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dn. '11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. N!l 51 pOl. 314)
i w my śl ustawy z dn. 6 grudnie 1923 r. o zastosowa niu stalej jednostki do obliczania danin, niektórych
, Innych dochodów publicznych oraz kredytów udzielanych przez instytucje pal'lstwowe i samorządowe
(Dz. U. R. P. z 1923 r. N2 127 poz. 1044) zarządza
się co następuje:

§ 3.

złotego

Minister Skarbu:

uchyla

się.

§ 3.

Rozporządzenie

niniejsze wchodzi

VI życie

Minister Skarbu:

W. Kuc!;arsl:i

życie

.

,

W. Kucbarski

z dnia 15 grudnia 1923r.
celem wylwmmia

ustavły

z dnia 14 listopada

1923 r. w przedmiDcie przepisów o patlstwowym
obowiązujących w roitU
gónlOś!ąs!<iej czc:;śd woje-

podatku dochodowym,
1923 na obszarze

wództwa

dnia 1 stycznia 1924 r.

niniejsze wchodzi w

'081.
Rozporz.ądzenie Ministra Skarbu

od 100 kg.

§ 2. Rozporządzenie jVHnistra Sk3.rbu z dnia
14 maja 1923 r. (w spraw ie podwyższenia opłaty za
skłC'. dowe (Dz. U. R. P. z 1923 r. N2 53 poz. 373)

Rozporządzenie

z dniem 1 stycznia 1924 r.

§ t. Wym ien ioną w § 52 rozporządzenia o postępovJaniu celnem z dn . 13 grudnia 1920 r. (Dz. U.
R. P. z 1921 r. NQ 11 poz. 64) opłatę za składowe
ustala się w wysolwści 0,02 franI<;a
wagi surowej za jeden dzieil.

N!! 1032-
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śląskiego

(Dz:. U. H. P. J.f2 120 poz. 968).

Na zasadzie aft. 4 ustawy z dr ia 14 listopada
1923 r. w przedmiocie przepisów o państwowym po- .
datku dochodowym, obowiązujących w roku 1923 na
obszarze górnośląskiej części województa ś'ląskiego
(Dz. U. R. P. NQ 120 poz. 968) - zarządza si~ co
nast~puje:

1080. '
Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dn ia

14

grudnia 1923 r.

w przedmiocie uzupełniania warunków pod
jakiemi zezwala s ic:; prywatnym fabrykantom wyrobów tytoniowych na dalszą produkcję tychże
wyrobów.
Na podstaw ie artykułu 62 ustawy z dnia 1 czerwca
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. N2 47
poz. 409), uzup ełniając rozporządze nie lV\inistra Skarbu
z dnia 19 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 23 poz. 142)
i z dnia 10 mClrca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 27 poz. 165)
zarządza się co nast~puje:

§ 1. Właściciele prywatnych fabryl, wyrobów
tytoniowych, którzy w myśl rozporząd zeniCl Ministra
Skarbu z dnia 19 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 23
poz. 142) i z ania 10 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 27
poz. 165) otrzymali dokumenty koncesyjne, u prawn iające ich do dalszej produkcji, tracą koncesje, jeżeli
fab ryki ich VI ciągu dVIU miesi~cy z~ rzęd ,.1 ;m~jd~ją
się \V sbnie "nieczynnyrn. W w'ypadkach tych winny
kompetentne w/adze skarbo\.ve oanośne dokumenta
kon cesyjne natychm ia st ściągnąć:.
Na wyjątki od tej zas<.:dy zezwalać może tylko
Dyrekcja Polskiego JV\onopolu Tytoniowego, jeśli zostanie uao wodnionem, że przerwę VI ruchu fabryki
spqwodowaly wypadki niezależne od fabrykanta, jak
strajki robotnicze i t. p.
§ 2. Z<l czynne bGdą uważane t:::: fabryki, których
produkcja VI cii~gu miesiąca wyniesie conajmniej 10%
(dziesięć procent) prlcciE;tnej produkcji miesięcznej. Przez przec:. iętną pr odu kcję miesi::;czną należy rozumieć dwun astą część ogólnej ilości kilogramów
surowca tytoniowego, przerobionego na gotowe wyroby w cią~u roku 1923.

D Z I F\

Ł

-I.

§ 1. § 2 ustawy śląskiej z dn. 18 stycznia 1923 r.
w przedmiocie pod3tku dochodowego (Dz. Ust. śląsk.
NQ 6 poz. 37) otrzymuje brzmienie następujące:
"Opodatkowaniu podlegają osoby fizyczn~ i niefizyczne (prawne), których dochód roczny prz.ekracza
2.000.000 mk. p."
§ 2. Upcs:1żenia służbowe, emerytury i wynagrodzenia za najemną pracę, o których mowa
\II punl<cie 5 § 4 ustaw'l śląskiej z dnia 18 stycznia
1923 r. - podlegają podatkowi dochodow.emu na
podstawie dziułt:l II niniejszego rozporządzenia.
Tego rodzaju dochodów nie włącza się do ogólnego dochodu, podlegającego opodatkowaniu iN myśl
przepisów us tuw y śląskiej z dnia 13 stycznia 1923 r.,
oraz przepisów działu I niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Punkt 3 części II § 6 ustawy ślClskiej
z dnia 18 s tycznia 1923 r. uzupełnia się slowami:
,,0 il e te wydatki łącznie nie przek raczają 24.000
mk. p.", natomias t punkt 4 C:!f~~ki II tegoż paragrafu
otrzymuje brzmienie następLljące: "premje, wpłacane
przez poda tn ika od ubezpie cze ń na wypadek śmierci
lub na dożycie, o ile nie prz er; raczają na rachunek
podatniku i członków rodziny, będf.icych nu jego
utrzymaniu, łącznie 24.000 mk. p. rocznIe".
I
§ 4. § 7 ustawy śląskiej z dnia 18 stycznia
1923 r. otrzymuje brzmienie następujące:
.
"Opodi:ltkowaniu podlegaj .. dochody osiągni~te
w i. 1922 lub wykązane w ostatnim zaml-mi~ciu rachunkowem roku operacyjnego 1922 lub 1921/1922".
§~. § 14 usta\vv śląskiej z dnia 18 stycznia
1923 r. otrzymuje brz~ienie następujące:

"Podatek dochodowy zarówno dla osób fizycznych, jak i niefizycznych, wymienionych w punktach
4, 5, 6 i 7 § 1 wymierza si<: według skąli nast~pu·
jącej:
/
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