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Hrt. 3. Jeżeli w czasie do 1 lipca 1919 r. ośw iadczono nieprawdę ceiern 
spowodowania wymiaru opiaty skarbowej w kwocie n iższej, niż należy s ię 
według ustawy, winny wolny jest kary, jeżeli do 31 marca 1920 r. poda 
władzy skarbowej dane zgodne z prawdą. Dotyczy to wszystkich wypad ków, 
w których do czasu dostarczenia danych p rawdziwych n ie zapadło prawo
mocne orzeczenie co do kary. 

Jeżeli winny równocze śn i e z dostarcze niem danych 19odnych z prawdą 
nie uiś ci ł kwoty, p rzypadającej tytuł em opłaty . władza skarbowa może zwol
n ić go od ka ry pod warunkiem uiszczenia op łaty w pewn ym te rminie lub 
jej zabezpiecze n ia. 

F\rt 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dn iem ogłoszenia. Wyko 
nanie jej powierza s i ę Ministrowi b. Dzieln icy Pruskiej. 

Ma rszałek 

Prezydent Jv'inistrów 
Skulski 

Za Ministra b. Dzielnky PrusKiej 
A dam POSZWiIIS/c i 

51 8. 

UST.F\WF\. 
z dnia 18 grudnia 1919 r. 

Trwupczy/'iski 

O przedłużeniu terminów przedawnienia, oraz przedstawienia 
do zapłaty kuponów prccentowych, r e ntowych i dywidendowych 

na terytorjum byłej Dzielnicy Pruskiej. 

F\rt. 1. Pretensje przewidziane w § 1 rozporządzenia Rady ZWiązko'wej 
Rzeszy Niemieckiej z dnia 31 pażdziernika 1918 r. (Dziennik Ustaw Rzeszy , 
str. 1283) a dotąd nie przedawnione, nie ulegają przedawnieniu przed upły
wem dnia 31 grudnia 1920 r. 

F\rt. 2. Terminy _ 'przedstawienia do zapłaty kuponów procentowych , 
rentowych i dywidendowych. przewidziane w rozporządzeniu Rady Związko
wej Rzeszy Niemieckiej z dnia 28 ma rca 1918 r. (Dziennik Ustaw Rzeszy, 
str. 153), przedłuża si~ do dnia 31 grudnia 1920 r. włącznie. 

F\rt. 3. Rada Ministrów władna będz i e p rzedłu ż ać moc obowiązującą 
niniejszej ustawy. 

F\rt. 4. Ustawa niniejsza obowiązu j e z dniem ogłoszenia. 
Wykonanie jej powierza się Minist rowi b. Dzielnicy Pruskiej w poro

zumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. 

Marszałek: 
Trn.mpCZ)11Iski 

Prezydent Ministrów: 
S/~u{ski 

Za Ministra b. Dzielnicy Pruskiej: 
Adam Poszwiński 

Minister Sp r awiedliwośc i : 
Jan lIebdzyJzsl~i 


