
394 ./ Ozlirmlk Ustaw. Poz. 257 i 258. Nt 38 . . ----_______ ~,,~. ______ ~ _____ • • _. __ ~.~· ___________________________________ b ________ ~ _____________ • 

ustanowi się osobnem rozporządzeniem Ministra 
Skarbu. 

j 
§ 2. Przy zgłaszaniu wyrobów tytoniowych ce

lem uzyskania koncesji na dalszą fabrykację po myśli 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N!! 23 poz. 142) obowiązani są prywatni 
fabrykanci podać dokładnie wagę tytoniu w papiero
sach dla każdego wyrabianego gatunku, tudz i eż wy
miary tychże papierosów (długość i gruboŚć.z osobnern 
uwzględnieniem ustnika). 

§ 3. Podana po myśli § 2 niniejszego rozpo
rządzenia waga tytoniu i rozmiary papierosów obo
wiązuj ą fabrykanta przy dalszej jego produkcji przy
czem od ustalonej wagi mieszanki tytoniowej w pa
pierosach dopuszczone jest odstępstwo w maksy
malnej wysokości 12°ju in plus, lub in minus. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . ' 

Minister Skarbu: W. Grabski 

258. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 24 marca 1923 r. 

w przedmiocie organizacj i i zakresu działania 
Dyrekcji Ceł na obszarze b. zaboru rosyjskiego 

i austrjackiego. 

Na zasadzie art. 14 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. NQ 65, poz. 391) i § 7 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia "j 1 października 
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 91, poz. 846) w przedmiocie 
ustanowienia Dyrekcji Ceł, jako okręgowych władz 
II instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjac
kiego-zarządza się co następuje: 

§ 1. Na czele Dyrekcji Ceł stoi Dyrektor. Dy· 
reld or jest przełożonym wszystkich urzędników i niż
szych funkcjonarjuszy celnych i straży celnej wokrę
g u administracyjnym Dyrekcji Ceł, jest odpowiedzialny 
za prawidłowy bieg czynności urzędowych z zakresu 
zarządu celnego w tymże okręgu Dyrekcj i Cel, spra
wuje ogólne kierownictwo wszystkich spraw podle
g!ych Dyrekcji Ceł, czuwa bezpośrednio i za pośre
dnictwem wyznaczonych do tęgo urzędników nad 
czynnościami Dyrekcji Ceł, urzędów celnych i orga
nów straży celnej, pilnuje ścisłego przestrzegania 
ustaw i rozporządzeń oraz dokonywa lustracji podle
głych mu urzędów celnych i organów straży celnej. 

Zastępcę Dyrektora wyznacza JvI,inisterstwo Skar
km na wniosek Dyrektora. 

§ 2. Stosownie do charakteru spraw, należą
cych do kompetencji Dyrekcji Cel, dzieli się ona na 
wydziały: administracyjny, postępowania celnego, ra
chunkowy i kontroii fachowej. 

§ 3. Do wydziału administracyjnego należą : 
1) sprawy osobowe urzędników i n iższych fun

kcjonarjuszy Dyrekcji Cet, urzędów celnych 
i o rganów sti<;). ży celnej, 

2) wymiar emerytur wymienionych w p. 1) fun· 
kcjonarjuszy, tudzież wymiar zaopatrzeń wdów 
i sierot po tljchże, 

3) sprawy gospodarcze, 
4) sprawy och rony granic, 
5) sprawy zawodowego wyszkolenia funkcjonar· 

juszy celnych i straży celnej, 
6) nadzór nad czynnościami straży celnej, 
7) nadzór nad kancelarją, archiwum i bibljoteką 

Dyrekcji Ceł. 

§ 4. Do wydziału postępowania celnego należą: 
1) sprawy związane z odprawą celną towarów 

i osób, 
2) nadzór nad czynnościami urzędów celnyc.h 

w zakresie szczegółowemi przepisami usta
lonym, 

3) wszelkie inne sprawy, pozostające w bezpo
średniej łączności z postępowaniem celnem, 
z wyjątkiem rozstrzygania o należytem stoso
waniu taryfy celnej (orzecznictwo taryfowo
celne) pozostającego w wyłącznej kompe
tencji f.1inistra Skarbu. 

§ 5. Do wydziału rachunkowego należy: 
. 1) prowadzenie rachunkowości wydatków Dy

rekcji Ceł i ogólnej rachunkowości obrotów 
uskutecznianych przez podlegle jej urz~dy 
i 0:'g3na, 

. 2) kontrola rachunkowości i kasowości urzędów 
I celnych, 
3) otwieranie urzędom celnym przyzwolonych 

kredytów, . 
4) sporządzanie preliminarza dochodu i wydat

ków Dyrekcji Ceł i podległych jej urzędów 
i organów, 

5) dokonywanie niespodziewanych rewizji kas 
i rachunkowości urzędów celnych przynaj-
mniej cztery razy w roku, . 

6) spełnianie wszelkich innych czynności urzę· 
dowych, należących według instrukcji rachun
kowo-kasowej do zakresu działania władz 
II instancji. 

§ 6. Do wydziału kontroli fachowej należy ra
chunKowa i merytoryczna kontrola dokumentów cel
nych, dodatkowy wymiar i ściągan ie należności 
celnych. 

§ 7. Czynncści manipulacyjne i archiwalne Dy· 
rekcji Ceł pełni Kancelarja Dyrekcji w trybie szcze
gółowemi przepisami unormowanym. 

§ B. Kasą wpłat i wypłat Dyrekcji Ceł jest kasa 
urzędu celnego, istniejącego w siedzibie Dyrekcji Ceł. 

§ 9. Ilość zatrud nionych w Dyrekcji urzędników 
(praktykantów) i niższych funkcjonarjuszy państwo
wych stosuje się do każdoczesnego zatwierdzonego 
etatu osobowego poszczególnych Dyrekcji. 

§ 10. Uprawnienia zastrzeżone Ministerstwu 
Skarbu w § 8 i 10 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 
1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. z r. 1921 
N!! 11, poz. 64) przechodzą na obszarze b. zaboru 
rosyjskiego na Dyrekcje Ceł w Warszawie i Wilnie, 
zaś uprawnienia zastrzeżone w tych paragrafach izbom 
skaibowym we Lwowie iKralwwie - przechodzą na 
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obszarze administracyjnym tychże izb na Dyrekcję 
Ceł we .Lwowie. 

§ 11. Wyłącza się z pod kompetencji izb skar
bowych, natomiast włącza do zakresu działania Dy
rekcji Ceł wymiar emerytur urzędników i niższych 
funkcjonarjuszy celnych i straży celnej, tudzież wy
miar zaopatrzeń wdów i sierot po tychże praco
wnikach. 

Wymiar ten uskutecznia Dyrekcja Ceł w War
szawie i Wilnie w porozumieniu z izbą skarbową 
w Warszawie, zaś Dyrekcja Ceł we Lwowie w poro
zumieniu z izbą skarbową we Lwowie, przyczem 
przypis i zarządzenie wypłaty emerytury należy do 
izby skarbowej. 

§ 12. Do czasu utworzenia Komisji dyscypli
narnej prz~ Dyrekcjach Ceł orzecznictwo dyscypli
narne, przysługujące tymże Dyrekcjom, jako władzom 
podlegającym bezpośredn io władzy naczelnej, prze
kazuje się Komisjom dyscyplinarnym ustanowionym 
przy izbach skarbowych" istniejących w siedzibach 
Dyrekcji Ceł. 

§ 13. We wszelkich innych sprawach nieobję
tych niniejszem rozporządzeniem zakres działania Dy
rekcji Ceł stosuje się: 

a) \V sprawach celnych i ochrony granic do 
szczegółowych przepisów, wydanych dla władz 
celnych II instancji, 

b) w sprawach osobowych i gospodarczych do 
przepisów wydanych dla izb skarbowych. 

§ 14. Dotychczasowe rozporządzenia, o ile są 
niezgodne z postanowieniami niniejszego rozporzą
dzenia, uchyla się. 

§ 15. Termin uruchomienia poszczególnych Dy· 
rykcjh Ceł wyznacza Ministerstwo Skarbu osobnem 
rozporządzeniem. 

§ 16. Rozporzadzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. Ol'abski 

259. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 29 marca 1923 r. 

w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 9 marca 
1923 r. o I~arach za zwłoke oraz o kosztach 

egzekucyjnych. 

Na zasadzie art. 8 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. 
o karad-l za zwłokę oraz o kosztach egzekucyjnych 
(Dz. U. R. P. N231 poz. 189) zarządza się co następuje: 

§ 1. Usta\va ma zastosowanie zarówno do tych 
należności, których uiszczenie jest nakazane w ter
minach ściśle w odnośnych ustawach określonych, bez 
uprzedniego doręczenia nakazu płatniczego (np. po
łowa podatku dochodowego przypadająca za rok po
datkowy 1923 od osób prawnych, a płatna najpóźniej 
dnia 1 maja 1923 r.), jak również do tych należności, 
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których terminy płatności są wyznaczone w doręczo
nych płatnikom nakazach płatniczych, względnie 
w wezwaniach płatniczych (np. podatek spadkowy). 

Do art. 1 ustawy. 

§ 2. Określone artykułem 1 ustawy należności, 
nieuiszczone w terminach należycie oznaczonych 
(§ 1 nin. rozp.) uważa się za zaległości powstałe 
z winy płatnika. Jeżeli płatnik udowodni, że nie
uiszczenie przezeń należności w terminie' płatności 
wynikło z winy właściwego urzędu (np. wskutek nie
przeprowadzenia na czas przypisu należności), wówczas 
należności tękie nie podpadają pod pojęcie zaległości 
w rozumieniu art. 1 ustawy. 

Do art. 2 ustawy. 

§ 3. Kara za zwłokę wynosi 10% mIeSIęcznie 
za cały czas zwłoki, który liczy się od piętnastego dnia 
po upływie terminu płatnoś ci należności, wymienio
nych wart. 1 ustawy. 

§ 4. Od grzywien i kar podatkowych oraz 
stempiowych nie pobiera się kary za zwłokę, ponieważ 
grzywny te i kary nie są wymienion(l wart. 1 ustawy. 

§ 5. Odsetki za zwłokę od zaległych jeszcze 
kwot nadzwyczajnej daniny parlstwowej oblicza się 
i pobiera według norm ustalonych ustawą z dnia 
16 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1922 N!21 poz. 1). 

Do art. 3 ustawy. 

§ 6. Czas zwłoki oblicza się według miesIęcy 
w rozumieniu ustaw cywilnych (a die ad diem, np. od 
15 lutego do 14 marca włącznie liczy się miesiąc), 
przyczem miesiąc zaczęty liczy się za cały. 

(P r z y kła d y: 

1. Ustawowy termin płatności pewnej należności 
upływa 1" marca 1924 r. Płatnik uiści! tę należność 

. dopiero 14 marca 1924 r.; nie jest on obowiązany 
płacić kary za zwłokę, gdyż według § 3 nin. rozp. 
kary za zwłokę pobiera się dopiero od piętnastego 
dnia po upływie terminu płatności. 

2. Płatnikowi doręczono nakaz płatniczy 9 stycz
nia 1924 r. Wymieniona w nakazie należność płatną 
jest w ciągu trzydziestu dni, licząc od dnia następnego -
po dqręczeniu nakazu płatniczego, czyli że termin 
płatności uplyvla 8 lutego 1924 r. 

Płatnik uiścił tę należność dopiero 25 listopada 
1924 r. 

Karę za zwłokę należy obliczyć od 23 lutego 
1924 r. (t. j. od piętnastego dnia po upływie terminu 
płatności. który upłynął 8 lutego 1924 r.) po 10% mie
si ęcznie za okres dziesięciu miesięcy, gdyż 25 listo
pada 1924 r. upłynął czas zwłoki, wynoszący pełnych 
9 miesięcy i 2 dn i, które liczy się za cały miesiąc. 

3. Termin płatności pewnej należności upłynął 
31 marca 1924 r. Płatnik zgłosił się do kasy z za
miarem uiszczenia tej należności dnia 14 kwietnia 
1924 f. Wpłaty jednak nie mógł uskutecznić z po
wodu .zamknięcia kasy (np. pożar, przeniesienie kasy) 
lub z powodu braku przypisu dodatl~ów samorządo
wych. W tym wypadku czas zwłoki liczy się dopiero 


