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828. 

Rozporządz,enie Ministra Skarbu 
z dnia 6 października 1923 r. 

w przedmiocie . wycofania z obiegu biletów Pol
skiej 'Ktajowej Kasy Pożyczkowej wypuszczo

nych w 1~17 r. (t. zw. not Kriesa). 

Na podstawie art. 25 dekretu Rady Regencyj
nej z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organi
zacji 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 mar
kowe datowane Warszawa dnia 9 grudnia 1916 r., 
'podpisane przez Zarząd Generał-Gubernatorstwa War
szawskiego von Kriesa, Ueberschaera i V. Conrada
z dniem 30 listopada 1923 r. tracą moc prawnego 
środka obiegowego. 

§ 2. Od dnia 1 grudnia 1923 r. do dnia 31 ma
ja 1924 r. Centralna Kasa Państwowa, Kasy Skarbo
we, oraz Oddzi3ły Polskiej Krajowej Kasy Pożyczko
wej będą wymieniać bilety wyszczególnione w § 1, 
na bilety późniejszych emisji. Po upływe tego ter
minu ustaje wymiana omz obowiqzek opłacania tych 
banknotów i bilety wyszczególnione w § 1 tracą 
wsżelką ważność. 

§ 3. I'(oszta pocztowe, zwiqzane i! przesyłką 
banknotów do wymiany, ponosi strona. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie ż dniem ogłoszenia. 

Minister Sl(arbu: W. Kucharski 

829. 

Rozporządzenie Ng I Ministra Skarbu 
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 

majątkowego. 

Na zasadzie art. 90 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o podatku majątkowym (Dz. U. R. P. N2 94 
poz. 746) llarz~dza sie: co nast~puje: 

Do art. 32. 

§ 1. 

Osoby obowiązane do opłacania zaliczki. 

Do opłacania zaliczki na poczet podatku ma
jątkowego w formie wielokrotności podatków są obo
wiązani: 

na obszarźe b. Królestwa Kongresowego: 
płatniCy podatku gruntowego i podymnego oraz po
datku przemysłowego; . 

na obszarze województw: nowogródzkiego, 
poleskiego, wołyńskie,80 i okręgu administracyjnego 
wHeńsldego oraz powiatów: białostockiego, biel
sidego, wołkowyskiego, sokólskiego i grodzieńskiego 
województwa białostockiege: 

płatnicy podatku gruntowego oraz podatku p'rzemy
słowego; 

na obszarze b. dzielnicy austrjackiej: 
płatnicy podatku gruntowego i domowo-klasowego 
oraz podatlw przemysłowego; 

pa obszarze województw: poznańskiego i po
morskiego: 

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

na obszarze górnośląskiej części wojewódz
twa śląskiego: 

płatnicy państwowych dodatków do podatków: grun- . 
towego i budynkowego oraz podatku obrotowego. 

§ 2. 

Wysokość zaliczki. 

Pł atnicy 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 wy
mienionych wyżej podatków, przypadającą Zfl pierw
sze 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. 

Płatnicy podatku ptzemysłowego winni uiścić 
tytułem zaliczki: 

dwukrotną 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 pierw
sze 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 po
datku, przypadającą za rok 1923. 

§ 3. 

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

Jako roczne kwoty podatków: gruntowego i bu- . 
dynkowt=go, których sum~ jest miarodajną dla okreś- . 
lenia obowiązku opłacania oraz wysokości zaliczki, 
należy rozumieć kwoty podatku gruntowego i budyn- . 
kOWE!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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dzi o b. dzielnicę austrjacką" w myśl art. art. 1 i 6 po
wyższej ustawy-o ile chodzi o bo dzi elnicę pruską , 
wreszcie w myśl art. 7 tejże ustawy tudzież rozpo
rządzenia Rady flti nistrów z dnia 12 lipca 1923 rOKu 
(Dz. U. R. P. N2 72 poz. 560) o ile chodzi o obszar 
województw: nowogródzkiego, po leski2go, wolyńskie· 
go, okręgu administracyjnego wiler'lskiego oraz po
wiatów: białostockieg o;), bielskiego, grodzie:'1skiego, 
sokólskiego, wołkowyskiego województwa bic;,łostoc
kiego. 

Przy ustalaniu wysckości rocznych kwot. powyż
szych podatkó\v, a tern sam em przy oblicumiu za
liczki, nie należy uwzględniać oddz ielnego dodatku 
progresywnego (art. 2), de ~~resji (art. 3), współczyn
nika (art. 9) oraz ulg (art. 12 wspomnianej ustawy 
z dnia 15 czerwca 1923 r.). 

§ 4. 

Podstawa obliczenia zaliczki od płatników po
datku przemysłowego i obrotowego. 

Podstawą obliczenia zaliczki od płatników po
datku przemysłowego jest pełna kwota tego podatku, 
przypadająca za pierwsze półrocze 1923 r. bez po
trącenia przedpłaty (świadectwa przemysłowego) 
oraz zaliczkowych 'J/płat miesięcznych. 

Podstawą obliczenia zaliczld od płatników po
datku obrotowego na górnośląskiej cze:ści wojewódz· 
twa śląskiego jest pełna roczna Kwota tego podatku, 
przypadająca za rok 1923, ustalona na podstawie 
obrotów W r. 1922. 

§ 5. 

Obliczenie zaliczki. 

Celem obliczenia zaliczki założą władze podat
kowe pierwsze j instancji (urzędy skarbowe, inspekto
raty skarbowe), na przepisanych form ularzach 2 ksi~
gi biercze: 

a) księgę bierczą N2 I zalic;:k! na podatek ma
jątkowy od płatników podatku gruntowego 
i budynkowego, 

b) księgę bierczą N2 II za licLki na podaŁek ma
jątkowy od płatników f.Jodatku przemysło
wego względnie obrotow-cgo. 

Dla osób prawnych, obowic1!.anych do publicz· 
nego składania sprawozdań (art 54 i 57 ustawy 
z dnia 14 maj a 1923 r. w przedr'liocie państwowego 
podatku przemysłowego (Dz. U. R. P. N2 58, poz. 412) 
księgi biercze N2 II założą właściwe izby skarbowe. 

§ 6. 

Do ksiąg, wymienionych w paragrafie poprzed
nim, wciągnąc należy z kSiąg bierczych podatków 
podstawowych wszystkich płatnlkow, podlegających 
obOWiązkowi uiszczenia zaliczki. 

Nie należy jednak wciągać os6b uwolnionych 
od podatku majątkowego t. j. Państwa, związków 
samOrzetdnych i przymusowych związków prawa pu· 
blicznego, tudzież tych osób, których majątki według 
wiadomości posiadanych prtez władzę podatkową 
służą bezpośrednio celom kultu religijnego, nauko
wym, oświatowym, kulturalnym, dobroczynnym i sa· 
nlt!\rnym lub których dochody obracane są wyłącznie 
na powyższe cele. 

§ 7. 

Listy pła.tników. 

Równocześnie z księgami bierczemi sporządzą 
urzędy skarbowe (inspektoraty skarbowe) na pod
s taw ie tych ksiąg, na przepisanych o formula rzach, 
listy płatników zaliczki i przeszlą te listy właściwym 
zarządom komunalnym, celem wyłożenia ich do pu
blicznego przejrzenia przez płatników. 

Nadto zarządy komunalne zawiadomią płatników 
w sposób w danej miejscowości zwykle używany 
o obowiązku oraz terminie opłacania zaliczki. 

§ S. 

Termin płatności. 

Zaliczka winna bvć uiszczona w terminie od 
10 listopada do 10 grudnia 1923 r. bez oddzielnych 
indywidualnych zawiadomieó lub nakazów płatniczych 
względnie wezwań. 

§ 9. 

Miejsce wpłat. 

Kwoty zaliczki mogą być wpłacane jedynie 
w kasach skarbowych, bądź bezpośrednio, bądź teź 
za pośrednictwem Pocztowej Kasy Oszczędności. 

Kwoty zal iczki wpłacane na górnoślqski ej c.zęści 
województwa śląskiego-winny być zarachowane, za
księgowane i przekazane na rachunek Skarbu Państwa. 

§ 10. 

Egzekucja. 

Kwoty zaliczki nieuiszczone W terminie wskaza
nym w § 8 niniejszego rozporządzenia będą ściąg
nięte przymusowo wraz z karami za zwłokę i koszta
mi egzekucyjnemi, określonemi w ustawie z dnia 
9 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 31, poz. 189} 
o karach za zwłokę oraz o kosztach egzekucyjnych. 

§ 11. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Ministe r Skarbu: W. Kucbarski 

830. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 8 października 1923 r. 

w przedmiocie rozszerzenia kompetencji władz 
celnych II instancji VI sprawach post~powania 

celnego; 

Na podstawie :ut. 21 rozporządzenia Ministra 
Skarbu oraz Przerny .. łu i Handlu o taryfie celnej 
z dn. 11 czerwca 1920 r. (Dt. U. R. P. N2 51, poz. 314) 
zarzqdza się co nast~puje: 

§ 1. Celem uproszczenia i przyśpieszenia toku 
postc::powania celnego przekazuje si~ władzom cel-


