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ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU,
. PRZEMYSŁU l HANDLU ORAZ ROLNICTW A

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A

z dnia 20 czerwca 1929 r.

z dnia 12 czerwca 1929 r.

W sprawie uchylenia

o ulgach celnych dla maszyn, aparatów i t. zw. walczaków, nie wyrabianych w kraju.

cła

wywozowego od oWla.

Na podstawie art. 7 ust. a) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków
Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnIa , celnYCh (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun- co na stę puje:
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
się co następuje:
§ 1. Uchyla się cło wywozowe od owsa, wobec czego poz. 248 taryfy celnej wywozowe,j (Dz. U.
§ 1. Przy przywozi'e:
R. P. z 1925 r. Nr. 76, poz. 536) otrzymuje następują
a) maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju, ce brzmienie:
o ile stanowią część składową nowoinstaloNazwa towaru
Cło od 100 kg.
wanych kompletnych urządzeń odd ział ów Pozycja taryfy
celnej
zł.
gr. ,
zakładów przemy sł owych lub mają służyć
do obn iż enia kosztów wzgl ędnie zwięks z e
ow,i es
248
bez cła
nia produkcji przemy sł owej i rolnej, może
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży~
być stosowane cło ulgowe wynoszące 25%
cie z dnie m 1 lipca D29 r. Jednocześnie kaci moc !
cła normalnego (auto nomic znego ).
Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem obowi ązującą rozporządzenie Ministrów: Skarbu.
Przem ys łu i Handlu ora2 Rolnictwa z dnia 29 wrześ
Przemysłu i Handlu orzeka, czy ulga celna będzie zania
1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowe-'
stosowana;
go ,od owsa (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 768).
;
h) t. zw. "walczaków" t.j . .zbiorni'ków pary
i wody do k otłów wodnorurkowych, obję Kierownik Ministerstwa Skarbu: I~nacy Matuszewski:
t ych poz. tar. celnej 152 p. 1, niewyrab ianych w kraju, może być zastosowane na p od- Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
stawie pozwoleń Mi'n isterstwa Skarbu cło Minister Rolnictwa: K . Niezabytowski
ulgow.e, wynoszące 25% cła normalnego
(autonomiic znego) .
W stosunkach z pańs twami, które bę dą podlega401.
ły postanowieniom ro z porządzenia z dnia 25 stycznia
1928 r. w spra wi'e ceł maksymalnych (D z, U, R. P.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY
Nr. 9, p oz, 66), cło ulgowe, za pozwoleniem MinisterI OPIEKI SPOŁECZNEJ
stwa Skarbu, będzie wynosiło 25% cła maksy malnego.
z dnia 12 czerwca 1929 r.
§ 2. Prz edłuża się do dnia 31 grudni'a 1929 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie obwłącznie wa żność pozwol eń Ministerstwa Skarbu, wyniżenia wkładek zakładów pracy oraz podwyższenia
danych na p odstawie rozporządzenia z dnia 24 grud- norm z a siłków, ustanowioBych w ustawie z dnia
'nia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 958).
18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
§ 3. Za towary, które na podstawie niniejszego
rozporządzenia mogłyby korzystać z ulg celnych, lecz
Na podstawie ust. 3 art. 9 ustawy z dnia 18 lipktóre zostaną oclone w czasi'e od dnia 1 lipca 1929 r. ca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobQóa
do dnia 31 grudnia 1929 r . włącz nie bez zas tosowa- (Dz. U. R. P. Nr. 67, po z. 650) na wni<?sek Zarządu
nia ulg celnych, może b yć zwrócona ' ró żnica należ 'Głównego Funduszu Bezrobocia zarządza się co na- I
ności między cłem norm aln em a ulgOWE m, o ile t ożsa 
stępuje:
.
.
mość maszyn, aparatów i t. zw . "walczaków" zostanie
stwierdzona przy ocleniu i o ile ulga celna na po'a sta§ 1. O bniża się o 10% wys okoś ć wkładek usta. '
wie niniejszego r ozporządzen ia zostan ie przyzn ana.
nowi'oną w ~rt. 7 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P;
~ 4. Rozpo rządzenie niniejsze wchodzi' w ży
Nr. 67, po.?;. 650) oraz p o dwyższa się o 10% normy
cie z dniem 1 lipca 1929 r. i obowiązuje do dnia 31 zasił ków ustanowione wart. 11 tejże ustawy.
grudnia 1929 r. włącznie.
§ 2. R o zporządzenie niniejsze wchodzi w ży
Kierownik Ministe'rstwa Skarbu: I ~nacy Matuszewski
cie z dniem 1 lipca 1929 r.
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prystor
,
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszew.ki
>

