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340. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 26 kwietnia 1923 r. 

\V przedmiocie rozciągnięcia na województwa: 
nowogródzkie, po!eski~ i wołyńskie, powiaty: 
grodzieński . i woHmwyski, oraz gminy: biało
wieską,masiewską i suchopolską powiatu biel· 
skiego województwa białostockiego ustawy 
z dnia 261ipca 1919 r. o utraconych tytułach 

. na okaziciela. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lu
tego 1921 r. o unormowaniu stanu pra\Vno·politycz
nego na ziemiach, przyłączonych do obszarów Rze
czypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym 
pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 paź
dziernika 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 16, poz. 93), za
rz.ądza si~ co następuje: 

§ 1. Na województwa: nowogródzkie, poleskie 
i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski, oraz 
gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powia
tu bielskiego województwa białostockiego rozciąga 
się moc obowiązującą ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. 
o utraconych tytułach na okaziciela (Dz. U. R. P. 
N!! 67, poz. 406), w brzmieniu, nadanem jej przez 
ustawę z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. R. P. 
N!! 87, poz. 637) i przez ustawę z dnia 17 grudnia 
1921 r., zmieniającą przepisy tymczasowe o kosztach 
sądowych (Dz. U.· R. P. N!! 106, poz. 770). . 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 3. Rozp0rządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszeni1'l. . .; 

Prezes Rady Ministrów W. Sikorski 

Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 

341. 

Rozporządzenie Mi~istra Skarbu 

z dnia 20 marca 1923 r. 

w przedmiocie kompetencji izb skarbowych do 
zarządzania- odpisów i zwrotów, oraz zniżania 
i umarzania kar pieni«:żnych (grzywien) lub 
podwyżek w sprawach, tyczącycr.si~ opłat 
~templowych :(należytości stemplowych i bez
pośrednich) i podatkó'''v giełdowego oraz spad-

kowego i od darowizn. 

Na zasadzie art. 13 i 15 ustawy z dn. 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. N!! 65 DOZ. 391) i rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z dn. 21 grudnia 1921 r. 
w sprawie przeka ania Ministrowi Skarbu admini

/ stracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej 
(Dz. U. R. P. r. 1922 N!! 4, poz.~ 19) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. W. dziedzinie opłat stemplowych (należy
tości stemwlowych i bezpośrednich), podatków gieł
dowego, Ipadkowego i od darowizn, upoważnia się 
izby skarbowe: 

/ 

a) do zarządzania - bez względu na wysokość 
sumy - olpisów względnie ?:wrotów, jeżeli 
zarządzenie jest koniecznem z powod~ myl
nego wymiaru lub zapłaty ponad normę;' 

b) do zarządzania umorzeń zaległości z po
wodu nieściągalności, a to bez ogranicze
nia, jeżeli nieściągalność wykazana jest 
aktami i nie wynika z winy organów 
wymiarowych lub egzekucyjnych (nieściągal
ność bezwględna), zaś do sumy 100.000 mk., 
jeśli zaległość wprawdzie nie jest nieściągal
na, lecz jej ściągnięcie napotkałoby na szcze
gólne trudności lub mogłoby zagrażać utrzy
maniu gospodarstwa i Sile podatkowej dłuż
nika (nieściągalność względna); 

c) do zniźania lub umarzania na prośbę intere
sowanej osoby wymierzonych przez władze 
skarbowe kar pieni!,:żnych (grzywien) lub pod
wyźek, jeżeli zachodzą okoliczności zasługu
jące na uwzględnienie (ciężkie położenie eko
nomiczne, niski poziom umysłowy u kara
nego i t. d.), a kwota, o którą w każdym 
poszczególnym przypadku chodzi, nie, prze
kraczacza 1.000.000 mk.; 
jeśli kara obejmuje takźe nleuiszczol\ą w spo
sób prawidłowy opłatę pojedyńczą, jak to się 
dzieje w przypadkach, do których stosuje się 
art. 164 lub 170 ros. ustawy o opl. stempl. 
z 19.03 r., to nie wolno zniżać tej kary po-

I niżej kwoty, odpowiadającej opłacie poje-
dyńczej. . . 

Ustęp trzeci art. 29 ustawy Ż 28 października 
1921 r. (Dz. U. R. P. N!! 92 poz. 676) o opiatach 
stemplowych od rachunków i poświadczeń odbioru 
sum pieniężnych lub ,innycb przedmiotów wartościo-
wych pozostaje w mocy. . 

. § 2. Równocześnie z ogłoszeniem mmeJszego 
rozporządzenia tracą moc obowiązującą sprzeczne 
z niem przepisy, a w szczególności: art. 3 L. 1 
i art. 4 p. b) rozporządzenia l'V\inistra Skarbu z dnia 
12 kwietnia 1919 r. (Dz. ·P. P. P. N2 39 poz. 281) 
i § 4 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Skarbu w poro
zumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 
20· stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. N!! 11 poz. 101). 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ~ycie 
z dniem ogłoszenia. ' 

Minister Skarbu: W. arabski 


