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Dziennik Ustaw. Poz. 768 i 769.

768.
Rozporządzenie

z dnia 21

Ministra Skarbu

września

1923 r.

normujące sposób potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur
i wynag rodzeń' za najemną pracq.

N296.

§ 5. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie
z dniem 30 września 1923 roku i obowiązuje na obszarze działania ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogłoszonej rozporządzeniem Ministra
Ska~bu z dnia 14 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 77,
poz. 607), oraz ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r.
w przedmiocie niektórych zmian w przepisach o pań
stwowym podatku dochodowym, obowiązujących
w b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. N2 67, poz. 521).

Na mocy art. 122 i 130 ustawy o państwowym
podatku dochodowym, ogłoszonej rozporządzeniem
Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 77, poz. 607), oraz art. 33 ustawy z dn. 15 czerwca
1923 r. w przedmiocie niektó rych zmian w przepisach o państwowym podatku dochodowym, obowią
zujących w b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. N2 67,
poz. 521) zarządza się co następuje:

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Mcrrkowski

§ 1. ; Przy potrącaniu podatku dochodowego

w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. w.przedmiocie
zmian w postanowieniach o opodątkowaniu
drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodz eń za
najemną pracę, należy stosować tę stopę procentową,
jaka przypadała od kwoty otrzymanej tytułem uposażenia, emerytury lub wynagrodzenia za najemną
pracę w dniu 1 lipca 1923 r.-o ile chodzi o płace,
otrzymywane zgóry, względnie 30 czerwca 1923 r.o ile chodzi o tego rodzaju wynagrodzenia płatne
zdołu.
Tycży to się również dodatków drożyźnianych,
wypłacanych w ciągu miesiąca.

od

§ 2. Jeż eli wynagrodzenie pracownika od 1 lipca r. b. uległo zmianie wskutek posunięcia do wyż
-szego stopnia upc'sażenia, otrzymania dodatku za
wysługę lat, powiększenia stanu rodzin nego i t. p.
przyczyn, stanowiących istotne podwyższenie dochodu,
natenczas należy stosować tę stopę procentową, jakaby odpow iadała wynagrodzeniu pobranemu na tych
, samych zasadach w dniu 1 lipca względnie 30 czerwca
1923 r.
§ 3.

Sposób ustalenia stopy procentowej, okre-

ślony w § 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, ma równi eż zastosowanie przy wypłacie jednorazowych wy-

nagrodzećl

(remuneracji, zapomóg i t. p.).

§ 4. Pobranie różnicy mi ędz y sumą należności
podatkowej, ustalonej l1a zasadzie §§ 1-3 niniejszego
rozporządzenia, a podatkiem dochodowym, przypadającym do zapłaty w m~l postanowień działu II
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 77, poz. 607), względnie
ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N267,
poz. 521)-odracza si~.
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769.
Rozporządzenie

Ministra Skarbu

z dnia 21 września 1923 r.

Na mocy § 2 rozp. Rady Ministrów z dnia
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 96, poz. 762)
zarządza się €o następuje:

20

września

prasowanych są obow dniu 1 października 1923 r.
spis opasek podatkowych pozostałych w tym dniu
cały zapas opasek podatkowych, zakupionych po dotychczasowej cenie przedłożyć wraz z oznajmieniem
właściwej kasie skarbowej do dodatkowego oznaczenia pieczęcią urzędową i zapłacić różnicę między do:
tych czasową a obecną ceną sprzedażną, otrzymany
zaś kwit kasy dołączyć do księgi obrachunkowej

§ 1. Wytwórc.y

drożdży

wiązani przeprowadzić

drożd ż owni.

są obowiązane pobrać dodatkowy ~odatek, wpisać pobranie tegoż do właściwego
rejestru, dołączyć oznajmienie do rejestru i wydać

Kasy skarbowe

wpłac~jącemu pokwitowanie odbioru tudzież przestemplowane opaski.
I~asy skarbowe winny od dnia wejścia w życie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września
1923 r. wydawać opaski wytwórcom po nowych cenach, a więc 100 gramów po 2.000 mk. a 500 gramowe po 10.000 mk.

§ 2. , Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 października 1923 r.

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markow5ki

Warszawa. - Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości.
- - - --- - - - - - - - - - - - - --
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