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828.
Rozporządz,enie

z dnia 6

Ministra Skarbu

października

1923 r.

w przedmiocie . wycofania z obiegu biletów Polskiej 'K tajowej Kasy Pożyczkowej wypuszczonych w 1~17 r. (t. zw. not Kriesa).
Na podstawie art. 25 dekretu Rady Regencyjnej z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz. P.
P. P. N2 1', poz. 1) zarządza się co następuje:

§ 1. Bilety Polskiej Krajowej Kasy Pożyczko
wej, wypuszczone w 1917 r. (t. zw. noty Kriesa),
a mianowicie: 1/2, l, 2, 5, 10, 20,50, 100 i 1000 markowe datowane Warszawa dnia 9 grudnia 1916 r.,
'podpisane przez Zarząd Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego von Kriesa, Ueberschaera i V. Conradaz dniem 30 listopada 1923 r. tracą moc prawnego
środka obiegowego.
§ 2. Od dnia 1 grudnia 1923 r. do dnia 31 maja 1924 r. Centralna Kasa Państwowa, Kasy Skarbowe, oraz Oddzi3ły Polskiej Krajowej Kasy Pożyczko
wej będą wymieniać bilety wyszczególnione w § 1,
na bilety późniejszych emisji. Po upływe tego terminu ustaje wymiana omz obowiqzek opłacania tych
banknotów i bilety wyszczególnione w § 1 tracą
wsżelką ważność.

§ 3. I'(oszta pocztowe, zwiqzane
banknotów do wymiany, ponosi strona.
Rozporządzenie
ż dniem ogłoszenia.

§ 4.

i!

przesyłką

niniejsze wchodzi w ży

N!! 105.

829.

na obszarze województw: nowogródzkiego,
poleskiego, wołyńskie,80 i okręgu administracyjnego
wHeńs ldego ora z powiatów: białostockieg o, bielsidego, wołkowyskiego, sokólskiego i grodzieńskiego
województwa białostockiege:
płatnicy
słowego;

podatku gruntowego oraz podatku p'rzemyna obszarze b. dzielnicy austrjackiej:

płatnicy

podatku gruntowego i domowo-klasowego
oraz podatlw prz emysłowego;
pa obszarze województw:
morskiego:

poznańskiego

i po-

płatnicy pa11stwowych dodatków do podatków: gruntowego i budyntowego oraz podatku przemysłowego;

twa

na obszarze

górnośląskiej

części

wojewódz-

śląskiego:

pła tnicy pań stwowych dodatków do podatków: grun- .
towego i budynkowego oraz podatku obrotowego.

§ 2.
Wysokość

zaliczki.

Pł a tnicy podatków: gruntowego i budynkowego

(§ 1 nin. rozp.) płacący rotznie od 150.000 mk. do
600.000 mk. tych podatków, \V myśl ustawy z dnia
15 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!l 65, poz. 505)
w przedmiocie wyrównania pbdatków gruntowych
tudz ież niektórych podatków budynkowych winni na
poczet zaliczki uiśtić jednokrotną pełną kwotę wymienionych wyżej podatków, przypadającą Zfl pierwsze półrocze 1923 r.; płacący od 600.000 mk. do
1.000.000 mk. - dwukrotną, płacący zaś ponad
1.000.000 mk.-trzykrotną kwotę w sposób powyższy
cbliczoną.

majątkowego.

podatku ptzemysłowego winni uiścić
zaliczki:
dwu krotną pełną kwotę podatku przemysłowe
go, przypadającego za pierwsze półrocze 1923 r. od
przedsiębiorstw przemysłowych pierwszych sześciu
kategorji i przedsj~biorstw handlowych pierwszych
dwóch kategorji,
jednokrotną pełną kwotę tego podatku za pierwsze półrocze 1923 r. od przedsiębiorstw przemysło
wych VII kategorji i przedsiębiorstw handlowych
III kategorji oraz . od samodzielnych YJolnych zajęć
zawodowych.
.
Płatnicy podatku obrotowego na górnośląskiej
części województwa śląskiego winni uiścić tytułem
zaliczki sześciokrotną pełną roczną kwot~ tego podatku, przypadającą za rok 1923.

Na zasadzie art. 90 ustawy z dnia 11 sierpnia
1923 r. o podatku majątkowym (Dz. U. R. P. N2 94

§ 3.

cie

Minister Sl(arbu: W. Kucharski

829.
Rozporządzenie Ng I Ministra Skarbu
J

z dnia 8 p~ździernika 1923 r.

w celu wykonatlia ustawy z. dnia 11 sietpnia
19Z3 t. o podatku majątkowym, zawierające
pr2:eplsy O poborze zalicdd ha poczet podatku

poz. 746) llarz~dza sie: co nast~puje:

Podstawa obliczenia zaliczki od, płatników ·
podatl<ów: gruntowegil i budynko\vego.

Do art. 32.

§ 1.
Osoby
Do

obowiązane

do

opłacania

zaliczki.

opłacania

zaliczki na poczet podatku majątkowego w formie wielokrotności podatków są obowiązani:

na

obszarźe

b. Królestwa Kongresowego:

płatniCy podatku gruntowego
datku przemysłowego; .

Płatnicy

tytułem

i podymnego oraz po-

Jako roczne kwoty podatków: gruntowego i budynkowt=go, których sum~ jest miarodajną dla określenia obowiązku opłacania oraz wysokości zaliczki,
należy rozumieć kwoty podatku gruntowego i budynkOWE!go (§ 1 nin. rtl2:p.), przypadaj~ce rocznie od
płatrtików od wS2:ystl~ith posiadartych w jednym
powiecie grurttów i budynkó\V w myśl art. art. 1 1-4
ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. {Dz. U. R. P. N2 t55,
poz. 505),-0 ile chodzi o b. Królestwo Kot1gt~s'bWE!,
w myśl art. art. 1 i 5 powołanej llstawy=-o ile I;ho-
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