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299. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w poro
zumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 

z dnia 24 kwietnia 1923 r. 

\V przedmiocie · opłat stemplowych od pełno
mocnictw. 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwiet
pla 1922 r. \V przedmiocie podwyższenia i zrówflania 
stawek przy niektórych opłatach stemplowych (nale
żytościach) (Dz. U. R. P. N2 38, poz. 315) oraz 
art. 27 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmio
cie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: 
spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. NQ 44 poz. 296) 
zarządza się co nastl;~puje: 

l. 

Przez wyrażenie "w sądach ogólnych", użyte 
w . ustępie drugim art. 2 ustawy z dnia 24 marca 
1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplo
wych oraz podatków: spadkowego i od darowizn 
(Dz. U. R. P. N2 44 poz. 296) należy zgodnie z ter
minologją rosyjskiej ustawy postępowania sądowego 
cywilnego rozumieć: sądy okręgowe, sądy apelacyjne 
L. Sąd Najwyższy. 

II. 

Ustala się następujący tekst jednolity postano
wień w przedmiocie j wysokości opłaty stemplowej 
od pełnomocnictw. 

§ 1. 
(poz. 111 austr. taryfy należytośclowej; art. 2 ustllwy 

z dnia 24 marca 1923 r. Dz. U. R. ·P. N2 44 poz. 296). 

Dokument stwierdzający pełnomocnictwo pod
lega zasadniczo opłacie w wysokości 15.000 mk. 

Opłacie w wysokości 5.000 marek podlegają: 
a) pełnomocnictwa, upoważniające jedynie do 

zastępstwa w postępowaniu sądowo-cywil
nem, należącem w pierwszej instancji do 
zakresu sądu powiatowego lub sądu pokoju, 
-bez względu na to, czy pełnomocnictwo 
takie dotyczy jednej sprawy lub kilku spraw 
określonych lub czy l!poważnia w ogóle do 
zastępstwa w postępowaniu, wyżej wymie
nione m;' 

b) pełnomocnictwa, upoważniające do zastęp
stwa w jednej określonej sprawie cywilnej 
należącej w pierwszej instancji do zakresu 
sądu okręgowego. 

Jeśli dokument pełnomocnictwa zawiera zara
zęmumowę o wynagrodzenie,· to podlega opłacie 
stemplowej, przewidzi~nej dl~ umów 0 _. ?~jem 4s1u9' 

. §2. 

.. (§ 45 austr. ces. rozp. z dnIa 15 września 1915 r. austr. 
Dz. U. P. N9 279). 

. Opłacie w myśl ustępu pierwszego § 1 podle
glSjCl równieź pełnomocnictwa, upoważniające do dzia
łania w imieniu oskarżyciela lub obwinionego w po-

/ 
stępowaniu sądowo-karne m , o ile chodzi o sprawy I 
z oskarżenia prywatnego. 

§ 3. 

(Ustęp 6 pozycji 73 pruskiej taryfy stemplowej: § 4~ 
. au str. ces. rozp. z dnia 15 września 1915 r. austr. Dz. u. p • 

N2 279). . . 

Pełnomocnictwo, podpisane przez dwu lub wi~· 
cej mocodawców, podlega opłacie stemplowej zasad· 
niczo tyle razy, ilu jest mocodawców. 

Opłata jednokrotna wystarcza tylko w takim 
razie, jeśli mocodawcy udzielili pełnomocnictwa jako 
współwłaściciele co do majątku wspólnego lub wo" 
góle w sprawi e, opartej na jednym i tym samym 
tytule prawn ym. 

RÓ'0.rnież 'wystarcza opłata jednokrotna przy peł
nomocnictwach wymienionych w § 2, podpisanych 
przez dwu lub więcej oskarżycieli lub obwinionych, 
a, dotyczących jednej i tej samej sprawy. 

§ 4. 

(Do ustępu a: zdanie ostatnie artykułu 1 ustawy z dn. 
7 kwietnia 1922 r. Dz. U. R. P. N2 38, poz. 315); 

do ustępu b: § 34 ustęp c austr. ustawy należytoścIo
we] z dn. 9 lutego 1850 r., austr. Oz, u. p. N2 50; 

do ustępu c: § 380 austr. procedury I<arnej ; 
do ustępu d: punkt 9 art. 16 us tawy z dnia 1 sierpnia 

1919 r., Dz. P. P. P. N2 65, poz. 394). 
do ustępów e, f: art. 2 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. 

Dz. U. R. P. N2 44 poz. 296). 

Nie podlegają opłacie : 
a) pełnomocnictwo, wystawiohe przez osobę, 

która pozostaje lub pozostawała w stosunku 
służbowym, a upoważniające do podjęcia 
w jej imieniu poborów służbowych lub nale
żytości emerytalnej; 

h) oświadczenie pisemne, umieszczone na dą· 
kumencie pełnomocnictwa, wydanym adwo
katowi lub innej osobie uprawnionej do 
bronienia spraw cudzych w sądach lub wo
bec władz administracyjnych - zawierające 
ustanowienie dalszego pełnomocnika (sub-

~ stytuta) w tej samej sprawie; 
c) pełnomocnictwo, ' upoważniające do . działania 

w sprawie sądowo-karnej poza przypadkami,· 
przewidzianemi w § 2; 

d) pełnomocnictwa, składane Komisji Rozjem
czej dla załatwiania zatargów zbiorowych 
pomiędzy pracodawcami a pracownikami 
rolnymi; 

e) pełnomocnictwa, udzielane sekretarzóm pra· 
cown iczychzwiązków zawodowych, upoważ· 
ni ające do zastępstwa wobec sądów przemy' 
słowych , powiatowych lub sądów pokoju; 

f) pełnomocnictwa, upoważniające do odbioru 
przesyłek pocztowych lub telegramów. 

III. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzI w życie na 
całym obszarze Rzeczypospolitej, z wyjątkiem górno
śląskiej części wojewód} twa śJąskiego, w dwa tygod
nie po ogłoszeniu ust~wy z dnia 24 marca 1923 r • 
w przedmiocie wyrównania opIat stemplowych oraz 
podatków: spadkowego i od darowizn (Dz. U . . R. p" 
.N'~ 44 poz. 296). 
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Równocześnie przestaje obowiązywać tekst jed
nolity podany w ustępie 11 rozporządzenia z dnia 
8 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 , 38 poz. 320). 

Minister Skarbu: W. arabski 
/ ' 

Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 

300.\ 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozu
mieniu " Z Mihistrem Kolei Żelaznych 

z dnia 24 kwietnia 1923 r. 

VI przedmIocie opłat stemplowych od , ,doku- , 
\ mentów przewozowych. 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwiet- ' 
nia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania 
stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należy
tościach) (Dz. U. R. P. Ni:! 38, poz. 315), art. 9 i 12 
ustawy z dnia 31 I,ipca 1919 r. o tymczasowej orga
nizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. 
N2 65, poz. 391) oraz art. 7 i 27 ustawy z dnia 
24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat 
stemplowych oraz podatków: spadkowego i od da
rowizn (Dz. U. R. P. N2 44 poz. 296) zarządza się 
co następuje: 

I. 

, "Przepisy w przedmiocie opłat stemplowych od 
dokumentów przewozowych", załączone do rozporzą
dzenia z dnia 8 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 38, 
poz. 321), przestają obowiązywać, a w ich miejsce 
wstępują "Przepisy w przedmiocie opłat stemplowych 
od dokumentó}V przewozowych". załączone do roz-
porządzenia niniejszego. I 

Przepisy te obowiązują na całe m obszarze Rze
czypospolitej z wyjątkiem górnośląskiej części woje
wództwa śląskiego. 

II. 

Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w zy le 
w , dwa 'tygodnie po ogłoszeniu ustawy z dnra 
24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat 
stemplowych opaz podatków: spadkowego i od da· 
r,owizn' (Dz. U. R. P. N2 44, poz. 296). 

Minister Skarbu: W. arabski 

Kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych: 
Ludwik ~ag6rny-Marynowski 

Załącznik, do rozp. Mln. ,Sk. 
w porozumieniu z Min. Kolei Zel. 
z dn. 24 kwietnia 1923 r. poz. 300). 

Przepisy w przedmiocie opłat stemplowych 
od dokumentów przewozowych. 

I 

I. D o k u m e n t y P r z e w o z o w e, d o t y c z ą c e 
p r z e w o z u k o l e j ą. 

§ 1: 
, (art. 5 ustawy z dnia 24 marca 1923 r., Dz. U. R. P. 

N2 44, poz. 296). 

Kolejowy list przewozowy (art. 55 przepisów 
przewozowych w brzmieniu, ustalonem rozporządze
niem z dnia 13 czerwca 1921 r. Dz. U. R. P. N2 6~, 
poz. 414) podlega opłacie stemplowej w wysokości 
następującej: 

a) co do przesyłek całowagonowych 10.000 marek; 
b) ~o do przesyłek półwagonowych 5.000 marek; 
c) co do przesyłek pojedyńczych 500 m'arek. 
Opłacie stemplowej w tej samej kwocie podle-

ga również każdy arkusz dodatkowy (art. 56, ustęp 5 
przepisów przewoiowych). ' -

Wtórnik (art. 55 ustęp 1 oraz art. 61 ustęp 5 
przepi sów przewozowych) nie podlega opłacie. 

Przepisy powyższe stosują się odpowiednio 
w przypadkach, w których zamiast listu przewozo
wego sporządza się innego rodzaju dokument, prze
znaczony do towarzyszenia przesyłce kolejowej (np. 
wykaz co do przesyłki czasopism, przewidziany 
w punkcie 7 rozdziału VI postanowień taryfowych, 
wprowadzonych rozporządzeniem z \dnia 20 paździer· 
nika 1921 r. Dz. U. R. P. N2 97, poz. 708). 

. § 2. 

(art. 6 ustawy z dn. 24 'marca 1923 r. Dz. U. R. P.'Nl! 44, 
poz. 296). I. ' 

Kolejowy kwit bagażowy (art. 32, ustęp 6, prze
pisów przewozowych w brzmieniu ustalonem rozpo
rządzeniem z dnia 5 marca 1923 r. Dz. U. R. P. ' 
N2 31, poz. 193) podlega opłacie stemplowej w wy· 
sokości 500 'mk. Opłacie tej podlegają również kwity 
bagażowe i inne dokumenty przewozowe, wydaw6J1e 
przez kolej co do przesyle~ nadzwyczajnych (punkt 5 
art. 40, powołanych przepisów przewozowych z 1923 r.) • . 

Bilety na przewóz mleka (rozporządzenie z dnia 
20 grudnia 1921 r. Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 7, 
poz. 51) nie podlegają opłacie. 

§ 3. 
(§ 43 niem. ustawy stemplowej). 
Do , uiszczenia opłaty od dokumentów, wymie-, 

nionych w §§ 1 i 2, jeśli je sporządzono na obsza
rze Rzeczypospolitej, obowiązany jest zasadniczo 
nadawca; jeśli dokumenty te wystawiono zagranicą, 
to do uiszczenia opłaty obowiązanym jest odbiorca 
przesyłki. 

Przedsiębiorstwo kołejowe odpowiada za , opłatę; 
o i1eby ją uiściło, ma regres wedłl;l9 swego wyboru 
przeciw nadawcy lub odbiorcy. 

Jeś i w towarowej komunikacji miejscowej (t. i~ 
między stacjami, położonemi na obszarze ,Rzeczy
pospolitej) nadawca nie uiściŁ opłaty s,templowej" to 
przedsiębiorstwo kolejowe może zażądać jej od od· 
biorcy przy wydawaniu przesyłki. , Jeśli w komuni
kacji miejscowej nadawca przekazał koszta przewozu 
na odbiorcę (art. 69 przepisów przewozowych i dnia ·' 
13 czerwca 1921 r., Dz. U. ' R. P. N2 65, poz. 414), j 
to przedsiębiorstwo kolejowe pobiera opłatę s~m-
plową od odbiorcy. ' 

§ - 4. 
(§ 17 8ustr. <:e~. rozp. z dnll! 28 sierpni!! 1916 r. I!ustr. 

Dz. u. p. N! 281). 
Nadawca lub odbiorca winien uiścić optatę go-, 

tówką do rąk przedsiębiorstwa kolejowego, ł$tóre 
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