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314. 

Ustawa 
z dnia 24 marca 1922 r. 

W przedmiq,cie zmiany art. 17 ustawy z ' dnia 
26 paid;r.iernika 1921 r. o opłatach stemplowych 
od wel{sli (Dz. U. R. P. r. 1922 Ji2 38, poz. 313). 

1\rt. 1. Ustęp 2 art. 17 ustawy z dnia 26 paż
dziernika 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli 
otrzymuje brzmienie następujące: 

"Do plzekazów, ~piewających bądź na wyraźnie 
oznaczoną osobę fizyczną lub prawną, bądź na zle
cen:e lub na okaziciela, a sporządzonych na blankiecie 
firmy, uprawnionej do przyjmowania pieniędzy na 
cudzy rachunek, oraz zawierających w treści swej 
słowo "czek" i pole~enie do odnośn::j firmy na
tychmiastowej wypłaty pe wnej sumy z wierzytelności 
przekazującego, stosują się wpr~wdzie przepisy ni
niejszej ustawy, jednak z tą różnicą, że od przeka
zów takich pobiera się stałą opłatę w kwocie 5 ma
rek. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają za
stosowania, jeśli przekazy takie nie zawierają daty 
wystawienia, lub jeśli P'lszczono je w obieg przed 
uwidocznioną na n ich datą wystawienia; w tych bo
wiem wypadkach przekazy te podlegają takim samym 
opłatom stemplowym, jak weskle. Czeki Pocztowej 
Kasy Oszczędności są od opłaty stemplowej wolne". 

Rrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
si~ Ministrowi Skarbu oraz Ministrowi Sprav"iedii
wości. 

RrŁ 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
Z dniem ogłoszenia. 

Marszałek: 
Trąmpczyński 

Prezydent Ministrów: 
Antom Ponikowski 

Minister Skarbu: 
Micbalski 

Minister Sprawiedliwości: 
Sobolewsk, 

315. 

Usta'tVa 
z dnia 7 kwietnia 1922 f. 

W przedmiocie podwyżs~enia i zrówncmia sb
wek przy niektórych opłatach stemptowych (na

leżytościal'.;h). 

Rrt. 1. Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o pod
wyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opła
tach stemplowych (m:leżytościach bezpośrdnich 
i stemplowych) na obszarach b. zaboru ros jjskiego 
i austrjackiego (Dz. U. R. P. N2 73, poz . .498) ulega 
zmianom nastepujqcym: 

1. Stałą opłatę stemplową od podań, wymienia· 
nych VI art. 14 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
(Dz. P. P. P. NQ 14, poz. 145) i w poz. tar. 43, b. 1 
austr. ustawy z dnia 13 lutego 1862 r. (f\ustr. Dz. 
Ust. P. N2 89) podwyżsZ:1 sit:: na 3.000 mk. 

Takiej samej opiacie podlegają podania o za· 
twierdzenie statutu lub zmiany statutu spółek akcyj
nych lub komandytowych na akcje. 

2. Stałą opłatę stemplową od podań, wymie
nionych poz. tar. 43, b. 2) austr. ustawy z dnia 
13 grudnia 1862 r. (Austr. Dz. Ust. P. N2 89) pod· 
wyższa się na 500 m k. 

3. Stalą opłatę stemplową od podań, wymienio
nych w ari:o 11 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
(Dz .. P. P. P. N2 14, poz. 145) tudzież VI poz. tar. 43 
a 2; 43 c 1, 2, 3; 43 d; 43 e; 43 f; 43 h; austr. usta
wy z dnia 13 grudnia 1862 r. (f\ustr. Dz. Ust. P. 
N2 89), podwyższa się na 200 mk. 

4. Podania o'zezwolenie na nabycie nieruchomości 
przez obcokrajo 'ł.'ca (u-stawa z dnia 24 marca 1920 r. 
Dz. U. R. P. N2 31, poz. 178) podlegają opłacie 
w wysokości 5.000 marel~. 

5. Podania, któremi petent żąda zmiany decyzji 
w przedmiocie daniny publicznej podlegają opłacie 
w wysokości 50 marek. 

Stawki, wymienione w punktach 1 do 5 niniej
szego artykułu, odn'oszą si <~ do pierwsz:::go arkusza 
podania. l\:azdy d:1lszy arkusz podania podlega opła
cie stemplowej w kwocie 50 marek. Takiej samej 
opłacie po 5_0 mk. podlega każdy arkusz drugiego 
i dalszych egzemplarzy podania, wniesionego VI dwóch 
lub więcej egzemplarzach. 

6. Podania, wnoszone GO władz i urzędów sa
morządowych VI sprawach, należących do własnego 
lub poruczonego zakresu działania gmin lub związ
ków samorządowych, nie podlegają opłacie stemplo
wej na rzecz Państwa. 

7. Od każdego włącznika do podania, podle
gającego opłacie stemplowej, należy uiścić opłatę 
w kwocie 50 marek. 

8. Stałą op tatę stemplową od świadectw, wy
mienionych wart. 30 i 31 dekretu z dnia 7 lutego 
1919 r. (bz. P. P. P. N2 14, poz. 145), tudzież w poz. 
tar. 116 a, aa, austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r~ 
(Rustr. Dz. Ust. P. N2 89), podwyższa się na 200 mk. 
od pierwszego, a na 50 mk. od każdego dalszego 
arkusza. 

9. Ustanowioną wart. 1, 8 i 16 ustawy z dnia 
16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 73, poz. 498) stałą 
opłatę stemplową od pełnomocnictw podwyższa się 
na 100 marek. -

Pełnomocnictwo, wystawione przez osobę, która 
pozostaje lub pozostawała VI stosunku służbowym, 
a upoważniające do podjęcia w jej imieniu poborów 
służbowych lub należytoś:i emerytal nej, jest wolne 
od oplal:y stemplowc:j. 

l\rt. 2. Stałe opłaty stemplowe, ustanO\'1ione: 
1. W poz. 14 taryfy, ogłoszonej rozporządze

niem b. Generał Gubernatora 'V-iarszawskiego z dnia 
19 lipca 1916 r. (Dz. Rozp. N2 40, poz. 127), w poz. 
tar. 73 i 95 austr: ustawy z dnia 9 lutego 1850 r. 
(F\.ustr. Dz. Ust. P. N2 50), wart. 14 punht 3 lit. ·d) 
ros. H .. t~Wy o opłatach (Ros. Zb. Pr. tom V. wyd. z 1903r.) 

,. 



,Ng 38. Dziennik Ustaw. Poz. 315 i 316. 
\ 583 

--- --------- -------- -

od wyciągów z ksiąg metrykalnych, podwyższa się 
na 50 marek; 

2. W , art. 32 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
(Dz. P. P. P. N2 14, poz. 145) tudzież w poz. tar. 
2 lit. a), b) austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. 
(Rustr. Dz. Ust. P . .N2 89) od odpisów i VI poz. tar. 7 
lit. h) <lustr. ustawy z dnia 9 lutego 1850 r. (Rustr. 
Dz. Ust. P. N2 50) od dyplikatów podwyższa się na 
100 marek od każdej stronicy. Stronicę zaczętą uwa
ża się za całą. 

Jeżeli strona, żądająca poświadczenia zgodności 
z orygin ałem, sama sporządziła odpis, to opłata za 
poświadczenie zgodności wynosi 50 mk. od każdej 
stronicy odpisu. 

3. W poz. tar. 7 lit. g) au str. ustawy z dnia 
9 lutego 1850 r. (Pmstr. Dz. Ust. P. N2 50) od wy
mienionych tam licencji i t. d. podwyższa się na 
500 mk.; 

4. W poz. tar. 101 I R. b. austr. ustawy z dnia 
13 grudnia 1862 r. (w brzmIeniu, ustalonem w § 12 
lit. a), c) austr. ces. rozp. z dnia 28 sierpnia 1916 r. 
Rustr. Dz. Ust. P. N2281) od kolejowych listów prze
wozowych podwyższa się na 50 mk.; 

5. W poz. 8 taryfy stemplowej niemieckiej od 
zezwoleń na używanie motorowych środków przewo
zowych podwyższa się d z iesi ęciokrotnie; 

6. Stałą opłatę stemplową, ustanowioną w poz. 43 
taryfy stemplowej pruskiej (ogłoszonej rozporządze
niem pruskiego Ministra Skarbu z dnia 30 czerw·ca 
1909 r. Zb. Pr. str. 535) od świadectwa nadania oby
watelstwa, podwyższa się na 5.000 marek. 

Rrt. 3. Stałą opłatę stemplową od kart do 
gry, ustanowioną wart. 1 ustawy z dnia 18 marca 
1921 r. (Dz. U. R. P. .Nł.! 35, poz. 204), podwyższa 
się na 300 mk. 

Wszyst~ie inne stałe opłaty stemplowe (należy· 
tości), które wedle dotychczasowych przepisów wy
noszą mniej niż 20 mk. - z wyjątkiem opiaty stem
plowej od czeków (art. 17 ustawy z dnia 26 paździer
nika 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli 
(Dz. U. R. P. Ng 33, poz. 313) oraz z wyjątkiem na
leżytości sądowych, wymienionych w taryfie, załączo
nej do austr. _ cesarskiego rozporządzenia z dnia 
15 września 1915 r. (Hustr. Dz. Ust. P. N2 279) pod
wyższa się na 20 marek. 

flrt. 4. -Wyrażone sumą stałą wymiary kar pie
niężnych, przewidzianych VI przepisach ustawowych 
o opłatach stemplowych (należytościach), w szczegól
ności też w ustawie niemieckiej z dnia 26 lipca 
1918 r. (Dz. Ust. str. 779) o podatku od obrotu, 
podwyższa się dziesięciokrotnie. 

flirt. 5. Jeśl i z obliczenia należytości skalowej 
przy zastosowaniu jednej ze skal, obowiązujących 
w b. zaborze austrjackim, wypada kwota z ułamkiem 
marki, należy ten ułamek zaokrąglić wzwyż do peł-
nej -marki. ' 

Sumę 35 marek, do której uiszczanie należy
tości skal owej znaczkami stemplowemi jest obo
wiązkowe (§ 6 8ustr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. 
Dz. Ust. P. N289) podwyższa się do kwoty. 3.000 mk. 

1\rt. 6. W celu ujednostajnienia i uproszczenia 
przepisów ustawowych o opłatach stemplowych (na
leżytościach) upoważ)1ia siE; Ministra Skarbu: 

1. Do rozciągnic;:cia mocy obowiązującej prze
pisów ustawowych z tej dziedziny, obowiązujących 
w poszczególnych dzielnicach Rzeczypospolitej Pol
skiej, na inne dzielnice; 

2. Do uchylenia przepisów ustawowych, obo
wiązujących w poszczególnych dzielnicach, ewentual
ni'e zastąpienia ich przepisami,obowiązującemi w in
nej dzielnicy; 

3. Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczy
pospolitej Polskiej postanowień ustawy niniejszej oraz 
utrzymanych w mocy przepisów ustawowych, doty
czących poszczególnych przedmioiów w zakresie opłat 
stemplowych, w dotychczasowe m ich brzmieniu albo 
zmienionych w myśl postanowień, zawartych w po
przednich ustępach niniejszego artykułu, w formie 
tekstu jednolitego z kolejną numeracją paragrafów, 
niezależną od użytej w pierwotnym tekście ustawow,ym. 

f\rt. 7. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się [v',inisŁrowi Skarbu w porozumieniu z właściwymi 
ministrami. 

1\rt. 8. Rrt. 6 i 7 niniejszej ustawy wchodzą I 
w życie z dniem jej ogłoszenia; reszta jej postano
wień wchodzi w życie w miesiąc po jej ogłoszeniu. 

Ustawa niniejsza wraz z wydanemi na jej pod
stawie rozporządzeniami traci moc obowiązująCZl 
w dniu 1 stycznia 1924 r. 

J\\arszałek: 

Trąmpczyński 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Ponikolllski 

Minister Skarbu: 
Mieba/ski 

316. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 4 kwietnia 1922 r. 

w przedmiocie składania kaucji przez zagra
niczne zakłady ubezpieczeń, działające na ob
szarach b. Monarchji P..ustro-Węgierskiej, wcho-
dzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 28 patentu ces. z dnia 26 
listopada 1852 r. (au str. Dz. U. P. N!l 253) i art. 25 
dekretu o tymczasowej organizacji władz naczelnych 
z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz. Pr. K. P. N21, poz. 1), 
oraz w myśl § 17 razp. austr. l>'\inisŁrów Spraw We
wnętrzn.ych, Sprawiedliwości, Handlu i Skarbu z dnia 
5 marca 1896 r. (austr. Dz. Ust. P. N2 31) zarządza si~ 
co następuje: 

§ 1. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń, działa
jące na obszarach b. fv\onarchji Rustrjacko-Węgier
skiej, wchodzących w sklad Rzeczypospolitej Polskiej, 
na zabezpieczenie umów, zawartych na tych obsza
rach mają składać kaucję' w myśl niniejszego co.
porządzenia. 
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