sprawie

w

składania zeznań o obrocie za rok 1933 celem
obliczenia podatku przemysłowego (od obrotu)

przypomina niniejszem postanowienia art. 52 do 55
ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym
(Dz. U. R. P. Nr. 17 poz. 110 z roku 1932), w myśl których należy
do 15 lutego 1934 r. złożyć zeznania o obrotach osiągniętych w roku 1933.
Skarbowa

Izba

Obowiązek składania zeznań odnosi się:
do

a)

i II

każdego oddzielnego zakładu handlowego,
kategorji przedsiębiorstw handlowych,

zaliczonego

do

każdego oddzielnego zakładu przemysłowego,
kategorji I do V przedsiębiorstw przemysłowych,

c)

do
a

i

do

d)

do

zaliczonego
kategorji

do

I i II

według taryfy do I i II kat.
handl. wzgl. I— V kat. przem., mimo uzyskanego zezwolenia po myśli
art. 94 ustawy na prowadzenie przedsiębiorstwa za świadectwem niższej
kategorji, są obowiązane do złożenia zeznania i w razie niezłożema
narażają się na grzywnę z art. 103 ust. oraz na skutki postanowień
art. 86 ust. t. j. pozostawienia bez rozpatrzenia ewent. odwołania.
Zeznania

się,

że

składa

przedsiębiorstwa

zaliczone

tym Urzędzie Skarbowym, w którego okręgu
znajduje się odnośny zakład handlowy lub przemysłowy wzgl. wykonuje
się zajęcie przemysłowe. O soby wykonywujące samodzielne wolne zajęcia
zawodowe (art. 9 ust.) składają zeznania o obrocie Urzędowi Skarbowemu
teg o okręgu, w obrębie którego mają stałe miejsce zamieszkania wzgl.
pobytu (§ 79 rozp. wyk.).

się

w

inne przed
odpowiedzialnością, spółdzielnie
siębiorstwa, które na zasadzie swych statutów lub specjalnych przepisów
są obowiązane do publicznego ogłaszania sprawozdań o swych operacjach
lub do składania sprawozdań do zatwierdzenia właściwym organom
oprócz spółek akcyjnych
składają jednak zeznania o obrotach wszystkich
należących do nich zakładów, lecz każdego oddzielnie temu Urzędowi
Skarbowemu, w którego okręgu znajduje się siedziba głównego zarządu,
izbie Skarbowej, w której okręgu znajduje
spółki zaś akcyjne
się zarząd.

Spółki

z

i

ograniczoną

—

—

—

myśl punktu
ustawy
państwowym podatku przemy
słowym przedsiębiorstwa hanclowe I i II kategorji, przedsiębiorstwa
przemysłowe I do V kategorji, prowadzące prawidłowe księgi handlowe,
oraz spółki wymienione w art. 54 ust., obowiązane są podać
w zeznaniu
o
obrocie odrębne sumy obrotu osiągniętego w każdym poszczególnym
6

W

art.

53

o

miesiącu kalendarzowym.
O

ile

przedsiębiorstwo w roku ubiegłym uskuteczniało transakcje
kupna sprzedaży zbóż i innych ziemiopłodów na giełdach krajowych
(art. 3 pkt. 14 ust.), eksport węgla, półfabrykatów lub gotow ych wyrobów
oraz transakcje,
wynikające z obrotu uszlachetniającego czyn nego (art. 3
p. 15 ust.), względnie
transakcje eksportowe, zwolnione od podatku
na podstawie art. 94 ustęp trzeci pkt. 1 ustawy, to obrót, osiągnięty z tych
operacyj, należy wykazać w aneksie według ustalonego wzoru. Również
w
aneksie według ustalonego wzoru należy podać, do jakich zakładów,
utrzymywanych za oddzielnemi świadectwami przemysłowemi (we własnym
zarządzie i na własny rachunek), przekazano częściowo lub w całości
swe
wytwory (art. 53 ustęp ostatni ustawy) oraz wykazać ich wartość.
-

Poznań,

w

grudniu

1933

r.

zeznań, jak również aneksy do zeznania
bezpłatnie w każdym Urzędzie Skarbowym.

Formularze

I

każdego samodzielnego, wolnego zajęcia zawodowego (art. 9 ust.).

Zauważa

—

można

b)

każdego zajęcia przemysłowego, zaliczonego
b zajęć przemysłowych,

do

Przedsiębiorstwa, które osiągały obroty podlegające w myśl art. 7 ust
różnym stawkom podatkowym, winny te obroty wykazać w zeznaniach
odrębnie
grupując je według układu tabeli, umieszczonej w § 34 rozp.
wykon. Ministra Skarbu z dnia 29. III. 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40
poz. 406 z roku 1932).

O

ile

o

obrocie

otrzymać

księgach handlowych nie są prowadzone oddzielne konta
towarów, podlegających zróżniczkowanym stawkom podatkowym, odnośne
przedsiębiorstwa zobowiązane są do dnia 15 lutego 1934 r. sporządzić
szczegółowe wykazy osiągniętych obrotów, wymienionych w art. 7 ust.,
posiłkując się przy ich grupowaniu wyżej wskazaną tabelą, jak również
wykazy wytworów wzgl. towarów, przekazanych do innych zakładów
przemysłowych wzgl. handlowych, należących do teg o sam ego właściciela
Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 406 z roku 1932).
(§ 94 rozp. Minist. Skarbu
Wykaz ten należy przedłożyć razem z zeznaniem o obrocie.
w

-

postano

przez przedsiębiorstwa zeznania, nie odpowiadające
art. 52 i 53 ustawy,
uważane będą jako nieistniejące.

Złożone

wieniom

myśl ustępu 3 art. 56 ustawy należy do każdego zeznania dołączyć
dowody miesięcznych wzgl. kwartalnych wpłat zaliczek na podatek i to
w oryginale
lub też w odpisach.
Kto nie złoży zeznania o obrocie w terminie wyżej oznaczonym lub
kto przedstawi w zeznaniach o obrocie niezupełne dane,
ulegnie na
W

zasadzie

art.

103

ustawy (Dz. U.

grzywny od 50 do 500
Kto zaś w celu uchylenia od

karze

R.

P.

Nr.

17,

poz.

110

z

roku

1932)

złotych.

ustawowej powinności podatkowej osoby
własnej lub przez siebie zastępowanej poda w zeznaniu o obrocie nie
prawdziwe wiadomości, które m ogą się przyczynić do udaremnienia
wymiaru albo uszczuplenia ustawowo należącego się podatku, ulegnie
na zasadzie art. 105 ust.,
niezależnie od obowiązku uiszczenia należności
podatkowej, karze grzywny od dwukrotnej do dwudziestokrotnej sumy
u szczuplonego
względnie narażonego na zmniejszenie lub uszczuplenie
podatku, a w razie okoliczności obciążających nadto karze pozbawienia
wolności

do

trzech

miesięcy.

uszczuplenia dochodu skarbowego prowadzi nierzetelne
księgi handlowe, ulegnie karze pieniężnej od dwu- do dwudziesto
krotnej sum y uszczuplonego względnie narażonego na uszczuplenie lub
zmniejszenie podatku, ponadto w razie okoliczności obciążających karze
pozbawienia wolności do 6 miesięcy (art. 106 ust.).
Tej samej karze ulegają osoby, które świadomie z polecenia innych
lub dla innych, prowadzą nierzetelną rachunkowość.
Kto

w

celu

Przedsiębiorstwa handlowe III i IV kategorji oraz przedsiębiorstwa
przemysłowe VI do VIII kategorji m ogą również składać zeznania o obrocie
i w takim razie, o ile oświadczą goto w ość przedstawiania ksiąg handlowych,
korzystają z uprawnienia ust. 3 art. 76 ustawy, polegającego na tern, że
Komisja Szacunkowa nie może przyjąć do wymiaru innego obrotu, niż
Dodano w zeznaniu, jeżeli księgi handlowe nie zostaną uznane za

nieprawidłowe
Składanie
ata

nd

lub

zeznań

nierzetelne.
o

obrocie

przedsiębiorstwa, pociągnięte na
zryczałtowany podatek przemysłowy

przez

podatkowe 1932/1933 pod
obrotu, jest niepotrzebne.

Prezes

Izby Skarbowej

( )

F.

Świtalski.

