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skali podatkowej. podanej w § 14 ustawy śląskiej, 
skalą, obowiązującą na zasadzie postanowień art. 7 
powołanej ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. z do· 
daniem postanowienia, że skala ta obowiązuje zarówno 
dla osób niefizycznych, wymienionycb w pp. 4, 5, 
6 i 7 § 1 ustawy śląskiej z 18 stycznia 1923 r., a tern
samem i uchylenia przepisu, zawartego w § 15 tejże 
ustawy; 

3) określenia wysokości odliczeń, przewidzia
nych w części \I pp. 3 i 4 § 6 ustawy śląskiej z dnia 
18 stycznia 1923 r. w, sposób, wskazany wart. 4 po
wołanej ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r.; 

4) podwyższenia granic dochodu, określonych 
w § 16 ustawy śląskiej, do wysokości, przewidzianej 
wart. 8 powołanej ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r., 
oraz podwyższenia kwoty 200.000 mk. przewidzianej 
w § 17 ustawy śląskiej, do kwoty 15.000.000 mk. 
polsl~ich; 

5) podwyższenia granic dochodu, uzasadniają
cych kompetencj~ poszczególnych władz wymiaro
wych (§§ 22, 23, 30, 33, 39 i 40 ustawy śląskiej) do 
wysokości 12.000.000 mk. polskich; . 
. 6) ustalenia wymiaru grzywien podatkowych 

z -§f 68, 70 i 71 śląskiej ustawy analogicznie do 
brzmienia art. 10 i 11 powołanej ustawy z · dnia 
15 czerwca' 1923 r.; 

7) uchylenia postanowień śląskiej ustawy o do
datkach komunalnych i wprowatlzenia w miejsce ich 
postanowień art. 13. 14, 25 i 29 powołanej ustawy 
Z dnia 15 tzerwca 1923 r. . , . 

firt. 3. Ponadto upoważnia siG. Ministra Skarbu: 
. , 1) do ustanowienia relacji w przedmiocie prze

walutowania sum dochodu, osiągniętego w markach 
niemieckich na marki polskie; 

. 2) ' do uchylenia postanowień ostatniego listę
pu § 62 i 65 ustawy śląskiej i wprowadzenia posta
nowienia, mocą którego podatek dochodowy, wy
mierzony na rok 1923, wraz z dodatkami komunal
n2rh i m~ być płatny w terminie 14 dni od dnia do
ręczenia nakazu płatniczego w wysokości, jaka wy
padnie z pomnożenia tego podatku wraz z. dodatkami 
komunalnemi przez wykładnik, ustalony w myśl art. 26 
powołanej ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r., a wy
rażający wzrost przeciE;tnych cen hurtowych w pierwszej 
połowie roku 1923 w porównaniu z przeciętnemi 
cenami hurtowemi w roku 1922; 

3) do uchylenia § 67 a) ustawy śląskiej z dnia 
18 stycznia 1923 r. 

flrt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
~ię r"iinistrowi"SkarOu. . . 

Iirt. 5. Ustawa niniejsza wchodzi IN życie z dniem 
ógłoszenia i obowiązuje na rok podatkowy 1923. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucharski 

969. 
Rotporządzenie Rady Minisl:rów 

z dnia 26 listopada 1923 r. 

w przedmiocie podwyższenia opłat od zgło
szeń statystycznych przy zagranicznym obrocie 

towarów. 

Na podstawie art. 2 ustawy Z' dnia 21 Paździer
nika 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej 
(Dz. U. R. P. N2 85, poz. 464) zarządza sią co na
st~puje: 

. § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. 
U. R. P. N2 107, poz. 783) wprowadza się następujące 
zmiany: 

a) w § 45 najniższy wymiar opiaty statystycznej 
uiszczanej od Jednego zgłoszenia podwyższa 
sie: do 3.000 mk. 

b) VI § 46 opłatę od każdych 100 kg. towarów 
.. nieo?akówanych podwyższa się do 3.000 ink., 

a od każdych 100 kg. towarów opakowanych 
w całości lub częściowo do 12.000 mk. 

Opłatę siatystyczną od węgla. kamiennego, bru
natnegoi torfowego, cegiełek węglowych (brykietów) 
oraz koksu i torfu (poz. 79 taryfy celnej z dnia 4 li
stopada 1919 r.-Dz. U. R. P. M! 95, poz. 510) pod
wyższa się do 1.000 nIk. od 100 j{g. 

c) w § 47 opłaty zostają podwyższone do: 
63.000 mk. od 1 sztuki koni lub bydła rogatego, ' 
32.000 mk. od 1 sztuki owiec lub świń , . 

7.000 mk. od 1 sztuki ptactwa wszelkiego, 
14.000 mk od 1 sztul<.:j innych zwierząt żywyc.h. 

§ 2. Rozporządze~e niniejsze wchodzi \V życie ' 
z dniem 1 grudnia 1923 r. Równocześnie traci moc ob o-
wiązującq rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 p.aź. 
dziernika 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 108, poz. 852). -

Prezes Rady Ministrów: Wito$ 
Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

970. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu VI poro
zumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 

z dnia 2 października 1923 f ., 

O podwyższeniu opłat wywozowych od wywozu 
drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nie

obrobionej. 
Na podstawie art. 18 ustawy Ż dnia 15 lipca 

1920 r. o obrocie towarowym z zQgranicą (Dz. U. R. 
P. N2 79, poz. 527) i po zas iągnięciu zdania Głów
nego Urz~du Przywozu i Wywozu zarządza się co 
naste:puj~; . 

§ 1. Opiaty wywozowe od drzewa iglastego 
nieobrobionego i osiki nieobrobionej, ustanowione 
rozporządzeniem Ministra Skarbu IN porozumien iu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 16 maja 1923 r. 
o wprowadz,eniu opłat wywozowych od wywozu drze
wa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej 
(Dz.U. R. P. N2 54, poz. 381), bę.dą pobierane w na
stępującej wysokości: 


