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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 24 K WIETNIA 1945 R. 

o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 patdzlernika 1932 r. o słutble wojskowej 

podoftcerów i szeregowców 

N a podstawie art. 63 ust. ( 1) ustawy konstytucyj -
nej stanowię co następuje : · 

Art. i. 
W art. l dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 6 marca 1.940 r. w sprawie zmiany i zawie
szenia. mocy obowiązuj~j niektórych przepisów 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 pę.iqzięrnika 1932 r. o służbie wojskowej podo
ficerów i szeregowców (Dz. U.R.P. Nr. 5, poz. 12) 
w miejsce słów: " 105 ust. l lit. a), art. art. 106," 
wstawia się słowa : " a.rt. 106 ust. 2 i 3, art. art. ". 

Art. 2. 

W art. 106 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 października. 1932 r. o 
służbie wojskowej podoficerów i szeregowców (Dz. 
U.R.P. Nr. 9, poz. 24 z 1940 r.) zmienionego dekre
tem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia. 2 lipca. 
I941 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie 
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wojskowej podoficerów i szeregowców (Dz. U.R .P. 
Nr. 4, J?OZ. 8) oraz dekretem ·prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 27 października 1943 r. o ochot
niczej służbie kobiet (Dz. U.R.P. Nr. 111 poz. 34), 
w miejsce słów : " od 6 mięsięcy do 1 roku '' wstawia. 
się słowa : " do 3 lat ". 

Art. 3. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Obrony Narodowej. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. · 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 
M. K ukiel Gen. Dyu:. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 24 KWIETNIA 1945 R. 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzec1:ypospolltej z dnia 30 marca 1943 r. o woJennym ·podatku dochodowym od pl"tedsiębiorstw 
teglugi morskiej I rybołóstwa morskiego 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj-
nej stanowię co na.stępuje : · 

Art. I. 

W dekrecie Prezydenta ~~czypospolitej z dnia 
30 ma.rea. 1943 r. o ~ojennym podatku dochodowym 
od przedsiębiorstw ź~glagi morskiej i rybołóstwa 
morskiego (Dz. U.RP. Nr. 3, poz. 7) wprowa.d7.a. 
się na.stępujące zmiany: 

l) W art. 2 po wyrazach "za dochód" dodaje 
się przecinek i następujące wyrazy: "bez 
względu na to czy prze<lsięhiorstwo stanowi 
wła.snoi;ć osób fizycznych lu b prawnych." 

2) Art. 2 pkt. 3) otrzymuje następują.ce brzmie
nie: 
" 3) corocznych odliczeli na wspólny dla wszy
stkich statków pr-/;edsiębiorstwa fundusz rezer
wowy, przeznaczony na wykonanie napraw 
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odroczonych z powodu wyjątkowych okoli
czności wywołanych wojną, przeglądów i robót 
klasyfikacyjnych oraz na. przebudowę statków 
w celu doprowadzenia ich do stanu normalnej 
użytkowuości handlowej . 

Coroczne odliczenia· na wyżej wymieniony 
fundusz rezerwowy obli.cza się od wartości 
każdego statku przedsiębiorstwa. Odliczenia 
te wynoszą dla statków, mających w dacie 
'la.mknięcia rachunkowego odpowie.dnie.go okre
su obrachunkowego bądź w da.cie ich zbycia 
lub utraty; 

a) poniżej IO lłl.t wieku 6% ich wartości, 

b) 10 lub więcej lat wieku 12% ich war
tości. 

.Za wartość stat~u uważa się : 

a) jeśli chodzi o statki nabyte przed dniem 
l września 1939 r. - ich wartość na dzień 
l września 1939 r. , 

b) jeśli chodzi o statki ~byte po dniu 31 sierp
nia. 1939 r. - ich cenę pa.bycia. 

Z6 

Powyższy fundusz rezerwowy lub część jego 
niezużyte w ciągu 3 lat od daty ustania. nadzwy
czajnych okoliczności wywołanych wojną na 
którykolwiek z celów, na ja.kie ten fundusz 
jest przeznaczony, podlega doliczeniu do docho
dów przedsiębiorstwa i opodatkowaniu według 
zasad niniejszego dekretu. Rada Ministrów 
może, w drodze rozporz~ien.ia, na wniosek 
Ministra. Przemysłu, Handlu i Żeglugi przedłu- ., 
żyć powyższy termin.". 

3) Po art. 2 doda.je się art. i2a. w następuj!\!cym 
brzmieniu: 
" Nie uważa się za dochód podlegający opo
datkowaniu : 

1) przychodów nadzwyczajnych w postaci sub
wencyj, jeżeli te przychody n.ie stanowią 
periodycznych wpływów ; 

2) wpływów z częściowego lub catkowitego 
spienięienia. objektów majątkowych z za
strzeżeniem, że wpływów uzyskanych ze 
spieniężenia. statków nie uważa się za dochód 
podlegający opodatkowaniu tylko wówczas, 
gdy w okresie 3 lat zostaną użyte na zakup 
nowych statków, który to termin Minister 
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Skarbu w każdym poszczególnym wypadku 
może na wniosek Ministra Przemysłu, Han
dlu i Żeglugi przedłużyć o dalsze 2 lata ; 

3) wpływów uzyskanych z odszkodowań opar
tych na ubezpieczeniu lub innych tytułach 
prawnych za utratę, zniszczenie lub uszko
dzenie statków, maszyn, urządzeń lub 
innego inwentarza. ; 

4:) wpłat z tytułu umorzonych wieriytelności ; 

5) wogóle ta.kich przychodów, które stanowią 
iwiększenie lub wzrost Jl')il,j\tku, lecz ·nie 
stanowią dochodu . ". 

4) W art. 3 w pierwszym zdaniu po wyrazie 
" odpisanie " dodaje się wyrazy " na. zużycje " 
i skreśla się wyra.z " dla. " . 

5) W ą.rt. 4 po wyra.za.eh " prawidłowego odpisa
nia. dla " doda.je się na.stępujące 'Y'yrazy : 
"wszystkich lub poszczególnych rodzajów ". 

Art. 2. 

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogłoszenia. jed
nolitego tekstu dekretu Prez.ydenta. R.zeczypospolitej 
z dnia 30 ma.rea 1943 r. o wojennym podatku docho
dowym od przed.si~biorstw i,eglugi morskiej i rybo 
łóstwa morskiego (Dz. U.R.P. Nr. 3, poz. 7) w 
brzmieniu nadanym niniejszym dekretem. 

Art. 3. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza. się Mioi
strom Skarbu oraz Przemysłu, Handlu i Żeglugi. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: T. Aroi8ZeW8.a 

Kierownik Ministerstwa. Skarbu i 
Minister Przemysłu , Handlu i Żeglugi ; J . Kwapi:Mki. 


