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743. 

Ro~por~t:ld~enie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dni~ 15 wr;1;eśnii'ł 1923 r. 

w sprawie u~upałnienią wykazu towarów pod
leaających mnożnU-<Qwi eelnemu normalnemu. 

Na podstawie art. 14 rozporządzenia. Ministrów 
Skarbu prą;z Przemy~łu i Handlu z dnia 11 ęzerwca 
1920 r. o tar:yfię cęlnęj (Dz. (J. ~, P. ,N"!l51, pOz. 314) 
~!lrlądzą si~ c0 n~stl::p!.lję: 

§ t. Oprócz towarów wyszczególnionych w § 1 
ro;zpor;ząd;eflia Ministra Sl~arbu i Ministra Prz~mysłu 
i Hanalu 'l- dnia 7 lipca 1923 r. w przec:lmiQcie mnoi
nika celoęgo normalnego i znii Qnego (Dz. U. R. P. 
N2 68, poz. ~32) równiei poniższe towHry podlegąjfi 
opłacie cła z dopłatą walutową normąlną (mnożnik 
celny normalny): 

Poz. tąr, <;eln.: 
4 p. 2 oraz 
Uwaga. 

'15 p. 2 
15 p~ 3 

Wynq:eg~lnienie towarQw: 
Wermis:1;ęle, mąkąron, arrowrQot, lejo, 

kon, dekstryna, sago i otręby rnigpp
lowę nieperfumowane; wszystl~ie to-
wary, WY!Tlienionę w pez. 4, w opa
kow~niach drobnych dlą SPQ~ywców. 

f!k§trakty i preparaty miE':sne i pep
tailOwę. 

Kardamona, kwiat i gałka muszlq!ltQłowę. 
Goździki, kwiat goidzikQwy, cynamon, 

pieprz, imbir, oadjanek, majeranek, 
, , liście bobkowe i t. p. 
:15 Uwaga 1 Korzenie tłuczone lub sproszkowane 

opłacają do według tej pozy~ji z do
datkiem 50%. 

157 p. 4 b Gotowe pasy nap~dne zszywane i skle-

I 

57 p. 4 t 
93 p. 3 

;134 p. 1 ' 
, 
i134 p. 2 

,I 

137 p. 2 

jane. • 
Ootowe pasy napEidne niezszywane. 
Boraks oczyszczony w kryształkach, 

proszku i bęzwodny, 
Przetwory farbiarskie wszelkie, oprócz 

oddzielnie wymienionych. 
Ekstrakty: karmin saflorowy (kartamin) 

i orselowy pod każdą posta<:.ią; indy
gowy (indigo·earmin) rladki j g~sty, 
hęrn~teif!a ~\,lCha. 

6łY$zCZ nę obuwie. środki do c:zyszeze
nia obuwia. 

[149 p. l c Palniki i rezerwoary do lamp, sprowa
dzane odd;!:ielnie lub łącznie, z knotami 
lup bez; kuchenne maszynki naftowe, 
spirytusowe i inne; piecyl~i; cząści PQ
wyżej wymięnionych wyrobów; wszyst
ko z metali, wyszczególnionych w po
zycji 143. 

~49 p. 2 b II, Zatrzaski z blachy mosiężnej, zwykłe lub 
i p. 4 b, posrebrząnę j p02:łacane • 
.169 p. 2 b Miary zwykłe: sztywne, składane i zwi

jane (ąszelki, calówki, ruletki); libele 
r rzemieślnicze w or,rawach; piony i t. p; 
t169 p. 2 c Miary proste i cięzkie; taśmy stalowe 

geodezyjne, łaty metalowe i drewnia-
ne i t. p. 

PQ1. tar, celn.: WY:>lc:zegp!llięnie towarów: 
177 p. 1 a Tektura drzewna niebarwiona W ąfku· 

szach. 
177 p. 1 b Tektura dn:ewfla z masy zab~rwionej; 

tekturę ~ drzew~ ~otQwąne90 (bru
natna), ze s~mat, słomy i inne1, oPf6r;~ 
oddzielnie wymienionej, w arkus'l-ach 
hlP p~ska<;h; p~pjer bity surowy. 

177 p, l c Tęktura (papa) W rYIOIl~ch, nitmasyco' 
na lub nąsy~ona smołą; karty cło' w~u· 

, s:z;t",tów .J~c;qu'm:l'a niesatrngwane, 
177 p. 2 g Bibułka biała mj:lrszczona (krepowana) 

oraz kolorowa wszelka, wszystko 
w ksiąieczkach, bobinach, rulon?l~h 
I arkuszach; papier do zawijania (jed-
wabny lub <:hiński). < 

177 p. 3 a Kwiaty, abażury i t. p. wyroby ~ bl· 
bułki. 

176 p. 3 a, b Druki orąz rysunki przemysłowe;: I han
dlowe: faktury, blankiety, szęmaty, 
cenniki, katalogi, prospekty, reklamy , 
handlowe, broszury i książki reklę- ' 
mowe, plak/lty i ąfiszę firm kraj o- : 
wych, 

Uwaga do R~kelwic:zki z materjałów dzi'lnyc:h, w~d~ 
PO?;. 205 p. 1 nianych' i wszelkich innycho 

C, d; 
Uwaga 4 do 
pOi':. 209. 

§ 2, Towary, ' wymienione w § 1 niniejszego 
r()~pgrząd:z;eni~, j1:godnie ~ § 1 rO~PQrządzenia lo dnii;) 
15 wrj1:eśnia 1 n3 r. w pr:z;eomiocie mnQźl'ljk~ c;ęlne
go normalnego i zniżonego (D:z;. U. R. P. N'2 92 
poz. 735), podlegają opłacie da l. dQpłatą walutową 
5699900% (czyli mflpżnik 57000). 

§ 3. Rozporządzeni@ niniejsze w~hodli w iy~ 
cie 4·go dnia po ogłoszeniu. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 

Minister Prlemysłu i Mam:llu: $zydlQwski 

744. 
, - -

Rozpouądzenie Ministra Skarbu ' 
z dnia 15 września 1923 r. 

w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych. 

Na podstawie art. 10 i 27 ustawy z dn, 24 mar<;a 
1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplp
wych oraz podatków: spadkowego i od darowi?;o 
(Dz. U. R. P. N2 44, poz. 296) zarządza si~ <;0 na
stE':puje: 

§ 1. Z powodu stwierdzonego przez Qłówny 
Urząd Statystyczny wzrostu wskaźnika cen hurtowyc;h 
w sierpniu 1923 r. w porównaniu z tymże wskaźni
kier:n w maju 1923 r. o 37f;J%, ustala się wykładnik 
pQdwyżki (art. 10 ustawy z dn. 24 marca 1923 r. 
Dz. U. R. P. N2 44, poz. 296) W cyfrze 4,8. 

,. 
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Wykładnik ten obowiązuje począwszy od dnia 
1 października 1923 r. 

§ 2. Wskutek ustalenia powyższego wykładni
ka ulegają stawki opłat stemplowych od podań, za
łączników i świadectw urzędowych oraz inne stawki, 
wymienione w § 2 rozporządzenia z dn. 14 czerwca 
1923 r. (Dz. U. R. P. ]\f S! 61, poz. 452) odpowiedniej 
podwyżce, z mocą obowiązującą od dn. 1 paździer
nika 1923 r. 

W szczególności: 
a) taryfa opłat stemplowych od podań, załącz

ników do podarl, oraz od świadectw urzędowych 
otrzymuje brzmienie, podane w załączniku 
do rozporządzenia niniejszego. 

Część pierwsza i druga tej taryfy ma 
zastosowania do podań i załączników, wnie
sionych po dniu 30 września · 1923 r. Nato
miast do podań, wniesionych przed dniem 
1 października 1923 r.; choćby do tego dnia 
nieząłatwionych, stosowan~ będzie taryfa, 
która obowiązywała w dniu wniesienia po
danią, n~węt W tym przypadl~u, gdy podanie 
wniesiono bez uiszczenia opłaty lub jeśli 
opłat~ uiszczono niedostatecznie. 

Część trzecia tej taryfy ma zastosowanie 
do świadectw, których data nie jęst wq:eś
niejs~a niż "1 października 1923 r., oraz do 
odpisów i wyciągóW, sporządzonych przez 
urząd a niezaopatrzonych w zaświadczenie 
zgodności z pierwopisem, które wydane zo
stały po dniu 30 września 1923 r.; 

b) opłatt: stemplową od peł!1omocnictw, wymie
nioną wart. 2, ustępie pierwszym, powoła
nej ustawy z dnia 24 marca 1923 r. (Dz. U. 
R. P. N2 44, poz. 296) (wzgłądnie w § 1, 
ust~pie pierwszym, rozporządzenia Ministra 
Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spra
wiedliwości z dn. 24 kwietnia 1923 r. Dz. U . 
R. P. NS! 44, poz. 29$1), podwyższa si~ z kwoty 
30.000 mk. na 120.000 mk.; opłatę zaś od 
pełnomocnictw, wymienionych wart. 2, ustę
pie drugim, powołanej ' ustawy (względnie 
w § 1, ustc:;pie drugim, powalanego rozpo
rządzenia), podwyższa się z kwoty 10.000 mk. 
na 40.000 mk.; . 

(:) opiaty stemplowe od dokumentów przewo
zowych, wymienione wart. 5 i 6 powolanej 
ustawy (wzgl. w §§ 1, 2 i 5 rozporządzenia 
Mlnistrą Skarbu \V porozumieniu z l'/Hnistrem 
Kolei ZeJaznych z dn. 24 kwietnia 1923 r. 
Dz. U. R. P. NS! 44, poz. 300) oraz grzywny, 
wymie nione w § 10 powołanego rozporzą
dzenia, podwyższa się w sposób następujący: 
1) opłaty od kolejowych listów przewozowych: 

(:0 do przesyłek całowagonowych z kwoty 
·-20.000 mk. na kwotę 80.000 mk. 

co do przesyłek półwagor'lOwych z kwoty 
10.000 mk. na kwotę 40.000 mk. 

co do przesyłek pojedynczych z kwoty 
1.000 mk. na kwotę 4.000 mk. 

2) opłaty od kolejowych kwitów bagażowych 
z kwoty 1.000 mk. na kwotę 4.000 mk.; 

3) opłaty od dokumentów przewozowych poza 
przewozem kolejowym: 
od listu przewozowego z kwoty 2.000 mk. 

na kwotę 8.000 mk. 
od kwitu bagażowego z kwoty 1.000 mk. 

na kwotę 4.000 mk. ' 
4) najwyższy wymiar grzywien z kwoty 

3.000.000 mk. na kwotę 12.000.000 mk.; 
d) opłatę stemplową od pełnych wyciągów 

z ksiąg metrykalnych, wymienioną wart. 3 
powołanej ustawy, podwyższa się z kwoty 
6.000 mk. na kwotę 24.000 mk.; 

e) stałe opłaty stemplowe, wymienione wart. 8 
powołanej ustawy, podwyższa się z kwoty 
3.000 mk. na kwotę 12.000 mk.; 

f) wyrażony sumą stałą najwyższy wymiar kar 
pieniężnych, wymieniony wart. 9 powołanej 
ustawy, podwyższa się z kwoty 3.000.000 mk. 
na kwotę 12.000.000 mk; 

g) opłatę za pokwitowanie z przyjęcia podania, 
wymienioną w § 13 przepisów w przedmio
cie opłat stemplowych od podań oraz od 

.świad.ectw urzędowych z dn. 24 kwietnia 
1923 r. (Dz. U. R. P. NS2 44, poz. 298), pod
wyższa się z kwoty 3.000 rnk. na kwot~ 
12.000 mk. 

§ 3. Tabela mnożników, ustanowiona wart. 14 
ustawy z dn. 24 marca 1923 f. (Dl. U. R. P. NS! 44, 
poz. 296), otrzymuje dla okresu, rozpoczynającego 
się z dn. 1 października 1923 r., brzmienie nastę-
pujqce: . 

-

Liczba 
Oznaczenie okresu, w którym pOWitał 

MnQżnik 
obowiązek uiszczenia opłaty 

I do końca 1919 roku . • • • 1512 
II kwartał pierwszy 1920 r. • • • 1329,6 
III .. drugi .. • • · 806,4 
IV 

" 
trzeci 

" • · • 604,8 
V 

" 
czwarty 

" · · • 403,2 
VI 

" 
pierwszy 1921 r .• • · 220,8 

VII 
" 

drugi 
" • • • 201,6 

VllI 
" trzeci 

" • • • 110,4 
IX II czwar ty .. · • • 74,4 
X .. pierwszy 1922 r. • • · 72,5 

Xl 
" drugi .. • • · 55,2 

XII .. trzeci 
" • .. · 38 

XIII 
" czwarty " · · · 17,8 

XIV 
" pierwszy i drugi 1923 r. 10,1 

XV 
" 

trzeci 1923 r. . • • · 4,8 
, 

§ 4. Rozporządzenie mmejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 października 1923 r. 

Kierownik f.'\inisterstwa Skarbu: B. M(fl'kolWki 
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Załącznik do § 2 lit. a rozp. Min. Skarbu 
z dnia 15 września 1923 r., poz. 744. 

Taryfa opłat stempl,owych od podań, załączników do podań oraz od świadectw 
urzędowych. 

CZĘŚĆ PIERWSZfl: Podania 

1 2 3 
-

tI3 Wysokość 
'u 
>. p r z e d m i o t opłaty 
N 
o 
o. m a rek 

1 Podania o zezwolenie na nabycie nie-
ruchomości przez obcokrajowca (ustawa 
z dnia 24 marca 1920 r. Dz. U. R. P. 
N2 31 poz. 178) . . . . . . . . . 2.000.000 . 

2 Podania o zatwierdzenie statutu lub 
zmiany statutu spółki akcyjnej lub ko-
mandytowo-akcyjnej . . • . • •. 2.000.000 

3 Podania: 
a) o zezwolenie na prowadzenie przed

siębiorstwa zarobkowego (koncesję) -
o ile chodzi o przedsiębiorstwa, przemy' 
słowe, należące do l, 11 lub lłł kategorji 
podatku przemysłowego albo o przed-
siębiorstwa handlowe kategorji I lub II. 2.000.000 

b) o zezwolenie na prowadzenie przed
siębiorstwa zarobkowego _ (koncesję) -
o ile chodzi o przedsiębiorstwa, niewy· 
mienione w punkcie a) niniejszej pozycji 
lub o spółdzłelnie • . . . . . . • 

c) zawierające przepisane ustawą prze
mysłową zgłoszenia przedsiębiorstwa, do 
którego prowadzenia nie jest wymagane 
zezwolenie . .• . . . • . • • •• ~ - '400.000 

----··1---------------------------------------------------------1 .... --------------1 
4 Podania o zezwolenie na urządzenie 

lub zmianę instalacji, potrzebnej do wy_ · 
konywania : przodsiębiorstwa . zarobkowe
go - jeśli załatwienie podania wymaga 
oględzin na miejscu: . 

a) o ile chodzi o przedsiębiorstwa 
przemysłowe, należące do I, 11 lub III 
kategorji podatku przemysłowego albo 
o przedsiębiorstwa handlowe kategorji 
I i II • • • •• ••••••• 2.000.000 

b) o ile chodzi o przedsiębiorstwa 
innego rodzaju • • . . .• .. 400.000 

4 

u W f\ G I 

1. Do pozycji 1 do 9: 

Stawki wymienione przy pozycjach 
1 do 9, odnoszą się do pierwszego ar
kusza podania. Każdy arkusz następny 
podlega opłacie stemplowej w kwocie 
24.000 mk.; przy podaniach jednak, wy
mienionych w punktach a), b) pozycji 8, 
oplata od arkuszy następnych wynosi 
po 4.000 marek. Takiej samej opłacie po 
24.000 mk. względnie 4.000 mk. podlega 
każdy arkusz drugiego idalszych egzem
plarzy podania, wniesionego w dwóch 
lub więcej egzemplarzach - jak również 
każdy arkusz odpisów podania, wnie
sionych wraz z egzemplarzem o'rygi· 
nalnym. 

Za jeden arkusz uważa się papier, 
krórego powierzchnia po jednej stronie 
nie przewyższa 1750 c;m2• Niecały arkusz 
liczy się za cały. 

2. Do pozycji 3: 

Jeśli do podania, wymienionego w po
zycji 3, załączono świadectwo ubóstwa, 
które zdaniem władzy, powołanej do za
łatwienia nie uzasadnia zupełnego uwol
nienia od opłaty (§ 7, punkt 5 Przepi' 
sów w przedmiocie opłat 'stemplowych 
od podań oraz od świadectw urzędowych), 
ale stwierdza niemożliwość uiszczenia 
w pełnej kwocie, to władza załatwi po
danie za uiszczeniem opłaty, przewidzia
nej w pozycji 9. 

3. Do pozycji 4: 

Przepis zawarty w pozycji 4 nie· zmie
nia obowiązujących przepisów, w myśl 
których koszty oględzin mają być zwró
cone władzy państwowej. 
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1 

l'tI 
'u 
>
N 
O ' 

o.. 

2 

Przedmiot 

5 Podania o zezwolenie na wykonywa-
nie poszczególnych czynności zarobko
wych, np. na urządzenie widowiska, kon
.certu, wystawy, zabawy, loterji fantowej 
i t. p.. .. ... ... .. 

6 Podania o zezwolenie na niezamy-
kanie lokalu publicznego (restauracji 
i t. p.) mimo nadejścia pory, wyznaczo
nej zarządzeniami policyjnemi, . . . 

7 Podania , o zezwolenie na zmian~ na-
zwiska . . .•. 

8 Podania, któremi petent żąda zmiany 
decyzji wydanej w przedmiocie daniny 
publicznej .(podatku, opłaty, cła), jeśli 
suma sporna: 

a) nie przewyższa 800.000 mk. . . 

b) przewyższa 800.000 mk., a nie 
przekracza 8,000.000, mk.. • • • • . 

c) przewyższa 8,000.000 mk. • 

9 Podania, niewymienione pod pozy-
cjami 1 do 8 z wyjątkiem zwolnionych 
od opłaty stemplowej w myśl § 6 Prze
pisów w przedmiocie opłat stemplo
wych od podań oraz od świadectw uw;:
dowych ' , '" ...•• 

3 

Wysokość 

opłaty 

m a rek 

280.000 

8,000.000 

2,000.000 

8.000 

24.000 

120.000 

120.000 

<I 

u W F\ Q I 

4. Do pozycji 7: 

Minister Spraw Wewnętrznych może 
zwolnić w całości lub w części od opła
ty wymienionej w pozycji 7, w wypad
kach w których uiszczenie w pełnej 
kwocie byłoby ze względu na stosunki 
majątkowe petenta niemożliwe lub bar
dzo trudne. 

CZĘŚĆ DRGG1\: Załączniki do podań. 

10 Załączniki do podań, podlegających 
opłacie stemplowej: 

a) do podań, ,wymienionych w punk
tach a) b), pozycji ~. 

4.000 
od każdego 

załącznika bez 
względu na ilość 

arkuszy. 

b) do podań innego rodzaju • •• 24.000 
od każdego 

załącznika bez 
względu na ilość 

arkuszy . . 

1) Opłatę od załącznika należy ulśclć 
bez względu na to, czy załącznik jest 
dokumentem oryginalnym czy odpisem 
oraz czy od pisma, stanowiącego załzłcz
nik, uiszczono już poprzednio jakąkol
wiek opłatę skarbową. 

2) Świadectwo ubóstwa, nawet w razie 
załączenia do podania, podlegającego 
opłacie stemplowej, zwolnione jest od 
opłaty, przewidzianej w pozycji 10. 
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CZĘŚĆ TRZECIl\. Świadectwa urzędowe. ' 

1 --
lIS 
-tJ 
>. 
N 
o o.. -
11 

, 

2 

Przedmiot 

flkt nadania obywatelstwa polskiego 
(art. 8 i 9 ustawy z dnia 20 stycznia 
1920 r. Dz. U. R. P. N2 7 poz. 44, oraz 
art. 14 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 
1920 r., Dz. U. R. P. N!:! 52 poz. 320) . 

3 

Wysokość 

opłaty 

m a rek 

2,800.000 

-----1-----------------------------------1-------------1 
11-a fikt zezwolenia na nabycie nierucho

mości przez obcokrajowca • • • • • 40,000.000 

---1-------------------------------1-----------
12 ł\kt zezwolenia na zmianę nazwiska 12,000.000 

~-l--------------------------------I------------I 
13 Świadectwa zawierające zezwolenie 

na prowadzenie przedsiębiorstwa zarob
kowego (dokumenty koncesyjne): 

a) o ile chodzi o przedsiębiorstwa . 
przemy3łowe, należące do I, II liJb III . 
kategorji podatku przemysłowego-albo . 
o przedsiębiorstwa handlowe kategorji I 
l ub II. . . . . . . . . . . . . 2,000.000 

400.000 l' b) o ile chodzi o przedsiębiorstwa 
innego rod.zaju lub o spółdzielnie • • 

~---~----------------------------------I-------------I 
14 Świadectwa, zawierające zezwolenie 

na wykonywanie poszczególnych czyn
ności zarobkowych np. na urządzenie 
widowiska, koncertu, wystawy, zabawy, 
loterji fantowej i t. p.. • • • • • • 280.000 

---- .. -----------------------------------~-----------I 
15 

16 

17 

18 

Świadectwa zawierające zezwolenie 
na niezamykanie lokalu publicznego (re
:stauracji i t. p.) mimo nadejścia pory, 
wyznaczonej zarządzeniami policyjnemi. 

Duplikat (t. j. drugi lub dalszy egzem
plarz dokumentu urzędowego, wydany 
przez ten sam urząd, od którego po
chodzi egzemplarz pierwszy - równo
brzmiący z egzemplarzem pierwszym 
ł zZ1opatrzony w podpis równorz~dny) • 

Odpis lub wyciąg, sporządzony przez 
urząd, bel względu na to, czy urząd za
świadczył zgodność z pierwopisem czy nie 

• 

Odpis lub wyciąg, sporządzony przez 
stron~, a zaopatrżony przez urząd w po
świadczenie zgodności z 'pierwopisem • 

40,000.000 

56.000 
od każdej stro
nicy całej lub 

zacz~tej. 

56.000 
od każdej stro
nicy całej lub 

zaczętej. 

24.000 
od każdej stro
nicy całej lub 

zaczętej. 

4 

u W fi G I 

1. Do. pozycji 11: 

Władza nadająca obywatelstwo może 
zwolnić w całości lub w części od opłaty 
stemplowej w przypadkach, w których 
uiszczenie opłaty byłoby ze względu na 
stosunki majątkowe petenta niemożliwe 
lub bardzo trudne. Minister Spraw We
wnętrznych może zwolnić od tej opłaty 
w całości lub W części również w innych 
przypadkach, zasługujących na szczególne i 
uwzględnienie. I 

I 

2. Do pozycji 12: 

Minister Spraw Wewnętrzny,ch może 
zwolnić w całości lub w cz~ści od opłaty, 
wymienionej w pozycji 12, w przypad
kach, w których uiszczenie w pełnej kwo
cie byłoby ze wzgl~du na stosunki ma
jątkowe petenta niemożliwe lub bardzo : 
trudne. 

3. Do pozycji 13: 

Od świadectwa, zawierającego kon- . 
cesję do prowadzenia domu bankowego 
lub kantoru wymiany, należy zamiast 
opłaty, wymienionej w pozycji 13 niniej
szej taryfy, uiścić opłat~ przewidzianą 
wart. 5 ustawy z dn. 23 marca t 920 r. 
(Dz. U. R. P. N2 30 poz. 175). 

Jeśli do podania, wymienionego w po
zycji 3, załączono świadectwo ubóstwa, 
które zdaniem władzy, powołanej do za
łatwienia nie uzasadnia zupełnego uwol
nienia od opłaty przewidzianej w po
zycji 13 (§ 23 punkt 10 przepisów w przed
miocie opłat stemplowych od podań oraz 
od świadectw urzędowych), ale stwierdza 
niemożliwość uiszczenia w pełnej kwoc:ie, 
to władza wyda świadectwo za uiszcze
niem opłaty, przewidzianej w pozycji 20. 

4. Do pozycji 16 do 18 oraz 20: 

Za jeden arkusz uważa si~ papier, 
którego powierzchnia po jednej stronie 
nie przewyższa 1750 cm!. Co do planów 
uważa się za jeden arkusz papier o po
wierzchni nie przewyts~ającej po jednej 
stronie 3.500 cm2• J -' - ". 

'. 



.. 

1(2 93. Dziennik .Ustaw. Poz. 744 745. "1083 

1 2 3 4 

Przedmiot 

Wysokość 

opłaty u W i\ Q I 

m a rek 
I---+-----------------------------~~ 

19 Poświadczenie własnoręczności pod~ 
plsu: 

a) zasadniczo. . • • • .. • 
b) w razie równoczesnego poświad

czenia własnoręcznośc i więcej niż dwóch 
podpisów, umieszczonych na tym samym 
dokumencie • • • • • • • • • • 

. I 
16.000 

co do każdego 
podpisu 

40.000 

Niecały arkusz liczy się za cały. 
Za stronicę uważa się jedną stronę 

papieru, którego powierzchnia po jednej 
stronie nie przewyższa 875 cm2• Stronicę 
nie w całości zapisaną liczy się za całą. 

I 
za wszystkie 

____ ~ __ --------__ --------------------!----P-O-d-P-is-Y---! 

20 Świadectwa, niewymienione pod po
zycjami 11 do 19 - z wyjątkiem zwolnio-

120.000 

nych od opłaty stemplowej w myśl § 23 
Przepisów w przedmiocie opłat stemplo
wych od podań oraz od świadectw urzę
dowych. 

od arkusza 
pierwszego 

i 24.000 
od każdego 

arkusza następ
nego 

• 

745. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 15 września 1923 r. 

., sprawie zmiany przepisów o opodaUmwaniu 
spadków i darowizn. 

Na podstawie art. 10, 19 i 27 ustawy z dnia 24 
marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stem
plowych orez podatków spadkowego i od darowizn 
(Dz. O. R. P. N2 44 poz. 296) oraz § l rozp. Ministra 
Sk!~Hbu z dnia 15 września 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 93, 
poz. 744) zarządza się co następuje: 

§ 1. Stawki wymienione wart. 2 ustawy z d. 
29 maja 1920 roku (Dz. U. R. P. Nil 49, poz. 299) 
W brzmieniu, nadanem mu art. 16 ustawy z dnia 24 

"marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 44, poz. 296) względnie 
wart. 8 przepisów o opodatkowaniu spadków i da-
rowizn ogłoszonych w załączniku 1) do rozporządze
nia Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1923 r. (Dz. U. R. 
P. N2 55, poz. 391) podwyższa się jak następuje: 

stawkę, wymienioną w p. a) ustępu pierwszego-
. do 121.000.000 mk. 

stawkę, wymienion21 w p. b) ust~pu p!erwszego~ 
do 40.300.000 mk. 

stawkę, wymienioną w p. c) ustępu pierwszego- " 
do 6.200.000 mk . 

stawkę zaś, wymienioną w ustępie drugim - ' 
do 60.500.000 mk. 

§ 2. Taryfa opodatkowania spadków i daro
WJizn (załącznik do rozp. Ministra Skarbu z dn. 14 
czerwca 1923 r. Dz. U. R. P. N2 61, poz.453) otrzy
muję brzmienie, podane w załączniku do rozporzą
dzenia niniejszego. 

§ 3. Sumę grzy,więn, " pr.zewidzianych wart. 22 
i 45 ustawy z dnia 29 maja 1920 (Dz. U. R. P. N2 49, 
poz. 299), tudZież wart. 32 przep. o opod. spadków 
i darowizn (Dz. U. R. P. z r. 1923 N2 55, poz. 391), 
względnie w § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 
14 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 61, poz. 453) 
podwyższa si~ do 15.400.000 mk. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 października 1923 r. - §§ 1 i 2 stqsowane 
będą w przypadkach, IN których władza skarbowa po 
dniu 30 września 1923 r. ustali szacunek przedmiotu 
spadkowego lub darowanego; § 3 zaś w przypadkach, 
jeśli naruszenie przepisów o opodatkowaniu spadków 
i darowizn zaszło po wejściu w życie niniejszego roz
porządzenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu:? B. Markowski 
. " 


