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106. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 31 stycznia 1923 r. 

w przedmiocie przekazania miejskiej komisji 
szacunkowej wymiaru państwowego podatku 

dochodowego na obszarze m. Włocławka. 

Na zasadzie art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 
4 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych 
postanowień ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. 
R. P. N2 82, poz. 550) o państwowym podatku do
chodowym i podatku majątkowym (Dz. U. · R. P. 
N2 29, poz. 232) zarządza się co nastę~uje: 

§ t. Czynności komisji szacunkowych, przewi
dzianych w części pierwszej art. 31 ustawy z dnia 
16 lipca 1920 r., dotyczące ustalenia dochodów, po
dlegających opodatkowaniu na rok podatkowy 1923, 
oraz wymiar podatku dochodowego na tenże rok 
dla osób fizycznych i spadków wakujących (nie ob
jętych) tudzież osób prawnych nie obowiązanych do 
publicznego składania rachunków, o ile miejscem 
opodatkowania wspomnianych podmiotów podatko
wych jest w myśl art. 29 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. 
obszar m. Włocławka, przekazuje się miejskiej komi
sjiszacunkowej, wybranej przez Radę miejską m. 
Włocławka. 

§ 2. Miejska komisja szacunkowa składa się z prze
wodniczącego, dwóch zastępców mianowanych przez 
Ministra Skarbu, delegata Skarbu Państwa, wyzna
czonego przez dyrektora izby skarbowej, tudzież 
z dwunastu ~zJonków i tyluż zastępców, wybrar. j ch 
przez Radę miejską m. Włocławka zj grona płatni-
ków podatku dochodowego. . 

Delegatowi Skarbu Państwa służy prawo zgło
szenia protestu przeciw uchwałom mi ejskiej komisji 
szacunkowej w terminie dwutygodniowym od dnia 
powzięcia uchwały narówni z przewodniczącym ko
misji szacunkowej (art. 69 ustawy z dnia 16 lip-
ca 1920 r.). • 

Przy wyborze członków .... i zastępców członków 
miejskiej komisji szacunkowej mają zastosowanie 
postanowienia ostatniej części art. 33 oraz artykułów 
37-39 ustawy z dnia 16 lipcd 1920 r. 

§ 3. Ustalenie dochodów, podlegających opo
datkowaniu, uskutecznienie wymiaru podatku docho
dowego, nakładanie grzywien i kar pieniężnych oraz 
załatwianie odwolań i protestów przez miejską ko
misję szacunkową i jej przewodni C?:ącego odbywać 
się winno ściśle według postanowi~ń ustawy z dnia 
16 lipca 1920 r. i ustawy z' dnia 4 kwietnia 1922 r. 
oraz odnośnych przepisów rozporządzeń Ministra 
Skarbu z dnia 14 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 48, 
poz. 298) i .22 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 35, 
poz. 301). 

§ 4. Prawa i obowiązki urz,ędu skarbowego 
podatków i opłat skarbowych w m. Włocławku, zwią
zane z wymiarem na rok podatkowy 1923 podatku 
dochodowego dla płatników na obszarze m. Włocław
ka w zakresie działalności komisji szacunkowej, 
względnie jej przewodniczącego, tudzież dotyczące 
poboru tegoż podatku przechodzą na magistrat m. 
Włocławka. Natomiast prawa i obowiązki wynikają
ce z postanowień działu II ustawy z 4 kwietnia 1922 f., 

pozostają w kompetencji wymienionego wyzej urzę
du skarbowego. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski . 

107. 

Rozporządzenie Ministni Przemysłu i Handlu 
z dnia 12 lutego 1923 r. 

w· przedmiocie podwyższenia opłat za czynno
ści. urz~dów miar. 

Na podstawie art. 23 dekretu o miarach z dnia 
8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 15 poz. 211), roz
porządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 
28 maja 1921 r. o miarach (Dz. U. Min. b. Dz. Pr. 
N2 20 poz. 138), oraz rozporządzeń Rady Ministrów 
z dnia 17 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100 
poz. 716), z dnia · 5 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. 
N2 104 poz. 752) i z dnia 16 czerwca 1922 r. (Dz. 
U. R. P. N2 52 poz. 470) zarządza się co następuje: 

§ t. Wszystkie bezwzględne "'stawki opłat, wy
mienione w rozporządzeniach Ministra Przemysłu 
i Handlu: z dnia 13 maja 1922 r. o opłatach 
za czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. N2 39 
poz. 326) oraz z dnia 24 maja 1922 r. w przedmio
cie opłat, pobieranych przez urzędy miar za prze
wóz narzędzi mierniczych, zatrzymanych przy rewi
zjach handlu (Dz. U. R. P. N2 40 poz. 343), pod
wyższa się o 500%. 

§ .2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 20 lutego 1923 r. 

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 gru
dnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za 
czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. N2 115 poz. 1041). 

Minister Przemysłu i Handlu: Stefan Ossowski 
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