
.. 
\,. 

,N'I 44. Dziennik Ustaw. Poz. 301 i 302. 493 
ę;r 3 __ , . "'p!, ; .. ,. ł..B ,' _."' '' ->. ( .. 

1 
.. ~. '2 ' - .' 3 - 4 5 

Opłatę 

.~ RQdzęj Termin SUm4 weksla stemplową 
należy uiścić 

>", 
węksla platneśei w kwocie 1:-1 ' 

łi , , 

~ M a r e I< 
~ .... .... .. ..- . ~ -

la p6;!ni~j: do 30.000 100 

4.l 
gy n1:j: 

trzy mie- .. 00.000 200 

A4 ~if1czny "') .. 100.000 300 

,,*5 •• 200.000 600 , 

~ .. 300.000 900 

·17 .. 400.000 1.ioo 
-tą .. 500.000 1.500 

4,9, .. 600.000 1.800 

50 ,. 700.000 2.100 

51 
, 

800.000 2.400 .. 
52 • .. 900.000 2.700 

53 " ~,OOO.OOO 3.000 

!j~ p-pnąq 1.000.000 3.000 
od każdegp 
miijona mą' 
rek pełnego 
I zaqętego. 

1/!} St?lw~l PQdelle pod porycjaml 14 do 29 oraz 42 do 54, 
słosuJą si~ r6wpież w przypadkach, w których weksla z ozna
q:pnym terminem płatności albo płatnego za okazanierp lup 
w pewiep czas po okazaniu nie przedstawiono dQ zapłaty 
z up,ływem trzec\1mjesięcy od daty wystawienia. qraz do weksli, 
nie zawierających dąty wystawienia i płatności albo jednej 
z t~ch dat. 

§ 3. Czeki (ustęp drugi art. 17 ustawy z dnia 
26 pażdzierniKą 1921 r. o opłatach stemplowych od 
weksli, Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 38 poz. 313, 
w brzmieniu, ust"lohem ustawą z dnia 24 mąrca 
1922 r., Dz. 'U. R. P. N2 38 poz. 314) podlegają 
w myśl zasady, wypowiedzianej w § 1, opłacie w wy
sokości 100 marek. 

§ 4. Opłaty stemplowe od rachunków i po
świadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przed
miotów wartościowych (ustawa z dn. 28 października 
1921 r. Dz. U. R. P. N2 92 poz. 676) należy w myśl 
zasady, wypowiedzianej w § 1, obliczać w sposób 
nast~pujący: / 

a) opłatę od rachunków (art. 1 powołanej usta' 
wy) w kwocie 100 mk. od każdych pełnych 
lub zaczętych 50.000 marek należności, wy
mienionej w rachunku; 

h) opłatę od poświadczeń odbioru wymienionych 
wart. 11 powołanej ustawy w kwocie 100 ml<. 
od każdych pełnych lub zaczętych 20.000 mk.; 

c) opłatę od poświadczeń odbioru, wymienio
llych w ~rt. 12 i 13 pQwołi:1na.i ustawy VI kwo
~ię 1 go m~rek od każdych pełnych lub ,a
cze:tych 500.000 marek. 
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§ 5. Sumę , do której na obszarze województw: 

krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tar
nopolskiego oraz powiatów: bielskiego i cieszyńskiego 
województwa ślqskiego uiszczanie nalężytości skalo· 
wych znaczkami stemplowemi jest obowiązkowe (§ 6 
austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. Dz. (l. ,P. 
N!:! 89) podwyższa si~ do kwoty 30.000 marek). . 

. § 6. §§ l do 4 niniejszego rozporządzenia 
obowiązują na całym obszarze Rzeczypospolitej Pol· 
skiej z wyjątkiem górnośląskiej części wojęwództwa 
śląskiego . 

§ 7. Rozporządzenie niniej~ze w(:hoc!zi VI zycie 
w dwa tygodnie po ogłoszeniu ustawy z dniGl 24 marca 
1923 r. w przedmiocie wyrówopnia opłat stemplowych • 
o raz podatków; spadkowego i od darowizn (Dz. U. 
R. P. N2 44 poz. 296) . 

Mi nister Skarbu; W. Ol'ab$ki 

302. 

ROlpon:ą(izenie r.JUnistp2l Skarbu 

z dnia 24 kwietnia 1923 r. 

w przedmiocie rozciągnięcia na ~bszar Ziemi 
Wileńskiej przeiJisu o opłacie stemplowej od 

wyciągów :z. lts\ąg metryl<talnych. 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwie
tnia 1922 r. w przedmiecie podwyższenia i zrówna
nia stawek przy niektórych opłatach stemplowych 
(należytościach) (Dz. U. R. P. N2 38 poz. 315) oraz 
art. 27 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przed
miocie wyrówmmia opłat sternplowych oraz podat
ków: spadkowego i od darowizn (Dz. tJ. R. P. N2 44 
poz, 296), zarzCidza się co nastE!puje: 

§ 1. Na obszar powiatów: wileńsl~iego, oszmiań
skiego, świe;ciańskiego, trockiego i brasławskiego 
rozciąga sic; moc qbowiązującą ~rtykułu 3 llstawy 
z dnia 24 marca 19;;3 r. w przedmiocie wyrównąnia 
opłat stemplowych oraz IJOd5tków: ::.padkowego i oeł 
darowizn (Dz. U. R. P. NQ 44 poz. ' 296). . 

Na SKutek powyższego zarządzenia art. 6 de
kretu N2 446 Prezesa Tymczasowej Komisji Rządzą
cej z dnia 27 grudnia 1921 r. w przed miocie podat· 
ku stemplowego (Dz. U. T. K. Rz. N2 1 z 1922 r.), 
otrzymuje brzmienie następujące: "Pełne wycictgi 
z ksiąg metrykalnych podlegają opłacie stemplowej 
w wysokości 3.000 marek". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży· 
de w dwa tygodnie po ogłosz.eniu. 

Minister Skarbu: W. arabskI 
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