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438. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 7 lipca 1921 roku 

1167 

. w przedmiocie zmiany roz porząd l:enia z dnia 27 kwietnia 1921 roku 
w przedmiocie utworzen ia izb skarbowych na obsza rze województw: 

krakowskiego, lwowskiego, słanisła Nowskiego i tarnopolskiego. 

Na zasadzie art. 3, 14 i 15 ustawy z dni a 31 lipca 1919 r. o tymcza
s owej organizacji władz i urzędów sbrbowych (Dz. Praw P. P: N2 65 poz. 
391) i art. 7 i 8 ustawy z dn Ia 8 kwi etn ia 1919 r., w przedmiocie ob j ęcia 
przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na ziemia ch polskich. 
które wchodziły wsklad b. monarchjl austrjacko-węgiersk i ej (Dz. Praw P. P. 
N!? 31 poz. 261) zarządzam co następuje : 

§ 1. Przepis puktu 2 ustępu drugiego § 4 rozpo rządzenia z dnia 27 
kwietnia 1921 r. w przedmioc ie utwo rzenia iw skarbowych na obszarze wo
j e wództw: krakowskieg ::>, lwowskiego stanisławowskiego i tarnopolskiego (Dz. 
{.1st. R. P. N!? 41 poz. 254) otrzymuje następujące brzmienie: .likwidowanie 
:i przekazywanie do wypłaty emerytur i zaopatrzeń pensyjnych". 

§ 2. Rozporzą dzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 czerwca 1921 r. 

Min ister Skarbu: 
Steczlwwski 

439. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 9 lipca 1921 roku 

w przedmiocie postępowania c elnego przy obrocie zagranicznym 
o pakowan zwrotnych. 

Na zasadzie art. 11 i 21 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Prze
mysłu i Handlu o taryfie celnej 7. dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 
N, 51 poz. 314) zarządzam co następuje: 

§ 1. Postanowienie § 10 rozporządlenia Ministra Skarbu z dnia 13 grud
nia 1920 r. o postępowani:J celnem (Dz. Ust . R. P. N2 11 poz. 64) uzu· 
pełnia się jak następuje: 

"Urzędy celne I klasy mogą nadto uwainiać od cła bez osobnego upo
ważnienia (art. 11 poz. 7): 

a) zwrócone z zag ranicy, używane i znakami zaopatrzon e opakowa
nia zewnętrzne i wewnętrzne jako to: ·beczki, skrzynie, kosze, ku
fry, wózki, flaszki, słoje, butle i t. p., pochodzące niewątpliwie 
z krajowych przesyłek wywozowych, 

b) wymien io ne pod a) opakowania wywiezione w swoim czasie za
granicę w s tanie próżnym do nap ełn ien ia , o ile w myśl § 25 roz
porządzen i a nini ejszego podlegaj ą opłacie ce lnej . 

Przytoczone pod a) i b) opakowania mogą urzędy celne 
zwalniać od cła, tylko na . zasadzie przedstawionych zaświadczeń 
wywozu według dołąc zonego wzoru N2 11 i o ile opakow.ania te 




