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7. Od wszelkich innych wniosków; jak to: o we
zwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki, 
o. ogłoszenie postępowania spadkowego, o podniesi,e
ni~ decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawnienie spad· 
ku wakującego, działów, pozostawienie w niepodziel
ności, wdrozenie postępowania egzekucyjnego, od 
wniosków łącznych (dodatkowych) i t. p. 1.500.000 mk. 

8. Od protokułów faktycznego wydania listów 
zastawnych instytucji kredytowych 1/, cz~ść procentu 
od sumy nominalnej. 

9. Za wciągni~cie do wykazu hipotecznego tre
ści, za każdą treść ,,, ' • • . . . • 200.000 mk. 

10. Od odpisow z wykazów hipotecznych, wy
pisów i odpisów aktów notarjalnych, aktów stanu 
cywilnego, zaświadczeń z repertorjów i ksiąg opłat, p.o
świadczenia terminów, zamknięcia post~powania spad
kowego: 

za każdą stronic~ całą lub zaci~tą • 125.000 mk. 
najmniej jednak. . • . • . • . . 250.000 mk. 

Stronica arkusza powinna obejmować najmniej 
25· wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab. ' 
. ' · 11. Za ś\\fiadec~waz wykazu hipoteczqego spe
~cjalne (r9~umowane) . • . . . . . . 1,500.000 . mk. 
" 12. Od każdej pozycji świadectwa , zamieszkafi 
os6bmających ujawnione prawa vi wykazie hipo
tecznym. • . . • • • • • • • . " 200.000 mk . 
. ' najmniej jednak. • ' . • • • ' . 1.000.000 mk. 

\ . , ~ 

" § 2. Rozporządzenie niniejsze wch~zl w ży-
cie z dniem 1 stycznia 1924 r. ' .' ' . 

Jednocieśnie traci 'moc obowiązującą rozporzą
,dzenie Rady Ministrów z dn. 31 października 1923 
roku, w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych 
(Dz. U. R. P. N2 112 poz . . 897). 

" ~ . ~ , ~rezes Rady Ministrów: Witos 

Ministei SprawiedliwQści:St. Nowodworski 

tt02. 
. ," \ 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 6 grudnia 1923 r. 

w przedm.iocie przystąpienia wyspy Jersey, 
okręgu Guernes.ey i wyspy .Man do Konwencji 
z dnia 4 maja . 1910 r., dotyczącej zwalczania 

'handlu żywym towarem. 

, Podaje si~ niniejszem' do wiadomości,żenoŁą 
z dnia ' 23 września 1923 r., adresowaną do Rządu 
Republiki Francuskiej, Rząd ł\ngielski · zgłosił przy
stąpienie wyspy Jersey, okręgu Guernesey i wyspy 
Mao do Międzynarodowej ·Konwencji z dnia 4 ' maja 
1910 r. podpisanej w Par!>'żu, dotyczącej zwalczania 
handlu żywYn;1 towarem (Dz. U. R. P. z r. 1922 
N2 87, ' poz. 783). 

, Minister Spraw Zagranicznycb: Dmowski 

·1103. 

, Oświadczenie Rządowe 

z dnia 13 grudnia 1923 r. 

, w przedmiocie rozciągnięcia na wysp~ RJderney 
. postanowień Międzynarodowej Konwencji do
tyczącej ruchu automobilowego, podpisanej 

w Paryżu dnia 11 października 1909 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu F\ngielskiego, że do wyspy 
F\lderneyl stosowane będą od 1 maja 1924 r. posta
nowienia Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej 
ruchu automobilowego, podpisanej w Paryżu dnia 
11 października 1909 r. (Dz. U. R. P. z r. 1923N!186, 
poz. 668). 

Minister Spraw Zagranicznyćh: Dmowski 
I 

1104. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozu
mieni.u z Ministrem Przemysłu. ,i Handł 

z dnia 13 grudnia 1923 r. 

o .wprowadzeniu opłat ,.vywozowych od wywo
z"u seradeli, wyki~ peluszki i koniczyny. 

Na podstawie artykułu 18 ustawy z dnia 15 lipca 
1920 .r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. R. 
P. N2 79, poz. 527) i po zasiągnięciu zdania Główn'e
go Urz~du Przywozu i Wywozu zarządza się co na
st~puje: 

" _ § .1. -Ustanawia si~ , opłaty wywozowe od: 
Po z~ ta r y f Y c e I n e j: N a z wat o war u: 

62 ' p. 3 Seradela, wyka, peluszkl2 
i koniczyna 

, § 2. Opłaty wywozowe od seradeli, wyki, pe
Juszki i koniczyny będą pobierane ' w wysokości 100/0 
zysku wywozowego. ' 

§ 3. Wskutek zarządzenia § 1 mmeJszego roz
,porządzenia w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, 
Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra b. Dziel
nicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmio- . 
cle opłat wywozowych (Dz. U. R. P. N2 , 57, poz. 365) 
zmienionego rozporządzeniami Ministra Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 
28 marca 1922 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych 
od wywozu jaj (Dz. U. R. P. N2 28, poz. 230), z dnia 
23 pażdziernika .1922 r. o wprowadzeniu opłaty wy
wozowej od wywozu gęsi (Dz. U. R. P. N2 97, poz. 893), , 
z dnia 27 stycznia 1923 r. o wprowadzeniu opłaty 
wywozowej od cukru (Dz. U. R. P. N2 11, poz. 74), 
z dnia 16 maja 1923 r. ' o wprowadzeniu opłat wy
wozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobio
nego i osiki nieobrobionej (Dz. U. R. P. N2 54, 
poz. 381) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2 paź
dziernika 1923 r. (Dz. U. R. P. ' N2 120, poz. 970), 
ż dnia 7 czerwca 1923 r. o wprowadzeniu opłat wy
wozowych od -wywozu prosa, gryki, fasoli, grochu 
oraz drobiu bitego i żywego (Dz. U. R. P. N2 61, 
poz. 457). z dnia 30 sierpnia 1923 r. o wprowadze-
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niu opłat wywozowych od wywozu otrąb jęczmien
nych (Dz. U. R. P. N2 100, poz. 787), z dnia 
29 września 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozo
'wych od wywozu drzewa liściastego nieobrobionego 
(Dz. U. R. P. N2 102, poz. 800), z dnia 31 pażdzier
niką 1923 r. o wprowadzeniu opłat wyw~zowych od 
wywozu mit:sa końskiego (Dz. U. R: P. N2 124 poz. '1003), 
z dnia 1 grudnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wy
wozowych od wywozu ziemniaków (Dz. U. R. P. N2127, 
poz. 1048) po wyrazach "opłat od wywozu" dodaje 
się wyrazy: "seradeli, wyki, peluszki i koniczyny". 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze stosuje się do 
trzmzakcji zawal'tych po dniu 15 listopada 1923 r. 
, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

1105. 
I 

Rozporządzenie IV Ministra Skarbu 
z dnia 15 grudnia 1923 r. 

O przyjmowaniu przed terminem płatności po
datków zaliczek waloryzacyjnych. 

Na zasadzie art. 8 ustawy z dn. 6 grudnia 
1923 r. o wprowadzeniu stałej j'ednostki do oblicza
nia danin, niektórych innych dochodów publicznych 
oraz kredytów, udt;ielanych przez instytucje państwo
we i samorządowe -(Dz. U. R. P. N2 127 poz. 1044) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Kasy skarbowe przyjmują wpłaty zaliczek 
na poszczególne podatki waloryzowane przed termi
nem ich płatności i obliczają je według kursu franka 
złotego, obowiązującego dla wpłat danin publicznych 
w dniu uskutecznienia wpłaty. 

§ 2. r-,a wpłaty zaliczek na podatki kasy wy
dają specjalne pokwitowania z nową serją i odrębną 
numeracją. Kwity te oznaczone są napisem" wpłata 
zeliczki". 

Na każdy rodzaj podatków wydaje kasa oso· 
bny kwit. 

. § 3. Dla zapisywani!! wpłat zaliczek na podatki 
kasy skarbowe zakładają specjalne dzienniki pomo
cnicze na każdy rodzaj podatku oddżielnie i zapisują 
w nich . poszczególne . kwoty we frankach złotych 
I w markach polskich. 

§ 4. Wpłacane tytułem zaliczek kwoty zaracho
wują kasy na odnośne pozycje budżetowe. 

§ 5. Urzędy wymiarowe prowadzą ewidencję 
.wpłaconych na poczet podatków zaliczek, a po zało-

żeni u ksiąg bierczych przenoszą uiszczenia do tych 
ksiąg w kwotach, zarachowanych przez kasę. 

§ 6. W razie, gdyby wpłacona zaliczka prze
wyższała wymiar właściwego podatku lub gdyby pła
tnik został zwolniony od tego podatku, nadpłaty zali
cza sit: na poczet podatku tego samego rodzaju 
w innym okresie lub na inny podatek w tym samym 
okresie budżetowym. Zwroty wpłat zaliczek nie mo
gą być dokonywane. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dn. 1 stycznia 1924 r. 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

1106. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 18 grudnia 1923 r. 

O zastoso~aniu stałej jednostki do podatku 
od kapitałów i rent. 

Na mocy lIrt. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 
192,3 r. o zastosowaniu stałej jednostki do oblicza
nia danin, niektórych innych dochodów publicznych 
oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwo
we i samorządowe (Dz. U. R. P. N2 127, poz. 1044) 
zarządza sit: odnośnie do ustawy z dnia 16 lipca 
1920. r. o pódatku od kapitałów i rent (Dz. U. R. P. 
N2 76, poz. 517) i z dnia 1 maja 1923 r. w przed
miocie .zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 
16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 54, poz. 376) co 
następuje: 

Do art. 42 i 43 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. 
i art. 6 ustawy z dnia · 1 maja 1923 roku. 

§ 1. Kwoty wymienione w markach polskich 
przelicza sit: na franki złote według przeciętnej 
(1 frank = 8,303.33 mk~) wartości franka złotego 
z miesięcy lutego, marca i kwietnia 1923 r., poprze
dzających ogłoszenie ustawy z dnia 1 maja 1923 r. 
w przedmiocie zmiany niektórych postanowień usta
wy z dnia 16 lipca 1920 r. o podatku od kapitałów 
i rent. ' 

W szczególności przelicza sie:: 
1) kwotę - od 5.000 do 500.000 mk. na kwo

tt: od 0,60 do 60 franków złotych, 
2) kwotę - od 250.000 do 2,500.000 mk. na 

kwotę od 30 do 302 franków złotych. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dnia 1 stycznia 1924 roku. 

Minister Skarbu: W. Kucharski 
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