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III. dla węgla ksmiannegb z kopalń~Z(1głębia 
Dąbrowskiego jako to: Klimontów I (Władysław) i Nad
reden oraz z kopalr't Piłsudski i Kościu?zko Zagłębia 
Krilkowsklego I.la 80f0 wartości względnie ceny w'ęgla; • 

IV. dla węgla I'\amiennego z ws . Ikich innych 
kopa.lń Zagłębia I\rakowskiego oraz: z kopalni Silesia 
na Siąsku Cieszyńskim na 3°/0 w~ftości względnie 
ceny węgla. 'I ,.... 

§~. Rozporządzepie niniejsze wchodzi w życie ' 
z dniem ogłoszenia z mocą .obowiązującą od dnią 
6 lutego 1924 r. 

Minister Skarbi.!: W.Ol'abski 

_._--------_. ---
1) dla dochodu ' osiągniętego w roku operacyj

ny!:l1 (gospodElrczym), obejmującym okres od 
1 kwietnia 1922 do. 31 rnarca 1923 1' •• -1 frank 
złot:v=12.0CO mk.; 

2) 91a "doc:hopu ' osiągniąh:go W roku opefQeyj~ 
nym (gos?odarczym). obejmującym okres 0&> 
1 lipcel 1922 r. d o 30 czerwt;:a 1923 r .• ~ 1 fnm!;: 
zbty=20.0JO mk.; 

3) dla doc~odu ' osiągnlętego, w reku operacyj- . 
nym (g,6spodarczym). obejmującym okres dd : 
l października 1922 r. do 30 września 1923 r.,-
1 frank złoty = 60.000 mk.; 

, Minister Przemysłu ' i Handlu: J6zef Ki<fdroń 

4) dla i dochodu ,osi ągniętego w'. roku kalenda· 
rzowym 1923, pokrywającym się z rokiem
operacyjnym,-:-l frank zloty=~OO.OOO mk. 

,'- I 

165. 

" Rózporżądzenie MiriistraSkarbu 

z . dnia ,15 IGtego 1924 I'~ 
I . 

- W myśl powłższej zasady :i IN powyższym trybie 
przerachowuje sfę dla celów wymiaru podatku do· . 
chodowego na rok-1924 także kwoty odliczeń, po
dal)e we fran i{2lch złotych w § 1 punkt 2 nin. Wip. 

. § 4.< Przerachowanie dochodu usiągniętego 
VI markach na franki .. lłot~ według wartości fr . . zt., 
podanej w § 3 nin. roz·p.. ma zas~osQwańie do 
wszystkich os·ób fizyd:nych i prawnych. , . 

Płatnicy jednak prowadzący prawidłową rachim· ' 
. l<owość ' mogą. zamiast obliczenia dochodu w .. sposób ' 

w przE:(hfiió~te wykonania ustawy z dnia 6 grud· wskażariy w ' § 3 nin. rozp., ustalić . tenże dochód 
nia " 1923 r. o zastoś6waniu stałej , jednostki do w sposób następujący: . 
obHczania danin, niel"tórych Innych dochodów . , 
publicznych oraz kredrtów, udzielanych przez :1) ·wy.rażony w marka~h bilans' otwarcia r'Oku , 
il1styt !.1 cje pl'1'll~hvówe I samOrządowe, odnośnie .op.eracyjMego miarodajnego de ustalania pod· 
do przepisów ustawowych o państwowym po- stąw wymiaru, winien być przerachowahy . 
daU<u dochodowym, zawartych w rozporządze~ ' ,na fra nki złote według p rzeciętnej wartosci. , 
niu ./Vlinist ra Skarbu z dnIa 14 lipca 1923 r. (Dz. . _franka z!otego z pier_wszego miesiąca rakIJ 
U. R. P. N!! 77, poz. ' 6.07) i , w ustawie ' z dnia , op~ r~cyjnego; . 
1.0 stycznia 1924 r~ (Dz. W R. P. N2 13, poz. 110). 2) wszystkie , ppzy cje, za równo przychódowe, jak 

,".~,; ,i }ozehodowe każdego miesiąca roku opete· 
->~;~%i ~asadzie art art. 5, 6 i 11' ustawy z. dniacyjnego 'vvi'nny być przerachowane na franki 

6grudnia" f923 ' r. (D~ . . U. R. p~ N2 127, poz. 1044» złote według przeciętnej wartoś,ci franka złó· ', 
zarządza się co nastąpuje: tego w miesiącu zaksiE;gowania wspomnianych , 

. \ ' pozycji; ~ 

§ 1. Zastępuje się: 3) wyrazone w imirka,ch pozostałośći bilansu ~. 
1) VI art. 2 usta\\ty o państwowym podatku do· zamknięcia wszystkich rachunków winny być 

chodowym (Dz. U. R. P. 'N2 77, poz. 607) przerachowane na franki złote według prze· ;· 
kwotę 2.000.008 mk.-kwotą 1.378 fr. zł.; ciętnej wartosci franka złotego Z o~tatniego · 

2) w ustępie 3 i4 art. 10 powołanej ustawy. ./ ' miesiąca roku operacyjnego. powstałe ża§ ' \ 
kwotę 20.000 -mk. - kwotą 14 fr. zł., · kwotę róznice we frankach złotych należy odniE!sć ~ 
40.000 mk ...... kwotą 28 fr. zł. ' pa spećj alnie ~'sporządzoriy rachu,nek , różnic: ; 
I • '\ ku~sowych przerachowania. Ostateczna pozo· , 

.§ 2.- Dochód wyrażony W markach polskich" stałość tego rachunku winna być doliczona ; 
sh-!żący za podstawę opodatkowania wedle art. 13 do' dochodu obliczonego we frankach złotych; '-
i art. 14 ustawy o pa'ństwowym podatku dochodowym Otrzymana w wyniku przerachowania, podanego ' 
(Dz. U. R. P. N2 77. poz. 607), przerachowuje si~ fia w punkcie 3 nin. paragrafu, i wyrażona 'we frankach : 
franki zł · te według przeciętnej wartości ftahka· zło- żlófych wartość remanentów bilansu zamknięcia bę. ; 
teg(j z tego olHesu czasu, W kt6ryrtl został osiągnięty dzie miarodajną przy ustalaniu dochodu pod1egaJ<\. 
dochód miarodajny do opodat!~o\Vania. , cęgo opodat!~oWaniu n, a rok podatkowy 1925. 

, I fi 

§ 3. Dla cel6w jednak wymiaru podcitlm do· Jeżeli-- płatnicy bbliczą swój dochód we frań· . 
chodowego na rok podatkowy 1924 wartosć . franka ' kach złotych według przepisów c;zęści drugiej niniej· 
złotego dla poslczególnych lat operacyjnych (gospo· szego paragrafu, lecz nie dokonają obliczenia ściśle \ 
darczych) . art. '13 ustawy, ogloszonej w rozporządze· w sposób powyższt?mi przepisami podany, wówczas ' , 
niu Ministra Skarbu z· dn ia 14 lipca 1923 r. (Dz.' U. dochód osiągnięty w markach będzie do wymiaru ' 
R. P. N2 77, ' poz. 607) us~~lu sic:: w sposób nad~· podatku przerachowany na franki złote na 'podstawie 
pujący: przepisów § 3 nin. fozp. 
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, \ '.~~ . 
§ 5. SkEll~, podaną W :;:rt. 23 ust~wy (,) pań-

stwowym podatku dochodowym (D~, U. R. P . .N~ 77 
poz. 607) w marKaii:b pelskIen. z~st~!:)Uję s,!e; ponH:· 
S%ą sokalą, wyr~it}ną we frank{}<;h :tłQty\;h: ... 

LP. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
'27 
28 

, 29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 

,. 40 
41. 
42 
43 I 

44 
45 " 
46 
47 
48 

::o::::zu; W.-::t --Wysokość dochodów we I Stop, 
frankach zlotych pi OC81 

_ ___ o -.- - .- - ------ t 
, ponad . • j do ! owa . 

1.378 1.792 2 
1.792 2.205 2,2 
2.205 · I 2.q19 2,4 
2.619 3.032 2,6 
3.032 3.446 2,8 
3.446 3.997 3 
3,997 4.548 3,2 
4.548 5.100 3,41 
5.100 ' 5.651 3,6 
5.651 6.202 3,8 
6.202 6.891 4,1 
6.891 7.580 4,5 
7.580 8.270 4,9 
8.270 8.959 5,3 
8.959 9.648 5,7 
9.648 10.632 6,2 

10.682 11:nS 6,7 
11.715 1~~.749 7,2 
12.749 

, 
13.783 ' _ 7,7 

1.3.783 .. , 15.161 8,3 
15.161 16.539 8,9 
16.539 17.917 01-..... ,.) 

17.917 19.296 9,9 
19.296 20.674 10,3 
20.674 22.052: 10,7 
22.052 23.4,30 11,1 
23.430 24.809 11.5 
24.809 26.187 11,9 
26.187 27.565 12,3 
27.565 29.633 12,8 
29.633 3L700 13,3 
31.700 33.767 13,8 
33.767 35.835 14,4 
35.835 37.902 15 
37.902 39.970 15,6 
39.970 42.726 16,3 
42.726 45.483 17 
45.483 48.239 17,7 
48.239 5'1.685 18,5 
51.685 55.131 19,3 
55.131 58576 20,1 

' 58.576 62.022 20,!3 
62.022 65.468 21,5 
65.468 68.913 22,2 
68913 72.359 22,9 
72.359 75.805 23,6 
75.805 79.250 24.3 
79.250 82.696 25 , 

frank. cent. 

3?83 
48,51 
62,84 
78,83 
96,47 

119,90 
145,54 
173,38 
203,43 
235,68 
282,54 
341,12 
405,20 
474,81 
549,92 
662,25 
784,92 
917,92 

106i,26 
1258,35 
1471,99 
1702,15 
1910,27 

,2129,41 
2359,58 

, 2600,78 
285.3 
3116,25 
3390 j 53 
3792,98 
4216,11 
4659/91 
5160,22 
5685,34 
6235.26 
6964,37 
7732,06 
8538,35 
956'1,"11 

10640,20 
11773,32 
12900,53 
14075,52 
15298,73 I 
16570,18 . 

17889,87 I 
19257,80 . 
20673.97 

Przy 'dochodzie ponad 32.606 fr. zł. podatek 
wynosi 20673,97 fr. zł. i opróq: tego 861 .41 fr. zł. od 
k ażdychp'ełnyc:h 3.446 f L zł. pOil:ad 32.69ó fr. :zł. 

' D~ ' podatku doli~zasję ponadto, o ile chodzI 
O dochody osób fizycznyc.h i spadków nieoDj~tych: 

pónSQ 62.G96 dQ 124.0!~4 PhfJ/o 
" 124.044. 16!5. 3~2 ?)-iP.lJ/o 
J9 l 1:$5.392 J9 206.7,1.0 4% 
lO · 206.740" 248.088 51/;P!Q 
ss 248.088 " 310.1'10 7% 
.. 310.110 .. 496.175 <:Plo 
II \ 495.175 ,, 620.219 11°10 
.. 620.219 D 826.959 nu/o 
" 826.959 1 ~% 

§ 6. Kwoty podZitkowe, przypadające na rok 1924 
według skali podanej ' w § 4 niniejszegb rozporządze
nia, po,~yżśza się, o 20°/0 w m~śl postanowienia 
art. 5 ustawy z dma 10 styCznia 1924 r. (Dl. U. R. P. 
N2 D, pez. 110). 

§ 7. Zastępuje się: 

1) . W <:lrt. 24 tJstawy o państwowym podatku do
chbdowym (Dz. U. R. P. N2 77, pOIl. 607), 
kwotę 200.000 mk. - kwotą 138 fr. ił., zaś 
kwotę 26.000 mk. kwotą - 18 fr. zł.; 

2) VI art. art 25, 26 i 28 powołanej ustawy, kwotę' 
5.000.000 mk. - kwotą 3.446 fr. zł., kwótc:; 

.10.000.000 mk. - kwotą 6.891 fr. zł., kwotę 
15.000.000 rnk.-kwotfl 10.337 fr. żł. 

3) 'VI art. n ust~Wy, kwotl.'} 50.000 mK.-kw.otą 
34 fr. zł. 

§ 8. Zast~pllje się: 

1) \'I, art. 92 ustawy O państwowYtr1podatku. do
chodo.}vym ,(Dz. U. R . . P,,, NS!, 77, poz. 6()7), 
Kwoty od 400 mk. do 40.000 mk.-kvJbtami 
od 0,05 do 6 fr. zł.; 

2) wart. 93 powołanej uśtawy, kwoty od 800 mk. 
do 80.000 mk.-Kv.'otami od 0,11 do 11 fr. zł.; 

3) wart. 94 powolanej ustawy, kwoty od 1.200 mk. 
do 120.000 mk.-kwotaml od 0,16 do 17. fr. zł. 
kwotę 2raś 1.200.000 mk. - kwotą 169 fr. zł.; 

4) wart. 95 powołań ej ustawy,'kwoty od 1.200 ~k. 
do 120.000 mk. ..... klNotami 0,16 do 17 fr. zł.; 

5} VI art 98 pOWołanej ustawy, kwoty od ~.OOO mk. 
do 400.000 mk.-kwotami 0,28 do 56 fr. zł.; 

6) w art. 99 powołanej ustawy; . It,woty od , 
200.000 tnk. do 4.000.000 m k."'" kwotami od 
3 do 562 fr. zł.; 

7) w art. 119 lIstawy kWQty, od 10.000 rńk. do 
500.000 mk.-kwot~mi od l' do 70 fr. zł. 

§ 9. Rozpor.z;:jdzenlc niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje od roku 1924. 

Minister Skarbu: W. arabski 

'. Mn ... 


