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Na przyjęte zaliczenia. kasy urzędów celnych 
wydają pokwitowania na 09ólllyc~1 zasadach. 

§ 6. Wpłaty zaliczeń do kas skarbowych lub 
do odQziałów Bąrku Polskiego uskutecznia się przy 
odpowiednich deklaracjach płatniczych z podaniem 
itnienia i nazwiska wpłacającego, sumy, urzędu cel
nego, na rachunek którego dokonano wpłaty, oraz 
tytułu wpłaty .zaliczenla na pokrycie opłał z odpraw 
celnych". 

Pokwitowania kas skarbowych wzgl~dnie od
d~iałów Banku Polskiego winny strony składać we 
właściwym urzędzie celnym. 

§ 7. Pozostałości zaliczenia mogą być zwra
canę w całości na żądanie strony~ lecz w takim ra
zie konto zaliczeniowe ulega likwidacji. 

§ 8. Niniejsze rozporząQzenie wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc 
obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
10 stycznia 1924 r. w przedmiocie wplacania zali
(:zeń na pokrycie opłat celnych (Dz. U. R. P. Ng 7, 
poz. 70). . 

Minister Skarbu: W. arabski 

121. 

Ro~porządzenie Ministra Sl<arbu 
z dnia 9 lutego 1925 r. 

o zmianie rozporządzenia z dnia 9 lipc", 1921 r. 
w przedmiocie postępowania celnego przy 
obrocie zagranicznym opakowań zwrotnych. 

Na zluiadzie art. 21rozporząclzenia Ministrów: 
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 
192Q r. o tilfyfie celnej (Dz. U. R. P. N2 51 poz. 314) 
z~rZiiłd~a si~ ~o następuje: , . 

§ 1. Ustępy przedostatni i ost~tni § 1 rozpo
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1921 r. 
w przedmiocie postępowania celnego przy obrocie 
zagranicznym opakowań zwrotnych (Dz. U. R. P. 
N2 67 poz. 439), zmienione rozporządzeniem z dnia 
30 IistQpada 192~ r. (Dz. U. R. P. N2 108 poz. 1006), 
otrzymują nąst~pujące brzmienie: 

"Wszęlki~ zagrani<;:zne opakowZlnia, z wy
jątkiem worków oraz używanych zpgraniclnych 
próżnych beczek drewnianych po nafcie i płyn-

. nych produldac:h . naftowych (oleje, smary, 
mieszanka), wprowadzane do obszaru celnego 
celem napełnienia (art. 11 poz. 8) urz~dy celne 
mogą odprawiać w post~powaniu wesrunkowem 
na podstawie zabezpieczenia -celnego. Do po
wrotnego wywozu takich opakowań zagranicą 
wyznacza się termin trzech miesięcy, licząc od 
dnia dokonania przewoz.owej odprawy celnej. 
Worki zagraniczne ' mogą być odprawiane VI PO-

.. 

stc:powaniu warunkowem wyłącznie za z~zwo
leniem Ministerstwa Skąrbu. 

Używane zągraniczne próżne beczki drew
niane po nafcie i płynnych produktach nąfto· 
wych (oleje, smary, niieszanka), przeznąCzcme 
dla krajowych rafineryj, a wprowadzone celem 
napełnienia i wywozu zagranic~ w stanie "". 
pełnionym, odprawiają urzędy celne bez cła 
i bez zabezpieczenia celnego". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w' b~ię 
z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tr~ci m.QC oPQ~ 
wiązującą rozpo.rządz~nie . Ministra Sk'lrbu W te.J·: $Pfą.
wie z dnia 30 listopada 1922 r. (Dz. U. R. .p., N9108 
poz. 1006). 

Minister Skarbu: W. arabski 

122. 

Rozporządzenie M-inistrea Sk4.1rblJ 
z dnią 11 lutego 1925 r. 

w sprawie przesuni~cia na rok 'poclatk~wy lt~:; 
terminu do składania zezmm o doc;hod,;le 
z art. 49 ustawy o państwowym podat~u (h~~ 

chodowym. 

Na podstawie części drugiej art. 122 ustawy 
o państwowym podatku dochodowym ogłononej 
jako załącznik do rozporządzenia Minlstra'ł $karbu 
z dnia 14 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 77, poz. ~7) 
zarządza się co następuje: . 

§ f. Termin do składania przez osoby fi?y<;+ne 
i spadki wakujące (nieobjE;te) zeznań o do(;hoq(:h~" 
wyznączony wart. 49 ustawy o państwowym po
dl!tku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1923 r, Nę77. 
poz. 607), przesuwa się dla wymiaru podatku dQ~ho
dowego na rok podatkowy 1925 - z dnia 1 marca 
na dzieó 1 maŁa 19f5 r. 

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

Minister Skarbm W. arabski 

--
123,' 

Rozp()rząd~enie Ministra Sklrbu 
z dnia 12 lutego 1925 r. 

o sprzedi1Źy wyrobów tytoniowych: 

Na podstawie art. 131 .62 ustaw}': z dnia 1 czerw
ca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. N2 47 
pOl. 409) zarządza sie: co następuje: 


