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Zestawienie zaliczek 

wpłaconych na poczet 'Opłaty za nadzór zarok...._._._. __ .................... _ .................................... _ 

W złotych 

"' 
Suma zaliczki we Kasa skarbowa 

L p. Data wpłacenIa U w • CI i 
frankach złotych i Ni pokwitowmia 

'f :"~ ,,, " 
.- , 

i 

" \ 

'; 
> 
l. 

~ 
\ 

.> 
; 

, 

PodpIs zarządu: 
, . 

261~ 

Ro%pon~dlenie Ministra Skarbu 
z dnia 30 marca 1925 r. 

" ';" 

.. sprawia prze.sunięcla na rok podatkowy 1925 
termmu do składania ze~mul o dochodzie 
z art. 49 ustawy o państwowym podatku do-

chodowym. 
, 

Na podstawie ceoęśd drugiej art. 122 ustawy 
<) pań~tw'Owym pod~tklJdochtlld,owym 'Ogłosz'Onej jako 
!l!lł~tzhik do r'OlP'Oti:ą(keniaf\':inistra 'S~atbuz dnia 
14 lipca 1'9"2'3t. (Dz. U. R. P. N2 1" poz. 0(1) z·a
rtądża się C'O nes;t~puje: 

§ 1. Tettt'lin do skladania przez 'Osoby ptawne 
t~ina'ń o d och'Odzie, wyznaczony wart. ·49 ustawy 
o plltlśt'<\towym podatku dot:hodowym (Dt. U. R. P. 
I: f. 1923 JI& 71 poz. 6(7) na dzien 1 maja roku po
dt'!tł(owego, orClz termin do skład:ania zelnan o do
chodzie przez osoby fizyczne i spadki wakujące, 
przesunięty na bieżący rok podatkowy rozporządze-

niem Ministra Skarbu Z <lIlia 11 luteg'G> 19:25 r. (Dz. 
U. R. P. N2 17 poz. 122) z 1 marca do l maje 1925 r~..
odracza się dla wymiaru podatku dochodowego za 
rok 1925 do dnia 31 mała 1925 r. 

§2. -Ro;z~orządzenie ' niniejsze wthOOŻł w tycie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

262. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 31 marca 1925 r. 

wydane w porozumieniu .t Ministrem Rolnictwa 
Oóbr Państwowych 'O pr~paratat:h chemitz

nych zwolnionych od da. 

Na podstawie § 4 rozporządzenia Preitydenta 
Rzeczypospolitej z dn. 26 czerwca 1924r. wśprawie 
taryfy celnej (Dz. U. R. P . .N! 54 poż. 540) zarządza 
się co nast~puje: 


