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R o z d z i a ł IV. 
\ 

Od przywożonych przesyłek zadeklarowanych 
na piśmie w sposób niezupełny, lub też niezadelda
rowanych we właściwym terminie, pobiera się, nie
zależnie od innych opłat manipulacyjnych, dodat
kową opłatę manipulacyjną (akcydencję) w następu 
jącej wysokości: 

a) od towarów podlegających opłaGie celnej -
10 proc. od sumy cła; 

b) od towarów wolnych od da - 2 proc. od 
wartości towaru; 

Minister Skarbu ustali w jakich wypadkach bę
dzie pobierana dodatkowa opłata manipulacyjna (ak
cydencja) przy odprawie towarów na zasadzie zgło
szenia ustnego. 

R .o z d z i a ł V. 

O ile za towary złożone w składach urzędowych, 
lub miejscach składowych kolejowych, należności 
celne nie zostały uiszczone w łlerminaQ:h ustalonych 
przepisami celnemi, pobiera się 'za zwlokę odsetki 
w wysokości 0,03 proc. dziennie od przyp lldającej 
kwoty. 

R o z d,z i a ł VI. 

Niezależnie od da i opłat manipulacyjnych po
biera się od towarów przyjętych na skład urzędowy 
opłatę składową. 

Urzędy celne, posiadające własne składy urzę
dowe, pobierać będą opłaty składowe według oso
bnych przepisów. 

Za pierwsze trzy dni nie pobiera się opłaty. 

I R o z d z i a ł VII. 

. Ministerstwo Skarbu · ustali, w jakich wypadkach 
ł w jakiej wysokości uiszczać należy opłatę za wyko
nanie czynności poza godzinami urzędowemi lub poza 
oprębem miejsca urządoweg,o oraz za konwoj owanie 
lub strzeżenie towarów". 

§ 2. Postanowienia ustępów B i C rozdziału I 
artykułu 15 rozporzlldzenia o taryfie celnej w brzmie
niu ustalonem rozporządzeniem Ministrów Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu z dn. 10 maj~ 1924 r. 
(Dz. U. R. P. N2 42 poz. 447) mają jeszcze zasto
sowanie przejściowe w wypadkach stosowania taryfy 
celnej z dn. 4 listopada 1919 r., przewidzianych w pa
ragrafie 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z ~n. 26 czerwca 1924 r. w sprawie taryfy celnej 
(Dz.U. R. P. N2 54 poz. 540). 

§ 3. Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu z dnia 10 maja 1924 r. w spra
wie zmiany brzmienia punktów 5 i 14 artykułu 10 
oraz całego artykułu 15 rozporządzeni~ z dnia 11 
. czerw€a 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N2 42 
poz. 447) uchyla si~ . 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wctlodzi w życie 
z . dniem ogłoszenia. . 

Minister Skarbu: W. Grabski 

Minister Przemysłu' i Hanąlu: J6zef Ki~droń 
n · t , ... 
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664. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 27 lipca 1924 r. 

w sprawie zniesienia inspektoratu skarbowego 
~Podgórze obszar wiejski VI Krakowie". 

, Na zasadzie art. 4, 9, 13 i 15 ustawy z dnia 31 
lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzę
dów skarbowych (Dz. P. P. P. N2 65 poz. 391) i'roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. 
o zniesieniu powiatu podgórskiego (Dz. U. R. P. 
N2 122 poz. 992) zarządza się co następuje: 

§ 1. Znosi si~ inspektorat skarbowy "Podgó
rze obszar wiejski w Krakowie", a ,dotychczasowe 
'ego ugeI1dy przekaz.uje się inspektoratowi skarbo· 

emu powiatu krakowskiego. 

, § 2. Istniejące dotychczas dla powiatu pod
górskiego i krakowskiego komisje szacunkowe do 
sprąw podatku dochodowego znosi się, a w miejsce 
ich tworzy się równocześnie dla powiatu krakow
skiego jedną komisję szacunkową do spraw podatku 
dochodowego w składzie 12 członków i tyluż zastęp
ców z siedzibą w Krakowie. 

Dotychczasowe komisje szacunkowe do spraw 
podatku przemysłowego dla okręgów sądów powia
towych w Podgórzu i w Skawinie przydziela się do ' 
'inspektoratu skarbowego powiatu krakowskiego z sie· 
dzibą w Krakowie. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1925 r., z tymże dniem tra
cą moc obowiązującą wszystkie dotychc7.4lsowe prze
pisy sprzeczne z tem rozporządzeniem. 

Minister Skarbu: W. Q'f1bskl 

665~ 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 27 lipca 1924 r. 

w sprawie. Lltworz.enia inspektoratu. skarbowego 
w Makowie. 

Na zasądzi e art. 4, 9, 13 i 15 ustawy z dnia 31 
li pca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urz~
dów skarbowych (Dz. P. P. P. N2 65 POl;. 391) i roz
porządzenia Rady Ministrów z·dnia 8 listopada 1923 r . 
o utworzeniu powiatu makowskiego (Dz. U. R. P. 
N~ 122 poz. 991) zarządza się co następuje: 

§ 1. Olą obszaru nowoutworzonego (iowiatu 
makowskiego tworzy się osobny inspektorat skalbo- , 
wy z siedzibą w Makowie. 

§ 2, Istniejące dotychczas dla powiatu zywie'co 

kiego · i myślenickiego komisje szacunkowe do spra~ 

) 
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l'<,dQłku dQ~hodowego znosi się i tworzy równocze
~nie 050bn~ komisj~ slacunk~wą na powiat makow
ski przy 'inspektoracie skarbowym w Malmwie oraz 
o5pbn~ komisje szacunkowe dla powiatów: myśle
nickięgo i iywieckiego w granicach określonych roz
pon:ąlQzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 
1923 r. o utworzeniu powiatu makowskiego (Di. U. 
R. P. N2122 poz. 991) . przy inspektoratach skarbo
wy(:h w Myślenieach i Zywcu. 

Katda z powołanych wyiej 3 komisji składa się 
z 12 członków i tyluż zastępców. 

fi 3. Istni.ejącą dotychczas p rzy inspektoracie 
l?karbowym w Zywcu, na -podstawie rozporządzenia 
Miriil,itra Skarbu z dnia 6 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Ng 69 poz. 545), komisję szacunkową do spraw po
datku przemysłowego dla okręgu sądu powiatowego 
Milówka, Sucha i gmin wiejskich powiatu żywieckie
go, z wyjątkiem. gmin: Zab!ocie, Sporysz, Isep, Je
h~śnia i miasta Zywca znosi się, a w jej miejsce two
n:y się nową komisję szacunkową do spraw podatku 
"rzemyslowego dla okręgu sądu powiatowego w Mi
lówce i gf'!1in wiejskich powiatu żywieckiego z wy
j.ątki~m gmin: Zabłocie, Sporysz, Isep, Jeleśnja i mia
sta Zywca w składżie 8 członków i 8 zastępców oraz 
12 przedstawicieli. płatników. 

Przy inspektoracie skarbowym w Makowie two
rzy się nową komisję szacunkową do spraw podatku 
przerpysłowego dla okręgu sądu powiatowego w Su
chej w' składzie 6 człohków, 6 zastępcóW i Slprzed
sŁawicieli płatników, do tegoż inspektoratu w Mako· 
wie przydziela się komisje szacunkowe do spraw 
podatku przemysłowego, istniejące dotychczas przy 
inspektoracie skarbOWym w Myślenicac;h dl a okrę
g6w sądów powig;ltowych w Makowie i Jordanowie. 

§ 4. Rozporządzenie ' niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1925 r: i z tymże dniem tra' 
cą moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe prze
pisy sprzeczne z tern rozporządzeniem. 

Minister Skarbu: W. arabski 

666. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 
z dnia 28 lipca 1924 r. 

w sprawie uzupełnienia i częściowej zmiany 
rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach 

celnych. 

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

§ 1. Poniżej wyszczególnióne towary opłacają 
do ulgowe, którego wysokość , w stosunku do da 
normalnego, podanego w taryfie celnej z dnia 26 
czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 54, poz. 540), wy-

.. 
nosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniższej 
tabeli obok każdego tych towarów: ' 

Pozycja tar,yfy 
celnej: 

28 p. 1 b. 

Ex 37 p. 1 a. 

Ex 37 p. 3 a. 
51 p. 1 b. 

87 p. 2 b. 

Ex 103 p. 3 
105 p. 11 
106 p. 1 

\ 
Ni!zw4 towaru: 

Ulgowe 
cło wO/rfJ/o 
cia nor· 

malnego: 
Wina skażone solą do wyrobu wi

niaku,Q zawartości alkoholu od 
16° do -25° włącznie, za pozwo-
leniem Ministerstwa Skarbu 10 

Łososie, żywe i nieżywe, świe
że (mrożone i śnięte) 

Łososie tylko solone 
80 
ęO 

Tłuszcze zwierzęce odsączone, 
przerobione, zestalone; oleo
m;;lrgąryna, premier jus: rów-
niąż tłuszcze odpadkowe '2d 

Kauczuk, gutąperka i balata, my- ' 
te, prasowane' w arkuszach 
i płytach 

f\zotniak (cjanamid wapnia) 
Wodorosiarczek sodu 
Octan wapnia surowy, do wy

robu acetonu i kwasu octo~ 
wego, za pozwoleniem Mini
sterstwa Skarbu 

20 
8(') 
20 

20 
§ 2. Odmienne postanowienia, zawarte w ro! 

porządzeniu o ulga ch celnych z dn. 11 lipca 192,~ r. 
(Dz. U. R. P. N2 59, poz. 59i) a dotyczące towarów, 
wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia, zoo 
stają uchylone. ' I > 

§ 3, Rozporząd.zenie niniejsze wchodzi w ży
cie trzeciego doją po ogłoszeniu i będzi~ obowiązy
wało do dnia '15 października (włącznie) 1924 roku. 

~ 

Minister Skarbu W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Jó~ef Kiedrolł 

, 
'667. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 30 lipca 1924 r. 

I ' 
w sprawie zmian w rozmieszczeniu ewidencji 
kaŁa'stru podatku gruntowego w okręgu izby 

skarbowej w Krakowie. 

Na zasadzie art. 7 ustawy z dn. 8 kwietnia . 
1919 r. w przedmiocie objęcia przez Ministerstvlo 
Skarbu administracji skarbowej na ziemiach pol
skich, które wchodziły w skład b. monarchji ł\ustrjacko
Węgierskiej (Dz. P. P. P. N2 31, poz. 261) oraz. art. 
15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r.o tymczasowej 
organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. p. 
N~' 65, poz. 391) zarządza się co następuje: 

§ 1. Zwija się ewidencję katastru podatku grun
towego w Kraścienku a jej agendy przekazuje się 
ewidencji katastru podatku gruntowego w Nowym 
Targu. 


