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196. 

, Rozporządzenie Ministra S~arbu w fJorozu
mieniu' z Ministrem' Sprawiedliwości 

z dnia 21 lutego 1924 r. 

:z:młenia}ąc~' . niektóre PQstanowien~a ~ozpC?~z,!
dzenia MinIstra Skarbu w porozumienIu z JI/hm

- strem Sprawiedliwości z ?nia 27 lipca 1~23 r: 
w przedmiocie regulowama obrotu dewlzanu 
i walutami zagrani<:zhemi praz obrotu pienięż. 

\ nego ,z zagranicą. 

I 
I 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze w<:hod:ti w ty<:ie 
z dn iem ogłoszenia . 

Minister Skarbu: W. Ql'absk; 

MinlsterSprl).w iedHwości: WI. lVyganow.sk'1 

197. 

Rozporządzenie ' Ministra Skarbu 
~ dnia 21 lutego i 924 r. , 

. Na mocy ustawy z dn. 2 marca 1923 r. VI przed- zmie!1 iające § 11 p. b. rozporządlZenia fJfłnistr'a 
miocie udziele nia Ministrowi Skarbu upoważnienia Skarbu z dnia 24 stycznia 1924 r. celem wyko. 
do 'reaulowania \V drodze rozporządzeń obrotu p,ie- nania ustawy z dnia 26 v.:rześnia. 1922 r. C? opła: 
ni~żn:go z krajami zagranicznemi oraz obf0tu ob~e~i cie za nadzór nad zaKładamI ubezpleczeil 
walutami (Dz. U. R. P. N2 25, poz.. 154) ~ brzmle~lI;ł w związh:u z ustawą z dnia ó grudnia 1923 i. 
n"danem jej , ustawą t: pn. 23 czerwca 1923 r. zmle- O zastosowaniu stałej jednostki do obliczenia 

' t'th3jąCą nie!stóre przepisy ustawy z dn. 2 marca 1923 r. danin, nieidórych innych dochodów publicz. ' 
I (Oz. U. R. P. N5l 62 poz. 459) z.arządza si~ co na· nych oraz kredytów, udzielanych przez insty-
st~puje: ' tucje państwowe i samol'ządowe. 

§ 1.' Ptlragfafy 28, 29 i 30 rozporządzenia f:'1- Ńa mocy art. 6 ~stawy . 4 dnia 26 września 
nistra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawle-- 1922 r. o opłecie za nadzór nad zakładami· ubezpie
dliwości z dn ia 27 lipca. 1923 r. ,w przedmiocie regu- czeń (Dz. U. ' R. P. N2 89 poz. 810) 'oraz art. 11 usta
lowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi, wy z dnra 6 grudnia 1923 r, oZąstos9wan~u stałej 
oraz obrotu pieniężnego z zagranicą (Dz. U. R. P. '\jedno~tki do obliczania danin, niektórych innych 
N'>!'-74, poz. 582) otrzymują brlmienie następujące: dochodów publicznych oraz kredytćw, udzielanych 

6 28. Rachu nki \N markach polskich, prowa- przez instytucje państwowe i samorządowe {Dz. U . 
. a:Zon~"i:m:ez psobyfizyczne I prawne, mające miejsce /" R. P. Ng 127 poz. 1044) zarządza si~ co następuje; 
zamieszkania względnie siedzibę zagranic,!, l10szą ~ d' M'. . Sk b d . 
nazw~rachunków zag ranicznych. Rachunki powyższe § 1 . . Ro<.porzą zeme I'limstra (), ~r u z ma 
mo b ć otwierane tylko w Polskiej Krajowej Kasie 24 stycznIa . 1924 r. (Dz. U. R. ~. N~ 12 poz. 108~ 
P l~zk~weJ' lub w bankach dew izowych". w pr~edmi?de opłaty za. n~dzor. ~ad zakładamI 

o y _ . ubezpleczen ulega następują<:e} zmIanIe: 
.' .,,§.29. Obroty na r~chunkQch ~agrar:-'c~nyc~, § 11 p. ' b. otrzymuje następujące brzmienie: ; 

wymIemonych ~ poprzedm~ pa:agrafle,' wl~ny Się "Zaliczkę miesle;czną oblicza si.ę w wysokOŚCI' 
odbywać zgodme z 113stępUjąceml przepIsamI: 30;00 (pro mille) sumy składek (wraz z dodat-

a) wpłaty osób fizycznych i prZlwnych, zamiesz- kami i polisowemi), zebranych za ostatni mie. 
kąłych, względnie mających siedzibę w kraju, mogą siąc ubiegły, waloryzując podstawę obliczenia 
być przyjmowane tylko w wypadkach, przewidzianych według · przeciętnej wartości franka , złotego 
w §§ 6-9;' , w tymże miesiącp". . 

I' \ b) wp~aty osób fizycznych i prawnych, zamiesz- § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi'w ży. 
kałych, względnie mających si,edztb,ę zagrc.Jn i~ą oraz de z dniem ogłoszenia ~ mocą obowiązującą 0<;1 
wszelkie 'prtzdewy z innych racnunkow zagranrcznych dnia 1 stycznia 1924 r . 

. ·dozwolone s~ bez ograniczeń; 
c) wypłaty w granicach znajdującego się ha ra- Minister Skarbu: W. arabski 

chunku pokrycia dozwolone są bez ograniczeń". I 

',,§ 30. Uznanie rachunku zagranicznego (§ 2~) 
I wogóle oddanie zagranicę wypłaty. na Polskę \V ka:: 
dej formie wzamian za postawienl~ do. dyspozyCJ~ 
'bankowi dewizowemu waluty zagramczneJ (sprzedaz 
marti polskiej zawanicę) jest dozwolone. 

.. ,Minister Skarbu może zawieSić powyższe upraw· 
nienie CZ~SOWO, względnie do odwo,łania, odnośnie 
do poszczególnych lub wszystkich banków dewizo~ 
wych, względ nie uzależnić je od. zachowywania pew
nych form i warunków". ' 

§ 2. Paragrafy 31,32 i 33 rozporządzenia z dnia 
27 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. ~ 74 poz. 582) zostają 
Uchylone 

\ 
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Ro'zporządzenie Ministra ' Skarbu 
z dnia 21 lutego 1924 r • . 

o wyrobie machorki w prywatnych fabrykacn 
wyrobów tytoniowych. 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 czerwca 
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. N2 47, 

.. 
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