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772. 

Rozporządzenie. Ministra Sprawiedliwości 
wydane w porozumieniu z /Ilinistrami: 
Spraw Wewnt:trznych, Przemysłu i Handlu 

oraz Skarbu 
z dnia 20 września 1923 r. 

0 . odszkodowaniu za utratę zarobku asesorów 
i ich zastępców w sądach przemysłowych 

w Bielsku, Krakowie i Lwowie. 

Na podstawie §§ 13 i 40 ustawy z dn. 27 listo
pada 1896 r. (Dz. U. P. austr. 1896 r., poz. 218) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. ł1sesorowie sądów przemysłowych lub ich 
zastępcy należący do kurji robotników za czynności 
urzędowe w sądach I i II instancji otrzymują na żą
danie odszkodowanie za utratę zarobku w wysokości 
11.000 mk. dziennie. 

Powyższa suma zmieniać się będzie ' od dnia 
15 września 1923 r. w tym stosunku w jakim zmie
niać się będą po tym terminie djety funkcjonarju-
szów państwowych. . 

. § 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na 
obszarze b. zaboru austrjackiego i wchodzi w życie 
Z dniem ogłoszenia. • 

Jednocześnie tracą moc obowlązujZ\cą następujące 
przepisy rozporządzeń austrjackiego ' ministra sprawie
dliwości wydane w porozumieniu z ministrami: spraw 
wewnętrznych, handlu ! finansów: ustęp 2, § 6 rozpo
rz.,dzenia z dn. 26 kwietnia 1898· r. (Dz. U. P. austr. 

. 1898 r., poz; 61), ustęp 2 § 6 rozporządzenia z dnia 
13 listopada 1899 r. (Dz. U. P. austr. 1899 r., poz. 219), 
ustęp 2 § 6 rozporządzenia z dn. 13 listopada 1899 r . . 
(Dz. U. P. austr. 1899 r., poz. 220) oraz rozporzą
dzenie austrjackiego ministra sprawiedliwości wydane 
w porozumieniu z ministrami: ' spraw wewnętrznych, 
hand1\l i finansów z dn~ 20 sierpnia 1903 'r. (Dz. U. 
P. austr. 1903 r., poz. 172). 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

Minister Przemysłu i Handlu: Szyd/owski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: ' B. Markowski 

773. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 22 września 1923 r. 

w celu wykonania rozporządzenia Rady Mini~ 
strów z dnia 20 wrżeśnia 1923 r .• w przedmiocie 
podwyższenia podatku od zużycia olejów mi-

neralnych na obszarze Rzeczypospolitej. 

Na zasadzie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dn. 20 września 1923 r. o podwyższeniu podatku 
od zużycii:1 olejów mineralnych na obszarze Rzeczy
pospoli ~ej (Dz. U. R. P. N. 96, poz. 764) zarządza się 
c:o następuje: 

§ 1. Podatkowi od zuzycla wymienionemu 
w § 1 rozporządzenia Rady Min istrów z dn. 20 wrześ
nia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 96, poz. 764) podlegają 
wszelkie prze twory ropy naftowej tak krajowe jak 
i zagraniczne, wymienione w tymże § 1 uzyskane 
przez refinowanie względnie oczyszczenie ropy naf
towej, z wyjątkiem oGpadków po procesie rafinacyj
nym jak np. kwasy naftynowe, kwas siarkowy i t. d. 

§ 2. Przedsiębiorstwa, przerabiające opodatko
wane już półprodukty ropy naftowej jak np. ropał 
i t. p. na przetwory dalsze, podlegające wyższemu 
podatkowi od zużycia, opłacają podatek od uzyska
nych przetworów kOI1cowych w wysokości wymienio
nej w § 1 rozporządzenia, Rady Ministrów po potrą
ceniu jednak z niego opłeconego już podatku od 
półproduktów. 

§ 3. Warunki opustu podatku od zużycia oleju 
mineralnego przeznaczonego na cele, przewidziane 
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 20 wrześ
nia 1923 r.unormowane są przepisami, zawartemi 
w osobnej instrukcji. 

§ 4. Oleje mineralne wymienione w § 1 roz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 
1923 r. przeznaczone na wywóz za granicę Rzeczy
pospolitej lub na obszar w. m. Gdańska zwalnia si~, 
aż do odwołania z wyjątkiem ropału (mazutu) (§ 1 
lit. d. rozporządzenia Rady Ministrów) od opłaty po
datku od zużycia przewidzianego w powyższym § 1 
przy zachowaniu dotychczas obowiązujących przepi
sów o wywozie przetworów ropy naftowej za grani
cę Rzeczypospolitej, względnie o przekazywanie ich 
na obszar w. m. Gdańska . 

Ropał (mazut) przeznaczony na wywóz za gra
nicę podlega podatkowi od zużycia w pełnej wy
sokoścI. 

§ 5. Dodatkowemu podatkowi od zużycia prze
. widzianemu w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
podlegają: 

a) Oleje mineralne o gęstości do 7500 Rr. 
(benzyna) od 100 kg. po. • • 630.000 mk. 

b) oleje mineralne o gęstości po
nad 7500 do 8650 Rr. (nafta) od 
100 kg. po • . • • • • • • 465.000 mk. 

§ 6. Nie podlegają zgłoszeniu. a tern samem 
i dodatkowemu opodatkowaniu: , 

1) zapasy oleju mineralnego do 100 kg. włącznie, 
2) wszelkie zapasy oleju mineralnego znajdujące 

się w rafinerjach nafty, jakoteż 
3) zapasy tegoż oleju zwolnione od podatku od 

zużycia, o ile są używane na cele przewi
dziane w odnośnem rozporządzeniu właści
wej władzy skarbowej. 

§ 7. Kto zatem posiada w dniu 1 październi
ka 1923 r. zapasy oleju mineralnego, wymienione 
w § 3, powołanego wyżej rozporządzenia Rady Mi
nistrów z d. 20 września 1923 r. w ilości ponad 100 kg. 
z wyjątkiem zapasów, o których wspomniano w § 6 
niniejszego rozporządzenia, obowiązany jest zgłosić je 
do 5 pażdziernika: 

a) na obszarze b. zaboru austrjackiego w naJ
bliższym oddziele kontroli skarbowej, 


