
N2 21. Dzienn ik Ustaw. Poz. 116 i 117. 25:5 

116. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z d nia 12 lu tego 1921 r. 

w przedmiocie uzupełnienia postanowień § 68 p. 2 i § 72 rozporzą
dzenia wyko nawczego do ustawy o organizacji władz i urzędów 
skarbowych na obszarze wojewó dztw Białostockiego, l{iele ck lego, 

Lu be ls kiego, ŁódzkIego i Warszawskiego. 

Na m ocy art. 13 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej 
organ izacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. z 1919 r. N2 65. poz. 391) 
zarządza się w uzupełn ieniu postanowień § E8 p. 2 i § 72 rozporządzen i a 
wy konawczego do powyższej ustawy (Dz. Ust. Rz. P. z 1920!. N2 15, 
pez. 81) co na stępuje : 

J eż eli fabryka lub zakład produkujący przedmioty podlegające 
op ł::ltom akcyzowym jest położony poza siedzibą urzędu skarbowego 

a kcyz i m onopolów państwowych , w takim razie nacze lnik tego urzę
du wydaj e producentowi tylko przy rozpoczęciu nowej kampanji pierw
sze świadectw o na prawo rozpoczęcia produkcji , natomiast sprawdza
nie dalszych deklaracji, przewidzianych w ustawach akcyzowych i wyda
wa nie św i adectw ' na prawo prod ukcji przedniiotów podległych opła· 
tom akcyzowym, aż do zakończen i a ruchu, porucza się inspektorowi 
akcyzowe mu, któ remu powierzono nadzór nad odnośną fabryką 
względnie zakładem. 

Sprawdzanie deklaracji i wydawanie świadectw na prawo rozpo· 
częci a prod ukcji przedmiotów, podległych oplatam akcyzowym w fa
brykach i zakładach położonych w siedzibie urzędu skarbowego akcyz 
i monopo ló w państwowych, należy wyłącznie tylko do naczelnika urzę
du , nie zaś do m iejscowych inspektorów akcyzowy ch. 

Mi niste r Ska rbu: 
w z. W ei1ljdd 

117. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dn ia 12 lutego 1921 roku 

w przedmiocie przesunięcia n a obszarze b. zabo ru austrj ackiego 
terminów, wyznaczonych wart. 45--48 i 50 ustawy z dnia 16 lipca 
1920 r. o .państwowym p odatku dochodowym i podatku majątkowym 

(Dz. Ust . R. P. z 1920 r. N!! 82, poz. 550). 

Ce lem wykonania czyn n ośr.i przygotowawczych do wymiaru podatku 
dochodowego i majątkowego. na obsza rz e b. za boru austrj ackiego za ro k 
podatkowy 1921 za rządza m na zasadzie a rt. 112 i 166 powołanej ustawy 
co następuje : 

§ 1. Termi ny. wyznaczone wart. 45 i 46 ustawy, przesuwa s ię z' dnia 
1 stycznia na dzień 1 marca 1921 r. 

Terminy, wyznaczone wart. 47 48 ustawy, przesuwa s i ę z dnia 
15 stycznia na dzień 10 marca 1921 r. 




