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poz. 409) zmieniając cZEjściowo rozporządzenie Ministra 
Skarbu z dnia 17 lu tego 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 28, 
poz. 173), zarządza się co następuje: 

§ 1. Paragraf 3 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z d nia 17 lutego 1923 r. ' (Dz., U. R. ~. N!! 28, poz. 178) 
otrzymuje następujące brzmienie: 

"W miejsce liści tytoniowych krajowego pocho
dzenia , można do wyrobu machorki użyć w całości 
lub częściowo również liści tytoniowych niemieckiego 
pochodzenia, to jest sprowadzonych z Niemiec i tamże 
wyplantowanych. Prywatni fabrykanci wyrobów tyto
niowych, ubiegający się o prawo sprowadzania . po
wyższego surowca z Niemiec, winni jeszcze przed 
zakupieniem tegoż surowca wnieść prośbę do Dy
rekcji Polskiego Monopohi Tytoniowego i do prośby 
tej załączyć: , 

1) ·' 2 egzemplarze próbek liści tytoniowych, 
które fabrykant zamierza zakupić; 

2) potwierdzony przez przynależny urząd skar
. bowy akcyz i monopolów państwowych wykaz znaj
dujących się na fabryce ze pasów surowca przez{1a
czonego do wyrobu machorki; 

3) potwierdzony jak wyżej wykaz wyrobu i sprze
~aży machorki przez fabrykę w ciągu osta\nich~ 3 mie
sięcy kąlendarzowych , poprzedzających miesiąc, w któ
rym wniesiono podanie o pozwolenie na zakup su
roWca niemieckiego. 

W razie przychylnego załatwien I a powyższej 
prośby może fabrykant zakupić odnośną partję su
rowca niemieckiego ściśle według przedłożonych po
przednio wzorów. Po dokonaniu kupna należy prze
dłożyć D. P. M. T. oryginalną fakturę z potwierdze
niem urzędowe m przynależnej do miejsca zakupu 
niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, że wyszcze
gólniony w faklurze tytoń został istotnie wyhodowa
ny w Niemczech. Na podstawie tej faktury zostanie 
fabrykantowi wydane przez D. P. M.' T. pozwolenie 
na sprowaozenie surowca do fabryki i przeróbkę na 
machorkę". 

'§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 1924 r. 

Minister Skarbu: W. arabski ' .. 

199. 

~ozporządlenje Ministrów Skarbu 
oraz Przem~słu i Handlu 

z dnia 23 lutego 1924 r. 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 
,, 13 grudnia 1923r. o ulgach celnych. 

Na , podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego 
z dnia 1 sierpnia 1919 r. i u chwały Rady Ministrów 
z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje: 

§ 1. Z § 4 rozporządzenia Ministrów Skarbu 
orZlz Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1923 r. 

o ulgach celny,ch (Dz. U. R. P. Ns:! 135, poz. 1126) 
wykreśla się następujące towary: 

• Pozycja 
taryfy celnej: 

177 p. 2 b) 

N a z wat o w e r u: 

Papier d rukowy biały niesatynowany 
nieklejony, z ' zawartością nie mniej 

' niż 60% masy ' drzewnej, wagi nie m~iej 
niż 48 gr. w metrze kwadrat0wym: 1) 
rotacyjny w rolach o średnicy nie mniej 

, niż 70 cm., 2) w arkuszach. 
177 p. 2 c, I Pa pier drukowy nieklejony i słabo, 

, klejony, biały, bez ozdób i znaków wod-
. nych, z zawarto:ścią masy drzewnej, 
wagi ,nie mniej niż 48 gr. w metrze 
kwadratowym. Papier zeszytowy kle
jony, biały. bez ozdób i znaków wodo' 
nych, nielinjowany lub też zaopatrzony' 
w jednostajną linjaturę zeszytową nie" 
bieską lub szarą, z zawartością masy 
drzewnej, wagi nie mniej nii 65 gr • 
w metrze kw. Bibuła atramentowa do 
zeszytpw biała lub kolorowa, ' z zawar
tością masy drzewnej. , 

§ 2. Towary, wymienione w § 1 niniejszego ' 
-rozporządzenia, dołącza się do wykazu zawartego 
w § 5 , rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1923 r. 
o ulgach celnyth (Dz. U. R. P. N!! 135 poz. 1126), 
a zatem towary powyższe opłacają cło u'lgowe w wy- I 
sokości 400;0 cła l'Iormalnego. , 

§ 3. . Roźporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie trzeciego dnia po ogłoszeniu i nie stosuje się do 
towarów, które zostały zgłoszone do odprawy celnej, 

, względnie do przekazania w pogranicznym urz~dzie 
celnym, przed dniem wejścia w życie . niniejszego , 
rozporządzenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: J6zef Kiedroń 

200. 
""t . I 

Rozporządzenie Ministra Skarbu ' 

z dnia 23 lutego 1924 r. 

.. w przedmiocie przesunięcia na rok 1924 ' ter
minu do składania 'zeznań o dochodzie z art. 49 
ustawy o państwowym podatku dochodowym. 

Na podstawie części drugiej art. 122 ustawy 
o państwowym podatku do~hod.owym ogłoszonej 
w rozporządzeniu Ministra 'Skarbu z dnia 14 lipca 
1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 77 poz. 607) zarządza sic:; 
co następuje: 

§ 1. Termin do składania przez osoby fizyczne ' 
i spadki wakujące (nie objęte) zeznań o dochodzie, ' 
'Yyznaczony wart. 49 ustawy o państwowym po
datku dochodowym (Dz. U. R. P. z roku 1923 NI! 77, 
poz. 607), a tern samem i termin płatności podatku,. 

I . , 
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oznaczony wart. 8 część pierwsza ustawy z dnia 
10 stycznia 1924 r. w przedmiocie przepisów o pań
stwowym podatku . dochodowym, obowiązujących na 
całym obszarze Rzeczypospo'litej (Dz. U. R. P. NI? 13 
pOl. 110) przesuwa się na rok podatkowy 1924 
z. dnia 1 marca do ąnia 23 kwietnia 1924 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 
, . 

201. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 28 lutego 1924 r. 

VI przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra 
S.karbu z dn. 6 lutego 1924 r. w sprawie sprze

daży wyrobów tytoniowych. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 1 czerwca 
1922 r. ó monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. NI? 47 
poz. 409) zarządza się w częściowej zmian ie rozpo
rządzenia z dnia 6 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. N216 
poz. 161) co następuje : 

§ 1. ' Zastosowanie §§ 1 - 5 rozporządzenia 
z dnia 6 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. N216 poz. 161) 
odracza się do dnia 15 kwjetni~ 1924 r. 

Już w miesiącu marcu 1924 r. jednak obowią
zan i są hurtownicy rejonowi na obszarach wymienio
ny:h w § 1 tego rozporządzenia wykupić z Państwo
wy:h Magazynów wyrobów tytoniowych określony 
w ust. 3 § 1 rozporządzenia minimalny kontyngent. 
D~taliści obowiązani będą dalej od nich odkupić 
wyznaczone im z tego zapasu kontyngenty. 

I . . § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 'w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W: arabski 

202. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Han
dlu w porozumieniLi z NUnistrem Skarbu 

z dnia 19 lutego 1924 r. 

w przedmiocie wynagrodzenia za sekwestr cy
, ster n wagonowych. 

Na ząsadzie art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 
,1919 r. w przedmioc ie sekwestru zbiorników i cystern 
naftowych (Dz. U. R. P. J{2 68 poz. 414) zarządza si~ 
co ~est~puje: 

§ 1. Stawka wynagrodzenia właścicieli cystern 
wagonowych z tytułu wykonania sekwestru oraz po
krycia kosztów naprawy tychże, ustanowiona w p. e 
(§ 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 31 grudnia 1921 r. w przedmiocie wynagro-

I, dzenie za sekwestr cystern wagonowych (Dz. U. R. P. 
z > r.'1922 N2' 22 poz. 186); zmieniona rozporządze
niem· z dnia 15 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. Ng 31 

poz. 204) ustala się w wysokości 0,06 franka złotego 
za 100 kg. towaru, przepuszczonego (przewiezionego) 
w czasie od dnia ogłoszenia niniejszego rozporzą
dzenia. 

Powyższa stawka wynagrodzenia rozumie się 
Za 100 kg. wagi netto loco stacja załadowania. 

§ 2. Wartość franka złotego należy obliczać 
według postanowienia art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania 
danin, niektórych innych dochodów publicźnych oraz 
kredytów udzielanych przez instytucje państwowe 
i samorządowe (Dz. U. R. P. N2 127 poz. 1044). 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. .' 

fv\inister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

Minister Skarbu: W. arabski 

203. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Han .. 
dlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu 

z dnia 19 lutego 1924 r. 

w przedmiocie zmiany należytości za jednora
zowe wypożyczenie i użycie cysterny. 

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 
1919 r. w przedtniocie sekwestru zbiorników i cystern 
naftowych (Dz. U. R. P. N!! 68 poz. 414) zarządza 
si~ co następuje: 

§ 1. Należytość ~a jednorCłzowe wypożyczenie 
cystern wagonowych pozostających pod sekwestrem 
i użytych zarówno pod przewóz ropy jak i przetwo
rów naftowych wynosi 16 frankow złoty!=h, bez wzglę
du na pojemność cysterny i odległości. 

W razie przeekspedjowywania cystern napełnio
nych, należytość ta wi nna być uiszczana na I<ażdy 
wypadek przeekspedjowania, , jak za nowe wypoży-
czenie cysterny. . 

Należytości za przeekspedjowywanie winny być 
wpłacane do. kasy Ministerstwa Przemysłu I Handlu 
zgóry, t. j . przed otrzymaniem ' zezwolenia na prze
ekspedjowanie. 

§ 2. Wartość franka złotego nal eży obliczać 
według postanowienia .art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
1923 r. o zastosowa niu stałe j jednostki do obliczania 
dani n, niektórych innych dochodów publicznych oraz 
kredytów, udzielanych pr-zez instytucje ' państwowe 

. i samorządowe (Dz. U. R. P. N2 127 poz. 1044). 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . Jednocześnie uchyla się rozpo
rządzenie P\inistra Przemysłu i Handlu z dnia 
15 marca 1923 r. w przedmiocie zmian f należytości 
za jednorazowe wypożyczenie i użycie cysterny (Dz. 
U. ' R. P. N2 31 poz. 203). 

Minister Przemys.łu i Handlu: Józef Kiadl'off 

Minister Skarbu: W. arabski 
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