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1145. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 
z dnia 18 grudnia 1923 r. 

VI przedmiocie zmiany brzmienia artykułu 12 
rozporz.ądzeni. o taryfie celnej z dnia 11 czerw

ca 1920 r. 

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodaw
czego z dnia 1 sierpnia 1919 r. oraz uchwały Rady . 
Ministrów z dnia 26 mZlja 1919 r. zarządza sit; co 
nast~puje: 

§ 1. Rrtykuł 12 rozporządzenia Ministrów Skar
bu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej i dn. 
ll-go czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 51 poz. 314) 
otrzymuje następujące brzmienia: 

Rrt. 12. 

W porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu 
I Handlu MinistrsŁwo Skarbu może zezwalać: 

I. a) na czasowe wprowadzanie z zagranicy 
bez da surowców, pólfabrykantów i wyro
bów przemysłowych w celu uszlachetnienia 
ich w kraju (wykończenia, przerobu i t. p.) 
i nastf;pnie wywiezienia z powrotem zagra· 
nicę (obrót uszlachetniający czynny); 

b) na czasowe wprowadzanie z zagranicy bez 
da cz~ści skłddowych imaterjałów po moc
ciczych, służących do wyrobu w kraju pó!fa
brykatów i fabrykatów, przeznaczonych do 
wywozu zagranicę (obrót uszlachetniający 
czynny); 

c} na wywóz zagranicę ląajowych towarów ce
lem uszlachetnienia ich (wykończenia, prze
robu i t. p.) za zwolnieniem tych towarów 
przy powrotnym przywozie da kraju w sta
nie uszlachetnionym od cła całkowicie lub 
też częściowo (obrót uszlachetniający bierny). 

POzwolenia na tego rodz3ju uszlachet
ni~nja mogą być udzielane jedynie dla nie
których kategorji towarów i to tylko w tych 
wypadkach, gdy u~zlachetni enia nie można 
dokonać w kraju w dostatecznej mierze, lub 
w równie dobrym stopniu jak zagranicą, 
oraz w wypadkach, gdy chodzi o doświad
czenie w celu wypróbowania nowych proce
sów fabrykacyjnych lub nowych wzorów; 

d) m.l czasowe wprowadzanie z zagranicy przed
miotów uszkodzonych lub zużytych celem 
uskutecznienia w kraju naprawy lub doprowa
dzenia ich do pierwotnego stanu i następnie 
wywozu z powrote m zagranicę (obrót repa
racyjny czynny); 

e) na wywóz przedmiotów zagranicę celem na
prawy za zwolnieniem ich przy powrotnym 
przywozie do kraju od cia cG:łkowicie, lub 
też częściowo (obrót reparacyjni bierny); 

f) na czasowe wdrowadz anie z zagranicy bez 
cła towarów, przeznaczonych na niepewną 
sprzedaż (np. międzynarodowe jarmarki, tar
gi, kontrakty, konkursy przemysłowo-handlo
we i t. p.), jak również na wywó-z. za9ranic~ 

w tym samym celu krajowych towarów za 
zwolnieniem ich od cła przy powrotnym przy
wozie do kraju; 

g) na czasowe wprowadzanie z Zagranicy bez 
~ła towarów do p rze,ś:iowego użytku oraz 
do wy,próbowania lub naśladowania, jak róW~ 
njeż ~a wywóz zagranicę w tym samym ce
lu krajowych towarów za zwolnieniem ich od 
cła przy powrotnym przywozie do krZlju. 

II. Warunki na jakich b~dą udzielane pozwo~ 
lenia przywozu i wywozu towarów, w wypl!ldkach 
przewidzianych w p. I. niniejszego artykułu ustali 
każdorazowo Ministerstwo Skarbu. . 

Pozwolenia te jednak bf;dą wydawane pod wa
runkiem złożen ia zabezpieczenia celnego i tylko 
w stosunku z temi państwami, które przeitrzegają 
zasad wzajemności. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
1. dniem ogłcszenia. 

Minister Skarbu: W. Kucl;ar.ski 

Minister Przemysłu i Handlu: S.ydlow,1ci 

1146. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w poro~, 
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz· 

nych i Ministrem Przemysłu i Handlu 
z dnia 19 grudnia 1923 r. 

w sprawie pobierania opłat statystycznych 
w markach polskich według wartości stałej 

jednostki złotej. . 

Na podsta,wie artykułu 7 ustawy z dnia 6 grud
nia 1923 f. o zastosowaniu stałej jednostki do oblicza." 
nla danin, niektórych innych dochodów publicznych 
oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państWOWe:! 
i samorządowe (Dz. U. R. P. N!! 127 poz. 1044) oraz 
§ 42 rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stll:
tystyki celnej w brzmieniu ustalonem rozporządze~ 
niem Rady Ministrów z dnia 13 września 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N!! 94 poz. 748) tudzież artykułu 1 usta. 
wy z dnia 5 grudnia 1923 r. w przedmiocie zniesie
nia Ministerstwa Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. 
NS! 131 poz. 1061) zarządza się co następuje: 

§ 1. Opłaty statystyczne są uiszczane: 
a) w przywozie-w tym urzędzie celnym, w któ

rym nast~puje ostateczna odprawa celna, 
z wyjątkiem wypadkt. w punkcie d) przewi
dzianego; 

. b) w wywozie-w urzędzie celnym wyjściowym, 
z wyjątkiem wypZldków w punkcie c) i d) 
przewidzianych; 

c) w wywozie pocztą w wolnym obrocie, oraz 
w wypadku pośredniczenia poczty w celnym 
obrocie warunkowym - w pocztowym urzę- ' 
dzie nadawczym; 

d) w przywozie i wywozie w ruchu powietrz
nym-org'm.o',vi celnemu na stacji lotniczej. 
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§ 2. Opłatę statystyczą uiszcza się w wyso
kości: 

0.02 franków złotych od każdych 100 kg. towa· 
rów nieopakowanych. 
. 0.05 franków złotych od każdych 100 kg. towa-
rów opakowanych w całości lub częściowo. 

0.05 franków złotych od każdych 1000 kg. wę' 
gla kamiennego. brunatnego i torfowego. cegiełek 
w«=glowych (brykietów) oraz koksu i torfu (poz. 79) 
taryfy celnej z dn. 4 listopada 1919 r. (Dz. U. R. P. 
N2 95 poz.510). 

0.30 franków złotych od 1 sztuki koni i bydła 
roglltego. ' 

0.15 franków złotych od 1 sztuki owiec i świń. 
0.05 franków złotych od 1 sztuki innych zwie· 

rząt żywych. 
0.02 franków złotych od 1 sztuki ptactwa wsze

lakiego. 

§ 3. Urzędy celne pobierają powyższą opłatę 
statystyczną w gotowiźnie, przy ' zachowaniu postano
wień § 4 n!niejszego rozporządzenia. 

§ 4. Opłatę statystyczną uiszcza się w mar· 
kach polskich. Stawki opłat. określone w § 2 ni· 
niejszego rozporządzenia, zostają przerachowane na 
marki polskie według kursa franka złotego ustalone
go w sposób. przewidziany w rozporządze"1iu Mi· 
nistra Skarbu z dn. 15 grudnia 1923 r. w przedmio
cie usta l ~ nia i ogłaszania wartości franka złOtego 
(Monitor Polski N2 292. poz. 415). 

§ 5. Urzędy pocztowe pobierają opiaty staty' 
styczne w znaczkach statystycznych. przy zachowa
niu postanowień §6 .niniejszego rozporządzenia. 

§ 6. Wysokość opłat statycznych określa si~ 
przez przeliczenie stawek. przewidzianych w § 2 ni· 
nlejszego rozporządzenia na marki polskie według 
zasad. które określi Minister Przemysłu i H 3ndlu dla 
przerachowywania opłat pocztowych za jednorazowe 
świadczenie w obrocie wewn~trznym. Uiszczenie 
opłaty następuje przez wykupienie w pocztowym 
urzf:dzie nadawczym odpowisdniej ilości znaczków 
śtatystycznych i naklejenie ich na kartę' zgłoszenia 
statystycznego. 

§ 7. Rozporządzenie ninIejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1924 r.. z wyjątkiem postano
wień. dotyczących pobierania opłat statystycznych 
przez urz~dy pocztowe, dla których termin wejścia 
w życie oznaczy Minister Przemysłu i Handlu w roz
porządzeniu wykonawczem. 

Minister Skzubu: W. arabski 

Minister Spraw Wewnętrznych: So/tan 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

1147. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 22 grudnia 1923 r. 

W sprawie przejścia na walutę polską spółek 
akcyjnych oraz komandytowych na akcje na 
obsz.arze górnośląsk i ej części Województwa 

. Ółąs.dego. 

Na podstawie art. 9 I 10 ustawy konstytucyjnej 
z 15 !:pca. 19~0 r. , zawierającej statut organiczny 
Województwa S!ąski~go (Dz. U. R. P. N2 73. poz. 
497) oraz na podst<lwie § 2 rozporządzenia . Rady 
Ministrów z 22 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 115, 
poz. 1038), zarządza siG w porozurnieniu ze śląską 
radą wojewódzką co następuje: 

§ t. Spółki akcyjne oraz komandytowe na akcje, 
posiadając,? siedzibę na górnośląskiej części Woje
wództwa Sląskiego, których akcje opiewały w dniu 
1 IisLOpada 1923 r. na marki niemi'eckie. obowiązane 
są oznaczyć wysokość kapit<lłu zakładowego i wy
sokość kwoty. na jaką akcje opiewają w markach 
polskich najpóźniej do dnia 1 lutego 1924 r. 

§ 2. Przy oznaczaniu, przewidzianem w § 1. 
nie można · wysokości kapitału zakładowego i wyso
kości kwoty, na jaką opiewają akcje. podać w kwo' 
tach wyższych od tych, w jakich podane były w mar-
kach niemieckich. . 

§ 3. Oznaczenie kwoty, na jaką akcje w mar
kach polskich opiewają. nie może naruszyć postano
wień niemieckiego kodeksu handlowego co do mi· 
nimalnej wysokości nominalnej wartości akcji. 

§ 4. Spółki. powołane w § l, o ile akcji, opie
wających na marki niemieckie nie wymienią na akcje, 
opiewające na marki polskie. obowiązane są najpóź
niej do dnia J maja 1924 r. przestemplować akcje, 
opiewające na marki niemieckie w ten sposób. aby 
kwota. na jaką opiewają, uwidoczniona na nich zo
stała w markach polskich. 

Przestemplowanie odbyć się winno pod kontrolą 
urzędu wojewódzkiego w Katowicach. 

§ 5. Sposób przeprowadzenia przestemplowa
nia I kontroli określą przepisy wykonawcze, wydane 
przez Ministra Skarbu. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 'Ol ży.cie 
na obszarze górnośląskiej części Województwa Slą· 
skiego z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 


