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1115.
Rozporządzenie

Ministra Skarbu

z dnia 18 g rudni a 1923 r.

w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 6grudnia 1923 r. o zastosowaniu sta ł ej jednostki do
oblićz enia dan in, niektóry c h innyc h dochodów
publicznych oraz kredytów, u dzielanych przez
instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U.
R. P. N2 127 poz. 1044), w zakresie opłat stemplowych.
Na podstawie art. 7, 8 i 11 ustawy z d nia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu sta łej jednostki do o bliczenia d anin, nie których innych dochodów pu blicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje
państwowe i samorz ądO\,lJe (Dz. U. R. P. N2 127,
poz. 1044) zarządza si~ co nast~puje:

§ 1. Wymiary opiat stemplowych (należytości
stemplowych \ i bezpośrednich) oraz ka r i' podwy ż e k ,
nakładanych z powodu
przek roczenia przepisów
o opIa tach stemplowych, dokonywa ne poc zą wsz y od
dnia 1 stycznia 1924 r . przez wład z e ska rbowe lu b
przez inne władze i urzędy p ańst wowe , czy to w formie nakazu płatniczego, czy t e ż be z taki ego na ka zu
(wymiary doraźne), maj ą b y ć uskutecznione we frankach złotych.
Przepis ten nie dotyczy opłat, pobi e ra nych przez
notarjuszów.
O ile stawka opłaty określoną jest w oba·
przepisach w markach polsk ich, wym iaru
(§ 1) dokonywa s i ę w ten sposó b, że przedewszystkiem oblicza si~ s u mę n a le żnej op łaty , ka ry (wie lokrotnej) albo podwyż ki w m arkac h pols kich; na stęp 
nie zaś kwotę tę przelicza si ę na franki złote, dzie l(tc ją przez liczbę, wy r a ż ając ą wartość fran ka złotego
, w dniu powstania obowiązku do ui szczenia opłaty
stemplowej_
Przepis zawarty w ustępie poprzednim stosuje
się również wówczas, gdy stawka opłaty wyra ż ona
jest w ustawie w formie procentowej.
Wymiaru kary, określonej w przep isach obowi<1zujących (§1) w markach polskich. dokonywa s i ę
przedewszystkiem w markach wed ł ug s tawki , obowiązującej VI chwili wydania decyzji o ka rze,!El naste'lpnle pr;!:elicza się kwotę kary na fr anki zlote
z uwzględnieniem warto ś ci franka złoteg o w dniu
wydania decyzji o karze,

§ 2.

wi~zuj ących

§ 3. Osobom, obo w iązanym do uiszcze nia opła
ty, służy prawo wpłac e nia zalic zek na nal eżną od
nich opłat~; kwoty, wpłacon e na ten cel, będ ą przy
wymiarze opłaty uwzgl ę dnione po zwaloryzowan iu
wedle kursu franka złotego , miarodajnego w dni u
uśkutecznienia wpłaty zaliczki.
§ 4. Osoby i instytucje, które w myśl obowią
zujących przepisów albo s pecja lnych zezwol e ń wpła
cają opłaty stempl owe go tó w ką
bez urzędow ego
wymiaru w ten sposób, ż e s um ę opIat n ależnych
w ciągu pewnego okresu wpłacają po upływie tego
okresu, mogą bez przeliczenia na franki złote uiszc zać

op łaty,

nal eż ne

za czas od dnia 1 do 15 każdego
- do dn ia 22 teg oż miesiąca, opłaty zaś,
należ n e za czas od 16 do ko ńca miesiąca - do ania
7 m ies iąca n Clstęp n e go i w takim razie nie ma zastosowan ia waloryzacja przez prze!i(.!zanie należności
na fra nki złote.
m iesi ąca

Opłaty, n i e wpła con e w powyższych terminach,
ul egaj ą przeliczeniu na franki złote w ten sposób,
że sumę o płat, nal e ż n ych w każdym miesiącu, dzieli
si ę p rzez przeciętną warto ść franka złotego w danym mi e siąc u , o~Jła szaną na podstawie § 3 rozpo'
r zą dzeni a
Ministra Ska rbu z dnia 18 grudnia
1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do państwo
we go podatk u p rze m ysłowego (Dz. U. R. P. N2 134

poz. 1112).

§ 5.

W p rzedmiocie opiat stemplowych od
co następuje:
1) Czwar ta rata zaliczki na op~aty, należne za
1923 r., winna b yć uiszczoną w terminie, przewidzianym wart. 9 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r.(Dz.U.
R.- P. N2 75 poz. 509), bez przeliczenia na franki zło
te. Osta tecz ne usta lenie wys o kości opłaty za 1923 r.
nastąp i w te n sposób, że obliczy się przedewszystkie m opłaty należne za cały rok 1923 w marka'c h
polskich, n ast~ p l1 i e potrąci się kwoty marek polskich, uiszczone jako zaliczki na te opłaty, a różni·
cę przyp ad ającą jeszcze do uiszczenia przeliczy si~
na fra nki złote, dzielą c ją przez liczbę, wyrażającą
kurs fra nka złote go, który o bowiązywać będzie w dniu
1 stycznia 1924 r.
2) Raty za li czek na opłaty za czas od 1 styczni a 1924 r. (a rt. 9 ustęp pierwszy ustawy z dnia 16
lipca 1920 r. Dz. U. R. P. N2 75 poz. 509), winny
b y ć obliczane
sposób następujący:
Sumy wpła co nyc h składek i wypłaconych sum
ubezpi eczenia za każdy' miesiąc przelicza się na franki
zlata wedle przeci ętnego kursu franka złotego w da·
nym m i esi ą cu, o głaszanego dla obliczenia państwo- ·
weg o podatku przemysłoweg o (§ 4 ustęp drugi roz·
po rządz e n i,a niniejszego).
Kwoty o p łat, obliczone od
tych sum za każdy miesiąc, winny być, jako zaliczka,
wpła con e najpóż niej do ko ńc a następnego miesiąca
w tej kwocie m arek polskich, która wyniknie z przeliczenia n a leżn ej sumy franków zło tych wedle kursu
franka w dniu uiszczenia zaliczki.
Ostateczne obliczenie op łat za rok cały ma być
z łożone w term inie i w tr ybie, określonych w ust~
pach drugim, trzecim i czwartym powołanego wyżej
a rt. 9 ustawy z ' d nia 16 lipca 1920 r. oraz w § 27
rozporządzeni a wykonawczego z dnią 27 września
1920 r. dla b. dzielnic austrjackiej i rosyjskiej (Dz.
U. R. p, N2 93 poz. 617), względnie z dnia 17 marca 1922 r. dla b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P.
N2 24 po z, 205), l następującemi zmianami:
Kwoty roczne całego obrotu, tak podlegającego
opł a c ie , jak i wolnego od opłaty, w poszczególnych
d z iałach ub e z pieczeń, m ają być: wykaza ne osobno
w markach polskich i we frankach złotych l1a podstawi e ze stawie!'l m iesięcznych, sporządzonych VI sposób prze pisa ny w pu nkcie 2 ustęp pierwszy niniejszego parag rafu; w a nalo~Jiczny sposób ma być wykazaną podstawa wymia ru opłaty (§ 27 punkt 3 powołanych rozparz. wykon.).

ube z pi e c zeń z a rząd za się

w
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Łączna suma zaliczek, wpłaconych w ~iągu roku, i to zarówno miesięcznych, wpłaconych stosownie do przepisu zawartego w punkcie 2, ustępie
drugim nini ejszego roz porządzenia, jakoteż dobrowolnych (§ 3 niniejszego rozporzą dzenia), ma być
wykazaną tak w markach polskich jak i we frankach
złotych według wartości franka złotego w dniu wpła
cenia zaliczki.
Różnic~ między

roczną sumą

wykazać

§ 7.

W przypadkach, w których przy zastosoma być uwzględ
czas do 1 stycznia
1924 r., należy uwzględniać ją wedle tabeli, podanej
Vi § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18
grudnia 1923 r. w sprawie zastosowania stałej jednostki podatkowej do podatków: spadkowego i od
darowizn (Dz. U. R. P. Ne 134 poz. 1114).
rozporządzenia niniejszego
nioną wartość franka złotego za

waniu

Jeśli

Minister Skarbu: W. Kucbal'ski

(punkt 5

§ 6. W przypadkach, w których władze, wymienione w § 1 niniejszego roz porządzenia, dokonały już przed dnie m 1 stycznia 1924 r. wymiaru opłat
stemplowych (należytości stemplowych i bezpośred
nich)" a wymierzona opłata nie została jeszcze przed
tym dniem całkowicie zapłaconą, należy niewpłaco
ną kwotę opłoty przeliczyć na franki złote, dzieląc
niewpłaconą sumę marek polskich przez liczbę, wyrażającą kurs franka złotego, który obowiązywać bę
dzie w dniu 1 stycznia 1924 r.
Przepis powyższy stosuje się również do przerachowania niewpłaconych do dnia 1 stycznia 1924 r.
kar, grzywien i podwyżek, nałożonych z powodu
przekroczenia przepisów o opłatach stemplowych,
jak również kar za zwłokę, narosłych do dnia 1 stycznia 1924 r., oraz kosztów egzekucyjnych./""

§ 8.

na całym obszarze Rzeczypospolitej Pols ~iej z wyjąt
kiem górnośląskiej części Województwa Sląskiego.
Z dniem tym przest ają obowiązywać art. 12, 13
i 14 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. (Dz. U. R. p,
N2 44, poz. 296).
.

opłat należnych,

sumą zaliczek wpłaconych na te opłaty
powołanego wyżej paragrafu 27), należy
wyłączn i e we frankach złotych.

a

Ng 134.

przy zastosowaniu niniejszego roz-

porządzenia wyniknie kwota franków złotych więcej
niż o jednem miejscu dZies iętnem, a zarazem setne
części . franka złotego wynoszą 5 lub więc.ej, to zaokrągla się ją wzwyż do pełnej dziesiątej części franka złotego; w przeciwnym razie setne i dalsze części
franka złotego opuszcza się.

§ 9. Uiszczenia należności, obliczonych na zasadzie rozporządzenia niniejszego we frankach zło
tych, uskutecznia się w markach polskich według
wąrtości franka złotego w dniu uiszczenia nąleżności.
Jeśli z przeliczenia należnej sumy franków zło
tych na marki polskie, dokonanego przy wpłacie należności, wyniknie suma marek polskich niepodzielna przez dziesięć tysięcy, a zarazem cztery ostatnie
cyfry tworzą liczbę 5.000 lub więcej, to zaokrągla
się ją wzwyż do kwoty podzielnej przez dziesięć t ysiE!cy; jeśli ostatnie cztery cyfry tworzą liczbę niższą
niż 5.000, to cyfry te zastępuje się zerami.
Przepis powyższy o zaokrąglaniu kwot, wyrażo·
nych w ma rkach polskich, stosuje się, rów!lież pr~y
obliczaniu tych opłat stemplowych, ktpre me ulegają
przeliczeniu na franki złote; wyjątek stanowi opłata
stemplowa od czeków.
§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1924 r. i ma zastosowanie

1116.
Rozporządzenie Mini~tra

Skarbu

z dnia 18 grudnia 1923 r.
O wykonaniu ustawy z dnia 2 lipca 1921 r.
o podatku giełdowym (Dz. U. R. P. N2 73 poz. 500).

Na podstawie art. 17 i 30 ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym (Dz. U. R. P. Ne 73,
poz. 500) oraz na podstawie art. 1, 7 i 11 ustawy
z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publiczn ych oraz kredytów, udzielanych przez
instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P.
N2 127 poz. 1044) zarządza si~ co następuje:

§ 1. §§ 21, 33, 35, 37 i 40 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1921 r. o wykonaniu
ustawy ź dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym
na obszarze b. dzielnic rosyjskiej i austrjackiej (Dz.
U. R. P. N2 73 poz. 501) otrzymują brzmienie następujące:
.
,,§ 21. Handlujący papierami wartościowemi
(§ 10, ustęp pierwszy) oraz pośrednicy (§ 10, ustęp
drugi) mają po upływie każdego okresu półmiesięcz·
nego, . obejmującego czas od dnia 1 do 15 włącznie
względnie czas od dnia 16 do końca miesiąca, dokonać podsumowania kolumny 10 rejestru (załącz
nik N2 ·1 do § 10) względnie tej kolumny księgi
maklerskiej, która jest przeznaczona dla podatku
giełdowego § 17 punkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1923 r., Dz. U. R. P. N2 53 poz. 372).
Kwotę, w ten sposób obliczoną, należy wnieść
do kasy skarbowej, załączając deklarację. W deklaracji należy zaznaczyć, że chodzi o podatek giełdo·
wy, oraz wymienić okres, za który się płaci.
Handlujący papierami wartościowemi ma uiścić
podatek: za pierwszy okres półmiesięczny-najpóź
niej do dnia 22 danego miesiąca, za drugi okresnajpóżniej do dnia 7 miesiąca następnego.
Pośrednik ma uiścić podatek: .za pierwszy okres
półmiesięczny-najpóżniej przed upływem danego
miesiąca, za drugi okres-najpóźniej do dnia 15 miesiąca następnego.

Płatnik
winien kwity kasowe, stwierdzające
uiszczenie podatku, przechowywać przez lat pięć po
upływie roku kalendarzowego, w którym nastąpiło
uiszczenie. Kwity mają być uporządkowane według
dat uiszczenia".
"§ 33. Po upływie każdego okresu półmiesięcz
nego, obejmującego czas od 1 do 15 włącznie, względ
nie czas od dnia 16 do końca miesiąca, należy dokonać podsumowania kolumny 7 rejestru (załącznik
NI! 2 .do § 32)_

