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661.
ROZPORZĄ

ZENIE MINISTRA SKARBU

z dnia 18 listopada 1929 r.

o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie organizacji
Państwowego Monopolu Tytoniowego (Dz. U. R. P.
Nr. 65 1 poz. 507).
Na podstawie art. 17, 19 i 62 ustawy z dnia
l-go czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz.
U. R. P . Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje:
§1. W postanowieniach rozpo'rządzlmia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie
organizacji Pańs twowe g o M onop o-lu Tytoniowegu
w wykonaniu ustawy z dnia 1 c zerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 507)
wprowadza się następujące zmiany :
1) Paragraf 8 wspomnianego rozpor,ządzenia
otrzym uje nast ępujące br zmienie :
" P ańs two w y Mon opol Tytoniowy będzie o:dpisywał corocznie z osiągniętego zysku :

t,

l'
\

b) łącznie nie więcej niż 2 % na fundusz uprawy tytoniu i inne fundusze związane z działa-lnością Państwowego Monopolu Tytoniowego.
Minister Skarbu może , na wniosek Dyrekcji
Polskiego Mon opo,i u T y toniowego, przeznaczyć z czystego zysku odpowiednią część na powiększenie ka- .
pitału ' ,brotowego Państwowego Monop olu Tytoniowego".
3) W pa ra grafie 15 wspomnianego rozporzą
dzenia skre śla się zda rtie k oń c o we o brzmieniu:
" Ogólny wydatek roczny na remun e,r a cje nie może
przekraczać 5 % czystego zysku fabrykacyjnego,
a obliczonego w~dle § 6" .

§ 2. Nini e'jsze rozpor z ądzenie wchodzi w
cie z dniem o głoszenia .

sz kalnych.
.
b) 3 % od w art oś ci murowanych zabudowań fabrycznych.
c) 5 % od warto ś ci zabudowań drewnianych,
d) 10 - 15 % od wartości maszyn i
e) 10 % od wartości innych ruchomości.
Jako wartość należy przyjąć pierwotną cenę
nabycia, wz·g,lędnie własny koszt wzniesienia.

B. na fundusz ubezpieczenia od
tarnych:

klęsk

elemen-

1 % od wartości posiadanego majątku i to dopóki fundusz ten nie osiągnie wysokości równei 10 %
wartości bilansowej m aj ą tku, poczem dotowanie funduszu ubezpieczeniowego ulega przerwaniu, a wznawia się w razie obniżenia się wskazanego wyżej
stosunku".
.
2) Paragraf 9 w5'pomnianego rozporządzenia
otrzymuje następujące brzmienie :
" Za zg odą Ministra Skarbu Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego może użyć z czystego
zysku:
a) nie więcej niż 5 % na nagrody pieniężne, zapomogi i cele opieki społecznej dla pucowników Państwowego Monopolu Tytoniowego,

WarSlawa

Drukarnia

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

•

•
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Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
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A. na fundusz amortyzacyjny:
a) 2 % od wartości murowanych zabudowl ań mie-

r

Nr. 87.

Dziennik Ustaw. Poz. 661 i 662.

1324

z dnia 4 grudnia 1929 r.

w sprawie

częściowej

zmiany taryfy celnej.

Na podstawie art. 7 punkt i) ustawy z dnia
31 lipca 1924 r . w przedmiocie ure gulowa nia stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
się co następuje:

§ 1. Po'z ycja 55 punkt 12 taryfy celnej (Dz. U.
R. P. z 1924 r. Nr. 54, poz. 540) otrzymuje brzmienie
podane niżej, przyczem stawka celna rozumie się
w nowej jednostce pieniężnej (Dz. U. R. P. z 1928 r.
Nr. 26, po'z. 241):
Pozycja taryfy
celnej

55 punkt 12

Nazwa towaru

Cło

od 100 kg.

złotych

Skóra do wyrobu grempli. gońców czółenkowych, cholew
i rzemieni rozdzielczych do maszyn włókienniczych dla odpowiednich fabryk - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu

26.-

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia .
Kierownik Ministerstwa Skarbu : Ignacy Matuszewski
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

Tłoczono

Oszcz~dności

z polecenia Ministra

H!! 30130.

Sprawiedliwości.

48760

P

Cena 1 zł. 25 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynos i ć będz i e 8 zł. kwartalnie. Urzędy '
i instytucje państwowe opłacać będą 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tY20dnie przed rozpoczęciem każ
dego kwartału.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnello kolejnel!o numeru.

