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OZlenmk "Ustaw:' ';Poz. ('i3~7; 000 I 609. 

I\rt. 1~6. Zeznariia, Wyjaśnienia i odWołania, 
wysła.ne przez , 'Rodatników poc:ztą lub skł<idarle do 
instytucji w myśl art. 50, uważa się za wtliesibrie 
w tym dniu, w którym nadano je na pocztę lub zło
żan'o we właściwej instytucji: W razie wątpliwości 
~ódatr'lik powinien udowodnić dzień nadania na 
p'óC-it~ liJb złożenia pisma we właściwej instytucji. 

OZIf\Ł IV. 

1\rt. 127. Upoważnia się Ministra Skarbu do 
wydania postanowień to do stos0wania odpowie
dnich ulg przy obliczaniu i pobieraniu podatku za 
I?ta 1920 i 1921, o ile ściągnięcie tego podatku we
dle dotychczas obowiązujących przepisów okaże się 
niesłustne. 

J\.rt. 128. Minister Skarbu władny jest czyn
ności, dotyctące t1stalel'lia dochodów, pod~ega'jącyc'h 
podatkowi, oraz wymiar podatku d'o'Chodowego 
w pierwszej instacji w miastach, wyszczególnionych 
w ustawie z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu 
finansów miejskich (Dz. U. R. P. z r. 1922 N2 2, 

, , póz. 6), przekazać miejskim komisjom szacunkowym, 
wybranym przez rady miejskie. . 

Ilość tych komisji tud'zież ich skład określi Mi
nister Skarbu w drodze rozporządzenia. 

W wypadkach, wspomnianych w częsci pier
wszej niniejszego artykułu, prawa i obowiązki urzę
dów skarbowych przechodzą na magistraty. 

f\rt. 1~9. Upoważnia się Ministra Skarbu do 
umorzenia podatku dochodowego, przypadającego 
według działu II ustawy z dnia 4 kwietnia 1922 r. 
za czas od 1 stycznia 1922 r. do 30 czerwca 1922 r. 

Począwszy od dnia 1 kwietnia 1923 r. nie bę
dzie pobierany podatek dochodowy, przypadający od' 
najniższych 5 stopni skali dochodu~ ustanowionej 
wart. 112 niniejszej ustawy. 

Przepisy końcowe. 

F\rt. 130. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Ska rbu. 

f\rt. 131. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
cd roku podatkowego 1923 z tern, że moc obowią
zująca artykułów 2, 10, ustęp 3 i 4, 23, 24, część 
pierwsza i druga 25, 26, 28, 88, 89, 92 do 95, 98, 
99, 11 O, 112 i 113 gaśnie z końcem roku 1923. 

608. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych , i Ministra Skarbu 

z dnia 18 lipca 1923 r. 

celem wykonania rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie 
rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obo-

Wi~zi:ij~Eej uśt~h71y z dnia i 7 gnUlhfS ig21 r. 
o zasilertiu rinan-s-ow fui'ef~kich i b kara~h nii~ 1 
kła d'a.ny Cli przez gmiriy rrii~jskie za fałszywe 
zezncinia pOdatkb'w~ na ob~iadich b. zabo~iI 

'rosYJs)(i~gci i atl-Strjatkiego. 

Na mocy art. 31 ustawy z dnia 17 gr.ucJnia 1921 r. 
([»'z. U;.R. P. z r. 1922, N2 2, poz; 6) oraż § 3 r()~
po'tządzerl'ia Rady MiHistrów ż dnia 29 marca 1923 r. 
(D:z. U. R P . .N2 57, pdz. 405) żarządż~ si~ co mi
stępuje: 

§ 1. Rozciąga ' sii:: na powiaty: wileński, osz
mh3ński, święciański, trocki i brasławski mo'c obo
wiązującą rozporządzenia Mlnistr~ , Spraw Yv'ewnętrz
nych i flli,n'istra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1922 r. 
celem wykonania u'stEl\vy z dnia 17 grudnia 1921 r. 
o zasifeniu Hn'ansów mi'ejskich i o karach nakłada
nych przez gminy m'iej'skie za fałSzywe ze'lnania po
datkowe na obszarach b. zaboru rosyjskfe'go i austr
jackiego (Dz. U. R. P. z r. 1922, N2 2 p'oz. 6), ogło
szonego w Dzienniku U .. R. P. N234, poz. 294, oprócz 
§§ 3, 4, 5, 6, 8, 9 i załącznika 1 do § 8' tego ro'z
porządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie n'iniejsze wchodzi w życ'ie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw We'wnętrznych: Kiernik 

Minister Skarbu: H. Lihde 

609. 

Rozporządzenie Miniśtra Spraw 
W ęwnętrznych 

z dnia 21 lipca 1923 r. 

o zmianie granic gmin: Jeziorko, Bąków, Dąb
kowice i Bielawy w powiecie Łowickim. 

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 września 
1922 roku w przedmiocie zmiany granic oraz rozwią
zywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze 
b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
N2 86, poz. 770) zarządza się co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Jeziorko wyłącza się 
wieś Retki i włącza do gminy Bąków. 

§ 2'. Z gminy wiejskiej Oąbkowice wyłącza się 
wieś Ch ruśłin i włącza do gminy Bielawy. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1924 r. 

Minister Spraw Wew n ętrznych : KiernIk 
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