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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Angers, dnia 20 lutego 1940 r. Nr 3 

DEKRET PREZ'YDElłTA RZECZYPOSPOLITEJ 
Poz. : 4 - z dnia 26 stycznia 1940 r. o moratorium dla naletnośei publicxno-prawnych 

OBWIESZCZENIA PREZ'YDENTA RZEQzypOSPOLITEJ: 
Poz. : 5 - z dnia 17 lutego 1940 r. w sprawie sprostowania. omyłki w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypos-

politej z dnia 9 gn,dnia. 1939 r. o Radzie Narodowej .. 
Poz. : G - z dnia. 17 lutego 1940 r. w sprawie sprostowania omyłki w teksoie dekretu Prezydenta Rzeczypos-

politej z dnia 21 grudnia 1939 r. o zmianie nazwy .,Rada Narodowa" na nazwę ,.Rada Narodowa 
Rzeczypospolitej Polskiej" 

Poz. : 7 - z dnia 17 lutego 1940 r. w sprawie sprostowania omyłki w tekście dekretu Prezydenta Rz.oczypos-
politej z dnia 22 stycznia 1940 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia. 1939 r. o powołaniu 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
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DEKRET PREzyDENTA RZEczyposPOLITEJ 

Z DNIA 26 STYCZNIA 1940 R. 

o moratoriom dla należności publiczno-prawnych. 

str. 

str. 

st.r. 

str. 

5 

6 

6 

6 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię, co następuje : 

upływające z dniem wejścia w życie ninie)szego 
dekretu . 

Art. 1. 

(1) Zawiesza się na czas trwania wyjątkowych oko
liczności wywołanych wojną platnosć i ściągalność 
danin publicznych, podatków, opłat stemplowych 
i innych, na rzecz Państwa, związków komunal
nych oraz jednostek samorządu gospodarczego i 
zawodowego, które były lub są płatne w czasie 
do dnia wejścia w życie niniejszego dekretu włącznie 
bez względu na to, czy wymiar został doko
nany przed w, datą lub później albo nie nasw,pil 
wcale . 

(2) Przepis niniejszy rozciąga się także na odsetki 
zwłoki, grzywny i koszty egzekucyjne. 

Art . 2. 

(I) Zawiesza się na czas trwania wyjątkowych 
okoliczności wywołanych wojną składanie zeznań 
i dokonywanie wymiaru danin publicznych, podat
ków oraz opłat stemplowych i innych za okresy 
gospodarcze lub podatkowe upływa.ją.ce z dniem 
wejścia w życie niniejszego dekretu na. rzecz 
Państwa, związków komunalnych ora.z sa.morzą.du 
gospodarczego i zawodowego. 

(2) Zawiesza się również platnoś6 zaliczek na 
poczet wszelkich podatków, jak również samych 
podatków i opłat opartych na dochodzie, obrocie 
lub zeznania za okresy podatkowe lub gospodarcze 

Art. 3. 
Zawiesza się na cza.s trwania wojny moc prawną 

nakazów płatniczych i upomnień, wezwań i wszel
kich innych dokumentów dotyczących zapłaty 
należności objętych artykułami poprzednimi oraz 
postępowanie egzekucyjne wszczęte celem ściągnięcia 
tychże naleiności . 

Art. 4 . 

Rozpol"U\,dzenia Ministra. Skarbu będą określa<: 
daty, od których dekret niniejszy przestanie obo
wiązywał na. ca.łym obszarze Państwa lub na 
poszczególnych częściach tego obszaru. 

Art. 5. 

Wykona.nie niniejszego dekretu powierza się 
Ministrowi Skarbu w porozumieniu z właściwymi 
Ministra.mi. 

Art. 6. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.. 
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