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276. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 14 marca 1924 r: 

zawierające sprośtowanie rozporządzenia Mini
stra Skarbu % dnia 15 lutego 1924 r. w przed
miocie wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 
1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do ob
liczania danin, niektórych innych dochodów 
publicznych oraz kredytów, udzielanych przez 
instytucje państwowe i samorządowe, odnośnie 
do przepisów usta wowych o państwowym po
datku dochodowym, zawartych w rozporządze
niu Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 roku 

i W ustawie z dnia 10 stycznia 1924 r. 

Na zasadzie ' art. art. 5 i 11 ustawy Z dnia 
6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki 
do obliczania danin, niektórych innych dochodów 
publicznych oraz kredytów, udzielanych przez insty
tucje państwowe (Dz. U. R. P. N2 127, poz. 1044) 
zarządza si~ co następuje: 

. § 1. § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
15 lutego 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy 
Z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu st?lłej 
jednostki do obliczania danin, niektórych innych do
chodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez 
instytucje państwowe i samortądowe, odnośnie do ' 
przepisów ustawowych O państwowym podatku do
chodowym, zawartych W rozporządzeniu Ministra 
Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. i w ,ustawie z dnia 
10 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. )\(2 16,~ poz. 165) 
otrzymuje brzmienie następujące: ' 

"Dla celów wymiaru podatku dochodowego 
na rok podatkowy 1924 wartość franka złotego dla 
posżczególnych/ lat operacyjnych '(gospodarczych)
art. 13 ustawy, ogłoszonej w rozporządzeniu Ministra 
Skarbu z dnia ,14 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 77, 
poz. 607)-ustala si~ w sposób nast~pujący: 

1) dla dochodu osiągniętego w roku operacyj
nym (gospodarczym), obejmującym okres od 1 kwiet
nia 1922 r. do 31 marca 1923 r., - 1 frank zło-
ty = 3,000 mk.; , 

2) dla dochodu osiągni~teg<;> w roku operacyj
nym (gospodarctym), obejmującym okres od 1 lipca 
1922 r. do 30 czerwca 1923 r.,-l frank złoty = 6.000 mk.; 

3) dla dochodu osiągniętego w roku operacyj
nym (gospodar~zym)" obejmującym okres od 1 paź
dziernika 1922 r. aó 30 września 1923 r., - 1 frank 
złoty = 16,000/ mk.; 

4) dla dochodu oSiClgni~tego w roku kalenda
rzowym 1923, pokrywaj i;1cyrn si~ z rokiem operacyj
nym,-l frank złotY =7150.000 mk. 

W myśl powyższej zasady i w powyższymtry
bie przerachowuje sl~ dla celów wymiaru podatku 

dochodowego na rok 1924 także kwoty odliczeń, 
podąne w,e frankach złotych w § 1 punkt 2 niniejszego 
rozporządzenia" . 

'. § 2. Punkt 3 części drugiej § 4 powołanego 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 
1924 r. otrzymuje brzmienie następujące: 

;,3) wyrażone w markach pozostałości bilansU 
zamk~i~cia tych rac u ,ów, które przedstawiajq 
wartoscl czysto markow (kasa, dłużnicy i wierzy- ' 
ci~Jekrajo.wi, rachunki mprkowe w bankach i t. p.), 
wmny byc przerachowane na franki ' złote według 
przeci~tnej wartości, franka złotego z ostatniego mie- " 
siąca roku operacyjnego, różnice zaś we frankach 
złotych, jakie okażą się przy pórównaniu z pozosta-, I 
łościami wyprowadzone mi z przerachowań miesięcz
nych (p. p. 1 i 2), należy odnieść na specjalny ra
chunek różnic kursowych 'z przerachowania.' Ostateczna 
pozos,tał?ść tego specjalnego rachunku winna być 
przemesIOną na rachunek frankowy strat i zysków, 
zestawiony (bez wyprowadzenia jakichkolwiek rózni'c 
kursowych) na podstawie pozostałości rachunków 
wynikowy€h, przera'chowanych , na franki złote w spo-
sób wskazany , p'od p. ' p. 1 i 2. ' 

, Pozostałości tych rachunków bilansowych, które . 
przedstawiają wartości stalsze (nieruchomości, ma
szyny, urządzenia, J{apitały: ', zapasowy, ' rezerwowy, 
amortyzacyjny, należności i zobowiązania zagraniczne 
w obcych walutach), należy przyjąć do bHansu 
zamknięciafrankowego w ł5wotach ' otrzymanych 
z przerachowania na franki złote w sposób wskaz~ny 
pod p. p. 1 i 2. ' 

• Natomiast pozostałości -rachunków miesz~nych 
(bilansowo-wynikowych jak np. towary, materjały, 
surowce, fab rykaty, dewiZy i monety zagral")iczne, 
papiery wartościowe I t. p.) należy przyjąć tak do 
frankowego bilansu tamkni~cia, jak również do wy
prowadzenia osiągniętych zysków, lub poniesionych 
strat na 'rachunkach, utworzonych z przerachow~ń 
miesi~cznych na franki złote, w rzeczywistej wartości 
tych pozostałości, ustalonych we frankach złotych". 

, § 3. § 6 powołanego rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 15 lutego 1924 r. otrzymuje brzmienie 
nast~pujące: . 

"Kwoty podatkowe, przypadające ' na rok 1'924 
wedł~g skpli podar:ej w § 5 ninie!szego rozporzą
dzema, podwyzsza Sl~ o 20°/0 w mysI postanowienia 
art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 1924 r. w przed~ 
miocie przepisów o państwowym podatku dochodo
wym, .o~owiązujących na .całym obsza~;:e Rzeczy
pospolIte) (Dz. U. R.P. Ng 13, poz. J 10) . 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W żyd e ' 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje od roku 1924. ' 

Minister Skarbu! W. arabski 
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