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w przeciągu dwóch lat od ogłoszenia niniejszego 
rozporządzenia złożyć egzamin praktyczny. 

§ 14. Kandydatom, którzy pełnią służbę nie 
w siedzibie komisji egzaminacyjnej i poddają się po 
raz pierwszy egzaminowi, należą się normalne djety 
i koszty podróży. 

§ 15. Niniejszęmu rozporządzeniu nie podle
gają kandydaci na urzędników rachunkowych i kaso
wych w służbie kolejowej, pocztowo - telegraficznej 
i wojskowej. Egzaminy praktyczne dla nich unor
mowane zostaną odrębnemi rozporządzeniami. 

§ 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obo
wiązującą dotychczasowe przepisy, wydane w przed
miocie normowanym niniejszem rozporządzeniem. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Wzór do § 12 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 26 listopada 
1923 r. (poz. 1045). 

ś W I 1\ D E C T W O. 

Pan .. _ .... _ .. _ ...... _ . .:..1 ___ o ._ ••• _. ____ •• _ 

(charakter służbowy) ________ _ 
poddał się w dniu ........ _._. __ ... _ ... _ ... ___ 19 ........... r. 
na zasadzie rozporz;~dzenia Rady Ministrów z dnia 
.... _ ... _. _____ ...................... _._ ......... 19 ......... .. r. (Dz. U. R. P. 
Ni poz. ) egzaminowi praktycznemu z umiejęt
ności rachunkowo-kasowej w służbie państwowej 
i żloiył go z wynikiem. ...... _______ . ___ .. _._ ...... _. ____ ... . 

(jednomyślnie. wi~kszością głosów) 
______ • daia 19_r . 

.. p. 

Przewodniczący komisjf: 

CzłORkowie: 
• 

1046. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 3 grudnia 1923 r. 

w sprawie podatku od kart do gry na obszarze 
górnośląskiej części województwa śląskiego. 

Na zasadzie art. 1 i 3 ustawy z dnia 16 marca 
1923 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowią
zującej ustawy z dnia 10 Ii{laja 1921 r. o regulowaniu 
podatków od spożycia, zuzycia względnie produkcji 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. 
N2 30, poz. 183) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1) § 1 niemieckiej ustawy o opodatko
waniu kart do gry z dnia 10 września 1919 r. (Dz. 

U. Rzeszy niem. str. 1643) otrzymuje następujące 
brzmienie: 

"P r z e d m i o t i w Y s o koś ć P o d a t k u. 

Karty do gry, prze4naczone do zużycia w kraju, 
podlegają podatkowi od zużycia. 

PodaŁek wynosi 100.000 mkp. od talji". 
2) § 2 ustęp drugi powołanej niemieckiej 

ustawy otrzymuje następujące brzmienie: "od kart 
do gry, przywiezionych z zagranicy, uiszcza sit; po
datek równocześnie z dem". 

3) W § 3 ustępie drugim powołanej niemiec
kiej ustawy skreśla się słowa: "i liczb~ kart"'-

4) § 33 powołanej niemieckiej ustawy skreśla si~. 
5) . § 34 powolanej niemieckiej ustawy otrzy

muje następujące brzmienie: "Przy przywozie kart 
do gry z obszaru W. M. Gdańska mają zastosowanie 
postanowienia art. 207 umowy polsko-gdańskiej z dnia 
24 października 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1922 roku 
Ni! 16, poz. 139). 

6) § 35 powołanej niemieckiej ustawy otrzy
muje następujące brzmienie: 

"C ł o. 

Karty do gry przywIezIOne zagranicy podle-
gają opłacie celnej według przepisów taryfy celnej". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
na obszarze górnośląskiej części województwa śląskie
go w ośm dni po ogłoszeniu i ?- tą chwilą ' przestaje 
obowiązywać rozporządzenie Sląskiej Rady woje
wódzkiej z dnia 20 lu tego 1923 r. w przedmiocie 
ujednostajnienia podatku od kart do gry (Dz. U. Śl. 
N2 11, poz. 72) . 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
powieża się Ministrowi Skarbu. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

1047. 

Rozporządz.enie Ministra Skarbu w porozu
mieniu z. Ministrem, Przemysłu i Handlu 

z dnia 31 października 1923 r. 

O dalszem podwyższeniu opłaty stemplowej od 
kart do gry. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 24 marca 
1923 r. w przedmiocie wyrówn ania opłat stemplo
wych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz. 
U. R. P. N2 44 poz. 296) zarządza się co następuje: 

§ 1. Opłatę stemplową od kart do gry, . usta
nowioną art. "1 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. w przed
miocie opłaty stemplowej od kart do gry (Dz. U. 
R. P. N2 101 poz. 666) w brzmieniu ustawy z dnia 
18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 35 poz. 204) 
a ostatnio podniesioną art. 4 ustawy z dnia 24 mar
ca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 44 poz. 296) podwyższa 
się na 100.000 mk. od talji. 


