
" 

,Dziennik-Ustaw. Poz. 587 i 588. 

§ 1. Wyłącza się z właściwości wydziału hipo
tecznego przy sqdzie okręgowym w Nowogródku nie
ruchomości położone na · obszarze gmiri:lwieniec, 
Pierszaje, Raków i Wo/ma, a wszystkie księgi hipo
teczne, dotyczące wymienionych nieruchomości, prze
nosi się z tego wydziału do wydziału hipotecznego 
przy sądzie okręgowym w Wilnie. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego po
wierza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 3. Rozporządzenie mmejsze zyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 . sierpnia 1927 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

588. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 20 czerwca 1927 r. 

niemożnoscl pełnieni~ ' cprzez ' prezesa Qbowiązków 
służbowych, przechodzą na zastępcę w okresie za
stępstwa wszystkie prawa i obowiązki prezesa. , ' 

§ 3. Prezes izby ' skarbowej jest przełożonym 
wszystkich funkcjonarjuszów hby i podległych izbie 
urzędów; w obrębie s,wego okręgu mianuje i prze
nosi na inne miejsca ' służbowe jak również w stan 
spoczynku urzędników !5'ci~ najniższych stopni służ
bowych (od XII-VIII) oraz wszystkich flmkcjonarjuszów 
niższych; przenosi w stan spoczynku urzędników bez 
względu na stopień służbowy, na skutek wniesionej 
prośby, przy zaistnieniu warunków art. 28 lit. b) i c) , 
ustawy emerytalnej; przedstawia ,Ministerstwu Skarbu 

, opi[lję i wnii:)s~i w sprawach osobowy<;:h urzt::dnjków 
wyższych stopni służbowych; udziela zaliczek na p'łacę. 
zapomóg i remuneracyj urzędnikom i niższym fun
kcjonarjuszom w granicach wydanych przepisów; mo-

. tywuje konieczność utrzymania względnie pomnoże
nia etatów jako też wogóle potrzebę sum prelimino· 
wanych w budżecie wydatkowym izby; posiada pra
wo nakładania ka.r porządkowych na podwł~dnych 
urzędników. tudzież zawieszania ich w czynnośdach 
stosownie do obowiązujących w tym kierunku prze· 

' pisów. 

° ,organizacji i zakresie działania izb ~karbo. § 4. Prezes izby skarbowej jest od po iedz!alny 
Wych i podległych izbom urzędów skarbowych. za prawidłowy bieg spraw skarbowych w okręgu 

izby, czuwa zatem bezpQśrednio i za p9średnictwem 
Na zasadzie art. ,12, 13 i 15 ustawy z dnia naczelników wydziałów i urzędów nad czynno,ściami 

31 lipca 1919 r. (Dz. P. p_ P. NQ 65, poz. 391) oraz izby skarbowej i urzędów skarbowych, pilnuje ścisłe
art. 17 ust. 3 i art. 119 ustawy z dnia 17 lutego go przestrzegania obowiązujących ustaw i przepIsÓw 
1922 r. (Dz.U. R. P. N2 21, poz. 164) zarządzam co skarbowych, śledzi pilnie rozwój życia ekonomicznego 
następuje: w podległym mu okręgu i na żądanie Ministerstwa 

Skarbu składa mu uwagi i wnioski w przedmiotach 
§ 1. Izby skarbowe mają następujący zakres dotyczących skarbowości oraz dostarcza danych. 

, działania: niezbędnych dla oceny istniejących i projektowanych 
1) 'wykonywują nadzór nad czyrmościami podleg- nowych źródeł dochodu. 

łych im urzędów skarbowych a w szczególności czu-
wają nad tern, aby podatki i opłaty, tudzież przy- §5. Do prezesa izby należy kierownictwo ogólne 
chody z akcyz i monopolów państwowych były pra- wszystkich spraw wchodzących w zakres czynności 
widłowo i we właściwym czasie wymierzane, płacone izby skarbowej. ' 
i ściągane; , Celem rozważenia problemów skarbowych ma-

2) spełniają czynności połączone z wykonaniem jących donioślejsze znaczenie jak też w'ogóle spraw 
budżetu państwowego, por;Jczone im przez właściwe , , wymagających wszechstronnego oświetlenia 'prezes 
przepisy i rozporządzenia Ministra Skarbu; izby może ' zwoływać posiedzenia naczelników , wy-

3) wykonują nadzór nad czynnościami podleg- działów lub ich zastępców. Z posiedzeń spisuje sie: 
łych im kas skarbowych tak bezpośrednio, jako też protokół, wygłoszone jednakże na posiedzeniach 
za pośrednictwem urzędów podatków i opłat skar- opinje mają dla prezesa tylko z~aczenie doradcz,e. 
bowych lub też urzędów akcyz i monopolów pań-
stwowych; § 6. Prezes izby skarbowej ' może zwoływać 

4) orzekają: a) w pierwszej instancji - w spra- także za zezwoleniem Minis,terstwa Skarbu narady 
wach nie zastrzeżonych Ministerstwu Skarbu, ani nie kierowników urzędów skarbowych lub urze:dników I 

należących do zakresu działania urzędów skarbowych, specjalnej gałęzi służby skarbowej, celem szczegóło-
, b) w drugiej i ostatniej instancji w sprawach, nale- we go omówienia ważniejszych spraw mających zna
żących do zakresu działania podległych im urzędów czenie dla całego okręgu . izby, zaznajomienia ich 
skarbowych, także przy udziale komisyj odwoławczych z nowerili przepisami, ujednostajnienia praktykf i t. d. 
w wypadkach, ustawami przewidzianych (art. 8 usta-
wy z dnia 31 lipca 1919 r.). § 7. Do obowiązków prezesa izby należy do-

konywanie rewizji urzędów ~ar,bowych oraz ważniej
' § , 2. Na czele izby śkarbowej stoi prezes. szych zakładów produkcji przedmiotów podlegających 

Prezes izby skarbowej podlega pod I względem oso- opłatom akcyzowy'm lub stanowiących monopol pań-
bowym i służbowym Ministrowi Skarbu. stwowy. Rewizji tej prezes dokonywa sam lub ze 

Zastępcę prezesa wyznacza na jego wniosek współudziałem fachowych urzędników . i sporząd~a · 
Minister · Skarbu z pośród naczelników wydiiałów. krótki protokół w specjalnie w tym celu prowadzo
Zakres działania zastępcy oznacza prezes. W razie nym pamiętniku. 

, .' 

, , 
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,,::; /-' . §, a.Prezes -tzby ' składa corocznie Ministerstwu 
.,,; -:; SKarbu sprawozdąnie ogólne z działalności urzędów 

skciFoowych w okręgu. 'Termin składania sprawozda
nia i jego szemat okJ:eśla o.sobne rozporządzenie Mi

~.' .. nisterstwa Skarbu.' ' 
.'.7'"' 

§ 9. • Izba skarbowa dzieli się na wydziały: 
I .. ogólny, 
II. podatków ,bezpośrednich, 

III. rachunkowo·kasowy, 
IV. akcy~ i monopolów państwowych, 
V . . opłat f karbowych. 

W skład izb skarbowych w Krakowie, Poznaniu 
.' _. 1 Warszawie wchodzi nadto wydział emerytur · i rent, 

• c _ .• zaś w skład izby skarbowej we ' Lwowie wydział eme· 
~:_.: r1lta~ny, jako wydział VI. ' 
'. :. Wydziały dzielą się na oddziały, w których gru-

..... puje si.ę o .i1e możnośCi sprawy jednorodzajowe da
;,". oego działu służby . 

§ 10. Etat izby ' skarbowej i urzędów skarbo- . 
. 'C::-' \\Tych jest wspólny dla wszystkich działów służby skar

~:. '.': lilowej. Izba skarboyva ufrzymuje jednakowoż odręb
,I ' , ,; , , ne wykazy stanowisk ' dla poszczególnych działów 

służby tak w izbie jak i w urzędach i przy ' miano-
, waniu na stanowiska bier~e pod uwagę przedewszyst

~ - Hem kandydatów, z pośród urzędników tego działu 
".- ~ służbowego, w ' którym stanowiska wakują. 
. , '. Pozatern tak ' przy mianowaniu na stanowiska 

, -,"służbowe jak też przy awansowaniu urzędników iz
;'Qa skarbowa winna się ściśle stosować do postano

,- ",Heń art. 41 . ustawy o państwowej służbie cywilnej. 
. • .• ' .'. I 

, :.' , § 11 . Wydziałami kierują naczelnicy wydziałów. 
Naczelnik wydziału ' pozostaje w bezpośredniej 

- ' 'fależności od prezesa i jest przełożonym urzędników 
. - wchodzących w skład wydziału i podległego wydzia

łowi dżiału ' służby. Jest on odpowiedzialnv za urzę-, 
, dowanie w wydziale, rozdziela pracę pom : ędzy od

': ' działy względnie przydzielonych mu urzędników i apro-
. ' , buje projekty ich załatwień. ' 
, W granicach udzielonych przez prezesa upoważ-
" nień naczelnik wydziału załatwia samodzielnie spra- . 

' wy, bieżące, przedkładając do jego decyzji sprawy 
" : zasadniczego znaczenia i większej wagi. W razie nad-

, . ,' miaru czynności może za zgodą prezesa upoważnić 
:. - do samodzielnego załatwiania pomniejszych spraw 
, : kierownikówoddziałów. ·· 

Poszczególne wydziały nie mogą występować ' 
. na zewnątrz jaka organa samoistne, lecz zawsze 
' w imieniu izby skarbowej. Sprawozdania' do Minister-
-stwa Skarbu podpisuje prezes, a w razie jego nie-

' obecności lub przeszkody w urzędowaniu, jego za' 
s~p~. .' '. ~ . 

. Szczególne obowiązki naczelników wydziałów 
- .normują ~póstanowienia - odnoszące się do zakresu 
" działania poszczególnych wydziałów. ' I 

§ 12. Przy każdym wydziale czynną jest kan-
; celarja wydziałowa'. Czynności kancelarji wydziałowej 
ograniczają' się 'do manipulacji .związanej z przydzia
łem, ewidencją, d.o1ączaniem, 'segregowaniem i skład

, nicą ' aktów. ' Czynności' dotyczące sporządzania czy-
, stopisów, powielania pism, ekspedycji i archiwum 
mają być skoncentrowane w kancelarji głównej, pod· 
porządkowanej wydziałowi ogólnemu. 

• ~ IJ' .. ' 

Do kancelarji głównej należy ta~że przyjmowa
nie wpływu wszelkich pism do i·zby skarbowej i roz
dziar ich. pomiędzy wydziały. 

Czynności kancelaryj wydziałowych i kancelarji 
głównej normuje szczeaółowo osobna instrukcja kan· 
celaryjna. ' 

Wydział I ogólny. 

§ , 13. Do wydziału I ogólnego należą: 
1) sprawy osobowe, organizacyjne i gospodar

cze izby skarbowej i podległych izbie urzędów skar· 
bowych; . . 

2) nadzór nad czynnościami kancelarji głównej, 
nad archiwum i bibljoteką; 

3) sporządzanie preliminarzy budżetowych, do· 
tyczących potrzeb ' osobowych i rzeczowych izby 
skarbowej i podległych izbie urzędów skarbowych; 

. 4) przeprowadzanie dochodzeń w sprawach służ
bowych przeciwko urzędnikom i funkcjonarjuszom 
niższym i przygotowywanie spraw dla komisji dyscy-
plinarnej; . 

5.) ~prawy ogólne nie zastrzeżone kompetencji 
innych wydziałów. • 

§ 14. Do naczelnika wydziału ogólnego należy: 
a) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym po· 

działem nadsyłanej korespóndencji pomiędzy 
właściwe wydziały i przestrzeganie szybkiego 
jej wysyłania; 

b) referowanie prezesowi spraw t~jnych i ' po
ufnych; 

c) przeprowadzanie ważniejszych dochodzen 
w sprawach służbowych przeciwkourzędni
kom i funkcjonarjuszom niższym; 

d) czuwanie nad należy tern prowadzeniem akt 
osobistych urzędników izby skarbowej i pod
ległych jej urzędów skarbowych, oraz nad 
należytem .utrzymywaniem w ewidencji sta
nowisk według poszczególnych działów służby 
skarbowej; , 

e) zbieranie referencyj o kandydata.t, do służby 
skarbowej i przedkładanie prezesowi wnio
sków w sprawie mianowania i awansowania 
u.rzędników. 

I 

§ 15. Wydział ogólny dzieli się na 2 oddziały: . 
1) osobowy, 
2) gospodarczy . 
W śkład wydziału . ogólnego wchodzi nadto re

ferat dyscyplinarny podległy bezpośrednio naczelni
kowi wydziału. 

§ 16. Oddział osobowy załatwia sprawyoso· 
bowe , i organizacyjne izby skarbowej i podległych 
izbie urzędów skarbowych, prowadzi listy starsz.eń
stwa i · akta osobiste urzędników i funkcjonarjuszy 
niższych, wykazy ich stanu służby ' i księgi statutowe, 
układa projekty etatów i wykazów stanowisk, nadto 
załatwia sprawy terminowe i sprawy ogólne nie nale
żące do zakresu działania innych wydziałów. 

§ 17. Oddział . gospodarczy . załatwia sprawy 
gospodarcze izby skarbowej i podległych izbie urzę
dów skarbowych, ·w szczególności troszczy się o do- ' 
bry stan pomieszczeń, wewnętrzne urządzenie i za-

.. 
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opatrzenie izby skarbowej i podległych jej urzędów, 
przeprowadza remonty lokali . i , budynków, względnie 
rozpatruje i p rzedstawia prezesowi projekty umów 

'z przedsiębiorcami co do robót i dostaw, prowadzi 
ogólny spis inwentarza, wre?zcie zestawia ' prelimina
rze budżetowe dotyczące wydatków osobowych i rze
czowych izby skarbowej .i podległych izbie urzędów 
skarbowych. 

§ 18. Do referatu dyscyplinarnego należy prze
prowadzanie wszelkich dochodzeń z tytułu naruszenia 
obowiązków służbowy<;h i przygotowywanie spraw 
.dla komisji dyscyplinarnej. 

Kierownictwo referatu dyscyplinarnego sprawuje 
rzecznik dyscyplinarny. 

§ 19. Wszelkie umowy najmu pomieszczeń dla 
urzędów i zakładów skarbowych zawiera izba skar
bowa w granicach ' priyznanych jej kredytów, o ile 
termin najmu nie przekracza 5-ciu lat a czynsz najmu 
obliczony według ,us~awy o ochronie lokatorów kwoty 
10.000 zł., względnie, o ile chodzi o budynki nie ' 
podlegające tej ochronie, kwoty 5.000 zt rocznie. 
O ile termin najmu przekracza pięć lat a czynsz 
roczny 10.000 zł. względnie 5.000 zł., projekt umowy 
winien być przedstawiony Ministerstwu Skarbu wraz 
z opinją prezesa . izby. 

§ .20. Zawieranie, umów o dostawy i o wy
konanie robót względnie wykonanie ' tychże dostaw 
i robót sposobem gospodarczym należy do izby 
skarbowej, 'w granicach przyznanych jej kredytów, 
o ile wydatek ,z , tego tytułu nie przekracza ,kwoty 
10.000 zł.; co do robót i dostaw powyżej tej kwoty 
decyduje Ministerstwo Skarbu. 

Wydział II podatków bezpośrednich. , 

§21. Wydział II podatków bezpośrednich ma 
nadzór nad prawidłowym wymiarem i nad sprawnem 
ściąganiem podatków . bezpośrednich w okręgu izby 
skarbowej. .. 

§ 22. Do wydziału II podatków bezpośrednich' 
naJeży: , 

l) orzecznictwo w sprawach podatków bez
pośrednich, o ile na · mocy specjalnych przepisów 
nie przysługuje onO komisjom odwoławczym; 

2) organizowanie komisyj szacunkowych i współ
działa1)ie w tworzeniu komisyj odwoławczych, a to 
w sposób poszczególnemi ustawami podatkowemi 
określony; 

3) przygotowywanie odwołań dla komisyj od
woławczych" uczestniczenie w pracach tych komisyj, 
prowadzenie biurowości tychże i wykonywanie ich 
uchwął; 

4) I zbieranie informacyj podatkowych, potrzeb
nych przy wymiarze podatków; 

5) wstrzymywaf)ie egzekucyj, odraczanie term i
n6wpłatności, umarzanie .' i , rozkładanie zaległości 
podatkowych na spłaty ratalne; 

6) zbieranie danych statystycznych o wynikach 
akcji wymiarowej, egzekucyjnej I odwoławczej i prze
prowadzanie na ich podstawie . . analizy wyników 
dzi ałalności poszczególnych urzędow skarbowych po
datkówi 

_ 7) wymiar podatków dla os6b prawnych w myśl 
postanowień poszczególnych ustaw podatkowych: 

· 8) nadzór i kontrola nad działalnością urzęs6W 
skarbowych oraz władz samorządowych, upr,awnionych 

. do ' wymiaru i poboru podatków, w zakresie pra. 
widłowego stosowania ustaw podatkowych oraz prze
pisów o egzekucji i ulgach podatkowych; 

9) czuwanie nad prawidlowem załatwianie~ 
spraw karnych. podatkowych; 

10) załatwianie próśb o zwroty w gotówce nad
płat w podatkach bezpośrednich; 

11) staranie się o dobór i należyte wyszkole
nie personelu w dziale podatków bezpośrednich 
i przedkładanie w tym kierunku wniosków wydziało-
wi ogólnemu; . , 

12) załatwianie spraw. dotyczących finansówtła" 
morządowych; . . . 

13) załatwianie wogóle wszelkich spraw, w za
kresie podatków bezpośrednich, których nie przeka
zano urzędom skarbowym I które w myśl obowiązu
jących przepisów nie należą do Ministerstwa Skarbu. 

W szczególności w przedmiocie ulg podatko
wych wydział II załatwia sprawy: 

a) umorzeń zaległości VI. podatku przemysłowym 
do_ kwoty 1.000 zł. dla poszczególnych płat
ników w ciągu roku, nie wyłączając zaległo
ści w karach pieniężnych z art. 97, 98, 99, 
100, 101, 102, .103 i 104 ustawy o państw. 
pod. przern.; 

· b) umorzeń niepobranych względnie niedobra
nych kwot podatku dochodowego oraz grzy
wien pieniężnych z art. 91, 92, 93 i94u~ta- -
wy o państw. pod.dochod., płatnych w la
tach poprzedzających rok podatkowy, do wy
sokości 200 zł. dla poszczególnych płatników 
w ciągu roku; 

c) zezwoleń na ratalną spłatę wszelkich zaległo
ści podatkowych na okres czasu nie przekra
czający 6-ciu miesięcy do kwoty 30.000 zł. 
dla poszczególnych płatników w ciągu roku, 
nie licząc dodatków samorządowych, kar za ' 
zwłokę i kosztów egzekucyjnych: 

d) OdrO,C1;eń spłaty w,spomnianych pod c) zale
głości, nie przekraczających kwoty 30.000 zł., 
na przeciąg czasu do 2-ch miesięcy; . • 

e) odroczeń, względnie rozkładania na raty bie- , 
żących wpłat miesięcznych i zaliczek kwar
talnych na podatek przemysłowy oraz przed
płat na podatek dochodowy, a mianowicie od~' 
roczeń tych 4aległości na czas do jednego 
miesiąca, zaś rozkładania na raty tychże zale
głości na czas dó dwu mies'iE;cy. 

, ... / I 

· § 23. Kierownictwo wszystkich spraw ~cho-
dzących w zakres czynności . wydziału II sprawuje 
naczelnik wydziału. . 

Naczelnik wydzialu II czuwa nad sprawnością 
akcji wymiarowej i poborowej w zakresie podatków 
bezpośrednjch, dokonywa rewizji' czynności urzędów 
skarbowych podatków bezpośrednICh ta.k osobiście 
jak też i przez ustanowionego sp.ecjalnie lustratora 
okręgowego, wydaje pouczenia podwl.adnym urz~dnl
kom o stosowaniu przepisów, uczestniczy wzgl~dnle 
zastępuje prezesa Izby skarbowej w przewodniczenll.'f 
na posiedzeniach podatkowych kOf!1isyj odwoławczych. 

'" 
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§ 24. Wydzieł 1\ dzieli si~ na 5 oddziałów: 
1) administracyjny, 
2) podatku ' przemysłowego, 
3) podatku dochodowego, wojskovlego i ma

jątkowego oraz od kapitałów i rent, 
4) podatków realnych, 
5) bilansowy. 

W okre:gach izb skarbowych, w 'których istnieją 
ewidencje katastru podatku gruntowego, względnie 
urzędy katastralne, wchodzi w skład wydziału II od
dział katastralny jako oddział szós ty. 

W wydzi ałach II izb skarbowych o mniejszych 
okręgach wzg lędnie o mniejszej ilości age nd, mogą 
być czynności poszczególnych oddz iałów łączone, 
a ilość oddziałów zmniejszona. Łączenie poszczegól
nych czynności oddziałów i zmniejszenie ich ilośc i 
może mieć miejsce jedynie w drodze z<:Irządzenia 
Ministerstwa Skarbu. 

§ 25. Oddział administracyjny załatwia sprawy 
orzecznictWa i nadzoru w zakresie egzekucji podat
ków bezpośrednich , sprawy ul g dotyczące tychże po
datków, a to po ewęntualnem porozumieniu się z od
powiedniemi oddziałami, sprawy zwrotu nad~łat w go
tówce, prowadzi statystykę podatkową i analizę wy
ników działa lności poszczególnych urzędów skarbo -

. wych podatków, sprawy dotyczące inspekcji tychże 
urzędów, stara s ię o dobór odpowiedniego personelu 
i jego wyszl'\olenie i przedstawia w tym celu odpo
wiednie wnioski wydziałowi ogólnemu. 

Ponadto oddział administracyjny sprawdza pod 
względem merytorycznym rachunki kosztów podróży 
i diet funkcjonarjuszów działu podatków bezpośrednich 
i załatwia sprawy ogólne, nie należące do zakresu 
działania innych oddziałów. 

, W skład oddziału administracyjnego wchodzi 
biuro informacyjne z zakresem działania określonym 
osobną instrukcją. 

§ 26. Oddział podatku przemysłowego załatwia 
sprawy dotyczą<:e orzecznictwa i nadzoru w zakresie 
teJo podatku. 

§ 27_ Oddz.iał podatku dochodowego, wojsko
wego i majątkowego oraz od kapitałów i rent za
łatwia sprawy dotyczące 0:'zecznictvi8 i nadzoru w za
kresie tych podatków. 

? 

§ 28. Oddział podatków realnych załatwia 
sprawy orzecznictwa i nndzoru w zakresie podatku 
gruntowego, od nieruchomości miejskich, od lokali 
i placów niezabudowanych. 

Oddział ten załatwia nadto sprawy dotyczące 
finansów samorz ądowych. 

§ 29. Oddzial bilansowy załatwia sprawy do· 
tyczące wymiaru podatków: 

a1 przemysłowego - dla spólek akcyjnych; 
h) majątkowego i od k ap itałów i rent - dla 

\'{szystkich osób prawnych obowiązanych do 
. publicznego składania sprawozdań; 
e) dochodowego - dla spółek akcyjnych oraz 

tych wszystkich towarzystw i zakładów obo> 
wiązanych do publicznego składania spra
wozdań, któryc:h I~ apltał zv.k!adowy przekracza 
kwotę 100.000 zł.; 

ponadto opinjuje odwołania od wymiaru powyższych 
podatków i przeprowadza przez specjalnie w tym 
celu ustanowionych buchalterów rewizję ksiąg han
dlowych tych zakładów i towarzystw obowiązanych 
do publicznego sldadania sprawozdań; dla których 
wymiar podatków do niego należy. 

Obowiązki i uprawnienia buchalterów jalm też 
sposób przeprowadzania rewizji ksiąg przemysłowo· 
handlowych określa osobna instrukcja. 

§ 30. Oddział kata5tralny załatwia sprawy nad
zoru nad administracją mierniczo-katastralną w okręgu 
izby skarbowej w szczególności nad czynnościami 
archiwów map, oddziałów nowych pomiarów i re
konstrukcyjnych oraz nad czynnościami ewidencji 
katastru podatku gruntowego (urzędów katastralnych). 
w którym to celu przeprowadza perjodyczne lustracje 
powyższych urzędów przez inspektorów ewidencyjnych. 

Wydział III·ci rachunkowo-kasowy. 

§ 3i. Do wydziału III rachunkowo·kasoweg& 
należy: 

1) ogólny nadzór nad czynnościami i bezpie" 
. tzeństwem kas skarbowych w okręgu izby i zaspa· 

kajanie potrzeb tych kas; 
2) systematyczna cenzura dzienników i dowo

dów kasowych, przedkładanych przez kasy skarbowe 
i przez specjalnych poborców; 

3) systematyczna cenzura kSiąg rachunkowych. 
(bierczych) prowadzonych przez kasy skarbowe; . 

4) prowadzenie kontroli kredytów na wydatki 
budżetowe władz i urzędów, znajdujących się w okrę
gu izby~ 

5) prowadzenie ogólnej rachunkowości wsze I· 
kich obrotów kasowych; 

6) prowadzenie systematycznej rachunkowości 
przychodów administrowanych przez izbę skarbową 
i urzędy skarbowe oraz rozchodów asygnowanych 
przez izbę skarbową; , 

7) sprawdzanie i zaświadczanie zgodności spra
wozdań rachunkowych, sporządzanych przez władze 
i urzędy, administrujące' dochodami względnie asy~ 
gnujące wydatki. 

§ 32. Ogólne kierownictwo i nadzór nad dzia
łalnością wydziału i podległych izbie kas skarbowych 
sprawuje naczelni!, wydziału. 

Do obowiązków naczelnika wydziału należy wy
konywanie niespodziewanych rewizyj i lustracyj kas 
skarbowych, tak osobiście jak też i przez wyznaczo
nych rewidentów względnie lustratorów, podpisywa· 
nie asygnacyj i zleceń wypłaty w granicach udziela-. 
nych mu przez prezesa izby skarbowej upoważnień. 
czuwanie nad odpowiednim doborem oraz należytem 
wyszkoleniem personelu i przedstawianie w tym kie
runku wniosków wydziałowi ogólnemu. 

§ 33. Wydział III rachunkowo-kasowy dzieli sit; 
na 5 oddziałów, a mianowicie: . 

1) asygnowań, 
2) kontroli podatków, 
3) dochodów budżetowych, 
4) rozchodów budi:etowych, 
5) sum obcych i obrotowych, 
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. § 34. Do oddziału asygnowań należy: 
. sprawdzanie rachunków administracyjnych i asy-

gnowanie wszelkich wydatków izby oraz podległych 
urzędów i kas, kontrasygnowanie asygnacyj i t. p., 
riadtolikwidowanie i prowadzenie ewidencji uposa
żeń służbowych personelu skarbowego okręgu izby 
skarbowej oraz innych należności perjodycznych (za
liczki, ryczałty, komorne i t. d.). 

§ 35. Do oddziału kontroli podatków należy: 
prowadzenie systematycznej cenzury .rachunko

wej ksiąg podatkowych i opłat oraz usprawiedliwia
jących dowodów, . odnoszących się do przypisu i po
boru wszelkich podatków, opłat i danin publicznych, 
nadto prowadzenie korespondencji i wydawanie od
powiednich zarządzeń w sprawach uchybień, zauwa
żonych przy wykonywaniu cenzury. 

, . § 36. Do oddziału dochodów budżetowych 
nal;e·ży: 

- .. systematyczne prowadzenie rachunków docho
dów. budżetowych, pobranych przez kasy skarbowe 

. i ?specjalne kasy państwowe, nie wyłączając docho
dów, administrowanych przez izbę skarbową oraz 
podległe urzędy skarbowe, czuwanie nad prawidło-. 
wem uiszczaniem dochodów budżetowych, admini
strowanych przez . izbę skarbową, przeprowadzanie 
cenzury przychodowych dzienników kas skarbowych, 
sporządzanie ' zestawień i wszelkich sprawozdań, do
tyczących dochodów budżetowych, wreszcie cenzura 
dzienników, obejmujących obroty znaków warto-
ściowych. . 

. 
§ 37. Do oddziału rozchodów budżetowych 

należy: . 
. systematyczne prowadzenie rachunków kredy-

tów budżetowych władz i· urzędów okręgu izby, nie 
wyłączając kredytów na wydatki asygnowane przez 
izbę skarbową, kontrola nad właściwem użyciem 
kredytów, cenzura rozchodowych dzienników kas 
skarbowych oraz Tozchodowych dowodów kasowych, 
C!bejmujących sumy budżetowe, - nadto sporządzanie 
zestawień i wszelkich sprawozdań, dotyczących roz
chodów budżetowych. 

.. .§ 38. Do oddziału sum obcych i obrotowych 
naJeży: 

systematyczne prowadzenie rachunków sum 
obcych ' oraz sum obrotowych , nie wyłączając obro
tów, administrowanych bezpośrednio przez izbę ~kar
bową, prowadzenie rachunku stanu gótowizny w ka
sach .. j sporządzanie zestawień obrotów kasowych, 
ustalanie dla kas skarbowych maksymalnych zapa
sów,.kasowych, wyznaczanie, względnie pośrednicze
nie w wyznaczaniu dotacyj, czuwanie nad termino
wem zasilaniem kas skarbowych i odsyłaniem nad
miarów kasowych, sporządzanie zestawień i wszel
JUch · sprawozdań, obejmujących przychody i rozcho
dy· w · sumach obcych i obrotowych, względnie ty
czących się wszelkich obrotów kasowych, wydawanie 
zarządzeń w sprawie obrotów obligacjami pożyczek 
państwowych i wszelkiemi papierami wartościowemi 
(sprzedaż, amortyzacja, konwersja, opłata kuponów), 
wreszcie przeprowadzanie cenzury dowodów Kaso
wy~h ódnoszących się do sum obcych i obrotowych. 

§ 39. Do załatwiania spraw, pozostających 
w związku z rewizjąmi kas skarbowych i z nadzo ~em 
nad niemi, tudzież spraw ogólnych, nie wchodzących 
w zakres czynności poszczególnych oddziałów, mą,że 
prezes izby skarbowej na wniosek naczelnika " wy
działu rach.-kas. przeznaczyć urzędnika, bezpośred-
nio podporządkowanego temu naczelnikowi. . ' 

§ 40. W izbach skarbowych, likwidujących 
zaopatrzenia emerytalne i renty, wydziały rachunko
wo-kasowe posiadają nadto osobne oddziały, wyko
nywujące czynności, związane z likwidowaniem, prze
kazywaniem i cenzurą tych zaopatrzeń oraz rent. 

§ 41. W wydziałach III izb skarbowych o mniej
szych okręgach, względnie o mniejszej ilości agend, 
mogą być czynności poszczególnych oddziałów łą
czone a ilość oddziałów zmniejszona. 

Łączenie czynności poszczególnych oddziałów 
i zmiana w ilości oddziałów może nastąpić jedynie 
w drodze zarządzenia Ministerstwa Skarbu. 

Wydział IV akcyz i monopolów państwowych. 

§ 42. Do wydziału IV izby skarbowej należą: 
1) sprawy nadzoru, orzecznictwa i poboru po~ 

datków pośrednich, sprawy akcyzowe związane z przy
wozem i wywozem artykułów podlegających akcyzie, 
sprawy · obrotu ' między Polską a W. M. Gdańskiem 
w zakresie opodatkowanych i zmonopolizowanych 
artykułów, sprawy orzecznictwa w zakresie monopo
lów podległych Ministrowi Skarbu a nic zastrzeżone 
Ministerstwu i dyrekcjom monopolów; .... 

2) inspekcja urzędów skarbowych akcyz i mo
nopolów państwowych oraz organów kontroli skarbo;' 
wej przez rewizorów akcyzowych i inne organą' lu
stracyjne (brygady lotnej kontroli); 

3) sprawy podatków pośrednich i mon. wszczęte 
przy sposobności lustracyj dokonanych tak przez 
własne organa lustracyjne jak i organa Minister
stwa Skarbu względnie Najwyższej i okręgowej Izby 
Kontroli; . 

4) ewidencja i kontrola udzielanych kredytów; 
5) czuwanie nad zgodnem z przepisami za

łC)twianiem spraw karnych skarbowych; 
6) sprawdzanie pod względem merytorycznym 

rachunków kos~tów podróży i diet wszystkich urzęd
ników zatrudnionych w urzędach skarb. akcyz i monop. 
państy.rowych i kontroli skarbowej; . 

7) sprawy, dotyczące rozkładania na raty wszel
kich grzywien, nałożonych w drodze admInistracyj
nej i karno-skarbowej bez względu na łączną kwotę 
zaległości na okres do 6 miesięcy, zaś do 12 · mi-e~ 
sięcy o ile chodzi o zaległości powstałe wskutek 
podwyższenia podatku pośredniego lub opłaty md~ 
nopolowej od stwierdzonych zapasów; . 

8) zezwalanie jedynie za zgodą Ministerstwa 
Skarbu na odroczenie płatności pokredytowanych 
i należycie zabezpieczonych podatków pośrednich 
i należytości monopolowych; . . 

9) umarzanie dowodnie nieściągalnych należno
ści skarbowych wymienionych pod 7), 0 ile zaległość 
w podatku względnie należytości monopolowej nie 
przekracza kwoty 1.000 zł. a w grzywnach kwoty 
5.000 zł. 
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10) przyznawanie w ramach ustawowych okre
'bGW, kredytów w~zelkich podatków pośrednich i na
feżytości monopolowych ponad 5.000 zł. i prowadze
nie ewidencji udzielonych kredytów przy ścisłe m prze
strzeganiu zasad naleźytego zabezpieaenia Skarbu 
Państwa; 

, 11) załatwianie próśb o zwroty nadpłat, wyni
kłych w podatkach pośrednich i należytościach mo
nop.olowych i wydawanie .odpowiednich orzeczeń; 

_. 12) sprawy nadawania koncesyj na hurtowne 
sprzedaże przedmiotów monopolowych oraz wszel
kich wyrobów alkoholowych łącznie z wydawaniem 
zezwoleń na komisową sprzedaż wyrobów monopolu 
spirytusowego, a do czasu przeprowadzenia rewizji 
i redukcji koncesyj alkoh010wych również sprawy na
dawania koncesyj na detaliczne sprzedaże wyrobów 
monopolu spirytusowego oraz wszelkich innych wy
robów alkoholowych,-we wszystkich wypadkach przy 
zachowaniu ustawowych warunków co do osób ,oraz 
co do potrzeby danego miejsca sprzedaży; 

13) udzielanie zezwoleń na urządzanie loteryj 
fantowych do kwoty 3.000 zł. kapitału gry przy zasto
sQwaniu się zresztą do obowiązujących w tej mierze 
przepisów; 

. 14) wydawanie pozwoleń na pobór spirytusu 
do wyrobów kosmetycznych oraz dla instytucyj woj
skowych (środki wybuchowe na cele wojenno-tech
niczne); 

15) dokonywanie przydziału olejów mineralnych 
o, gęstości 0.865 do 0.885° areometra do celów prze
mysłowych za zniżką lub zwolnieniem od podatku, 
jak również o wyższej gęstości, o ile jest przeznaczo
ny olej na potrzeby wojska oraz władz i przedsię
biorstw parlstwowych z wyłączeniem oświetlenia, 
a w związku z tem zwalnianie . wspomnianych insty-

. tucyj od składania zabezpieczenia; 
, . 16) zezwalanie na wyrób piwa poniżej 90f0 eks· 
traktu; 
. . 17) wydawanie pozwoleń na sprzedaż soli prze
mysłowej; 

. 18) zezwalanie na nabywanie kontyngentów mię
dzy cukrowniami, znajdującemi się w okręgu tej sa
mej izby skarbowej; 

19) zatwierdzanie protokółów sprawozdań we 
wszystkich przedsiębiorstwach, produkujących arty
kuły a~cyzowo-monopolowe, o ile chodzi o udziele
nie pewnej zwłoki do wprowadzenia przepisanego 
urządzenia oraz w wypadkach uruchomienia ·nowo · 
powstałych przedsiębiorstw; 
.. . 20) załatwianie wogóle spraw, które nie prze
kazano urzędom skarbowym akcyz i monopolów i któ
renie należą w myśl obowiązujących przepisów do 

, zakresu działania Ministerstwa Skarbu. 

§ 43. Naczelnik wydziału IV ma obowiązek: 
1;1) dokonywania osobiście i za pośrednictwem 

rewizorów akcyzowych rewizji miejsc wyrobu 
i sprzedaży artykułów podległych opłatom 
akcyzowym i monopolowym; 

b) sprawdzania prawidłowego działania kontrol
nych przyrządów mierniczych w przedsiębior
stwach akcyzowych; 

c) kontrolowania czynności podwładnych urzęd
ników akcyzowych i organów kontroli skar
bowej w przedsiębiorstwach produkujących 

artykuły akcyzowo-monopolowe i w zakradacn 
handlowych; . 

. d) wydawania pouczeń podwładnym funkcjon~ar~ 
juszom o stosowaniu przepisów z działu służ-. 
by akcyzową-monopolowej; 

e) lustrowania agend kancelaryjnych urzęd.ów 
akcyzowych oraz inspektorów, kierownik<;,w 
oddziałów i urzędników eksponowanych kon
troli skarbowej. 

§ 44. Wydział IV dzieli się na 4 oddziały; 
1) administracyjny, 
2) akcyzowo-monopolowy, 
3) karny, 
4) kontroli. 

§ 45. Oddział administracyjny załatwia sprawy 
połączone z wykonywaniem inspekcji urzędów ska-r~ 
bowych . akcyz i monopolów państwowych oraz orga
nów kontroli skarbowej przez rewizorów akcyzowych 
i inne organa lustracyjne, dokonywa inspekcji dzia
łania przyrządów mierniczych w przedsiębiorstwach, 

- sposobu zabezpieczenia aparatów produkujących 
przedmioty podlegające podatkom pośrednim, stara 
się o przyrządy kontrolne dla organów wykonaw
czych urzędów akcyzowych, załatwia sprawy orguni
zacyjne kontroli skarbowej, stara się o dobór odpo~ 
wiedniego personelu i jego wyszkolenie, wydaje ' za~ 
rządzenia wskutek rewizji i inspekcji organów lustra
cyjnych izby skarbowej jak i Ministerstwa Skarbu 
i Najwyższej względnie okręgowej Izby ,Kontroli, 
sprawdza pod względem merytorycznym rachunki 
kosztów podróży i diet urzędników akcyzowych ikoh~ 
troli skarbowej, wreszcie załatwia sprawy ogólne, 
nie należące do zakresu działaflia innych oddziałów • 

§ 46. Oddział akc.yzowo-monopolowy załatwia 
sprawy orzecznictwa, nadzoru i poboru podatków 
pośrednich, sprawy ,akcyzowe związane z przywozem 
i wywozem artykułów podlegających akcyzie, . sprawy 
obrotu między Polską a W. M. Gdańskiem w zakre
sie opodatkowanych i zmonopolizowanych artykułów,. 
sprawy dotyczące monopolów państwowych, podle
gających Ministrowi Skarbu, sprawy w § 42 pod ~L. 
4, 7, 8- 19 określone, zasięga opinji Prokuratorji Ge~ 
neralnej, czy ofiarowane zabezpieczenie kredytów 
jest pewne, kieruje sprawy do Prokurat~rji Generah 
nej, jeżeli korzystający z kredytu nie uiszcza pokre
dytowanych należytości całkowicie lub nie uiszcza 
ich w terminie, załatwia sprawy -koncesyj na sprzedaż 
artykułów monopolowych, prowadzi ewidencję udzie
lonych koncesyj, wreszcie załatwia sprawy dotyczące 
działalności komisji do walki z alkoholizmem. 

§ 47. Oddział karny załatwia w [ instancji skar
bowe sprawy karne działu podatków pośrednicp 
i monopolów względnie rozstrzyga je w II instąncji, 
prowadzi obronę interesów skarbowych w sąda<:h 
w sprawacn karnych skarbowych (pełnomocnicy skar
bowi), wykonywa nadzór nad prawidłowem załatwia~ 
niem spraw karnych przez urzędy skarbowe · akcyz 
i monopolów państwowych, przedstawia wniąski 
o asygnowanie nagród za przyczynienie się do "J,vy.
krycia przestępstw skarbowych, nadto czuwa nad 
należytem ściąganiem grzywien. 
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§ 48. Oddział kontroli sprawdza przedkładane 
przez urzędy skarbowe akcyz i monopolów wykazy 
ewidencyjne a mianowicie: . opłat patentowych, opłat 
dodatkowych przy podwyższeniu stopy podatkowej 
0raz naliczonych kar i odsetek, sprawdza przedkła
dane odpisy książek przedsiębiorstw podlegających 
kontroli, wreszcie przedkłada Ministerstwu Skarbu 
perjodyczne sprawozdania (z wyjątkiem rachunko
wych) wraz z wyk~zami sumarycznemi wszystkich 
przedsiębiorstw. 

Wydział V opłat skarbowych. , 
§ 49. I. Do wydziału V opłat skarbowych 

należy: 
w zakresie op/at stemplowych: 

1) załatwianie odwołań od wymiarów opłat 
stemplowych względnie podwyżek stem plowych i kar, 
dokonanych przez właściwy organ urzędowy ; 

2) załatwianie odwołań od decyzyj urzędu 
skarbowego; 

3) przedstawianie Ministerstwu Skarbu zaopinjo
wanych odwołań od własnych decyzyj wydanych ' 
w instancji pierwszej, względnie rozstrzyganie takich
że odwołań o ile są całkowicie uzasadnione; 
. 4) rozstrzyganie wniosków o zwrot opłaty, 
uiszczonej od podania lub świadectwa; 

5) rozstrzyganie wniosków , o wznowienie po
stępowania; 

6) wydawanie orzeczeń w sprawie zwrotu 
nadpłat; 

7) zezwalanie na wymiar podwyżki stemplowej 
w kwocie zmniejszonej względnie obniżanie wymie
rzonych już podwyżek i kar pieniężnych; 
. 8) wydawanie zarządzeń w sprawie sprzed aży 

znaków stemplowych przez dystrybutorów w granicach 
określonych osobnemi przepisami; 

9) wydawanie zarządzeń w sprawie kontroli 
stemplowej; 

10) nadzór nad urzędami skarbowemi, lustracja 
tych urzędów i kontrola ich wymiarów; 

11) czuwanie nad ściąganiem opłat stemplowych 
przez urzędy sk: r:J:lwe; 

12) sporządzanie sprawozdań i wykazów okre
sowych określonych specjalnemi przepisami (z wy
jątkiem rachun kowych); 

13) zezwalanie na bezpośrednie uiszczanie opłat 
stemplowych (art. 25 ustęp trzeci u. o. s.); 

14) odraczanie względnie rozkładanie na raty 
pbtności: 

a) opłaty pojedynczej, nie przewyższającej 500 zł. 
a należącej się od pisma, wymienionego 
wart. 52 albo w punktach 1 lub 2 art. 53 
u. o. S., stwierd zającego umow~ między 
krewnymi lub powinowatymi w linji prostej 
albo między rodzeństwem; 

b) opłaty pojedynczej nie przewyższającej 100 zł. 
w przypadkach, nie wymienionych w pun· 
kcie "a"; 

c) podwyżki stemplowej, nie . przewyższającej 
1000 zł.; we wszystkich tych przypadkach na 
okres nie dłuższy niż rok, licząc od dnia 
w którym opłatę stemplową względnie pod
wyżkę, należy u I ścić w myśl art. 20, 21, 28, 
30-33, 42 i 59 u. o. s.; 

15) um arzanie należności z tytułu bezwzględnej 
nieściągalności do kwoty 1.000 zł.; 

II. W zakresie podatku spadkowego i od da
rowizn: 

1) wymiar podatku spadkowego l od darowizn, 
o ile obowiązujące przepisy przekazują te czynności 
izbom skarbowym oraz przedstawianie odwołań od 
takich wymiarów Ministerstwu Skarbu; 

2) rozstrzyganie odwołań od wymiarów podatku 
spadkowego i od darowizn, dokonanych przez urzędy 
skarbowe, jako też odwołań od decyzyj urzędów skar

. bowych w sprawach dotyczących tych podatków; _ 
3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o po

datku spadkowym i od da rowizn oraz kontrola wy
miarów dokonywanych przez urzędy skarbowe; 

4) wydawanie orzeczeń w sprawie zwrotu 
nadpłat; 

5) sporządzanie sprawozdań i wykazów okre
sowych, określonych specjalnemi przepisami (z wy
jątkiem rachunkowych); 

6) odraczanie wzg l ędnie rozkładanie na raty 
płatności podatku spadkowego i od darowizn do 
łat 5-ciu, zaś ponad łat 5- 10 za zgodą Ministerstwa 
Skarb u; we wszystkich tych przypadkach bez wzglę
du na wysokość kwoty; .. 

7) darowanie grzywien bez względu na wyso
kość grzywny; 

8) umarzanie zaległości z tytułu bezwzględnej 
nieściągalności do kwoty 1000 zł. 

Pozatem wydział V sprawdza pod względem 
merytorycznym rachunki kosztów podróży i diet 
fun kcjonarjuszów działu opłat skarbowych i załatwia 
wszelkie inne sprawy, które nie przekazano urzędom 
skarbowym podatków i opłat skarbowy~h (urzędom 
opłat stemplowych) i które nie należą do zakresu 
działania Ministerstwa Skarbu. 

§ 50. Bezpośredni zarząd spraw n ależących do 
wydziału V sprawuje na-:zelnik wydzi a łu. Naczelnik 
wydziału czuwa nad sprawnością akcji wymiarowej 
i poborowej w zakresie opłat stemplo wych oraz po
da tku spadlwwego i od da rowizn, dokonywa w tym
że zakr es ie rewizji czynności urzędów skarbowych 
tak osobiśc ie jak też i przez delegowanych urzędni
ków, poucza podwładny personel o stosowaniu prze
p isów, stara się o należyte jego wyszkolenie oraz 
odpowiedni dobór i przedstawia w tym kierunku 
wn ioski wydziałowi ogólnemu izby skarbowej. 

§ 51. Wydział V dzieli się na 2 oddziały: 
1) opIat stem plowych, 
2) podatku spadkowego i od da rowizn. 

§ 52. Oddzi ał opłat stemplowych załatwia 
czynności wyszczególnione w § 49 a dotyczące opIat 
stemplowych. 

§ 53. Oddział podatku spadkowego i od da
rowizn załatwia czynności wyszczególnione w § 49 
a dotyczące podatku spadkowego i od darowizn. 

. Wydział VI emerytur i rent. 

§ 54. Do wydziału emerytur i re nt należą: 
sprawy orzecznictwa, uzgadniania przyznania 

wymia ru zaopatrzeń emeryta lnych cywilnych funk-
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cjonarjuszów parlstwowych, osób wojskowych i ich 
rodzin, sprawy , zaopatrzeń inwalidów i ich rodzin ' 
oraz irmychwypłacanych ze Skarbu Państwa zaopa
trzeń, sporząd za n ie preliminarzy budżetowych oraz 
prowadzenie statystyki w zakresie wyżej określonym. 

§ 55. . Naczelnik wydziału emerytur i rent 
jest odpowiedzialny za całokształt spraw wydziału, 
VI szczególności za terminowe ich załatwianie oraz 
za prawidłowe stosowanie ustaw i przepisów. 

. § 56,. , Wydział emerytur i rent dzieli si~ na 
2 oddziały: 

1) emerytur, 
2) rent. 

§ 57. Oddżiał emerytur załatwia sprawy orzecz
' n~ctwa, uzgadniania przyznania i wymiaru, statystyki 
i budżetu w zakresie zaopatrzeń emerytalnych cy
wilnych funkcjonarjuszy państwowych, osób wojsko
wych i ich rodzin oraz w zakresie innych wypłaca
nych ze Skarbu Państwa zaopatrzeń, o ile sprawy 
te nie są zastrzeżon e oddziałowi rent. 

§ 58. Oddzia ł rent załatwia sprawy orzecznic
twa, statystyki i budżetu w' zakresie zaopatrzeń in
walidów wojennyc~ i pozostałych po nich 'rodzin. 

§ 59. .postanowienia §§ 54, 55 i 57 m'ąją ana
logiczne zastosowanie do wydziału emerytalnego 
izby skarbowej we Lwowie, z tą zmianą, że wydział 
ten nie .załatwia spraw wchodzących w zakres zao-

, patrzeń inwalidów wojennych i pozostałych po nich 
\"odzin i że wydział ten n ie dzieli się na oddziały. 

Urzędy ska'rbowe podatl<ów i opłat 
skarbowych. 

, ~ § 60. Do urzędu skarbowego podatków i opłat 
skarbowych należy: , . ' 

I. wymi<u podatków bezpośrednich i opłat 
skarbowych przy współudziale komi~yj podatkowych, 
O ile odnośne ustawy to przeWidują, kontrola i przy· 
musowe ściąganie podatków i opłat; 
. II. nadzór nad podatkami i opłatami o blicza
nemi i uiszczanemi przez osoby lub urzędy do tego 
powołane; , 

III. czuwanie nad przestrzeganiem ustaw po- , 
datkowych i stemplowych i wymierzanie kar i grzy
wien za jch p rzekroczenia, o ile karanie nie należy 
do władz 'sądowych. 

§ 61. W poszczegól nych działach do urzędów 
skarbowych podatków i opłat · należą następujące 
czynności: 

Ft W dziale podatków b ezpośrednich: 

, 1) współdziałanie w tworzeniu komisyj szacun· 
kowych; 

2) prowadzenie ewidencji płatników podatków; 
3) zbieranie informacyj podatkowych; badanie 

zę..:oań, skła,d a nych przez podatników, przy pomocy 
materjałów, zebranych przez urz~dy, oraz drogą kon' 
trQIi ksietg; , 

, 4) nakłą d~nie grzywien i ' kar na platn ików 
względnie n <;ł instytucje i przedsi~biorstwa za nie
st.osowat1ie. sj~ do przepisówpodątkowych; . ' 

. , 
, \ 

5) formułowanie wniosków wymiarowych; 
I 6) żwoływanie komisyj szacunkowych i prowa

dzenie 'prac. wymiarowych 'w tych komisjach; 
7) sporządzanie rejestrów szacunkowych, ksi~g 

. bierczych i nakazów płatniczych, tudzież terminowe 
doręczenia tychże; , 

, 8) rozpatrywanie odwołań przeciw wymiarom 
podatków we własnym zakresie dżiałania, o ile na 
to pozwalają poszczególne ustawy podatkowe, o raz, 
opinjowanie i przesyłanie odwołań do decyzji komi~ 
sji odwoławczej względnie do izby skarbowej; 

9) udzielanie _ulg podatkowych.i utrzymywanie 
. ewidencji w tym ' przedmiocie; . 

10) załatwianie spraw dotyczących zwrot u nad
płat 'w podatkach bezpośrednich w drodze przera" 
chowania na inne podatki, względnie opłaty; 

11) czuwanie nad terminowem uiszczaniem po
datków i zarządzanie egzekucji z tytułu zaległości 
podatkowych; 

12) prow~d zenie statystyki podatkowej; 
13) czuwanie nad ' akcją wymiarową i poboro

wą, uskutecznianą w danym okręgu wymiarowym 
przez ustawowo do tego powołane władze samo
rządowe ; 

. 14) ludzielanie informacyj względnie opinjowanie 
próśb , wnoszonych do innych urzędów i władz, -
w myśl obowiązujących w tym przedmiocie przepisów. 

B. W dziale opłat stemplowych: 

1) wymiary doraźne opłat stemplowych (art. 23 
p unkt b) oraz art. 24 punkt b) u. o . s.); 

2) ewidencja opłat, których wysokdść ustala się 
w miarę wykonywania zobowiązań~ 

3) wymierzanie opłat stemplowych, podwyżek 
i kar pieniężnych za pomocą nakazu płatniczego; 

4) wydawanie zaświadczeń o uiszczeniu lub. ńie~ 
na!eźności o płaty oraz o odroczeniu płatności; 

- 5) wykonywanie nadzoru nad sprzedaźą zna
ków stemplowych przez dystrybutorów w sposób 
określony osobnemi przepisami; . 

6) wykonywanie nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów w dziedzinie opłat stemplowych przez 
przeprowad zanie kontroli stemplowej w urzęd ach 
i u osób, podlegających kontroli, w grani.cach, okre~ 
ślonych osobnemi przepisami; 

, 7) czuwan ie nad terminowem uiszczaniem opłat 
stemplowych i zarządzanie egzekucji z tytuł1.J zale~ 
g!ości w tychże opłatach. 

8) zał atwianie środków odwoławczych w grani-
cach określon ych osobnerni przepisami; . 

9) prowadze nie ksiąg oraz sporządzanie spra
wozdań i wykazów okresowych, określonych osobne
mi przepisami. 

c. W dziale podatku spadkowego i od darowizn: 

1) przyjmowanie i zbieranie danych, potrzeb
nych do wymiaru pod~tku spadkowego i od d arowizn; 

2) wymiar tego podatku w gran icach, określo
nych specjalnemi przepisami, względnie przedkłada
nie spraw, tyczących się tego podatku a nie należą
cych do l<ompetE!ncji urzędu skarbowego, izbie skar
bowej ; 

3) przedkładanie izbom skarbowym odwołań od
wymiarów podatku spa.dkowego i od darowizn, do-

:r 

: \ 
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l~onanych przez urzędy skarbowe, jako też wszelkich § 64. Czynności ' urzędów skarbowych p.odat-. 
podań,' których załatwienie należy do kompetencji ków i 'opłat skarbowym , należy 'o ile możności gru- , 
izb skarbowych, oraz środków prawnych, skierowa- pować w odrębnych działacn: 
nych przeciw decyzjom urzędu skarbowego; I • 1) , podatku ' przemysł,ówego, , 

4) czuwanie nad terminowem uiszczaniem po- w 2) dochodowego, wojskowego i 'majątkowego , 
datku spadkowego i od darowizn i zarządzanie egze- oraz od kapitałów i rent, 
kucji z tytułu zaległości w tychże; , 3) podatków realnych, 

5) prowadzenie ksiąg oraz sporządza,nie spra- ' 4) opłat , stemplowych I oraz podatku spadkbwe- ' 
wozdań i wykazów, określonych osobnemi przepisami. go od daro,wizn. 
, W miejscowościach, w których istnieją spęcjal-

ne urzędy opłat stemplowych, cźynnQści wyszczegól- § 65. Przepisy §§ 60-63 rilają w zakresie opłat 
. " d B C ł' d stemplowych oraz podatku spadkowego i , od daro- , 

mone wyzej po ' ' i , spe niaJą te urzę y. wizn analogiczne zastosowanie do utworzonych w wię" ' 
§ 62. W przedmiocie ulg podatkowych do urzę- kszych miastach odrębnych urzędów opła.t ' stem-

du skarbowego podatków i opłat skarbowych należy: plowych. ' 
" a) zezwalanie na ratalną spłatę wszelkich zale-

głości w podatkach bezpośrednich na okres Urzędy skarbowe akcyz i monopolów 
czasu nie przekraczający 3-ch miesięcy do kwo- państw0wych. 
ty 5;000 zł., dla poszczególnych płatników w cią
gu roku, nie licząc dodatków samorządowych, 
kar za zwlokę i kosztów egzekucyjnych; 

b) odraqanie spłaty wspomnianych pod a) za
leglości na przeciąg .jednego mie~jąca, a to 
do kwoty 2,000 zł. dla poszczególnych piat
ników w ciągu roku; 

c) ograniczanie ściągania kar za zwlokę , naro
słych do dnia wniesienia podania o ulgi, z jed
noczesnem przedłożeniem wniosków o umo
rzenie części narosłych kar izbie skarbowej, 
która jest upoważniona do umarzania tych 

, kar w granicach ustawowo przewidzianych. 

§ 63. Naczelnik urzędu skarbowego podatków 
j opłat skarbowych jest ' odpowiedzialny za prawidło
wy bieg wszelkich spraw należących do zakresu dzia
łania urzędu, a przedewszystkiem za terminowy i pra
widłowy wymiar podatków i opłat skarbowych oraz 
za sprawne ściąganie zaległości. , 

W szczególności do n?iczelnika urzędu skarbo
wego podatków i opłat skarbowych należy: 

a) decyzja we wszystkich spr'awach i kontrola 
podwładnego personelu, załatwianie spraw 
ogólnych, tajnych i personalnych; 

b) równomierny podział czynności pomiędzy funk
cjonarjuszów urzędu i zaznajamianie tychże 
z nowemi przepisami i instrukcjami w zakre
sie podatków bezpośrednich i opłat skarbo
wy.ch; 

c) czuwanie nad terminowem wysyłaniem do iz
by skarbowej wszelkich wykazów i sprawo
zdań oraz ksiąg bierczych do kas skarbowych; 

d) ' kontrola ksiąg i zapisków prow~dzonych w u· 
rzędzie; , 

e) inicjatywa w tworzeniu komisyj podatkowych, 
kierowanie ich czynnościami i wykonywanie 
uchwał k9misyj; , 

f) lustracja przedsiębiorstw.przemysłoWych i han
dlowych; 

g) nadzór nad kasami skarbowe~i w zakresie 
prowadzenia ksiąg bierczych i egzekucji, -
przeprowadzanie rewizji kas 'skarbowych; 

h) nakładanie kar za wykroczenia przeciw prze
pisom ustaw podatkowych i stemplowych' 
VI granicach określonych przez ust,::lwy. 

§ 66. Urzędy skarbowe akcyz i monopolów 
państwowyth wykonywują przez swych urzędnikó.w ' 
i organa kontrolne nadzór nad przedsiębiorstwami : 
przęmysłowemi produkującemi artykuły akcyzowo-~ 

, monopolowe oraz nad zakłaljlami handlowemi temi 
artykułami tudzież orzekają w sprawach dQtyczących 
podatków pośrednich od wina, piwa, drożdży, kwasu 
octowego, cukru, olejów mineralnych, zapalniczek, . 
tudzież ' monopolów: spirytusowego, tytoniowegot 

solnego, sacharyny ' i loterji państwowej w myśt 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń. 

Pozatern do zakresu działania urz. skarl? akcyz 
i monopolów należy: 

1) wymiar, a Vi razie potrzeby zabezpięcienie 
i przymusowe ściągnięcie podatków pośrednich i na- '" 
leży toś ci monopolowych, których. wymiar zalecono 
im ' obowiązującemi przepisami, oraz we ' wszystkich 
wypadkach, gdy wskutek czyilU lub zaniechalJia " 
sprzecznego z postanowieniami prawne mi wymiar ' 
podatku nie mógł nastąpić; ' ' 

2) rozkładanie na raty grzywien, nałożonych 
YI drodze administracyjnej lub , karno·skąrbowej ' na' 
okres 3 miesięcy, zaś do 6 miesięcy, gdy chodzi o za- ' 
ległość podatkową powstałą wskutek podwyższenia : 
akcyzy ' lub opłaty ' monopolowej ad stwierdzonych . 
zapasów, o ile przeprowadzona egzekucja byłaby pOe : 
łączoną ze szkodą płatnika, a nie zachodzi niebez· , 
pieczeństwo nie'ściągalności; 

3) umarzanie tych samych zaległości, które sta~ 
ły się dowodnie nieściągalnemi, o ile zaległoś~ nie 
przekracza kwoty, 50 zł.; 

4) wydawanie orzeczeń karnych.w ramach prze
widzianych ustawą karną skarbową; . 

, 5) f}adzwyczajne' łagodienie kar w ' myśl ' posta
nowień ustawy karnej skarbowej; 

6) ostateczne nadawanie koncesyj pod nadzo
rem - władz skarbowych 1\ instancji na detaliczną 
sprzedaż wyrobów mońopolu tytoniow,ego, a po prze
prowadzeniu redukcji i rewizji kóncesyj alkoholo- : 
wy ch również na detaliczną sprzedaż wyrobów mo
nopolu spirytusowego, oraz wszelkich wyrobów ' 
alkoholowych, a , nadto, tymczasowe nadawanie z wol
nej ręki - zezwoleń na hurtowną sprzedaż wyro
bów monopolu tytoniowego aż do przeprowadze- , 
nia przepisanego po~tępowania i decyzji właQzy ' 
wyższej" o ile,' utrzymanie opróŻ'nionegp , chwilowo . 
miejsca sprzedaży leży w interesie monopolu i konsu- · 

, . 
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~mentów a ' kandydat ' po~iadawszelkie, wym?lgane 
przepisami, warunki. O kaiclemopróżnieniu hurtownej 
::Sprzedaży wyrobów monopolu tytoniowego i oewen
'tualnem tymc,zasowerri ' "nadaniu ma urząd donieść 
"przełożonej izpie skarbowej; 

, , 7} ~ przeprowadzanie dóchoc;lzeń oraz przepisane
go ' postępowania w sprawie stałego nadania kon
cesjina hurtową sprzedażmónopolu tytoniowego oraz 
wszelkich sprzedaży wyrobów alkoholowych a na
stępnie przedkładanie spraw 'tych do decyzji właści-
wej izbie skarbowej; ,,c 

8) poza normalną kontrolą i nadzorem nad , 
przedsiębiorstwami, znajdującemi się w okręgu -
przyjmowanie wszelkich przepisanych zgłoszeń o za
rnierzonem uruchomieniu prz,edsiębiorstw, wytwarza
j.q.cy.ch prżedmioty podlegające podatkom pośrednim 
lub opłatom monopolowym, przeprowadzanie lub 
:z;arządzanie urzędowych· sprawdzań, zatwierdzanie pro
~ok9łów sprawdzań wszelki.ch przedsiębiorstw już 
istniejących, o ile urządzenie tych przedsiębiorstw 
odpowiada obowiązującym przepisom; 

9) utrzymanie ewide'ricji : " 
a) przedsiębiorstw, . w~twarzających lub prze

twarzających przedmioty, podl egające podat
kom pośrednim lub : opłatom monopolowym, 

b) przedsiębiorstw korzystających z ulg w spła
cie podatków pośrednich lub opłat monopo' 
lowych, 

c) detalicznych i hurtownych sprzedaży wyrobów 
monopolowych oraz wyrobów alkoholowych; 

10) zwalnianie oleju mineralnego od podatku 
w .całości lub w części w wypadkach niezastrzeżo
nyth wyraźnie decyzji wyższej instancji; 

11) przyznawanie za przepisanem zabezpiecze
niem w ramach ustawowych okresów kredytowania 
podatków pOŚTednich i n a leżności monopolowych 
do wysokośc i 5.000 zł . ; 

12) udzielanie zezwoleń na loterję fantową do 
kwoty 1.000 zł. kapitału gry przy zastosowaniu się 
zresztą do obowiązujących w tej mierze przepisów; 

13) wydawanie zezwoleń na pobór spirytusu do 
preparatów leczniczych i naukówych oraz dla aptek 
i szpitali; 

14) ,zatwierdzanie zastępców w koncesjonowa
nych przedsiębiorstwach sprzedaży wyrobów mono
polowych oraz kierowników we wszystkich przedsię
bIorstwach podlegających kontroli skarbowej; 

15) wykonywanie ,z własnej inicjatywy lub też 
na zlecenie władzy przełożonej poza wymienionemi 
wypadkami także innych czynności w zakresie po
datków pośrednich i ,monopoli państwowych ' oraz 
w innym zakres ie (cło) celem zabezpieczenia intere
sów Skarbu Państwa. Wszelkie nadzwyczajne czyn
ności, powzięte z wlasnejinicjatywy, powinny być 
podane do wiadomości izby skarbowej. 

§ 67. Do zakresu działania naczelnika urzędu 
sk. akcyz i mon. należy : 

a) kierownictwo urzędu , decyzja w sprawach 
. należących do właściwości urzędu (§ 66) 

' j kontrola podwładnego personelu tak urzędu 
jak j kontroli skarbowej ; 

b) osobista rewizja i kontrola wszystkich p rzed
siębiorstw, wytwa'rzających artykuły podlega
jące . akcyzie względnie stanowiące przedmiot 

mo'nopoiu państwowego oraz więks~ych zcikła
.d6w ba.rg.llowych, prywatnych, tudzież wszyst-
kich ż~~łac;lów monopolowych; , . 

c) weryfikacja przedsiębiorstw, w myśl obowią
zują~ychustaw i przepisów; 

d) załatwian~e tajnych i poufnych spraw ogól
nych i personalnych; 

e) prowadzenie ważniejszych dochodzeń skar
bowo"l<arnych i dyscyplinarnych; 

f) ustawi~mie , tarowanie i kontrola działalno~i 
aparatów kontrolno-mierniczych w przedsię
biorstwach; 

g) kontrolowanie czynności podwładnych orga
nów kontroli skarbowej w wytwórniach i za
kłędach handlowych (§ 66) osobiście oraz 
zapomocą sprawdzania dzienników służbo
wych; 

h) pouczanie podwładnego personelu; 
i) wydawanie zarządzeń celem rychłego pra

widłowego biegu urzędowania; 
j) kontrolowanie wszystkich ksiąg i zapisków 

prowadzonych w urzędzie; , 
k) lustracja czynności kancelaryjnych inspektorów 

oddziałów kontroli skarbowej i urzędników 
eksponowanych . w terminach , i w SPO'SÓD 
w . dotyczących instrukcjach wskazany_ 

§ 68. Czynności urzędu sk. akcyz j monopolów 
obejmują następujące 4 działy: 

1) administracyjny, 
2) akcyzowo-monopolowy, 
3) karny, 
4) rachunkowy. 

§ 69. Do działu administracyjnego należą spra
wy osobowe i dyscyplinarne podwładnych urzędników, 
ogólna kontrola działalności organów kontroli skarbo
wej, sprawdzanie dzienników służbowych urzędników 
kontroli skarbowej, sprawdzanie rachunków kosztów 
pod r oży i diet, statystyka roczna o działalności urzędu 
inspektorów i oddziałów kontroli skarbowej, wypłata 
poborów służbowych, diet i kosztów podróży, wreszcie 
wszelkie sprawy dotyczące kancelarji urzędu. 

§ 70. Do działu akcyzowo-monopolowego na:
leżą sprawy dotyczące zakładów handlowych sprze
dających artykuły podległe opłatom akcyzowym, 
sprawy loteryj fantowych, sprawy plantacyj tytonio
wych, wydawanie koncesyj i patentów, zażalenia 
(rekursy) w sprawach koncesyjnych, zastępstwa kon
cesyjne, sprawy dodatków (opIa t komunalnych do 
patentów akcyzowych), sprawy dotyczące komisji 
antyalkoholowej, ewidencja zakładów handlowych, 
sznurowanie (parafowanie) przepisanych rejestrów 
kontrolnych dla tych zakładów. 

Referent działu akcyzowo-monopolowego pro- , 
wadzi ewidencję zakładów przemysłowych, znajdu
jących ' się w okręgu urzędu, a podlegających kon- ' 
troli skarbowej, inwentarz i ewidencję przyrządów · 
kontrolnych, ewidencję kontroli działania aparatów ' 
mierniczych, przechowuje akta ' weryfikacyjne, . spraw
dza dokonane obliczenia i wymiary naczyń w przed~ . 
siębiorstwach, załatwia sprawy techn iczne, wreszcie 
wydaje . zezwolenia na pobór spirytusu do celów 
technjcznych~ " . ' 

• 
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§ 71 . Do działu karnego należy prowadzenie 
dochodze'ń skarbowo-karnych, wydawanie orzeczeń 
karnych, prowadzenie ewidencji i statystyka spraw 
karnych, obrona prawna interesów skarbowych w są
dach w sprawach karnych skarbowych (pełnomocnicy 
skarbow)), czuwanie nad magazynem i likwidacją 
ko'nfiskat i dowodów rzeczowych, zarządzanie licyta
cji i ściąganie grzywien. 

§ 72. Do działu rachunkowego należy: kontrola 
patentów i wymiaru dodatkowych opłat akcyzowych 
i komunalnych od wyrobu, kontrola dodatkowego 
opodatkowania produktów znajdujących się w obiegu 
handlowym przy podwyższeniu opłat akcyzowych, 
kontrola kredytów i odroczeń podatkowych udzielo
nych przedsiębiorcom , kontrola obrotu produktami 
podlegającemi opłatom akcyzowym '(ś\}'iadectwa prze
wozowe, listy konwojowe i t. d.), parafowanie l poświad
czanie przepisanych ksiąg i rejestrów fabrycznych, 
sprawdzanie wykazów rachunkowych i odpisów kSiąg, 
protokółów denaturacji spirytusu środkiem szczegól
nym, obrachunków wina, piwa i drożdży, przepisa
nych wykazów statystycznych, rewizyj obrachunko
wych W pr;:::edsiębiorstwach, o ile protokóły obnkhun
ków wpływają do urzędu, prowadzenie statystyki wy
robu i obrotu artykułów podlegających opłatom akcy
zowym lub monopolowym, prowaózt!niewykazu go
rzelń J innych zakładów przemysłowych, podlegają
cych kontroli skarbowej, wreszcie czuwanie nad na-

. Jeżytem ściągąniem należności i;lkcyzowo-monopo· 
lawych. 

Kasy skarbowe. 

J. Organizacja i zakres działania kas sl<arbowych. 

§ 73. Kasy skarbowe pobierają i przechowują 
pieniądze i inne walory na rachunek Skarbu Państwa, 
dokonywują wypłat na podstawie właściwych poleceń 
i prowadzą rachunkowość wpływów i wydatków pań
stwowych. 

Kasy skarbowe prow~dzą księgi biercze danin 
publicznych i wykonywują przymusowe ściąganie za
ległości podatków oraz opłat. 

'Kasom skarbowym mogą być poruczane niektóre 
czyńności bankowe ' i tym podobne. 

Kasy skarbowe zaopatrują urzędy oraz dystry
butorów i poszczególnychpabywców w znaki war
tOściowe. 

Ponadto kasy skarbowe przyjmują i wydają 
sumy depozytowe, komunalne i fundusze specjalne 
i prowadzą księgi obrotu tych sum. 

W miarę osobnych zarządzeń kasy skarbowe 
sprzedają i skupują państwowe papiery wartościowe, 
p.ośredniczą w ich konwersji i innych operacjach oraz J 

opłacają kupony. 

. § 74. Kasi skarbowe podlegają izbom skarbo
wym, które wykonywują nadzór nad kasami bądź t o 
bezpośrednio, bądź też za pośred nictwem urzędów 
skarbowych. 

, Przy kasach skarbowych mogą być otwierane 
ł<asy pomocnicze. 

, § .75. 'Kasy skarbowe mogą pobierać wpływy 
na rachunek innych kas państwowych, a w niektórych 

wypadkach, określonych w osobnych rozporządze· 
niadi, mogą dokonywać wypłat na rachunek tych kas. 

Kasy skarbowe mogą również na zasadzie 
osobnych przepisów dokonywać obrotów za pośre
dnictwem Banku Polskiego oraz Pocztowej Kasy 
Oszczędności. 

§ 76. Czynnościami kasy skarbowej . kierują 
naczelnik kasy i księgowy, względnie ich zastępcy. 
Obydwaj są odpowiedzialni solidarnie za wszelkie 
czynności kasowe i podpisują wszelkie pisma urzę
dowe oraz sprawozdania i rachunki kasowe. Obok 
niCh w kasach urzęduje personel pomocniczy (skar
bnik, kontroler i t. p.), stoso~nie do wyznaczonego 
etatu. 

§ 77. Naczelnik kasy jest głównym zwierzchni
kiem personelu i administratorem potrzeb kasy, kie
ruje wraz z księgowym jej czynnościami, odpowiadji 
solidarnie z księgowym za całość przechowywanych 
sum i walorów, za prawidłowe prowadzenie rachunkq
wości i za terminowe dostarczanie sprawozdań i wy
kazów. 

W szczególności do naczelnika kasy należy: 
a) prowadzenie akt osobowych wszystkich pra~ 

cowników kasowych i kwalifikowanie tych 
pracowni ków w porozumieniu z księgowym, 
który swym podpisem stwierdza zgodę na 
opisanie kwalifikacyjne. Księgowy jest upraw
niof!Y podać VI opisaniu kwalifikac;yjnem 
odmienną swoją opinję; 

b) podział czynności pomiędzy pr3cowników kasy 
w porozumieniu z księgowym i baczenie, aby 
praca była równomierną; . 

c) zaznajamianie urzędników z n owe mi prze-
pisami i instrukcjami; -

d) zwracanie uwagi na to, aby .interesanci byli 
załatwiani możliwie szybko i uprzejmie; 

e) otwieranie i przeglądanie wszelkich pism. 
otrzymanych przez kasę, bezpośrednie za
łatwianie ich lub przeznaczanie do załatwie
nia innym urzędnikom. Otwieran ie przesyłei5 
pienięźnych i wartościowych m:::>że być dQ
konywane przez naczelnika kasy tylko 
w obecności księgowego; 

f) przechowywanie pism poufnych, kluczy do 
odczytywania szyfrowych depesz, uwierzytel
nień i wzorów podpisów osób uwierzy teJ
nionych; 

g) piecza nad zaopatrzeniem kasy VI odpowiedni 
zapas gotówki, znaków wartościowych, tu~ 
dzi eź potrzebne rekwizyty, księgi, druki i ma
terjały piśmienne; . . ' J 

h) czuwanie nad bezpiecu:ństwem skarbca, wy
jednywanie potrzebf'Jej ku ternu straży ' wof
skowej lub policyjnej; . 

i) staranie się o odpowiednie pomieszczenie 
dla kasy i skarbca, piecza nad dobrym sta~ 
nem lokalu i inne czynności natury gospQ
darczej; 

j) prowadzen ie księgi skarbca, tudzież księgi 
inwe ntarza ruchomości i utensylij kasowych; 

k) przechowywanie kluczy od jednego zamka 
od skarbca i szaf opancerzonych, każdorazo
we otwieranie i zamykanie skarbca i szaf -
łącznie z księgowym; 
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I) ()becnoś~ pr~y rewizjach kasy; 
I) nie?:włoc:zne zawiadamianie na~zęlnlka urz~du 

ska rbowego podatków i opłat tudzież Izby 
skarbowej o wszelkich . ważniejszych wypad· 
kach w kasie, jako to: znaczniejszych defi
cytach, nadużyciach urzędników, pożarze, ra
bunkach, krad zieży i t.. p.; 

m) czu wanie nad terminowem wysyłaniem wszel
kich sprawozdań i wykazów do odpowiednich 
urzędów; 

n) prowadzenie ewid~ncyjneg() zapisku na klu
cze kasowe; 

o) wykonxw~nie wszelki <; h innych C::~ył'll1ości, 
z l e~ony~h !TIIJ specjallnemi pr~epi$ąrnl~ 

§ 78. W kasach mniejszych, o niew:elkich 
obrotach, naczelnik kasy sprawuje też czyr.nośc i 
kasjerskie , (;?lłkowicie lub częściowo (pobory lub 
wypłaty). . 

.§ 79. Księgowy jest kk:rowrii1~iem' rąchunko
wo~~i, odpQwiedz;illlflym~a te rminowe i prawidłowe 
prowadzenie wszelkich ksiąg, rachunków, zestawień, 
wyciągów i sprawozdań. Osobiście prowadzi naj
Wii.li nięjsze księ:gi i rąr;:hunki , W rE;l~u ksi Ej gowego 
/;n!;l jduji'.'\ :?I~ kluc;l:e o.d drl.lgiego ząmkasl~ąroca i od 
~~gf Opi;lOCefi:O nych, Jeżeli sl;afy opąncerzonę są 
o trzech uHnkąch n<,ltenq:a!'i n?lczelnik kCilsy P9~iądą 
kluCle od zamków górnego i środkowęgQ, księgowy 
2?\Ś kh,l~~e od dolnego zi;lmka. 

Ksi\:lgowy uqęstniczy w kl1żdorazowem otwie
raniu i zamykaniu szaf opancerzonych i skarbca i PO
nosi łączną z naczelnikiem kasy odpowiedzialność 
~~ b~4p i ef;Z f:ń stwQ i całaśt fLlnduszów skarbowych, 
P9dpisuje obok naczelnika kasy sprąwQ~da.nia i innę 
pisma u rzędowe, wszelkie rachunki, d zienniki i wy
kazy i jest Obecny prlY n~wizji kasy. 

Ponadto współdziała z naczelnikiem kasy w czyn
nościach ; wymieniony eh . w § 77, Q ile wymagaj~ jel!Jo 
uczestn ictwa. 

§ 80. Księgowy jest zastępcą naczelnika kasy 
'na wypa dek jego nieobecności i wówczas należą do 
niego wsze lkie prawa i obowiązk i nacze lnika. Prezes 
izby skarbowej może jednak do zastępstwa nieobec
nego nacze lnika kasy delegować innego urzędnika 
skar bowego. . 

W razie n ieobecności księgowego, lub w razie 
delegowania go do zastępstwa nieobecnego naczel
nika kasy, obowiązki księgowego przechodzą na naj
starszego hierarchicznie urzędnika względnie na 
urzędn i ka , wyznaczonego przez prezesa izby skar
bowej_ 

W razie wyznaczenia księgowego na zastępcę 
na~zelnika kasy, klucze naczelnika otrzymuje nie 
księgowy, lecz urzędnik , wyznaczony na zastępcę 
księgowego. . 

. § 8t. Skarbnik dokonywa wypłat lub p rzyj
muje wpłaty, prowadząc przytem niektóre księgi kcl'
$owe, . Z wyjątkiem dzlennikÓw .przychodu I rOlcho
du,a n ad to w rniar~ potrzeby wykonyw <:l także inne 
~lynności l pol~cenia n~. c:z;elnika kasy. 

Nieobecnego sl<crbnika zfl5t~puJe jeden z lJrz~d
nlków kasy, wyznaczony prz~z !1acze l l1 i ~a kasy w po~ 
rmumltsniu z ksiflgowym. . 

§ ~2. Pomocnicy l{si~gowęgo (kontr() le~:l:y, asy
stenc.:i rachunkowi,' nH:hrnlstrze) prowad7:ą pod i '=':9Q 
1~lerunkj e rn PQszqególn~ r~chunki I ksl~91, stosownie 
do podzi<l!u czynności, sporządzonego przez n~clel· 
nikQ w porozumieniu ~ ksif;lgo.wym. 

§ 83. Inni um:dni~y PQmocnl<:zy wykonywl.IJq 
czynności poru \:zo ne im prze;,: llą(;2;elnl ka kasy w po· 
rozLJrnięlliu ~ ksi~gowym pod kierunkiem tych Yrz~cl 
ni~~ów, którym do pomQcy Sq przyd?ielęnl. 

§ 84. Woźni czuwają nad bezpi.e ~zeństw~!'I1 
kasy i SktHbc~ , p ełnii;\c dyżury, lJeu~strii cz (\ w prze7 
nOSZę!Jiu I p rzewoieniu sum pięni~żny<:h i inny(;h 
wa lo rów, p om!;lgt.l j ą W Iic:ze niu piąni~d~y i W l,jp f ze· 
daży ~naków stemplowy<;h i bl"nkietów wekslowy( h 
Ofln dbają Q c:~ystQŚĆ w lok~ liłc h ur~~dowych . 

§ 85. Szczegółowfł postanowięn i a o prowad~e~ 
niu czynnośc i I<asowych i rąchul'lkowości ;l:ąwa rtę . 3C\ 
w osobnych instrllkc;:j~ch ka$Qwych. 

II, St9sunelc !cąs ~k~rbQwych ~\'ł yrzQdów Pi}!'$tWQwy~ł1 
i związków komunplnyc:;h z szqzea61nęm ~wz9h. t:I " Ię, . 

. niem stosui1k~ 40 U1'~~~O"" !ika~bowyc; h. -, . 

§ 86. Kasy s!<:ąrpowlil pobiĘlr~jii wpłyWY · fil 
fi'l<:hun ek Url('lQÓW pań !ltw~wYCh ęr~~ cled!atki cl ę 1'0-
datków pań !§twgwy<;:h na rle~l xwi!;lzk6w kornYflil l· 
nych i uskuteczniają wypłaty nfl pędst€lwię . i ęh l l ęj' 
ceń, udzielając im w zakresie odnośnych wp/at i wy
płat wszelkich wyjąśnień w ~s l ądnie przesyłając im 
stosowne zawiadomienia. . 

§ 87. Kąsy ::Ikarbow~' pr(;)Wqlih:ą k§iEJgi p. i ~ rl; ~1 
cl~l'Iin publiemy~h, zĘlłGi.onę przez włacb:e wymia rQ
wa i pr~ąr')f,ow~ dz/:lią w k~j§gąe.h ty <;h ~m i a ny tylkg 
na pgdlitąwi~ piSiernnych ~<;lwiądornlefl, L!d~ i ę l iil I'!Y~ 1'ł 
im przez t~ wI1lld~~. 

Ponadto kasy przep rowadzają przez se kwestra
torów przymusowe ściąganie za l e głości podatków 
i opłat na podstawie upoważnień naczelników urzt;
dów skarbowych. 

§ 86. Nadzór nad .sprawnością akcji przymu
sowego ściągania zaległości podatków i o płat wyko
nywa naczelnik urzędu skarbowego podatków i ópłat 
skarbowych lub jego zastępca i ponosi za tę akcję 
odpowiedzialność wespół z kierown iczymi urzędnika
mi kasy. W tym zakresie może żądać wiadomości 
o wpłatach podatkowych o raz o postępie akcji egze
kucyjnej i w porozumieniu z kie rowniczymi urzędni
kami kasy wydawać stosowne zarządzenia, zmierza
jące do wzmocnienia akcji egzekucyjnej p rzez przy
dzielenie personelu .z urzędu ska rbowego bądź też 
przez użycie niezatrudnionego w pełni w danym 
czasie personelu kasy, jed nak pod warunkiem, że 
pilne i konieczne agendy kasowe na tern nie ucierpią. 

W razIe różnicy zdań co do. moillwoś<;:l użyc ia 
W danyrn cZ(;lsle personelu kasowego do czynności 
egzekucyjnych. rozstrzyga izba skeHbowo. I 

. ' 

.' 
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Ponadto naczelnikowi urzędu skarbowego przy
sługuje prawo nadzoru nad prawidłowem i termino
wem prowadzeniem przez kasę ksiąg bierczych po
datków i opłat. 

§ 89. W miejscowościach będqcych siedzibą 
dwu lub więcej urzędów skarbowych podatków 
i opłat (urzędu opłat stemplowych), mogą być utwo
rzone osobne urzędy egzekucyjne celem prowadze
nia akcji przymusowego ściągania zaległości podat
ków i opłat. Przy urzędzie egzekucyjnym może być 
uruchomiona kasa poborowa. 

Naczelnikowi urzędu egzekucyjnego przysługuje 
prawo nadzoru nad prawidłowem i terminowem pro
wadzeniem przez kasę poborową ksiąg bierczych · 
podatków i . opłat. 

§ 90. Naczelnik urzędu skarbowego podatków 
i opłat skarbowych sprawuje ogólny nadzór nad per· 
sonelem kasy pod względem zachowania się w biu
rze i poza biurem tudzież przestrzegania godzin 
urzędowych, interwenjuje w razie zażaleń publicz
ności na nieprawidłowe działanie kasy i w tym za
kresie, jak również w zakresie określonym w § 88 
jest uprawniony i obowiązany do donoszenia izbie 
skarbowej o swych spostrzeżeniach. 

.§ 91. Naczelnik urzędu skarbowego podatków 
i opłat skarbowych wydaje swą opinję w opisaniach 
kwalifikacyjnych urzędników kasy. 

W wypadkach uzasadnionych podejrzeń o na
dużycia . w kasie naczelnik urzędu skarbowego po· 
winien samodzielnie przeprowadzić niespodziewaną 
rewizję kasy i o powodach tejże rewizji oraz o jej 
wyniku donieść izbie skarbowej. 

Postanowienia końcowe. 

§ 92. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 1927 ' r. Z tymże dniem tracą 
moc obowiązującą przepisy dotychczasowych rozpo
rządzeń wykonawczych do ustawy o tymczasowej 
organizacji władz i urzędów skarbowych w zakresie 
unormowanym niniejszem rozporządzeniem. 

§ 93. . Terytorjalny zakres działania władz i urzę
dów skarbowych określony dotychczas obowiązujące
mi rozporządzeniami utrzymuje się nadal w mocy. 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

589. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, -Prze
mysłu i Handlo oraz Rolnictwa 

z dnia 9 lipca 1927 r. 

w sprawie ceł wywozowych. 

Na za.sadzię art. 7 a) ustawy z dnia 31 lipca 
1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków cel
nych (Dz. U. R. P. NI! 80. poz. 777). zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Pozycję 242 taryfy celnej w zakresie "wy
, wozu" w brzmieniu ustalonem w § 1 rozporządzenia 

z dnia 28 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. NI! 76. poz. 536) 
uzupełnia się przez dodanie następującej uwagi: 

"U W F\ G F\. Szmaty, skrawki tkanin, stare: liny. 
powrozy i sznurki; skrawki papieru i makulatura, 
wymienione w poz. 242, za pozwoleniem Min. Skar-
bu. . .. bez cła". 

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

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski . 
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