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Ministra

Przemysłu

i Handlu .
z dnia 18 lipca 1923 r.
O podwyższeniu opłat za czynności urzędów

miar.

Na podstawie art. 23 dekretu o miarach z dnia
8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 15 poz. 211), rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Prusl,iej z dnia
28 maja 1921 r. o miarach (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr.
N2 20 poz. 138), rozporządzeń Rady Ministrów: z dn.
17 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100 poz. 716),
z dnia 5 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 104 poz. 752)
i z dnia 16 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 52
poz. 470), oraz na podstawie § 16 Ustawy 'Rzeszy
Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o miarach (Dz.
U. Rzeszy Niemieckiej str. 349) i § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r.
(Dz. U. R. P. N2 28 poz. 166) zarządza si~ co nash:puje:

§ 1. Ws! ystkie bezwzględne stawki opłat, wymienione w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 maja 1923 r. o opIatach za czynności
urzędów miar (Dz. U. R. P. N2 51 poz . .358) ze zmianami, wprowadzonemi rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmian w rozpo rządzeniu z dnia 1 maja 1923 r.
o opłatach za czynności urzędów miar (Dz. U. R. P.
N2 63 poz. 488), podwyższa się o 1500J0.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 sierpnia 1923 r.
Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie Ministra Przemyśłu i Handlu z dnia 19 czerwca
1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów
miar (Dz. (h R. P. N2 63 poz. 489).,
Minister

Przemysłu

~

i Handlu: W. Kucbarski
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§ 1. Na rok poda owy 1923 ustala się, jako
obowiązujący w tymże roku przy określaniu wysokości należności państwowego podatku dochodowego
od dochodów podlegających opodatkowaniu w myśl
działu I ustawy z dnia 4 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P.
NQ 29, poz. 232), niewpłaconego w terminie wskazanym wart. 16 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.
U. R. P. N2 35, poz. 228) wykładnik wzrostu cen
hurtowych w wysokości "7" (siedem).

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Minister Skarbu: H. Linde

567.
Rozporządzenie

Ministra Skarbu

z dnia 18 lipca 1923 roku

w przedmiocie ustalenia wykładnika wzrostu
przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego na
obszarze b. dzielnicy pruskiej do okre~lenia
wysokości państwowego podatku dochodowego,
wymierzonego na rok podatkowy 1923·· r., od
wszystkich dochodów z wyłączeniem dochodów
z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę.
Na zasadzie art. 26 i art. 33 ustawy z dnia
15 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 67, poz. 521)
w przedmiocie niektórych zmian w przepisach o pań
stwowym, podatku dochodowym, obowiązujących
w b. dzielnicy pruskiej na mocy pruskiej ustawy
z dnia 19 czerwca 1906 r. (Zb. Pr. pr. str. 259) ustawy
z dnia 19 grudnia 1919 r. (Dz. U. R. P. N2 98,
poz. 520), oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 · r.
(Dz. U. R. P. N2 33, poz. 266) zarządza się co na-

§ 1.

z dnia 18 lipca 1923 r.
przedmiocie ustalenia wykładnika wzrostu
cen hu rtowych, miarodajnego na
obszarach b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej do
określenia wysokości państwowego podatku dochodowego na rok podatkowy 1923 r., -od wszystkich dochodów z wyłączeniem dochodów z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za

W

przeciętnych

najemną pracę.

Na zasadzie art. 22 i art. 27 ustawy z dnia
9 marca 1923 r. (Dz. U. R P. N2 35, poz. 228)
w przedmiocie zmiany w przepisach o państwowym
Tłoczono

-

stępuje:

Rozporządzenie Ministra Skarbu

Warszawa.

r

podatku dochodowym, obowiązującym· na zasadzie
ustawy z dnia 4 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 29,
poz. 232) i ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P.
N2 82, poz. 550), zarządza się co następuje:
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Rozporządzenie
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w Drukarni

Konto c:zekowePocztowej Kasy

jako

rzowego ""i 923, wykładnik wzrostu cen hurtowych
w wysokości "7" (siedem).

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
z dniem ogłoszenia.

Państwowej
ę

usŁala się,

Na rok podatkowy 1923

obowiązujący w tymże roku przy określaniu wys~
kości części państwowego
podatku dochodowego
wraz z dodatkami na rzecz związków samor,ządnych,
wymierzonej od wszystkich dochodów z wyłąq;eniem
dochodów z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę, a przypadającej do zapłaty w )s.warŁale trzecim i czwartym roku kalend,a-

wżycie

•

Minister Skarbu: H. Linde

z polecenia Ministra

Oszc:zędnosc:i

Ne 30130.

Sprawiedliwości.

21758 P

----------

