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nym II instancji (dyrekcjom ceł) do załatwiania we
zakresie następuj ące spraw y:
a) przewóz towarów droga mi ubocznemi,
b) przewóz towarów przez Iinję celną w porze
nocnej,
c) zwrot różnicy n a leż ności celnych . wynikającej
z omy łki rachu nkowej, bez względ u na wysokość przypadającej do zwrotu kwoty,
d) zwrot różnicy należn ości celnych, wynikającej
wskutek niewiiltpliwej pomyłki taryfowej, do
wysokości 1000 mk. w złocie,
e) zwalnianie od cła. krajowych przesyłek zwróconych z zagranicy. bez względu na ilość
przypadających nale żności celnych, o ile przesyłki te nie były zagranicą w wolnym obrocie i zostały zwrócone w ustalonym w tym
celu terminie,
f) wydawanie zezwol eń na powrotny wywóz zagranicę w usta lonym termin ie za zwrotem
cła wszelkich oclonych przesyłek zagranicznych bez względu na ilość da, o ile tego
rodzaju przesyłki nie były w wolnym obrocie
i cały czas pozostawały pod dozorem publicznych zakładów przewozowych,
g) kompetencje wymienione w p. p. e) i f) mogą
. być za zgodą Ministerstwa Skarbu przekazane przez Dyrekcję Ceł niektórym Urzędom
Celnym.

831.
Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz
Przemysłu i Handlu

własnym

§ 2. Sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem
ustępy paragrafów 8 i 10 rozporządzenia Ministra
Skarbu z dn. 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu
celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. N2 11 poz. 64)
uchyla się.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia .

z dnia 17

w przedmiocie

października

1923 r.

mnożnika celnego
i żniżonego.

normalnego

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Ni 51 poz. 314)
zarządza się co następuje:
Wysokość dopłaty walutowej normalnej
celnego normalnego), której podlegają towary, wyszczególnione w § 1 rozporządzeń Ministrów
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 7 lipca 1923 r.
w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego (Dz. U. R. P. Ng 68 poz. 532) i z dn. 15 września 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 93 poz. 743) określa
się do nowego zarządzenia na 20.999.900% agio
czyli mnożnik 210.000.

§ 1.

(mnożnika

§ 2. Towary, nieobjęte wykazami zawartemi
w § 1 rozporządzeń z dnia 7 lipca 1923 r. (Dz. U.
R. P. N2 68 poz. 532) i z dnia 15 września 1923 r.
(Dz. U. R. P. Ng 93 poz. 743) ani rozpor!ądzeniem
Ministrów Skarbu i Przemysłu i Handlu .z dnia
28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P.
Ng 66 poz. 517), opłacają do z dopłatą walutową zniżoną, wynoszącą 15.999.900% czyli mnożnik 160.000.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
4-go dnia po ogłoszeniu.
Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowi~zującą rozporządzenie z dnia 3 października 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego (Dz.
U. R. P. N2 100 poz. 791).
Minister Skarbu: W. Kucharski
Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski

Minister Skarbu: W. Kucbarski
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OD REDH.KCJI. Stale wzrastające ceny papieru, robocizny i innych kosztów, związanych z wydawnictwem
Dz. Ustaw, zmuszają Redakcję do podwyższenia ceny za prenumeratę, która w IV kwartale r. b. wynosi~ będzie
300.()OO z ewentua.lną dopłatą \V razie powiększenia się kosztów wydawnictwa. PP. prenumeratorzy, którzy opłacili
prenumeratę \li sumie 180.000 proszeni są o dopłacenie reszty sumy t. j. 120.000, w przeciwnym razie przesyłka
Dz. Ustaw będz ie wstrzymana od dnia 1 listopada r. b.
Prenumerata za Dz. Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwo§cj w IV kwartale wynosi 100.000 mk.
Ze względu na znaczne koszty, zwiqzane z wydaniem skorowidza do Dziennika Ustaw za I półrocze
pp. prenumeratorzy, którzy ' pragną otrzyma~ skorowidz, proszeni 511 o wpłacenie sumy 10.000 mk. do Rdmlnistracji
Dziennika Ustaw lub no konto P. K. O. Hl! 30.130. Pp. Prenumeratorom, kt6rzy wpłacą powyzszll sum.., skorowidz
będzie wysłany w ciągu 10 dni.

