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392. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 5 mc:<ja 1923 roku 

w przedmiocie zaliczenia biletów skarbowych 
wypuszczonych na mocy ustawy z dnia 30 l{wiet
nia 1920 r. (Dz. U. ił. P, J\f2 38, poz. 218) oraz 
6% złotych bonów skarbm,'1ych, wypuszczanych 
na mocy ustawy z dnia 22 marca 1923 r. (Dz. 
U. R. P. N2 33, poz. 215), do tytułów na ok.a:d
ciela nie podlegających działaniu ustawy z dnia 
26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na oka-

ziciela (Dz. U. R. P. N2 67, poz. 406). 

Na podstawie punktu 2 artykułu 2 ustawy 
Z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 87, 
poz. 637), zmieniającej ustawę z dnia 26 lipca 1919 r. 
o utraconych tytułach na okaziciela (Dz. U. R. P. 
N2 67, poz. 406) zarządza się co następuje: 

§ 1. Bilety skarbowe, wypuszczane na mocy 
ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 r. (Dz. U. R. p. 
N2 38, poz. 218) oraz 6% złote bony skarbowe wy
puszczane na mocy ustawy z dnia 22 marca 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 33, poz. 215) zalicza się do tytułów 
na okaziciela, wypuszczanych przez Państwo, które 
nie podlegają działaniu ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. 
o utraconych tytułach na okaziciela (Dz.U. R. P. 
N2 67, poz. 406) zgodnie z punktem 2 art. 13 tejże 
ustawy w redakcji ustawy z dnia 18 października 
1921 r. (Dz. U. R. P. 87, poz. 637). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Ska rbu: W. arabski 

393. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 15 maja 1923 r. 

w przedmiocie podwyższenia opłat kontrolnych 
od wyrobów tytoniowych wywożonych zagra
nicę oraz opłaty pobieranej od prywatnych fa
brykantów wyrobów tytoniowych za stały dozór 

skarbowy. 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 czerwcą 
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. N2 47, 
poz. 409) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustanowioną w § 11 rozporządzenia Mini
stra Skarbu z dnia 29 października 1922 r. (Dz. U. R. P. 

, N2 100 poz. 916) opłatę kontrolną od wyrobów tyto
niowych wywożonych zc:granicę usti!la się na przyszlcść 
W nastepującej wyso!wści: 

1) dla papierosó'N 10 Mk. od sztuki 
2) dla tytoniu cienko krajanego 5.000 " ,,1 kg. 
3) dla machorki i tytoniów grubo 

krajanych (faj kowych) .. . . 2.500 " .. 1 ~ 
4) dla cygar i cygaretek. ' 50"" sztuki 

, 5) dla tabaki do zażywan ia. 1.500" ,,1 kg. 
6) dla tytoniu do żucia 5.000 " ~ 1 " 

§ 2. Ustanowioną w § 6 ust. 15 powyższego 
rozporząd zenia wysokość odszkodowania płatnego 
przez prywatne fabryki wyrobów tytoniowych tytu
łem zwrotu kosztów kon tro lnych podwyższa się 
z mk. 200.000 na 2.000.000 mk. 

Należytość powyższą obowiązane są fabryki pry
watne wpłacać miesięcznie zgóry do kas skarbowych, 
a to bez WZglt;dLi na to, czy są już obecnie poddane 
stałemu dozorowi skarbowemu, czy też dozór ten 
wykonywany jest chwilowo jeszcze p rzez organa skar
bowe dochodzące do fabryki. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ' ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

,. 

394. 

Rozporządzenie f\\inistra Skarbu 

z dnia 16 maja 1923 r. 

w przedmiocie utworzenia osobnych Urzędów 
Skarbowych do spraw opłat stemplowych i po

datku spadkowego w Warszawie i Łodzi. 

Na zasadzie art. 4, 13 i 15 ustawy z dnia 
31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz 
i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. N2 65, poz.' 391) 
ząrządza się co następuje: 

§ 1. Tworzy siE: osobny Urząd Skarbowy do 
spraw opłat stemplowych i podatku spadkowego na 
miasto stoł. Warszawę. ,. ' 

Równocześnie wyłącza się powyższe sprawy 
z kompetencji l-go Urzędu Skarbowego Podatków 
i Opłat Skarbowych w Warszawie. 

§ 2. Tworzy się osobny Urząd Skarbowy do 
spraw opłat stemplowych i podatku spadkowego 
w Łodzi. 

Równocześnie wyłącza się powyższe sprawy 
z kompetencji II-go Urzędu Skarbowego Podatków 
i Opłat Skarbowych w Łodzi. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

[\~inister Skarbu: W. arabski 
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