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86. " 
Rozporzadzenie Ministra Skarbu . . 

z dnia 24 stycznia 1923 roku 

w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 lipca 
1"20 r. zawierającego przepSsy wykomnucle dla 
obszaru b. z~boru rosyjskiego w przedmiocie 

opodatkowania spadków i darowizn. 

f'la podstawie artykułu 53 uSt6wy z dnia 29 maja 
1920 r. w przedmiocie zmimny przepisów o opodat
kowaniu spadków i darowizn (Dz. U. R. P. N:l 49, 
poz. 299), oraz art. 12, 13 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. O tymczasowej organizacj i władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. N~ 65, poz. 391) zar;rądza 
się co nash;:puje: 

§ 1. Sumę 200.000 mk., do której jest wedle § 44 
rozporządzenia zawierającego przepisy wykonawcze dla 
obszaru b. zaboru rosyjskiego w przedmiocie opodatko
wania spadków i darowizn (Dz. U. R. P. r. 1920, N2 78 
poz. 524) ograniczona kompetencja urzędów skarbo
wych podatków i opłat· ska rbowych do wymierzenia 
podatku spadkowego, podwyższa się do 20.000.000 mk. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wszystkich 
przypadków, w których podatek spadkowy nie został 
wymierzony. 

Ministe r Skarbu: W. arabski 

87. 

Rozporządzenie Mii1istra Skarbu 
z dnia 24 stycznia 1923 r. 

w przedmiocie blankietów wekslowych. 

Na mocy art. 9 ustawy z dnia 26 października 
1921 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. U. 
R. P. ~ r. 1922 N2 38 poz. 313) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Wypuszcza się w obieg nowe urzędowe 
blankiety wekslowe odrózniające się te rn od blan
I~ie tów, okreś lonych w § 1 rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 13 maja 1922 r. w przedmiocie blan
kietów wekslowych (Dz. U. R. P. J\[g 38 poz. 318), że 
w tekście pisma, zamieszczonego po lewej stronie 
rysunku, zamiast wyrazów: "z Terminem sześciomie
sięcznym" wstawione są wyrazy: "z Terminem dłuż
szym niż trzy miesiące". 

Kategorje tych nowych blankietów, oznaczone 
numerami od 1 do 23 wymienione są w spisie, za
łączonym do niniejszego rozporządzenia. 

~ 

§ ' 2. Przez wypuszczenie w obieg nowych 
blankietów ze zmienionym tekstem nie tracą swej 
ważności blanl<iety wekslowe z dawnym teks t(l~ m, 
wska.zanym \~ § 1 rozp'orządzenia IV'l~nistra Sk.arbu 
Z dma 13 maja 1922 r. lDz. U. R. P. N2 38 poz. 318). 

§ 3. Rozporządzenie ninIejSze zyskuje moc 
obowiązującą z dniem ogłoszen ia. 

Minister Skarbu: W arabski 
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Załącznik do § 1 rozp. 
Min. Skarbu z d. 24/1 1~23 r. do 
poz. 67. 

Spis kategorji blankietów wekslowych. 
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