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Nz 34. Dziennik Ustaw. Poz. 358. 359, 360 i 361. 523 
--------~------------------ --------~_.--~----------~------

Ró~nocześnie traci moc obowiązującą rozporzq
, dzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Pmlsl\uowych z dni,a 
, 15 stycznia 1924 r. wydane VI porozumien iu . z fĄin i
strem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Skarbu 
(Dz. U. R. P. N2 7 poz. 71). / 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

lv\iniste'r Przemysłu i Hand!u: Józef Kiqdroń 

Minister Skarbu: W. arabski 

359. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 11 kwietnia 1924 r. 

, \v przedmiocie odroczenia oznaczonego wart. 8 
część pierwsza ustawy z dnia 10 stycznia 1924 r. 
terminu płatności podatku dochodowego, ' oraz 
w przedmiocie przesunięcia na rok podatkowy 
1924 terminu do składania zeznań o dochodzie 
z art. 49 ustawy o pal'istwowym podatl<u do-

stwowym podatkiem dochodowym dodatki komunal. 
ne, przypadające w myśl art. 6 część fi ustawy z dnia 
10 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 13, paz. 110). , 

§ 3. Termin do składania zeznań o dochodzie 
do wymiaru podatku dochodowego na rok podatko
wy 1924 od racza si ę dla osób fizycznych i prawnych 
oraz spadków wakujc;cych do 24 maja 1924 r. 

Do zeznania należy dołączyć w oryginałach lub 
w odpisach ' dowody uskutecznienia zaplaty dwóch 
rat podatku, określonych w § 1 punkt 1 i 2 niniej
szego rozporządzenia. ' 

§ 4. Jeżeli uiszczenie podatku wraz z dodat
kiem komunalnym (§ 2) nie nastąpi w terminach 
płatności, oznaczonych w .§ 2 niniejszego rozporzą
dzenia, to od nieuiszczonych kwot będą pobierane, 
w myśl art. 9 ustawy z 'dnia 10 stycznia 1924 roku 

, (Dz. U. R. , P. N2 13, poz. 110), kary za zwłokę w wy
sokości 2% miesięcznie, a nadto nieuiszczone na
leżności podatkowe ulegną, w myś l rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1924 r. 
o podniesieniu stawe k podatków bezpośrednich 
(Dz. U. R. P. N2 16, poz. 151), podwyższeniu o pół 
piOcentu za każdy dzień zwłoki. 

wchodzi w życie ' 

chodowym. ,z 
§ 5. Rozporządzenie niniejsze 

dniem ogło~zen ia . ' 

Na podstawie części drugiej art. 122 ustawy 
O państwowym podatku dochodo wym ogłoszonej roz
porządzeniem [I'linistra Skarbu z dn ia 14 lipca 1923 r. 

, (Dz. U. R. P. N!ł 77, poz. 607) zarząd za co następuje: 

§ 1. Płatność podatku dochodowego za r. 1924, 
przypadającego w myśl art. 8 część pierwsza ustawy 
z dn ia 1 o stycznia 1924 r. w przedmiocie przepisóvJ 
o państwowym podatku dochodowym obowiązujących 
na ca łym obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. N2 13, 
poz. 110) d o uiszczenia zarówno przez osoby fizyczne 
i spadki wakujące, jak i przez osoby prawne rozkłada 
się na raty w sposób następujący: 

l ) do dnia 23 kwi.etnia 1924 r., o ile chodzi 
o osoby fi zyczne i spadki wakujące , względnie do 
dnia 1 maja 1924 r., o ile chodzi o osoby prawne
winna byc: wpłacona na poczet podatku dochodowego 
za rok 1924 czę ść: podatku w całorocznej wysokości 

, podatku dochodowego, należnego za rok 1923 a zwa
loryzowanego na franki z ł ote według kursu 1 frank 
złoty = 100.000 mk., 

2) do dnia 24 maja 1924 r. winna być zapła
cona różnica pomiędzy połową podatku przypadają
cego od dochodu zezn a nego na rok podatkowy 1924, 
a należnością p9datku dochodowego. uiszczoną w myśl 
pUl)ktu 1 niniejszego § do dnia 23 kwietnia 1924 , r., 
względnie do dnia 1 maja 1924 r., 

3) d'o dnia 24 czerwc<;l 1924 roku winna .być 
uiszczot1a l /i część podatku , przypadaj ącego od do
chodu zeznanego na rok' podatkowy '1924, 

. 4) do dnia 24 lipca 1924 r. winna być uiszczo
na pozostała reszta - podatku przypadającego od do
chodu zeznaneg~ na rok podatkowy 1924. 

\ § 2. W trybie i terminach oznaczonych w § 2 
t ,niniejszego rozporządzenia winny być za płacon e , 

o , ile chodzi o b. dzielnicę pruską i górn ośląską 
część województwa śląsl~iego, równocześnie z pań-

fJ\inisŁer Skarbu: W. Grabski 

360. 

. Obwieszczenie M.inistra Skarbu 
z dnia 15 kwietnia 1924 r. 

I 

W przedmiocie ro:zpocz·ttcia czynności ' przez 
Bank Polski. 

Na podstawie a rt. 15 rozporządzenia Prezydenta 
Rzetzypospolitej z dnia 14 ·kwietnia 1924 r. w przed
miocie zmia ny · ustroju pieniężnego (Dz . . U. R. P. 
N2 34 poz. 351) ustalam datę rozpoczęcia czynności 
przez Bank Po.Jski na dzień 28 kwietn ia 1924 r. 

Mi niste r Skarbu: W. Grabski 

361. 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 14 kwietnia 1924 r. 

w przedmiocie złożenia przez Rząd Jugosło
wiański dOKumentów ratyfikacyjnych Konwen
cji, podpisanej w Rzymie dn. 6 kwietnia 1922 r. 
pomiędzy Rustrją, Wągrami, Włochami. Po [sk~, 
Rumunją. Krolestwern Serbów, Kroatów i Sło
weńców oraz Czechosłowacją, . dotyczącej spraw 

archiwalnyth. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodhie 
z komunikatem Rządu Włoskiego, że w dniu 22 lu-

I 


