.o 

jeden ze skutków wymienionych w art. 3, 
sprawca podlega karze więzienia dożywotnio 
lub karze śmierci. 

Art. 7. 

Kto wbrew normom prawa międzynarodowego 
dokonywa rabunku, kradzieży, zniszczenia lub 
istotnego uszkodzenia mienia publicznego lub prywa
tnego, jeieli mienie to stanowi wartość ogólno
narodową., 

podlega karze więzienia. dożywotnio lul-, 
karze śmierci. 

Art. 8. 

W razie skazania za czyn, przewidziany w dekrecie 
niniejszym, są.d moie orzec karę dodatkową. przepad
ku r:najl\!tku i utraty zdolności do dziedziczenia. 

Art. 9. 

Kto pomaga. sprawcy prz.estępstwa, objętego 
dekretem niniejszym, do uchylenia się od odpowie-
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dzialności lub nie zapobiega takiemu uchyleniu Rię, 
mogąc to uczynić, 

podlega karze więzienia, karze wieziE1ni:i 
dożywotnio lub karze śmierci. 

Art. 10. 
Karom ·,. art. 2- 9 dekretu mme3szego podlega 

zarówno ten, kto zarządza. dokonanie czynu przewi
dzianego w dekrecie niniejszym, jak i ten, kto zarzą
dzenie takie wykonywa. 

Art. 1 l. 

W sprawach o przestępstwa. objęte dekretem 
niniejszym, bieg terminów przedawnienia, przewi
dziany w art. 86 kodeksu karnego, rozpoczyna i:;ię z 
upływem 6 miesięcy po wznowieniu czynności 
Sądu Najwyiszego. 

Art. 12. 

Wykona.nie dekretu niniejszego poruc„a się :.Vlini
strowi Sprawiedliwości. 

Art. 1:-t 
.Dekret niniejszy wchodzi w iyci<• ,,. dniem 

ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wuulyslaw R(L('zkieu·i.cz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Minister Sprawiedliwości : W. Komarnicki 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITE.I 

Z DNIA 30 MARCA 1943 R. 

o wojennym podatku dochodowym od priedstęblorstw i.eglugi morskiej i ry1>ol1htwa morskiego. 

Na podstawie art. iO ust./2/ ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. l. 
(1) W czasie trwania wyją,tkowych okoliczności, 

wywołanych wojn!l, przedsiębioTStwa żeglugi mor
skiej i rybołóstwa morskiego, sta.nowil\!ce własność 
obywateli polskich lub osób prawnych, mających 
siedzibę w Polsce, a wykonywują,ce zarobkową 
działalność poza jej gra.nica.mi, opłacają od dochodu 
osią,gniętego po dniu 31 sierpnia 1939 r. wojenny 
podatek dochodowy r1a r.t,ecz Skarbu Państwa. 

(2) Jeieli dochód przedsiębiorstwa podlega opo· 
datkowaniu na rzecz innego państwa, Rada Mini
strów może je zwolnić całkowicie lub częściowo od 
opłacania podatku, przewidzianego w dekrecie 
niniejszym. 

Art. 2. 

Za dochód uważa się sumę wszystkich przychodów 
w pienią.d.7..ach lub w wartościach pieniężnych po 
strąceniu: 

l} kosztów osiągni~cia, zachowania i zabezpie
czenia. tych przychodów łącznie z corocznym 
prawidłowym odpisaniem na zużycie statków, 
maszyn i wszelkiego rodzaju inwentarza, oraz 
po strąceniu strat częściowych lub całkowi~ 
tych w przedmiot.a.eh, podlegających zużyciu 
i słuiąpych do osiągnięcia dochodu. o ile nie 
są. uwzględnione w wyżej wymienionych 
kosztach; 

2) zobowią.za.ń eksploatacyjnych przedsiębior
stwa, powstałych przed dniem 1 września 
1939 r. , a uregulowanych po dniu 31 sierpnia 
1939 r. 
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:~) rezerwy na. odroczone z powodu w:vją:tkowych 
okoliczności, wywołanych wojną, napra.n·.r , 
przeglądy i roboty klasyfikacyjne·-· w wyso
kości do 5 ''.·~ rocznie od warto.foi stat,ku : 

a) o ile cho<lz.i o statki nabyt<ł przed dniem 
l września 1939 r. - o<l ich wartości na 
dzień l września rn:~() r., i 

b) o ile chodzi o statki nabyte po dniu 
:q sierpnia 1939 r. - od cen)· nabycia. 

Art.::. 

Coroczne pntwi<llowe o<I pis,\lliE' cl la ,-;ł.il tł,:/,\\ nit' 
może przewyiszal.4 : 

A) dla statków nabytych pr:,;Nl dniem l wrześ
nia 1939 r. 

a) w stanie nowowybu<lowanym -- fi% od 
wartości statku na dzie11 1 września. 
19:39 r., z tym jednak zastrzeżPniem , że 
o ile te 6% pomnożone przez ilość hi.t 
pozostałych do osiągnięcia przez statek 
2!> lat. nie wyniesie I UO% - t;ta,'t'kę 
amortyzacyjną moina odpowiednio pod
w.,"tszyć. 

b) w st.anie używanym · takiego odsetka 
któryby pokrył wartośf statku nu. <lzień 
l września 193H r. , w ciągu ilo:Ści la.t 
pozostających do ooiągnięcia przez f;tak>.k 
25 lat, licząc od chwil i wybudOWltllia, z 
tym jixlnak zastrzeienien1, 'l.€' o ile 
odsetek ten wyniesi<" mniej nii-. (;%, 
dopuszczalny jest O(lpi8 w wysokości 

6%. W razie, gdyby w dniu I \\'r7.e$nia 
ł ~~:rn 1·. statek mia.I ponacl 20 lat. odpisa
nie nie moie przewyższut 20%. 

B) Dla sta.tkÓ\\ nabytych po dniu :ł I :;ierpnia 
19:ł9r.: 

a) w stanie. nowo\,.:ybudowunym - h% od 
wartości statku na. d'l..i<.>i'l l wrwśnia 
HJ39 r. oraz nie wi~cej jak 1, ;j część 
nadwyżki ceny na.bycia. st.n.tku ponad 
okr~loną jak wyżej jego wartoM: na 
dziell l września Hl~fl r .. 

b) w stanie używanym : 

1) takiego odsetka. od war~ci statku 
nn. dzień l września. 1030 r., któryby 
pokrył wartość w oią,gu ilości lat 
pozostających do osiągnięcia przez 
statek 215 lali, lioz~ od ohwili wybn· 
<!owania. z tym jednak zastrzeie
niem , że o ile odsetek teu wyniesie 
mniej niż 6% - dopuszczalny jest 
odpis w wysokości · 6%. W razie, 
gdyby w dniu na.bycia statek miał 
ponad 20 lat, oclpisante nie nwie 
przewyiszać 20%, oraz 
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2) nie więcej ja.k 1;5 część nadwyżki 
ceny na.bycia. statku ponad określoną 
jak wyżej jego wartośr na clzjeń 
l września 19:rn r. ; 

c) zmontowanych z części pochodzących z 
l'Óinych okrei-ów, stosuje się :r.asadę 
odpisywania wskazaną w Bjb, z tym 
jednak zastrz.ei.eniem, %e jako rok bu
dowy statku dla celów podatkowych 
przyjmuje się rok wybuclowa.nia kadlulrn. 

Art. 4. 

Rada. Mi11ist1·6,\· 1Hożc w dro<lze rozporządzenia 
na wniosek Ministra l'n~ernyslu. Handlu i Żeglugi 
zmieniać okrei:;lone w Mt. ~l sta\\ ki corocznego 
prawidłowego odpisania, dla statków. 

Art. n. 
W razie, gdyby w clanym okreste obra.chunkowym 

wynik działalności przedsiębiorstwa, obliczony zgo
dnie z przepiRami art,. 2 i :ł. wyka.za.I stratę, sl,ratf 
t,ę potrąca się dla, celów opodatkowania z dochodów 
cl.alsiych okresów obrachunkowych. dopóki nie 
zostanie pokryta, 7, tym jednak ograniczeniem, że 
okres, w ciągu którego b~dą dokonywane potrącenia, 
nie może przewyżs7.a6 5 lal. 

Art. li. 

Wartość statków, o któ1·ej mowa \<· al't. 2 i :l. 
ustala. jeden z biegłych . w.v'1,1rn c-;,onych przez MiniRtra 
Przemysłu, Handlu i Ż<'glugi . 

Art. i. 
Wysokość wojennego podatku <loC'hodowcgo wyno

si 50% dochodu. 
Ari,. 8. 

Oocltody osią.gnięte w C;Znsie od rlnia I ~~ rzesma. 
HU9 r. do zako11czenia ol':ltatniego okresu obrachun 
kowego, poprzedzającego wydanie niniejszego dt-
kretu, po<llegają. opodatkowaniu po wejściu w życit> 
cleł<ret11, dochody zaś oRiągnię~ od wskazanego 
wyżej okresu obra.cllUnkowego do dnia ~ l grudnia 
1942 r. oraz dochod~' za lata następne podlegają 
opodatkowaniu po zakończenin każdego roku 
lrn,lendarwwego. 

Art. O. 

(l) Przedsiębiorstwa. żeglugi morskiej i l'ybołóstwa. 
morskiego składają Minist,rowi Skarbu zamknięcia 
rachunkowe: 

a) za. okres od dnia l wrześni0, l 03 O l'. do zako11 · 
czenin ostatniego okresu obl·achun kowego, 
popn.edzajl),cego wydanie .niniejszego dekreliu 
- w ciągu 6 miesięcy o<l dnia. jego wejścia 
w życie ; 

b) za okres od wskazanego wyż.ej iamlmiętego 
okresu obrachunkowego i za dalS'le lata. - w 
ciągu .6 miesięcy po upływie każ~ego roku 
kalendanowego. 
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(2) Za.mknięcia rachunkowe na.leiy składać Mini
st rowi Skarbu po sprawdzeniu przez jednego z 
biegłych rachunkowych uznanych pnez Ministra 
Skarbu. Minister Skarbu osobn.vm obwieszczeniem 
poda do wiadomo:foi spis biegłych rachunkowych. 

(3) Po otrzymaniu za.mknięcia rachunkowego 
Minister Skarbu może zarządzić badanie rachun
kowości przedi::iębiorstwa. przez wyznaczoną przez 
,iiebie osobę. 

Art. IO. 

(I) Minister Skarbu ustała wymiar poda.tk u na pod
stawie p:rzed::.tawionego za.mknięcia. rachunkowego 
oraz, w przypadku przewidzianym w art. 9 ust . 3, 
sprawozdania osoby, która przeprowadziła badania, 
i zawiadamia o tem przedsiębiorstwo. 

(2) Wymierzony podatek płatny je.st w ci~u 
30 dni od chwili otnymania przez przedsiębiorstwo 
zawiadomienia.. o którym mowa w u;;t. I . 

Art. l l. 

Zwalnia. się na czas trwania mocy obowiązującej 
JJini~jszego dekretu pne<lsiębi orstwa. żeglugi morskiej 
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i rybołóstwa morskiego od wszyst kich innych danin 
i podatków na rzecz Skarbu Państwa i ciał samo· 
rządowych. 

Art. 12. 
Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w 

terminie określonym przez rozporządzenie Rady 
Ministrów. 

Art. 13. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini

s trnm Skarbu oraz Pnemyslu. Handlu i Żeglugi. 

Art. 14. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypo8politej : Wladyslau· Raczkiewicz 

Prezes Ra.dy Ministrów : Sikor8ki 

Minister Skarbu : H enrylc Stnuf>uryer 

Minister Pn.emyslu. Han cl lu i Żeglugi: J. Kwapiński 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLIT EJ 

Z DNIA :10 MARCA I043 R. 

o :z.mianie dekretu Prezydenta Riecz.ypospoltteJ o wydatkach I dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 marca 1943 r. 

Na podstawie art. 70 ust. {2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. I. 
W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

31 grudnja. 1942 r. o wydatkach i dochodach pa.ń -
8twowych na. okres od l stycznia do :n marca 1943 r. 
(Dz.U.RP . Nr. J J poz. 24) wprowadza się zmiany 
następujące : 

I. Art. I pkt. I otnymuje brzmienie : 
"1) Wydat ki zwyczajne do wysokości Ł.3. 1 01.780 

na ceJe przewidziane: 
a) w budżecie do)ą,czonym do dekretu 

Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 
30 czerwca 1!)42 r. (Dz.U.RP. Nr. 6 
poz. 11) i w zestawieniu kredy tów 
dodatkowych <lo budżetu na rok 1042, 
dol!łczonym do dekretu Prezydenta. Rze
czypospolitej z dnia. 3) grudnia 1042 r. 
(Dz.U.RP. Nr. l I po2. 23) oraz 

b) w zestawieniu wydatków, dołączonym 
do niniejszego dekretu." 

2. Art .. 2 otnymuje brzmienie : 

" Wydatki mogą, być dokonywane, jeżel i 
dekret niniejszy inaczej nie stanowi, tylko na 
te cele i w tych kwota.eh, które wstały 
ustalone: 

a) w poszczególnych częściach, działa.eh i 
paragrafach budżetu na rok 1042, jak 
również w wydatkach na pomoc dla 
Polaków w Z.S.R.R na rok 1942 z tym, 
że nie mogą, one przekroczyć kredytów 
otwartych w IV kwarta.Je 1942 r . przez 
Ministra Skarbu, a o ile chodzi o kredyty 
na. wydatki Najwyższej Izby Kontroli -
kredytów otwartych na wniosek Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli, 

b) w zestawieniu wydatków dołączonym do 
niniejszego dekretu." 

3. W art. ó ust. 1 dodaje się na. końcu wyrazy: 

" Z uwzględnieniem przepisów zawartych 
w ust. 2 i 3." 


