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Na 96. Dziennik Ustaw. Poz. 767. 1147 

767. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz 

Przemysłu i Handlu 

z dnia 20 września 1923 r. 

O opłi;\tach w postępowaniu rejestrowem na 
obszarze Sądów flpelacyjnych krakowskiego 
i lwowskiego oraz Sądu Okr~gowego cieszyń-

skiego. 

Na podstawie art. 7 przepisów przechodnich do 
dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlo-
wym (Dz. P. P. P. Ng 14, poz. ,164) i części I. roz
porządzenia Ministrów Sprawiedliwości i Skarbu w po
rozum'ieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 
10 lipca 1922 r. o opłatach w postępowaniu rejestro
wern na oqszarze województw: krakowskiego, lwow
skiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego (D. U. R. 
P. Ng 84, poz. 751) oraz na podstawie art. 6 i 7 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie pod
wyższenia i zrównania stawek przy niektórych opl.a
tach stemplowych (należytościach) (Dł. U. R. P. N!! 38, 
poz:. 315) zarządza się co następl;lje: ' 

§ 1. Paragrafy 1, 3 i 6 rozporządzenia z dnia 
10 lipca 1922 r. o opłatach VI postępowaniu reje
strowem na obszarze województw: krakowskiego, 
lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego (Dz. U. 
R. P. Ng 84, poz. 751) otrzymują brzmienie następujące: 

.. § 1. Podania oraz protokuły, zastępujące poda-
. nla, podlegają opł~cie w wysokości 120.000 mk. okre
ślonej w poz. 9 taryfy, załączonej do -o rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 15 września 1923 r. (Dz. U. 
R. P. N~ 93, poz. 744) oraz w uwadze do poz. 1 
do 9 tej taryfy, z uwzględnieniem zmian stawek ~wy' 
pływających z zastosowania art. 10 ustawy z 24 marca 
1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplo
wych oraz podatków: spadkowego i od darowizn 
(Dz. U. R. P. .J'{g 44, poz. ' 296). 

Nadto w postępowaniu rejestrowem stosować 
należy pozycje 10, 16, 17, 18 i 20 tejże taryfy oraz 
§§ 2. 4, 5, 7 do 15, dwa pierwsze ustępy § 21 i §§ 23 
do 28 Przepisów w przedmiocie opłat stemplowych od 
podań oraz od świadectw urzędowych" ogłoszonych 
rozporządzeniem z dnia 24 kwietnia 1923r. (Dz. U. 
R. P. Ng 44, poz. 298), ze zmianą, że stawka opłaty 
od pokwitowania za przyjęcie podania ustanowiona 
w § 13 powołanych przepisów wynosi 12000 mk. 
Do podań, do protokułów, . zastępujących podania 
i do załączników stosuje się § 79 austr. ustawy na
leżytościowej z dnia 9 lutego 1850 r. (Dz. P. P. 
N~ 50); również stosuje się ustęp drugi § 14 niniej
szego rozporządzenia. 

§ 3. Firmy jednoosobowe uiszczają za wciąg
nięcie do rejestru handlowego następujące opłaty: 

a) za wciągnięcie firmy (pierwszy wpis) 
I kategorja handlowa mk. 600.000 
1\" " .. 200.000 
1Il" II " 100.000 
Iy" • • 50.000 

. I kategorja przemysłowa mk. 

II.. " " 
III Ił " Ił 
IV" " " 
V" " " 
VI" " " 
VII Ił " .. 

punkty b), c), d), bez zmiany. 

750.000 
600.000 
450.000 
300.000 
180.000 
120.000 

50.000 

§ 4. Spółki jawne hi!mdlowe i komandytowe 
oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnościi:! uisz
czają za wcią~nięcie do rejestru handlowego: 

a) za pierwszy wpis przy kapitale zakładowym 
do 5.000.000 mk. włącznie podwójnct opłat~ 
określoną w § 3 ust. a) stosownie do kate
gorji handlowej lub przemysłowe}, przy ka
pitale zaś powyżej 5.000.000 mk. po 100 mk. 
od każdych następnych 100.000 mk., przy
czem niepełne 100.000 mk. uwaŻII sl4t ZI'1 

pełne; punkty b), c), d) bez zmiany. . 

§ 5. Spólk,i akcyjne oraz komandytowo-akcrtne 
uiszczają za wciągnięcie do rejestru handlowego: 

a) za pierwszy wpis ~ kapitale zakładowym 
do 5.000.000 m 1<;. potrójną opłatę określoną 
w § 3 ust. a) dla I kategorji handlowej lub 
przemysłowej, stosownie do charakteru przed
siębiorstwa; przy kapitale zakładowym powy
żej 5.000.000 mk. po 1250 mk. od każdych 
następnych 1.000.000 mk. licząc niepełne 
1.000.000 za pełne; punkty b), c) bez zmiany. 

§ 6. Spółdzielnie uiszczttją za wciągnl~cle do 
rejestru: 

a) za pierwszy wpis. • • • • • mk. 40.000 
za wpis o zmianie statutu I za 
wykreślenie firmy. • • mk. 20.000 

c) za każdy inny wpis. • • •• " 10.000 

Za wciągnięcie wzmianki o oddziale do rejestru 
zakładu głównego oraz za wpis zgłoszony w myśl 
art. 76 ust. 2 ustawy O spółdzielniach opłat się nie 
pobiera". 

§ 2. Na obszar Sądu Okregowego cieszyń
skiego rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia 
Ministrów Sprawiedliwości i Skarbu w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handl~ z dnia 10 lipca 
1922 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem na 
obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, sta
nisławowskiego i tarnopolskiego (Dz. U. R. P. N284, 
poz. 751) w brzmieniu ustalonem óiniejszem rozpo-
rządzeniem. ' 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w 14 dni po ogłoszeniu. 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

/ 


