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Dziennik Ustaw. Poz. 340, 341 i 342.

§ 2. Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1
niniejszego rozporządzenia uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazo
wo przez upoważnione do tego urzędy celne na pod$taWlie zaświadczeń związków eksportowych, po
stwierdzeniu wywozu towaru zagranicę.
§ 3. Kwity wywozowe opiewają na okaziciela,
zachowqiąc ważność na przeciąg 9 miesięcy od daty
ich wysŁawienia i mogą służyć do uiszczenia należ
ności celnych za wszelkie towary sprowadzane z zagranicy w każdym z urzędów, upoważnionych do
wystawiania kwitów.

§ 4. Wykazy związków eksportowych. uprawnionych do wydaw4nia powyżej wymienionych zaświadczeń, będą ustala ne przez Ministra Skarbu
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu
j ogłasza ,ne w Dzienniku Urzędowym "Monitor
Polski".
§ 5.

31 marca: 1930 r. (Dz. U. R. P. ~r. 20, poz. 183) za- :
co n astępuje:
.

r. ządzam

§ 1. Nadzwyczajny 10% dodatek do niektórych podatków i opłat stemplowych, ustano'w iony
r ozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 marca
1929 r . (Dz. U. R. P . Nr. 26, poz. 272) nie będzie pobierany do ,podatku o.d kapitałów i rent uiszczanego
p oczynając od 1 lipca 1929 r.
Należności z tytułu podatku od kapitałów i rent,
które w dniu 30 czerwca 1929 r. będą stanowiły zale głość, zostaną pobrane po 30 czerwca 1929 r. łącz
nie z nadzwyczajnym 10%-o wym dodatktiem.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 lipca 1929 r.

ży

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy MatJ.lszewskź

Przepisy wykonawcze do niniejszego rO;1:wyda Ministe r Skarbu.

porządzenia

342.

§ 6. R ozporządz en ie niniejsze wchodzi w ży
cie S-go dnia po ogłoszeniu i obowiązuje aż do odwołania. Jedno cz eśnie uchyla się rozporządzenie Ministrów: Skarbu. Przemysłu i Handlu oraz Rolnictw a
z dnia 3 w rześn ia ł 928 r. {Dz. U. R. P . Nr. 82, p oz. 728).

ROZPORZĄPZENIE

MINISTRA REFORM
ROLNYCH

z dnia 24 maja 1929 r.

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

Minister Rolnictwa: K.

Nżezabytowski

ROZPORZĄDZENIE

§ 1.
Turku.

zmieniające rozporządzenie

Ministra Skarbu z dnia
30 marca 1929 r. w sprawie poboru w okresie od
1 ltwi,e~nja .929 r. 40 31 m~rca 1930 r. nadzwycza jnego 10% dodatku do niektórych podatków i opłat
slemplowych.
Na zasadzie art. 10 i 12 ustawy skarbowej
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6 zł.

~U*Qwe

pocztoWf!j

Ziem-

Państwowa.

Znosi

się

Powiatowy

Urząd

Ziemski w

§ 2. Wb,cza się powiat turecki do wła,śclwP
terytorjalnej P owiatow,ego Urzędu Ziemskiego
w Kole.

ści

§ 3. Rozporządzenie nin iejsze wchqdzi \f ży
de z dniem 1 lipca 1929 r.

dnia

2S marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do

Drukarnia

UrzędJ,1

stępuje:

MINISTRA SKARBU

z dnia 14 maja 1929 r.

Warszawa.

Powiatowego
skiego w Turku.

Na podstawie art. 21 ustaw y z dnia 11 sierpnia 1923 roku o zakresie dz iała nia Ministra R~form
Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich
(Dz. U. R P. Nr. 90, poz. 706) zarządzam co ną.

341.
ł

zniesienią.

w sprawie

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski

Minister Reform Rolnych: Wito/ej. St.ani,ewicz

Tłoczono

z polecenia Ministra Sprawiedli\\ ości . .

Kąsy Oszczę"'ności

N2 30130.

4627Ó p"

Cena 25 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R . P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje pa,ńs!wowe opłacają
Pren.um e ratę uisz):z a ć n ależy n a jpóźniej na 2 ty ~odnie przed ro zpo l: zęcicm k<.lideio kwartalu.
.
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Rekl<.lD1a,t;je z p!>wodu nięotrzymania poszc7. ęgmny ch numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właś,ciwych I,Irzęlll8.w
niezwłoczpie p,q otrzł'lPiJIli.ll Das.~ępDe&O kolejl,leio nymer».

