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N!i! 32. Dziennik Ustaw. Poz. 294, 295 i 296. 415 

. § 2. Właściciele fabryk zapałek wymienionych 
W § ,1 obowiązani są w myśl ustępu 2 art. 18 ustawy 
o monopolu zapałczanym w brzmieniu rozporządze
nia . Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 
1927 r. (Dz. U. R. P. N2 20, poz. 151) do odprzeda
nia Państwowemu Monopolowi Zapałczanemu tych 
fabryk w całości- ze wszelkie mi przynależnościami 
niezbędnemi do normalnego prowadzenia produkcji 
z.apałek. 

§ 3. Na mocy ust. 3 art. ' 18 ustawy o mono
Rolu . zapałczanym w brzmieniu rozporządzenia Prezy
ąenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 1927 r. (Dz. 
U,R, P. N2 20, poz. 151) upoważnia się spółkę akcyjną 
do eksploatacji państwowego monopolu zapałczanego 
'fi_ Warszawie do objęcia w posiadanie Państwowego 
Monopolu Zapałczanego wymienionych w § 1 niniej
szego irozporządzenia fabryk zapałek z zachowaniem 
~olerności W tym paragrafjeprzewidzianej. 
'. \' . 

,. l§ 4. Objęcie w posiadanie Państwowego Mo
nopolu Zapałczanego wymienionych 'fabryk oraz spo
rządzenie opisu przedmiotów obejmowanych w po
~radanie będzie uskutecznione priez umyślnie w tym 
celu powołaną komisję złożoną: 

1) z komisarza rządowego przy spółce akcyjnej 
90 eksploatacji państwowego monopolu zapałczanego 
rako przewodniczącego, ' 

,2) z przedstawiciela spółki akcyjnej do eksplo
atacji 'państwowego monopolu zapałczanego, 

.' ,3) z przedstawiciela właściwej izby skarbowej 
mianowanego przez jej prezesa oraz właściwego in
spektora kontroli skarbowej ze względu na miejsce 
polożęnia podlegającej wykupowi fabryki zapałek. 

§ 5. Przewodniczący komisji zawiadomi wła
ściciela fabryki lub jego prawnego zastępcę o dniu 
obj~cia jej w posiadanie," w'ezwie go do obecności 
przy czynnościach komisji i zażąda dostarczenia 
w określonym terminie materja/ów niezbędnych do' 
sporządzenia opisu przedmiotów obejmowanych w po
siadanie. 

W , r~zie ucł)ylania się wezwanego od obecności 
lub od spółdziałania w czynnościach komisji, prze
wodniczący wezwie do udziału w tych czynnościąch 
przedstawiciela miejscowej policji państwowej i dwóch 
ś,wiad.ków postronnych ,z grona miejscowych oby
wateli. 

§ 6. Komisja sporządzi w trzech egzemplarzach 
s.lczegółowy opis nieruchomości i ruchomości fabryki 
.s raz , protokół o całej czynności. Opis i protokół 
'winien być podpisany przez wszystkich członków 
komisji oraz przez właściciela fabryki lub jego za
'stępćę prawnego, albo też 'przez osoby wymienione 
Y:I us.t. 2§ 5 o ile właśc,iciel lub zastępca uchyla się 
od opecności lub spółdziałania w czynnościach ko· 
misji. 
, . , Przewodniczący doręczy jeden egzemplarz pro
tokółu i opisu właścicielowi lub jego zastępcy praw
nemu, drugi przedstawicielowi spółki akcyjnej do 
eksploatacji monopolu zapałczanego, a trzeci prze
,dłoży Ministerstwu Skarbu. 

,§ 7. Przeprowadzenie dalszych czynnośd zwią
zanych z wykupem fabryk nastąpi w trybie przepi
sanym art. 18 i 19 ustawy o monopolu zapałczanym 

w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypo~politej z dnia 4 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. 
N2 20, poz. 151) i rozporządzeniem Ministra Skarbu 
z dnia 29 listopada 1926 r. (Dz. U. R. P. N2 127, 
poz. 744). 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

295. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 30 maFca 1927 r. 

w sprawie przesunięcia na rok podatkowy 1927 
terminu składania zeznań o dochodzie z art. 50 
ustawy o państwowym podatku dochodowym. 

Na podstawie ustE:PU drugiego art. 120 ustawy 
o państwowym podatku dochodowym w brzmieniu 
ogłoszonem rozporządzeniem Ministra Skarbu z dni?! 
30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. N2 58, poz. 411) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Termin do składania przez osoby fizyczne 
i spadki wakujące (nieobjęte) zeznań o dochodzie, 
wyznaczony wart. 50 ustawy o państwowym PQdĘltku 
dochodowym w brzmieniu, ogłoszonem rozporządze
niem Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. 
(Dz. U. R. P. N2 58, poz. 411), a odroczony rozpo
rządzeniem Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1927 r. 
(Dz. U. R. P. N2 16, 'poz. 123) na dzień 1 kwietnia 
1927 r. - przesuwa się dla ' wymiaru podatku do
chodowego na rok podatkowy 1927 - na dzień 1 
maja 1927 f. 

. § 2. - Rozporządzenie niniejsze wchodzi w żY.
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: a. Częcbowicz 

296. 

' Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

i Dóbr Państwowych 

z dnia 30 marca 1927 r. 
, . 

o przedłużeniu ważności rozporządzenia o ul
dze celnej na saletrę wapniową. 

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 
lipca ,1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. N2 80, poz. 777) zarzf\dza 
się co nast~puje: 


