NI! 132.

\

niepodlega surowszemu ukaraniu wedle
cej ustawy karnej.

obowiązują 

§ 22. Kary pieniężne, nałoż one na podstawie
§ 21 niniejszego rozporządzenia, wpływają na rzec

skarbu

•

śląskiego.

,

.'

§ 23. . Do państwowego podatku dochodowego,
pobieranego od dochodów z uposażeń słu żb owych,
emerytur i wynagrodzeń za najemną , p racę na zasadach, wyłuszczonych w niniejszym dziale II, ustanawia się dodatki na rzecz gmin miejskich i powiatowych związkó yv komunalnych w wysoKości 3% od
wypłaconego wynagrodzenia, podlegającego państwo
wemu podatkowi dochodowemu. Dodatki te będą
potrąca ne przez służbodawców r ównocześnie z podatkiem państwowym, pr2!yczem stosuje się przepisy
§§ '1 6-21 niniejszego ,"ozporządzenia.
D Z I fi

Ł

III.

Postanowienia ogólne:
Dck hód osiągnięty w markach niemieckich w okresach, oznaczbnych w § 4 nin iejszego
rozporządzenia należy celem wymiaru podatku na
rok 1923 przerachowywać na marki polskie według
relacji: 1 mk. niem. równa się 10 mk. pol.
Jeżeli obo wiązek podatkowy osób fi zycznych
'i prawnych rozpoczął się dopiero w roku 1923, należy dochód osi ąg ni ęty w markach niemieckich, przerachować na marki polskie wedł u g prze ci ętnego kursu
urzędowego z tego okresu czasu, z którego pochodzi dochód, miarodajny do ustalenia podstawy wymiaru:

§ 24.

1044) za rządza się od nośnie ' do ustawy z dnią 6
lipca ' 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudo wy !<rąju (Dz. U, R. P. N2 87 , poz 676) i do
rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia
25 wrześni a, wydanego w pOiOzumi8{liu z Ministrem
Skarbu , Ministrem Rolnictw3 i Dóbr Państwowych,
Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Sprawie·
d liwo ści, w celu wykonania ustawy z dnia 6 Iip'f
1923 r. o poborze' daniny lasowej na cele odbudowy
kraju (Dz. U, R. P. N2 105 poz. 823) co następuje:

Do art. 7 ustawy i do § 15 rozp.
,
§ 1. Wysokość daniny lasowej w ' ekwiwalencie gotówkowym, obliczona podług cen drewna
z miesiąca listopada 1923 r. w mar,kach polskich,
bę dzie obliczona na franki złote po przeciętnym
kursie franka złotego w listopadzie, który wynosił
432.650 marek za jeden frank złoty.

Uchyla się postanowienia zawarte w §§ 15,
20 ustęp trzeci i czwarty od wyrazów: "Robotnicy
służ ący . . . " do wyrazów: "bez oznaczenia wartości",
62 ustęp ostatni, 65, 67-a,. 75, 76 i art. VII ustawy '
, śląskiej z dnia 18 stycznia 1923 r.
§ , 26.

Rozporządzenie
ogłoszenia

niniejsze wchodzi w ży~
i obowiązuje na rok podat-

Minister Skarbu: W. Kucharski

1082.
Rozporządzenie Ministra Skarbu

•

z dnia 18 grudnia 1923 r.
lO

wydane w porozumieniu z Ministrem Robót
Publicznych w przed miocie zastosowania stałej jednostki do obUczania daniny lasowej.
Na Z"asadzie art. 5, 6, 7 i 11 ustawy z dnia 6
grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do
oblicza ni a d21nin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzi elanych przez instytucj e
państwow e i samorządowe (Dz. U. R. P. Ng 127 poz.

,

Do art. 13 ustawy i do §§ 30 i 32 rozp.
§ 2.

Obliczone w ' myśl § 1 niniejszego rozpodrewna, przeliczone na franki złote,
podstawę dla oznaczania- wysokości

rządz nia ceny
stano wić będą

grzywien.
./'

§ 3, Rozporządzenie niniejsze
cie z dniem 1 stycznia 1924 r.

wchądzi

w

ży

Minister Skarbu: W. Kucparski
Minister Robót Publicznych:

, § 25. Z wpływów państwowego podatku do<:hodowego pobierają gminy i związki komunalne 30%.

§ 27.
de z dniem
kowy 1923.

1563

Dziennik Ustaw. Poz. 1081, 1082 i 1083.

Łopuszański

1083.
Rozporządzenie

Ministm Skarbu
I

Z

I

dnia 18 grudnia 1923 r.

o zastosowaniu

stałej jednostki do podatku
od skrzynek depozytowych.

Na mocy art. 5, 6 i 11 ustawy z dnia ~ grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje
państwo we i samorządowe (Dz. U. R. P. N2 127,
poz. 1044) zarządza się odnośnie do ustawy z dnia
8 czerwca 1920 r. o podatku od skrzynek depozytowych (Dz. U. R. P. N2 50, poz. 305) i ustawy
z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowi e ń ustawy z dnia 8 czerwca 1920 r.
o podatku od skrzynek depozy'towych (Dz. U. R. P•
N2 54 poz. 377) co następuje:

Do art. 1 i 4 ustawy z dnia 1 maja 1923 r.
§ 1. Kwoty wyrażone w markach polskich,
przelicza się na franki złote według przeciętnej
(1 fqmk = 8303,33 mk.) wartości franka złotego z mie·
sięc y lu,t ego, marca i kwietnia 1923 r. poprzedzają
cych ogłoszen ie ustawy z dnia 1 marca 1923 roku
w przedmiocie zmi an niektórych postanowień usta-

