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795. 
Rozporządzenie .Ministra Skarbu w poro
zumieniu z Ministrami Spraw \Vewnętrz
nych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religij-

nych i Oświecenia Publicznego 

z dnia 25 sierpnia 1923 r. 

zawierające przepisy wył<onawcze dla b. dziel
nicy austrjackiej w przedmiocie należytości od 

przeniesień majątku pod tytułem darmym. 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 maja 
1920 r. (Dz. U. R. P. N!! 49 poz. 299), art. 10 ustawy 
z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. N!! 33' poz. 263) 
oraz art. 27 ustawy z dn. 24 marca 1923 r. (Dz. U. 
R. P. N!! 44 poz. 296) zarządza się co następuje: 

1. Sposób powoływania przepisów o należytościach od 
przeniesień majątku pod tytułem darmym. 

§ 1. O ile w rozporządzeniu niniejszem po
wołane są przepisy ustawy bez bliższego określenia, 
oznaczają one postanowienia ustawy z dn. 29 maja 
1920 r. (Dz. U. R. P. N!! 49, poz. 299). 

"Cesarskie rozporządzenie" bez dalszego okre
ślenia oznacza au str. cesarskie rozporządzenie z dn. 
15 września 1915 r. (Dz. p. p. N!! 278), o należytoś
ciach od przeniesień majątku pod tytułem darmym. 

"Rozporządzenie ministerjalne" bez bliższego 
określenia oznacza austr. rozporządzenie IV\inistrów 
Skarbu i Sprawiedliwości z dn. 29 grudnia 191:) r. 
(Dz. p. p. NI:! 397), wydane celem wykonania powyż
szego rozporządzenia cesarskiego. 

2. Ruchomości domowe. 

(do art. 2 ustawy w brzmieniu ustalonem 
wart. 16 ustawy z dn. 24 marca 192'3 r. Dz. U. R. 
P. N!! 44 poz. 296). 

§ 2. Ruchomości domowe, t. j. rzeczy wymie
nione w ustępie drugim art. 2 ustawy, podlegajZ! 
należytości spadkowej, o ile ' u spadkodawcy nie 
były przeznaczo,ne do użytku w gospodarstwie do
mowem, lecz stanowiły przedmiot przemysłu lub 
handlu albo wogóle należały do gospodarstwa za
robkowego. Kosztowności, dzieła sztuki, antyki, dy
wany i wogóle przedmioty zbytkowe, 'w żadnym ra
zie nie należą do przedmiotów, które w myśl art. 2 
ustawy są wolne od należytości spadkowej . 

§ 3. O ile wartość ruchomości domowych co 
do pewnego nabywcy przewyższa minimum, ozna
czone w ustępie drugim a rt. 2 ustawy (w brzmie
niu, ustalonem w par. 1 rozporz&dzenia z dnia 
14 czerwca 1923 r., Dz. U. R. P. N!! 61 poz. 453, 
względnie w dalszem rozporządzeniu wydanem na 
podstawie art. 19 ustawy z dn. 24 marca 1923 r., 
Dz. U. R. P. N!! 44 poz. 296), to do podstawy wy
miaru wlicza się całą wartość nie zaś tylko nad
wyżkę ponad minimum. 

Je·żeli ruchomości domowe przechodzą na dwie 
lub więcej osób, wymienionych w ustępie drugim 
art. 2 ustawy, to należy do każdej z tyc'h osób usta
lić oddzielnie, czy zachodzi uwoln ien ie od należy- , 
tości. 

Jeżeli np. przy minimum, wynoszącem 12.600.000 
marek do spadku należą ruchomości domowe war
tości 24.000.000 mk., a na podstawie testamentu 
otrzymuje dziecko spadkod awcy część ich wa rtości 
10.000.000 mk., resztę zaś-wartości 14.000.000 mk., 
-żona spadkodawcy, to do podstawy wymiaru na
leżytości spadkowej, którą ma zapłacić dziecko, ni (! · 
wlicza s ię wartości ruchomości domowych wcale, 
a celem wymie rzenia należytości spadkowej żonie 
wlicza s ię do podstawy wymiaru wartosć ruchomości 
domowych w kwocie 14.000.000 marek. Jeżeli do 
spadku należą ruchomości domowe wartości 60,000.000 
marek i przechodzą niepodzielnie w równych częś
ciach na pięcioro dzieci, to ruchomości te wcale 
nie podlegają należytości spadkowej. 

§ 4. Uwolnienie ruchomości domowych od 
należytości spadkowej nie wyklucza równoczesnego 
zastosowania ustępu pierwszego art. 2 ustawy, o ile 
czysta wartość reszty majątku, otrzymanego przez 
odnośnego nabywcę, nie przekracza minimum, ozna
czonego w ustępie pip.rwszym art. 2 ustawy. 

• Do długów i c iążarów, które przypadają sto
sunkowo na ruchomości domowe, uwolnione od na
leżytości spadkowej, stosuje się przepis ustępu 4 
§ 22 cesarskiego rozporządzenia. 

3. Wysokość należytoścI. 

(do art. 3 ustawy oraz art. 17 ustawy z dnia 
24 marca 1923 r. Dz. U. R. P. Nfi 44 poz. 296). · 

§ 5. O ile majątek spadkowy przechodzi na 
małżonka lub zsh=:pnego (pozycja 1 taryfy), wymie
rza się należytość spadkową według dwu stóp tary
fowych. Jedną z nich nazywać należy "stopą za
sadniczą", druga ma nazw~ "stopy pomocniczej". 
"Zasadniczą" jest ta, która odpowiąda stopniowi 
wartości l), obejmującemu podstawę -kymiaru; "po
mocniczą" zaś ta, któia w taryfie bezpośrednio po
przedza "zasadniczą " . Jeżeli np. w przypadku po
szczególnym stopą zasadniczą jest 8 procentowa, 
przewidziana w taryfie pod poz. 1 j; to pomocniczą 
jest 6-procentowa, przewidziana pod poz. 1 i. 

Celem wymierzenia należytości według tych 
dwu stóp należy przedewszystkiem odnaleźć w ta
ryfie stopień wartości, odpowiadający podstawie wy
miaru i w ten sposób ustalić stopę zasadniczą. Na
stępnie rozdziela się podstawę wymiaru na dwie 
części: część pierwsza równa się najwyższej kwocie 
bezpośrednio poprzedzającego taryfowego stopnia 
wartości , druga obejmuje resztę sumy, będącej pod
stawą wymiaru. Do części pierwszej zastosowuje 
się stopę pomocniczą, do części drugiej zasadniczą. 

Przykład: (oparty na taryfie, załączonej do 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 14 czerwca 
1923 r. Dz. U. R. P. N!! 61, poz. 453). 
Jeżeii syn otrzymał po ojcu spadek czystej 

wartości 400.000.000 marek, to stopa zasadnicza\ wy
nosi 8% (pozycja taryfy 1 j), pomocnicza 6% (poz. 1 i). 
Część pierwsza pe<iistawy wymiaru wynosi 315.000.000 
marek (pozycja taryfy 1 i) i od niej należy wymie
rzyć 6% t. j. 18.900.000 marek; od części drugiej t. j. 

l) "Stopnie wartości ft wymienione są w taryfie pod 
ogólnym napi5em "czysta wartość otrzyman ego majątku 
w milrkach po15kich". 
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od 85.000.000 mk. wymierza się 80f0 t. j. 6.800.000 mk.; 
należytość spEldkowa wynosi zatem w danym przy
padku 25.700.000 mąrek. 

§ 6. O ile majątek spadkowy przechodzi na 
osoby, wymienione w pozycjGlCh 2, 3, 4 lub 6 taryfy, 
wymierza się podatek według jednej tylko stopy ta
ryfowej, mianowicie według stopy, odpowiadającej 
t emu stopniowi wartości, w którym mieści się suma, 
stanowiąca podstawę wymiaru. 

j § 7. W przypadkach, przewidzianych w § 6, 
najeży wymierzyć podatek w ten sposob, aby z sumy, 
która służy za podstawę · wymiaru, pozostdo po po
trąceniu p<Ddatku nie mniej, n iż zostaje z najwyższej 
kwoty bezpośrednio pop rzedzające~g stopnia wartości 
po potrąceniu podatku, przypadającego na ten sto
pień. O ileby z sumy, która służy za podstawę wy
miaru, pozostało po potrąceniu podatku mniej, niż wy
nos i kwota, zwolniona od podatku w myśl art. 2 
ustawy (w brzmieniu usialonem w § 1 rozporządze
nia z dnia 14 czerwca 1923 r. Dz.U. R. P. N2 61 , 
poz. 453, względnie w dalszem rozporządzeniu, wy
danem na podstawie art. 19 u::;tawy) z dnia 24 marca 
1923 r. (Dz. U. R. P. Ncł 44, poz. 296) wymierza si€; 
podatek tylko w wysokości nadwyżki podstawy wy
miaru ponad kwotę zwolnioną. 

Przykłady (oparte na taryfie, załączonej do roz
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 14 czerwca 1923 r. 
Dz. U. R. P. N2 61, poz. 453). 

1. Spadek otrzymuje brat spadkodnwcy. Czysta 
wartość 320 milj onów marek. W myśl taryfy (ko
lumna "j") wynosi stawka 26%, a podatek 83.200.000 
marek. Jeśli od podstawy wymiaru t. j. od 320 mil
jonów, potrącimy kwotę !Jodatku 83.200.000 marek, 
to otrzymamy 236.800.000 marek. Jeśli Zoś od naj
wyższej kwoty bezpośred nio poprzedzajqceg o stopnia 
wartości t . j. od 315 miljonów mk. potrącimy poda-

I tek, należący 'się według taryfy ·(stawki 23f)!G, wymie
n i 011 ej w kolumnie ni") W sumie 72/i50.000 marek, 
otrzymamy' 242.55Ó.OOO rm:rek. Ol~azuje się więc że 
spadkobiercy, który otrzymał 320 miljonów, pozostało
by po potrąceniu podatku mniej, niż temu, kto otrzy
mał tylko 315 miljonów. Wobec tego wymierza się 
podatek tylko w kwocie 77.450.000 mk., równają
cej się różnicy między 320 miljonami, a sumą 
242.550.000 mk. 

2. Spadek po bracie wynosi 1.320.000 marek. 
W myśl taryfy (kolumna "b") należdoby wymierzyć 
podatek (według sŁawki 4% ) w kwocie 52.800 mk. 
Poniev.:aż po potrąceniu podiJtl.:u od podstawy wy
miaru pozostałoby tylko 1.267.200 rnk., a zatem 
mniej niż minimum wolne od podatku. przi=to na
leży wymierzyć tytułem podatku tylko 20.000 mk
tak, aby minimum pozostCl.!O nietknięte . . 

Gdyby czysta wartoś·: spadku po bracki wyno
siła 1.360.000 mk., należałoby pOd~lt~k, oblkzony 
(wejlług sŁawki 4°;\\) w wyscl·ości 54.400 mk., pobrać 
w p e I n e j kwocie, gdyż po potrąceniu podatku od 
podstawy wymiaru pozostałoby 1.305.600 marek. 

4. Wi~l<sza ilość di!lfOwizn mi.::dzy tymi samymi kontra-
hentami. . 

(do aft. 8 i 24 ustawy). 

§ 8. NotarIusz, spisując akt notarjalny, podle
gający należytości spadlwwej (§ 1 ust::;p 1, punJdy 

2 i 3, oraz § 1 ustęp 3, punkty 1 i 2 cesarskiego 
rozporządzenia) lub należytości od darowizn · (§§ 30 
i 31· cesarskiego rozporządzenia), winien zapytać 
odpowiednio strony umawiające się , czy już przed
tem - bądź w kraju bądź za granicą - zawarły mię
dzy sobą umowy, podlegające należytości spadkowej 
lub · należytości od darowizn (wzg lE;dnie "podatkowi" 
spadkowemu ·Iub "podatkowi" od darowizn w myśl 
przepisów, obowiązujących w b. dzielnicach: rosyj
skiej lub pruskiej). Chodzi przy tern również o umo
wy, zawarte pized wejściem w życie ustawy z dnia 
29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 49, poz. 299), które 
podlegałyby opodatkowani u według tej ustawy, gdyby 
ona obowiązywała w dniu zawarcia umowy. 

W razie odpowiedzi twierdzącej ma nota rjusz 
wezwać strony, aby wymieniły: miejscowości i daty 
zdziałania owych umów, ich przedmiot oraz władze 
skarbowe lub notarjuszów, Idórzy ob liczyli należytość 
("podatek", "opłatę") od tych poprzednich umów. 

Notarjusz zwróci uwagę stron, że udzielenie 
niezgoclnych z prawdą o dpowiedzi na powyższe py
tania str.m owi występek, przewidziany wart. 21 ustawy. 

Odpowiedź stron naleźy podać w akcie, .choćby 
była ujem na. 

§ 9 • . § 8 stosuje się odpowiednio, jeże li umo
wę podlegającą podatkowi spadkowemu lub podat
kowi od da rowizn, zawarto wobec sądu jak również 
wówczas, gdy na dokumencie, którym stwierdzono 
taką umowę, ma sąd lub notarjusz uwierzyteln ić 
własnoręczność podpisu. W tym ostatnim razie na
leży odpowiedź stron podać w 1~lauzuli legalizacyjnej 
oraz w kolumnie 6 rejestru G (§ 239 Instrukcji są
dowej z dnia 5 mG.1ja 1897, Dz. p. p. N2 112, oraz 
reskrypt Ministra Sprawied liwości z dnia 2 sierpnia 
1902 r., Dz. fOZp N!l 36) wzgl~c!nie w protokule lega
lizacji (§ 82 ordynacji notarja lnej). 

5. Domniemanie prawne co do właściciela przedmiotów 
oddanych na skład. 

(do art. 10 ustawy). 

§ 10. Dowód przeciwny, przewidziany wart. 10 
ustawy, może być przeprowadzony również \'1 sposób, 
wskaza ny VJ § 16 ustawy z dnia 18 czerwca 1901 r. 
(Dz. p. p. NQ 74). Władza skarbowa może zwolnić po
datnikn od przeprowadzeni a dowodu przeciwnego, 
jeże li ;:e znanych jej okoliczności wynika, że do
mniemanie prawne z art. 10 ustawy nie odpowiada 
istotnemu stanowi rzeczy. 

Jeżeli komuś na podstawie otrzymanego pełno
mocnictwa służy prawo podnoszenia odsetek z ma
j ątkll oddane.go na skład lub rozporząd zania temi 
odsetkami, ł;o praw tych nie uważa si~ za prawo roz
porządzania mająth,iem, na skład odda.nym, w rozu
mieniu art. 1'0 ustawy. 

6. P'rzqopisy przei ściowe. dotyczące przynale7ności państ
wuwej sp~dl<odawcy l ub nabywcy. 

(do art. 13 i 14 ustawy). 

§ 11. O ile VI myśl art. 13 i 14 ustawy wy
miclr należytości spadkowej zal eży od · przynależności 
państwowej spodkod<lwcy lub mbywcy, nale;:y VI przy
padkach, w których spadkodaw'ca zmarł przed dniem 
31 stycznia 1920 f . , stosować: powołane artykuły w ten 

.. 
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sposób, jak gdyby ustawa z dn. 20 stycznia 1920 r. 
() obywatelstwie Państwa Polskieg", (Dz. U. R. P. NQ 7, 
poz. 44) oraz rozporządzenie Ministra Spraw W~wnętrz
nych z dnia 7 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. NQ 52, 
poz. 320), uzupełnione rozporządzeniem z dnia 20 
ł~wietnia 1921 r. (Dz. U. R. P. Ng 39, poz. 246), obo
wiązywały już w dniu śmierci spadkodawcy. 

W przypadkach, których dotyczy rozporządze
nie Rady Ministrów z dni::! 7 sierpnia 1922 L, zawie
rające przepisy przechodnie \V przedmiocie obywa
telstwa na obszarze Ziemi Wileńskiej (Dz. U. R. P. 
Ng 63, poz. 565) - jeśli spadkodawca zmarł w czasie 
od dnia 15 stycznia 1921 r. do dnia 23 marca 1922 r.
należy stosować a rt. 13 i 14 ustawy, jak gdyby po
wołane rozporządzenie Rady Ministrów obowiązywało 
już w. dniu śmierci spadkodawcy. 

W przypadkach - których dotyczą §§ 2 lub 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 
1922 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. Ng 10, poz. 58), do
tyczące Sląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy - jeś li 
spadkodawca zmarł przed dniem 31 stycznia 1923 r. 
należy stosować art. 13 i 14 ustawy, jak gdyby po
wołane rozporządzenie Rady łl\inistrów obowiązywało 
już w dniu śmierci spadkodawcy. 

7. Przepisy międzydzielnicowe. 

(do art. 18 ustawy). 

§ 12. Gdy na ' obszarze b. dzielnicy austrjac
kiej znajduje się tylko część majątku spi.'\dkowego, 
podlegającego cpodatkowaniu w myśl ustawy z dnia 
29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. N249, poz. 299) i prze
pisów dawniejszych. przez nią utrzymanych w mocy, 
reszta zaś w innej dzielnicy. to władza skarbowa, 
mająca siedzibę w b. dzielnicy austrjackiej, ma się 
zająć zebraniem danych, potrzebnych do dokonania 
wymiaru, tylko co do części majątku znajdującej si~ 
w tej dzielnicy .• 

§ 13. Gdy na obszarze b. dzielnicy austrjackiej 
znajduje się tylko część majątIw podl;:gającego na
leżytości spadkowej , reszta zaś za granicą, to władza 
skarbowa, mająca si edzibę w b. dzielnicy au st rj~ckiej, 
ma przepro\~adzić postępowanie przygotowawcze (§ 12) 
również co do części majątku, znajdującej sie: Z'l 

granicą. 

§ 14. Jeżeli spadkodawca zamieszkiwClł na ob
szarze b. dzielnicy austrjackiej. a mająŁel, spadkowy 
znajduje się częściowo w tej dzielnicy, c zęściowo zaś 
w innej, a nadto zag ranicą, to władza skarbowa, ma
jąca siedzibę na obszarze b. dzielnicy austrj ackiej, 
przeprowadza postępowanie przygotowawcze co 00 
części majątku spadkowego, znajdujących si~ w b. 
dzielnicy austrjackiej oraz zagranicą. 

Jezeli zaś przy takiem rozmieszczeniu maj'ltku 
spadkodawca mieszl<ał poza b. dzielnicą austrjacką, 
to wspomniana władza przeprowadza w każdym ra
zie post~powanie przygotowawcze. co do' części ma
jątku, znajdującej siE: w b. dzielnicy austrjackiej. Co 
do zagranicznego rozstrzygnie }\~inisterstwo Skarbu. 

§ 15. Gdy cały majątek znajduje sie: za grani
cą, to post~powanie przygotowawcze przepr~wadza 

-
ta władza skarbowa, w której okrągu spadkodawca 
zamieszkiwał. 

O ile chodzi . o znajdujący SIę zagranicą mają
tek po obywatelu Państwa Polsl~.1ego, który miał za
mieszkanie za granicą, oznaCFd sie: właściwość do 
przeprowadzenia postępowalila przygotowawczego 
według siedziby sądu, t,tóry przeprowadza pertrak
tacj~ spadkową. O i1eby ż1aden sąd w b. dzielnicy 
austrjat::kiej nie był powoła11y do tej czynności, ozna
cza' si~ właściwość wed!LVg gminy, w której spadko
dawca m~ał P,8WO swojszczyzny. W braku i tego 
wskaźnika w~adza skar~)owa, mająca siedzibę w b. 
dzielnicy austrjackiej, 'jeżeli pierwsza dowiedziała się 
o spadku tego rodzayu, przedstawia akta Ministerstwu 
Skarbu celem ustalt".nia właściwośd. 

§ 16. Jeżeli. VI przypadku, przewidzianym 
wart. 18 ustawy, część majątku spadkowego znaj
duje się w b. <lzielnicy austrj 'lCkiej, ale opodatkowa
nie ma nast"pić w b. dzielnicy iOsyjskiej lub prus
kiej, to władLa , mająca siedzibę VI dzie lnicy austrjac
kiej, ma m'imo to wymierzyć wszystkie należytości, 
które z ~owodu odnośnego prz ejścia mc,jąt!-{u przy
padają procz należytcści spadkowej (należytość ry
czałtową za postępo anie spadkowe w myśl pozycji 
25 taryi'y załączonej do ces. rozp. z dn. 15 września 
1915 r_, Dz. p. p. NQ 279; s tałą należytość za rozpo
rząd~~l1ie ostatniej woli i t. p.). 

8. Odroczenie płatności. 

(do art. 20 ustawy)., 

§ 17. Podanie o odroczenie płatności albo 
o zezwolenie na uiszczenie ratami należy wnieść do 
władzy skarbowej, od klórej pochodzi wezwanie 
płatnicze. 

Od płatnika, któremu zezwolono na odroczenie 
płatności lub na spłatę ratami, pobierane będą od
setl~i w wySOKości 1/2 O/o miesięcznie płatne zdołu 
(odse~ki za odroczenie); przyiem miesiąc rozpoczGty 
liczy się za cdy. W razie niedotrzymania terminu 
będ z i e pobrar:a od calej sumy, nieuiszczonej w ter
minie, kara za zwlekę, przewidziana w ustawie 
z dnia 9, marca 1923 r. (Dz. U. R.. P. N2 31 poz. 189). 

9. Postanowienia karne. 

(do art. 21 ustawy). 

§ 18. Doniesienie o popełnieniu występku, 
przewidzianego wart 21 usta wy, ~.kierować należy 
do prokuratora przy tym sądzie ok r~gowym, w któ
rego okręgu v:yst~pe !;: zos ~a ł popeł ni ony. ' 

. Przed odesłaniem doni es ienia władza SKarbowa 
ma przepiO"vadz ić d ochodzenia w sposób tak wy
czerpujący, a by proku rator mógł wnieść akt oskar
żenia na podstawie danych i dowodów dostarczo
nych mu przez władzę skf.o rbową. 

Zgodnie z postar:q>wieniem § 12 (olJst~pu 6) 
ustin:vy l dn. 18 czerwca 1901 r. (Dz. p. p. N.2 74), 
należy doniesienia zan i ech ać, jeżeli winr.y przy prze
słuchaniu, poprzedajclce m z.łożenie przysięgi mani
festacyjn.:-j, c0fnął oświadczenie nieprawdziwe, o ile 
ono dotyczy stosunków faktycznych, obi~tych rotą 
pr~ysi~~i. 
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10. Organa skarbowe, powołane do wymLaru należytości 
cd darowizn. 

(do art. 24 ustawy) 

§ 19. . Ustęp trzeci art. 3 rozporządzenia z dn. 
26 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 60 poz. 373), uzu
pełnia się następującym punktem: 

"c) od darowizn między żyjącymi, jeżeli daru
jący-bądź równocześnie ze zdziałaniem danej da
rowizny bądź kiedykolwiek przedtem-zawarł z ob
darowanym jedną lub więcej umów, podlegających 
należytości od darowizn Inb j eżeli majątek darowany 
znajduje się w całości lub w części poza obszarem 
b. dzielnicy austrjackiej". 

§ 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N2 48 poz. 430) otrzymuje brzmienie 
naste:pujące: 

"Inspektoraty skarbowe maJą w przedmiocie 
wymiaru należytości zakres dzi~łanb , określony 
wart. 3 rozp. Ministra Skarbu z dnia 26 maja 
1920 r. (Dz. U.R. P. N2 60 poz. 373) w brzmieniu, 
ustalonem w ustępie pierwszym § 19 rozporządzenia 
z dnia 25 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 101 
poz. 794) względnie w przepisach dawniejszych, nor
mujących zakres działania urzędów podatkowych, 
o ile przepisy te nie uległy zmianie na skutek po
wołanych rozporządzeń z 1920 f. i 1923 r.". 

11. .Należytość od wpisu prawa własności 

(do art. 46 ustawy). 

§ 20. Należytość od wpisu pmwa własności, 
dokon anego w księdze publicznej na podstawie ty
tułu prawnego, podlegającego wymiarowi n<lleżytości 
spadkowej lub naJeżytości od darowizn, wymierza 
się stosownie do uwagi 2 do poz. tar. 45 ustawy 
z dn. 13 grudnia 1862 r., (Dz. p. p. ]\fg 89)-od czy
stej wartości nieruchomości t. j. od tej samej kwoty, 
którą przyjęto za podstawę wymiaru należytości 
spadkowej lub należytości od darowizny. 

O ile długi i ciężary spadkowe nie obciążały 
wyłącznie danej rzeczy nieruchomej (część 2 § 22 
cesarskiego rozporządzenia), należy celem obliczenia 
wartości czystej potrącić od wartości ogólnej tej nie
ruchomości stosunkową część długów i ciężarów. 

Art. 46 ustawy o raz § niniej szy stosowane będą, 
ilekroć tytuł prawny, na pódstawie którego nastąpił 
wpis w księdze publicznej, podlega (stosownie \ do 
art. 51 ustawy) przepisom ustawy z dn. 29 maja 
1920 r. (Dz. (J. R. P. N2 49, poz. 299); nie m~ zna
czenia czy wpisu dokonano po wejściu w życie po
wołanej ustawy, czy przedtem. 

12. Majątki przeznaczone na cele użyteczności 
publicznej. 

(do poz. 5 taryfy). 

§ 21. Jeżeli fundacja, zakład, zrzeszenie lub 
związek samorządny, mające siedzibę w P21flstwie 
Polskiem, żądają co do majątku, otrzymanego na 
podstawie rozporządzenia ostatnie j woli lub darowizny, 
zastosowania stopy przewidzianej w pozycji 5 taryfy, 
a przeznaczenie odnośnego majątku na cele dobro
czynne albo cele nauki lub nauczania stwierdzone 
jest wyraźnie VI rozporzą?zeniu ?statniej wol! lu~ 
w akci-= daro',vizny, to W/aULa wymIarowa uwzgl<:dm 
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to żCłdanie, chociażby nawet in ny majątek uposaż0-
nej osoby prawnej nie służył do wymienionych celów. 

W p rzypadkach, \'1 l~tórych w rozporządzeniu 
ostatniej woli lub IN c:kcie darowizny brak bliższego 
okreśieni a celu, dla którego ofia rowano majątek, 
zastosowana będzie poz. 5 ta ryfy jedynie wówczas, 
jeżeli uposażona osoba prawna wykaże, że według 
norm, ()k reśl3jących jej ustrój (statutu, aktu funda
cyjnego i t. p.), majątek jej służyć ma wyłącznie 
celom powyższym i nawet w razie zgaśnięcia odnoś
nej osoby prawnej celom tym nie może być odjęty. 

13. Ustalenie wartości majątku spadkowego. 

(do art. 6 ustawy z dniZl 31 m a rca 1922 r., Dz. U. 
R. P. N2 33 poz. 263). 

§ 22. W przypadkach, przewidzanych w zdaniu 
trzeciel'n art. 6 ustawy z dnia 31 marca 1922 roku 
(Dz. U. R. P. N2 33 poz. 263), władza skarbowa usta
la wartość sprzedażną na podstawie opinji stałych 
znawców, ustanowionych i zaprzysiężonych przez 
sąd. 

Władze skarbowe korzystają z pomocy znaw
ców, stale ustanowionych dla celów postępowania 
sądowego . Jeśli tacy znawcy dla pewnego zakresu 
wiadomośd ustanowie ni nie są, lub gdy liczba ich 
nie jest wystarczająca, to sąd ustanowi ich na żąda
nie władzy skarbowej i odbierze od nich przysięgę. 

Znawców ustanawiają sądy powiatowe; jednak
ie dla zakresu wiadomości, wymienionych w ustępie 
drugim § 1 rozp. min. z dn. 25 lipca 1897 r. (austr. 
Dz. p. p. N2 175), ustanawiają znawców sądy apela
cyjne. 

Sąd ustanawia znawców na iądanie tej władzy 
skarbowej pierwszej instancji, której jest poruczone 
wymierzeni e n:::leżytości spadkowej. 

Władza skarbowa wystosowuje swe żądanie w for
mie odezwy. 

§ 23. Znawcami mogą być tyl\i(o osoby własno
wolnie, zasługujące na pełne zaufanie i posiadające 
potrzebne wiadomości zawodowe, oraz znajomość 
stosunków miejscowych. 

§ 24. Władza skarbowa ma do żądania swego 
załączyć wykaz osób, które uważa za · odpowiednie 
do pełni enia funkcji znawcy, podając co do każdej 
z nich: 

a) wiek, 
b) zawód, 
c) adtes oraz 
d) zakres \viadomości, co do którego ma udzie

lać opinji. 
Celem sporządzenia tego wykazu ma władza 

skarbowa, a i1eby nie posiadała dostatecznych wia
domości o osobach, nadających się do powyższej 
funk cji (§ 23) zasięgnąć opinji odpowiednich organi
zacji zc.wodowych (instytucji kredytowych, ubezpie
czenio\vych, zrzeszeń rolniczych i t. p.), lub urzędów 
gminnych (miejskich i wiejskich). 

Przed ostatecznem sporządzeniem wykazu ma 
władza skarbowa upewnić się, czy osoby przez nią 
wybrane, skłonne są podjąć się obowiązków znawcy. 

§ ~5. Sąd, o ile nie ma zarzutów przeciw pro
ponowanym osobom, ustanawia je znawcami, i wzywa 
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Je celem odebrania od nich przysię€li. O il e jednak29, zaraz po stwierdzeniu, 
znawcę ustanowił sąd apelacyjny (§ 22), przysięgę stąpi. 

że wydanie opinji nie na-

odbiera sąd powiatowy, w którego okręgu znawca 
mieszka. 

Przed odebraniem przysi~gi sędzia winien wy
jaśnić znawcy cel i znaczenie czynności, do których 
go powołano , oraz świętość aktu przysięg i. 

Przysięga winna być odebrana według przepi
sów poste;powania sądowego, przyczem rota przysięgi ' 
ma zawierać oświadczenie, że przysie:gający będzie 
pełnił obowiązki znawcy sumiennie według najlep
szego sW ego rozumienia i znajomości rzeczy. 

Z aktu odebrania przysięgi będzie sporządzony 
protokuł. 

Sąd zawiadomi o osobach znawców, przez sie
bie zamianowanych i zaprzysiężonych, tę władzę skar
bową, na której wniosek nastąpiło ich ustanowienie. 

Jeśli sąd niektórych osób wymienionych wy-
kazie, sporządzonym przez władzę skarbową, nie usta
nowił znawcami, to ma o tern zawiadomić władzę 
skarbową, przytaczając powody. 

Sąd winien na wniosek władzy skarbowej lub 
z urzędu skreślić ze spisu znawców, ustanowionych 
na żądanie władzy skarbowej, osoby, co clo których 
stwie rd zono, że nie odpowiadają warunkom, wymie
nionym w § 23, lub które na skutek choroby albo 
podeszłego wieku nie mogą spełniać czynności 
znawcy. 

§ 26. Znawca, który na skutek wezwania ze 
strony władzy skarbowej wydał opinję o wartości 
przedmiotu majątkowego celem opodatkowania sp1ldku 
lub darowizny, może żądać zwrotu wydatków oraz 
wynagrodzenia za prac~ według zasad, podanych 
w §§ 27 i 28. 

§ 27. Znawca może żądać zwrotu kosztów prze
jazdu, jeś!t-ze względu na znaczną odległość lub trud
ności komunikacji pieszej - użycie środka przewo
zowego było niezbędne lub stosowne. 

Należność tę oblicza się zasadniczo według ko
sztów użycia środka przewozowego najtańszego. Wła
dza skarbowa może jednak przyznać zwrot wydat
ków, poniesionych w kwocie wyższej, o ile okazało 
się niezbędne m lub stosownem użycie środka prze
wozowego droższego. 

§ 28_ Znawca może żądać wynagrodzenia za 
pracę. Nale.i:ność tę ustala się według długości czasu 
użytego na pracę, potrzebną do wydania opinji, oraz 
według stopnia poniesionego trudu, ewentualnie też 
z uwzgędnieniem wydatków, które znawca ponieść 
musiał poza kosztam i przejazdu (§ 27). 

§ 29. Jeśli znav/ca wezwany przez władzę skar
bową, stawił się w miejscu, przez nią wyznaczo'nem, 
ale czynności do której go wezwano, nie wykonał 
na skutek oznajmienia urzędnika, kierującego ustale
niem wartości, że udział znawcy nie jest potrzebny, 
lub na skutek innych przyczyn, od znawcy niezależ
nych, to może żądać zwrotu wydatków, które ponieść 
musiał (§§ 27 i 28). 

§ 30. Żądanie wyplacenia należności , przewi
dzianych w §§ 27 i 28 winien znawca zgłosić zaraz 
po wydaniu opinji, - n ależno ści zaś, określonej w

j 
§ 

14. Stosowanie austr. rozporządzenia ministerjalnego 
z dnia 29 grudnia 1915 r. (Dz. p. p. N2 397). ' 

§ 31. Prócz postanowień §§ 3 do 19 oraz 21 do 30 
niniejszego rozporządzenia należy przy wymiarze na
leżytości spadkowych i należytości od darowizn sto
sować § § 1 do 4, 8 do 13, 14 do 26, 28 do 41, 42, 
46 do 5~, 52, 53, 57 oraz 61 do 65, rozporządzeni~ 
austr. Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości dnia 29 
grudnia 1915 r. (Dz. p. p. N2 397) w brzmieniu, usta
lonem w §§ 32 do 49 niniejszego rozporządzenia. 

§ 32. Ustępy 1 i 2 § 9 rozporządzenia mini· 
sterjalnego otrzymują brzmienie następujące: 

,,(1) Szacunek przedmiotów spadkowych ustala 
się według ich stanu w dniu, w którym w myśl § § 
8 lub 9 cesarsldego rozporządzenia powstaje obowią
zek uiszczenia należytości, a według wartości w cza
sie, w którym władza skarbowa ustala szacunek; w ra
zie zaś wcześniejszej sprzedaży przedmiotu spadko
wego - według wartości w czasie sprzedaży. Prze
pis ten stosuje się odpowiednio do długów i ciężarów. 

2) Ustęp pierwszy niniejszego paragrafu stosuje 
się również w przypadkach, przewidzianych w § 21 
cesarskiego rozporządzenia, o ile chodzi o wymiar 
należytości pi,erwszej, przypadającej od nabycia przed
miotu, obciążonego służebnością użytkowania lub 
używania. Wartość ogólna w ten sposób obliczona 
a zmniejszona o kwotE,;, od której wymierzono na
leżytość pierwszą, służy również za podstaWI:; wy
miaru należytości drugiej, przypadającej od wzboga
cenia się na skutek ustania służebności; jeśli obo
wiązek uiszczenia tej należytości drugiej powstał po 
ogłoszeniu usta\vy z dnia 24 marca 1923 r. (Dz. U. 
R. P. N2 44, poz. 296) t. j. w czasie od dn. 24 kwiet
nia 1923 r.-to do tej należytości stosuje się art. 23 
powołanej ustawy. 

, 
§ 33. § 17 rozporządzenia ministerjalnego otrzy

muje brzmienie następujące: 
"Ustalenie wartości dzieł sztuki i t. p. 
1) Co do ruchomych zabytków sztuki i kultury, 

korzystających z opieki prawa w myśl rozporządzenia 
b. i'\omisji Rządzącej z dnia 1 marca 1919 r. L. 134 
w. K. Sz. (Dz. razp. Kom. Rządu., Czc:ść VI, N2 39) 
Ministerstwo Skarbu może w porozumieniu z Mini
sterstwem Wyznar) Religijnych i Oświecenia Publicz
nego w przypadkach na szczególne uwzględnienie 
zasługujących zezwolić na wniosek podatnika ria za
stosowanie § 19 cesarskiego rozporządzenia. 

2) Ulga powyższa jest wykluczona, jeśli spadko
dawca trudnił si~ ząwodowo handlem rzeczami wyżej 
określonemi. 

3) PrzyznClnie ulgi uzależnia się od zapisania 
do inwentarza zabytków sztuki i kultury (§ 5 powo
łanego rozporządzenia b. Kom. Rządz. ). 

4) W razie pozbycia przedmiotów, I objętych 
ulgą, drogą kontraktu odpłatnego będzie należytość 
podwyższona według wartoś ci w czasie pozbycia. 
Osoba, której wymierzono należytoźć z zastosowa
niem § 19 cesarskiego rozporządzenia, obowiązana 
jest donieść o pozbyciu w ciągu ośmiu dni tej wła
dzy skarbowej, która dokonała owego wymiaru". 
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§ 34. W ustąpie 1 § 21 rozporządzenia mini
sterjalnego należy w pun~~e 5 wyrazy: "§ 6 ustępy 1 i 2, 
cesarskiego rozporządzenia" zastil\pić wyrazami "art. 16 
ul>"'tawy z dnia 29 milja 192t'l r. (Dz. U. R. ,. N~ 49 
poz. 299)". 

§ 35. Sumę 500 Koron, wymienioną w § 22 
rozporządzenia ministerjalnego, podwyższa się na 
4.000.000 marek. 

Sumę 50.000 K., wy[Jlienj~ną w § 28 rozporządzenia 
minHiterjalnego, podwyższa się na 200.000.000 marek. 

Sumę 20.000 K., wymi"'nioną w § 30 rozporządzenia 
ministerjalnego, podwyższa się na 20.COO.COO marek. 

§ 36. § 31 rozporząQzenia ministerjalnego otrzy
muje brzmienie następujące: 

(1) Wykaz spadku (§ 46 ustawy naJ eżytośdow~ 
z dnia 9 lutego 1850 r., Dz. p. p. N2 50) należy 
sporządzić w dwóch egzemplarzach i złożyć jeden 
egzemplarz sądowi, przeprowadzającemu postępowa
nie spadkowe, drugi zaś właściwemu inspekto ratowi 
skarbowemu wzgl!'idnie urzędowi wymiaru naieżytości. 

(2) Jeieli do przflprawadzenia postępow<lnia 
spadkowego powQł,-mv jest sąd , mający siedzibę 
w b. dzielnicy austrjackiej , a le postępowanie to 
obejmuje ty lko część !>,rzedmiotów majątkowych, 
podlegających należytości spadkowej, a na niekt~re 
z nich się nie rozciąga, t& Adeży ptFzedmioty, nie
obj<::te post€:powaniem splldkowem b~.iź wymienić 
w wykazie spu!ku b C4dź ~Q~ać je do wiadGffiości 
właściwej wł41dzy skmbowej (ustęp 1 niniejszego §) 
za pomocą wykaKlu oddzielnego. Dotyczy to np. przy
padl~ów, przet,vi!!lzianych w c@scHskiem rozporzątJzen i u: 
w § 1 (w punktach 2 i 3 u~tępu 1 oraz w ustę
pach 2 i 3) tudzież w § 16; w §§ 14 i 15 ustawy 
z dnła 18 czerwca 1901 r. , Dz. ~. p. N9 74; wart. 10 
ustawy z dnia 29 maj a 19~{j r. (Dz. U. R. P. N2 49, 
poz. 299); wart. 13 tejże ustawy w związku §§ 23, 137, 
138 i 13~ ces. pilt:!ntu z ania 9 sierpnia 1~54 r., 
(Dz. p. p. N!! 208); wart. 14 ustawy, o il e w spadku 
po obywatelu Parlstwa Polskiego pozostały prócz 
majątku, znajdującego się w b. dzielnicy austrjacl-iej , 
nieruchomosci poł0żone zagranicą. 

(3) Jeśli cały ffi,Jj<itek, podlegający naieżytości 
spadkowej, skł?,da sit; z przedmiotów, ClO do których 
sąd nie przeprowadza postępowania spa 'kowego 
(ustęp 2), to należy wykaz tego majątku złoiyć władzy 
skarbowej (lłst~p l). . 

(4) W razie zmiany w osobie posiadacza fidei
komisu za życia poprzedniego posiadacw należy 
sporządzić wykaz majątku fideikom isowego w dwóch 
egzempbrzi"lch i złct>iyć jeden egzemplarz sąGowi, 
powotZlnemu do nadzoru nad fidZ!ikomisem, drugi 
władzy sk<lrbowej (ustęp 1). . 

(~) Do. WykilzU mrJjątku (ustępy 2, 3 i 4) sto
sują się przepisy, dotYClące wykazu spadku. 

(6) Do l~ożenia wykazu spadku względnie wy
kazu rr.ajątku (ustc;py 2, 3, 4) są obowiązani: 

1. Spadkobiercy w przypadkach, przewidzia
nych w § 1 cesarskiego rozporządzenia i w ur.tępie 1, 
punkcie 1; 

2. Dziedzic podstawiony (substyiut) po ziljściu 
zdarzenia prawn ego, na skutek którego ustaje pr~wo 
do majątku spadkowego, służące dziedzicowi ustano
wionemu; 

3. W razie zmiany w osobie posiadacza fidei
komisu - osoha, na i~tórą przechodzi posiadanie. 

4. J~śJj w \'1yniku procesu sądowego nastą
piła, już po wyd_miu dekretu clzledzictwa, zmia na 
w osobach l1abywców lub w roz(fj;:iale majątku spad
kowego, to nabywcy obowiązani są solidarnie złożyć 
wykaz spadku władzy skarbowej. 

(7) WładZGi skarbowa (ustęp 1) może bez wzglE;
du na stan p03tępł>wcmia s?adkowego - wyznaczyć 
termin do. złoźeni,a wy azu spadku. W razie niedo
trzymania tego tC'fminu władza SKarbowa wymierzy 
grzywnę, przewidzianą w § 64. 

§ 37. § 32 rozporz~dzenia ministerjalnego otrzy
m uje brzmienie następujące: 

"forma i treść wykiilzu spadku": 
(1) Wykaz spadku należy sporządzić według 

załąqonego wzoru. Przytem należy zastosować się 
do następujących przepisów: 

(2) Wyk~z spCldku mają podpisać spadkobiercy. 
Jeżeli ustanowili pełnomocników, to wykaz spadku 
ma być podpisany również pr?ez nich. Jeżeli z po
wodu istotnych przeszkód nie wszystkie te osoby 
mogły podpisać, to s~d lub władza skarbowa mogą 
po ustaniu p rzeszkody zażądać dodatkowego podpi-
sania. . 

(3) Wykaz spadku składa si~ z pięciu dzi ałów: 

Dz·al 1. il'lajątek, znajdujący si~ na obszarze b. d zielnicy 
ausŁrjacldej i zagranicą. 

W dziale 1 mają być wymienione szczegółowo 
wszystkie przedmioty , podlegaj'lce należytości spad
kowej. o ile znajclują s ię w e, . dzielnicy austrja ckiej. 

M~jątel\, zn ujd ujący sie: zagran icą, o ile podlega 
opodatkowaniu w myśl art. 14 ustawy n ależy podać 
szczegółowe} w dziale 1: a) jeż~li prze dmioty mająt
kowe, psślegające opodatkowilniu, znajd ują się tylko 
w b. dzielnicy austrjackiej oraz zagranicą , Gl nie znaj

·dują się na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej lub p rus-
, ki ej, b) jeżeli maj il!tek, podle~a}ący opodatkowaniu. 

znajduje się zagranicą , a spadkodawca zamieszkiwał 
w b. dzielnicy austrjackiej. W innych razach posta
nmvi władza skarbowa VI każdym przypadku poszcze
gólnym, w której dzielnicy ma być zeznany majątek 
za . raniczny. O spowodowanie takiej decyzji może 
podatnik zwrócić się do którejkolwiek z władz skar
bowych l'loJskich, do których zakresu działania należą 
sprawy opodatkowania spadxów. O ile tą decyzją 
poruczono wymierzenie podatku spadkowego od ma
jątku 7.agranic7.n~~o włMlzy skarbowej, mającej sie
dzibę w b. f.hielnlcy austrjackiej, należy ten majątek 
wymienić w 'yk,:ule spadku szczegółowo, w prze
ciwnvm zaś razie wskazać w kolumnie 4 wykazu 
spo:dku władzę skdrIJową w innej dzielnicy, której 
zIczono zeznanie majątku zag ranicznego. 

W k~!u!'l1nie 2 należy wymienić w szczególności 
rzeczy nieruchorne z przynależnościami. papiery war
tościowe (rodzaj , ilość i wartość nomin~lną), poszcze
gólne wierzytelności i innego rodzaju majątek ru· 
chomy. 

Co do kaidej nieruchomości należy podać, czy 
jest ona budynkiem, czy gruntem! niezabudowanym; 
co do budynków: ich przeznaczenie; co do g ru ntów 
niezabudcwanych: ich obszar i przeznaczenie (rod zaj 
upmwy i t. p.). 
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Co do wierzytelności należy wymienić w ko
lumnie 2: imiona i nazwiska lub f irmy oraz adresy 
dłużników; przy hipotecznych należy podać nadto: 
przedmiot, obciążony prawem zastawu (nieruchomość 
lub wierzytelność), oraz liczbę wykazu hipotecznego. 

Co do wierzytelności oprocentowanych należy 
podać w koiul1Jnie 2 stopę procentową, oraz czaso
kres, za który odsetki w dniu śmierci spadlwdawcy 
były już wymagalne, lecz jeszcze nie zostaly uisz
czone; co do papierów wartościowych: kupony już 
płatne~ a niezrealizowane tudzież odsetki za czas od 
płatnoŚci ostatniego kuponu do dnia śmierci spadko
dawcy. 

O He składający wykaz spadku jest zdania, że 
pewne wierzytelności jako nieściąg"lne lub niepewne 
winny być zwolnione od należytości spadkowej fi ca
łości lub W części, to ma mimo to wymienić je 
w kolumnie 2 i zarazem podać w kolumnie 4, że 
i z jakiego powodu zachodzi nieściągalność lub wąt
pliwość. Do takich wierzytelności należ:) również 
pretensje z tytułu strat woj ennych, poniesionych 
przed śmiercią spadkodawcy, zgłoszone stosownie 
do ustawy z dnia 10 majn 1919 r. (Dz. P. P. P. N241 
poz. 298). 
Dział 2. r.\ająte~;, znajdujący się w Polsce poza obszarem 

b. dzielnicy austrjackicj. 
Jeżeli majątek, podlegający należytości spadko

wej, znajduj e si::: cZf<ściowo w b. dzieln icy austrjac
kiej, , a częściowo w 'n 1ych dzielnicach, to nale:i:y 
w d ziale 1 wymienić szczegółowo tylko te przedmioty, 
które znajdują się w b. dzielnicy austrjacki2j; co do 
innych dzielilic należy uczynic ogóln i kową wlmiankę 
przez wypełnienie działu 2 wykazu spaóku. 

Dział 3. Długi i ci~żary. 
Przy wypełn i aniu kol. 13 i 14 należy zastosować 

odpowiednio wsl~ ilzów ki podane wyżej co do wierzy
telności sp2'dkowych. 

O ile ciężar wynika z prawa do pożyt!,ów lub 
z prawa do świ adczeń powtarzających si ę , to należy 
pod ać, do jakiego czasu ma trwać obciążenie oraz 
w jaki sposób obliczono jego \vartość. 

D7.iał 4. Udziały w spadku. 

W kolumnie 21 należy wymienić wszystkie oso
by, które jako spad kobiercy lub legatarjus::e l'-lb 
wogóle jako nabywcy w rozumieniu cesarsk iego roz
porządzeni a mają udział w majątku, podleg.;:jącym 
należytości spadko wej (w ,szczególnośc i też z t:i~du 
~s~óln.ości m cljątko .~ej malżeńókiej .na wYl?adek 
smlerCl; § 18 cesarskiego rozpo rządzema) . \ 

W kolum nie 24 n ależy podcle darowizny, zdzia-
• lane przez spa dkod(l\llc~ za życ i ą na rzecz osób, 

wymi enio nych w kolumn ie 21, bez względu na to, 
cz y zdziałóne b yły na ObS,ZiHze b. dzi ,'::ln icy austrjac
kiej czy w innej d zi;::lnky czy zag rani c ą. 

Dz i ał 5. Inne dane. 

W dziale 5 nal eży }: odać wszelkie okolicznoś ci 
fak tyczne, mające znacZf~ nk dla wymiaru l1 :.lh::zyt o ś ci 
spadkowej, nieo bjętf' dzhblT'.i poprzednier;;i. 

W szczegó l no śd należy w tym dziale wyj aśnić 
dokładnie stosu nki pra vne, wyoikte z aktów praw
nych dotyczących m ;ht!m spadkowego, Zdl. i;:. lcif1ych 
po śmierci spi'lclkod ' lwcy (aktów zrzecze nia się spad
ku, ugód spadkowych, aktów działu i t. p.). 

§ 38. Po § 32 rozporządzenia ministerjalnego 
umieszcza si~ § 32a, treści następującej: 

(1) Jeżeli podatnik stosownie do przepisów 
§ 32, dotyczących działu 1 i 2, składa zeznanie ma
jątku spad kowego ' władzy skarbowej w innej dziel
nicy , to ma odpisy tego zeznania złożyć władzy skar
bowej (§ 31 ustęp 1). 

Odpisy mają być uwierzytelnipne przez władz~ 
skarbową w innej dzielnicy, której złożono zeznanie; 
W tym sarnym celu należy clo wykazu spadku, w któ
rym wypełniony jest dział 2, a mianowicie do tego 
egzemplarza, który składa się z władzy skarbowej 
(§ 31 ustęp 1) załączyć odpis tego wykazu (dwa od- , 
pisy, jeżeli reszta majątku znajduje si ~ w dwu in
nych dzielnicach); władza skarbowa zwraca ten od
pis, zaopatrzywszy go w zaświadczenie zgodności 
z orygina-lem, poczem podatnik ma go złożyć właści
wej władzy w innej dzie lnicy. 

(2) W przypadkach, określonych w ustępie po
przednim, należy w dzicde 3 wykazu spadku podać 
te tylko dług i i ciężary, które pozostają w związku 
z p rzedmiotami, wymie rjonemi w dziale 1. 

Niewątpliwie w ięc należą do działu 3 długi hi
poteczne, które obciążają ni eruchomości, wymienione 
w dziale 1 lub które wynil~ły z ' prowadzenia przed
siębiorstw zarobkowych, znajdujących sic:: w b. dziel
n icy a ustrjackiej. 

O ileby było wątpliwe, z którą dzielnicą pewien 
dług lub ciężar w zwiąZKU pozostaje, należy go po
dRć VI które mko!wiek l zeznań, które w da nej spra
wie maj ,":\ być złożone władzom dzielnicowym. 

§ 39. § 34 rozporządze nia ministerjalnego otrzy-
muje brzmienie nasb:;pujqce: . 

Współudział sądów przy sporz-ądzaniu wykazów spadJ:u. 

('1) Do §§ 32, 32a i 33 należy zastosolJla~ 
si ę również li. ówczas, gdy wykaz spadku sporządza sąd . / 

(2) Jeśl i wartość ogólna spadku (beZ potrące
nia długów i ci~żaró'N) z doliczenie m wartości przed
mio tów rn aj=ltr'~ owych, wymieniunydl' w ustępie 2 
§ 31 (o i1 ~ przedmioty te są ~ądowi znane ), nie prze
wyższa 80 .008.001) mare k, moż(:: być wykal.. spadk u 
\'.'cjąr;ni~ty 00 prohkułu postępowania spadko vego. 
Protol'ul ten win ien w tckim razie zawierać wszyst
kie d 'l ne, które w myśl §§ 32 i 32a mają się zn aj
dowó(: w wvkczie spadl<: u. Celem uproszczen ia mol 
na w protokub po:;,t.:; p~w~nia spad kowego powołać 
się 0(1 j" ne akta , s pisc ne w tern sam e m postępo
wa ni u. o il e o ne zawierają dane , któ re należy wy
mi e!lić w \/lylm zie sp:o:d ku . 

(3) Do protoku!u postępowania spadkowego, 
zastępuj 4ce9o wyka':l ~;padkl.l, oruz do akt sądowych, 
na Idóre powolano się w takim protokule. stosują 
si ę norm } ł ldeżytośco ilv e w laki sarn sposób jak do 
wyl,azu s padku. 

(4) Wl a..:1za skarbowa mo:!e również w przy
padkach, pr l ::: widzianjch w ust~p ie 2, zażądać zło
że nia odd ziel;leg o wy kazu sp'adku (§ 37, ustęp 7). 

§ 40. § 35 rozporządzen ia miNisterjalnego otrzy
muje brzmienie n 3stęp ujące : 

Zbędność wykazu spadku. 
(1) jeże li co do żad nej z osób, mających 

udzia ł IN spad ku (§ 1, uste;py 1, 2 i 3, cesarskiego 
rozporządze.l ia), czysta wc:rtośc otrzyma nego majątku 
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nie przewyżsta mlOJmum wolnego od należytości 
(art. 2 ustęp pierwszy ustawy w brzmie niu, ustala
nem w § 1 rozporządzenia z dn. 14 czerwca 1923 r_ 
(Dz. U. R. P. N!:! 61, poz. 453), względnie w dalszem 
rozporządzeniu wydanem na podstawie art. 19 usta
wy z dn. 24 marql 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 44, 
poz. 296) lub jeżeli spadek składa się wyłącznie 
z ruchomości domowych (ustęp drugi art. 2 ustawy), 
przechodzących wyłącznie na ma.łżonka lub krewnych 
w linji prostej, Ci co do żadnego - z nabywców war
tość ruchomości domowych nie przekracza minimum 
oznaczonego w ustępie drugi m powołanego art. 2, 
to osoby, wymienione w § 31, obowiązane są złoży,ć 
wykaz spadku tylko na żądanie władzy skarbowej 
(§ 31 ustęp 7). 

(2) Celem rozstrzygnięcia, Gy wykaz spadku 
jest w myśl przepisu powyższego zbędny, należy 
mieć na względzie wartość współczesną (nie zaś war
tość z czasu śmierci spadkodawcy). 

§ 41. Ustęp 1 § 36 rozporządzenia minister
jalnego otrzymuje brzmienie, następuj ące: 

"Poza przypadkami, przewidzianemi w § 26 ce
sarskiego rozporządzenia, może przyznanie spadku 
nastąpić dopiero po uiszczen iu lub dostatecznem za
bezpieczeniu należytości spadkowej". 

§ 42. W ult~pie 1 § 40 rozporządzenia mini
sterjalnego należy skreślić wyrazy: "należytości immo
biljarnych z powodu przeniesIenia majątku na wypadek 
śmierci i innych danin należących si~ od spadku"_ 

§ 43. § 42 rozporz21dzenia ministerjzl!nego uzu
pełnia się następującym ustąpem drugim. 

,,(2) Dłużnicy spadkodawcy oraz ci, VI których 
posiadaniu zmIjdują sit:: przedmioty spadkowe, obo
wiązani są na żądanie władzy skarbowej podać szcze
gółowo i zgodnie z prawdą wszelkie znane im oko
liczności, których znajomość potrzebna jest celem 
wymiaru należytości spadkowej. 

Osoby te są obowiązane na żądanie władzy 
skarbowej złożyć będ<łce w ich posiadaniv doku
menty i księgi handlO'lue, o ile przejrzenie dokumen
tów lub ksi49 jest potrzebne do sprawdzenia danych, 
na których wymiar ma być oparty". 

Dotychczasowy tekst § 42 oznacza się zna
kiem ,,(1)". 

§ 44. § 46 rozporządzenia ministerjalnego otrzy
muje brzmienie następujące: 

lO W Y m i a r n a l e ż y t o ś c i s p a d k o w e j. 

(1) Należytość spadkową wymierza wladza skar
bowa. O wymiarze zawiadamia. za pomocą wezwania 
płatniczego. I 

(2) Należytość oblicza się co do każdego z mI
bywców osobno, według czystej wartości części ma-
jątku, jemu przypadłej". ' 

§ 45. W § 50 rozporządzenia ministerjalnego 
skreśla się liczbę ,,5". 

§ 46. W ustępie 1 § 52 rozporządzenia mini
sterJalnego skreśla się wyrazy: ,, 0 ile należytość od 
darowizny nie ma być uiszczona znaczkami stemplo
wemi stosownie do § 51 tego rozporządzenia". 

Ustęp 3 tegoż § 52 otrzymuje brzmienie na
sUapujące: 

"Jeżeli darowizny nie zgłoszono celem wymiaru 
należytości lub zgłoszono ją po upływie przepisane
go terminu, to będ2.ie zastosowany § 80 ustawy z dn. 
g lutego 1850 r. (Dz. p. p. N2 50"). 

§ 47. W § 53 rozporządzenia ministerjalnego 
należy wyrazy: "§§ 51 i 52" zastąpić wyrazami: ,,§ 52". 

§ 48. § 63 rozporządzenia ministerjalnego otrzy
muje brzmienie następujące: 

"Wszelkie podania zawierające dane celem do-
,konania wymiaru należytości spadkowej lub od da
rowizny-w szczególności wykazy spadku-są wolne 
od opłaty ste mplowej (§ 6 ustęp 13 rozporządzenia 
z d n. 24 kwietnia 1923 r., Dz. U. R. P. N2 44, poz. 298). 

\ 

§ 49. § 64 rozporządzenia ministerjalnego otrzy
muje brzmienie następujące: 

"G r z y w n y p o r z ą d k o w e. 
(1) W razie naruszenia przepisów ustawowych 

lub wykonawczych o należytościach od przeniesień 
majątku pod tytułem darmym jak również w razie 
niezastosowani21 się do zarządzeń władz, wydanych 
na podstawie tych przepisów, może władza skarbo
wa - o ile nie zachodzą znamiona , przestępstwa w ro
zumieniu kodeksu karnego, ani też nie ma zastoso
wania ustęp 1 § 43 cesarskiego rozporządzenia - wy
mierzyć grzywnę porządkową do wysokości 3,200.000 
przewidzianej w § 3 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 61, poz. 453) względnie do 
wysokości określonej w dalszem rozporządzeniu, wy
danem na podstawie art. 19 ustawy z dn. 24 marca 
1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 44, poz. 296) powołanej usta
wy. Grzywna porządkowa może być w tej samej 
sprawie nałożona dwa lub więcej razy, za każde na
ruszenie przepisów oddz,ielnie; w szczególności w ra
zie biernego zachowania się strony wobec zarządze
nia władzy można wymierzyć grzywne; po każdem 
bezskutecznem wezwaniu. 

(2) Grzywnę porządkową naJeży uiścić w ciągu 
30 dni po doręczeniu orzeczenia, którem grzywn~ 
nałożono. 

(3) Przymusowe ściągnięcie grzywny może na
stąpić dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia". 

15. Należyto~ć ryczałtowa za postępowanie spadkowe. 

§ 50. W § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 
1921, r. (Dz. U. R. P. N2 35, poz. 212) należy wyrazy 
,,(art. 29 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 
września 1920 r. Dz. U. R. P. N!! 95 z r. 1920, poz. 628)" 
z~stąp!ć wyrazami: "(§ 40 rozporządzenia z dnia 25 
slerpfllCl 1923 r., Dz. U. R. P. N2 101, poz. 794). 

16. Początek mocy obowiązuJącej niniejszego rozporzą- • 
dzenia .. 

§ 51. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie przestaje obo
wiązywać rozporządzenie z dnia 17 września 1920 r. 
(Dz. U. R. P. N2 95, paz 628) jak również rozporzą
dzenie z dnia 24 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. N252, 
poz. 476), o ile dotyczy b. dzielnicy austrjąckiej_ 

Minister Skarbu: H. Linde 
l'ĄinisŁer Spraw Wewnętrznych: Ki(H'nik 
Minister Sprawiedliwo,ści: St. Nowodworski 
Minister Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego: alqbińslci 
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Wzór do § 37 
(§ 32 austr. rozp. mln.). 

Sąd przeprowadzający postępowanie spadkowe •. _._ ....... ____ . __ .... _. ___ .. _ ..... _. __ ._ .. _ .. _ 
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• 
DZIAŁ 1. • 

Majątek, znajdujący się na obszarze b. dzielnicy aust)jackiej i zagranicą. 

. 1 I 2 3 4 t 5 

Przedmioty mająt- Wartość w dniu Uwagi składającego wykaz 

kowe, podlegające złożenia wykazu spadku (np. co do uznania 
Pozycja 

należytości spad- spadku wierzytelności za n ieściągalne 
Uwagi sądu 

kowej 
M a rek 

lub niepewne) 

~ 

. 

e 

D Z I A Ł 2. 

Majątek, znajdujący si~ w Polsce poza obszarem b. dzielnicy austrjackiej. 

I 
I I I I 6 7 I 8 9 10 11 I l 

Miejscowości Powiaty Władza skarbowa 

~ I 

Woje-
powołana do opo-

Uwagi składające 
Uwagi sądu 

wództwo wykaz spadku 
w których majątek się znajduje datkowania spadku 
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12 

Po

zycja 

13 

Wierzyciel 

14 

Tytuł 

prawny 
długu lub 
ciężaru 

D Z I F\ Ł 3. 
D ł u g i i c i ę żar y. 

15 

Suma 

16 

Czy dotyczy ca
lego spadku lub 
tylko jednego Dowody' 

1 ______ 1 udziału a miano-

Marek 

18 

Uwagi 
składającego 

wykaz 
spadku 

fi t 

19 

Uwagi sądu 

wiele którego? I 
-,-----+---------+--------~--------~----------~---------+---------~------~ 

• 
• 

I 

J D Z I F\ Ł 4. 
a d z I a ł y w s p a d k u. 

-
20 I 21 22 I 23 24 I 25 26 

I Czy I 'fi Jakim Z jakiego I W tej kolumnie co do każdej 050-
by, wymienionej w kol. 21 podać 

Wymienienie stosunku ro- tytułu ma ' czy za życia spadkodawcy otrzyma- Uwmgl 
, dzlnnym kaida udział 

ła od niego darowizny (§§ 30 i 31 
Po- nabywców z osób wymie- cesarskiego rozporządzenia z dnia składającego Uwagi 

w spadku 15 września 1915 r. Dz. p. p. N~ 278), 
zyC!:Ja I Ich nlonych w ko-

i z czego 
a w demym razie wymienić co do wykaz s ą d u 

adresów 
lumnle 21 po- każdej darowizny miejscowość i da-l zostawała do udział ten te; zdziałania jej oraz wartość daro- spadku 
spadkodawcy? się składa? 

wanych przedmiotów w dniu zdzia-
łania darowizny 

. , • 

D Z I F\ Ł 5. 
Inne dane. 

Oświadczam 
- źe wszystkie dane, wymagane według formularza wykazu spadku oraz w myśl §§ 31 
Oświadczamy' 

ł 32 rozporzlldzeni~ ministerjalnego z dnia 29 grudnia 1915 r., Dz. p. p. N2 397) w brzmieniu, ustalon~m 

zeznałem 

rozporządzeniem z dnia 25/8 1923 r., Dz. U. R. P. N2 101 poz. 794 zeznałam według najlepszej wiedzy zgo
zeznaliŚmy 

zataiłem 

dnie z prawdą i niezataiłam świadomie żadnego przedmiotu, który w myśl obowiązujących przepisów, 
zatailiśmy 

prawnych należy do majątku podlegającego należytości spadkowej. 

gotów jestem 
Powyższe oświadczenie gotowa jestem stwierdzić przysi~g". 

-- gotowiśmy --
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