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§ 1. Znosi się istniejący w okręgu admini
stracyjnym Izby Skarbowej w Brześciu n/B. urząd 
skarbowy podatków i opłat skarbowych na powiaty 
brzeski i kamień - koszyrski z siedzibą w Brześciu 
nlB., a na jego miejsce tworzy się dwa nowe urzędy 
skarbowe podatków i opłat skarbowych - jeden na 
obszar powiatu brzeskiego z siedzibą w Brześciu 
n/B. i drugi na obszar powiatu kamień - koszyrskie
go z siedzibą w Kamieniu - Koszyrskim. 

§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę
du skarbowego podatków i opłat skarbowych prze
chodzą do terytor.jalnie właściwych nowoutworzo
nych urzędów skarbowych podatków i opłat skarbo
wych. 

§ 3. Istniejącą dotychczas przy urzędzie 
skarbowym podatków i opłat skarbowych na powia
ty brzeski i kamień - koszyrski w Brześciu n/B. ko
misję szacunkową do spraw podatku przemysłowe
go znosi się i równocześnie tworzy się dwie nowe 
komisje szacunkowe do spraw podatku przemysło
wego, każda o składzie: 8 członków i 8 zastępców, 
a mianowicie: jedną komisję - na powiat brzeski 
z siedzibą przy urzędzie skarbowym podatków 
i opłat skarbowych w Brześciu n/B., .oraz drugą -
na powiat kamień - koszyrski z siedzibą przy urzę
dzie skarbowym podatków i opłat skarbowych 
w Kamieniu - KoszYliskim. 

§ 4. Istniejącą dotychczas przy urzędzie 
skarbowym podatków i opłat skarbowych na powia
ty: brzeski Lkamień - koszyrski w Brześciu n/B. ko
misję szacunkową do spraw podatku dochodowego 
znosi się i równocześnie tworzy się dwie nowe ko
miSje szacunkowe do spraw podatku dochodowego 
każda o składzie: 8 członków i 8 zastępców, a mia
nowicie: jedną komisję - na powiat brzeski z sie
dzibą przy urzędzie skarbowym podatków i opłat 
skarbowych w Brześciu n/B., drugą - na powiat ka
mień - koszynski z siedzibą przy urzędzie skarbo
wym podatków i opłat skarbowych w Kamieniu
Koszyrskim. 

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

Kierownik Ministerstwa Skarbu: I~nacy Matuszewski 

488. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 9 sierpnia 1930 r. 

w sprawie zmian granic okręgów administracyjnych 
urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwo
wych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej 

w Brześciu n/B. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz.P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarządzam 
co następuje: i 

§ 1. ' Obszar powiatu kamień - koszyrskiego 
wyłącza się z okręgu administracyjnego urzędu 

skarbowego akcyz i monopolów państwowych 
w Brześciu nlB. i zarazem włącza się ten powiat do 
okręgu administracyjnego urzędu skarbowego akcyz 

. i monopolów państwowych w Pińsku. 

§ 2. Obszar powiatu kobryńskiego wyłącza 
się z okręgu administracyjnego urzędu skarbowego 
akcyz i monopolów panstwowych w Pińsku i zara
zem włą.cza się ten powiat do okręgu administracyj
nego urzędu skarbowego akcyz i monopolów pań
stwowych w Brześciu n/B. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: I~nacy Matuszewski 

489. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 11 sierpnia 1930 r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
akcyż i monopolów państwowych . w okręgu admini

stracyjnym Izby Skarbowej II we Lwowie. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P . Nr. 65, poz. 391) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Siedzibę urzędu skarbowego akcyz i mo
n0polów państwowych w Złoczowie (rozporządzenie 
z dnia 15 kwietnia 1930 r. - Dz. U. R. P. Nr. 37, 
poz . 327) przenosi się do Brodów .• 

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

Kierownik Ministerstwa Skarbu: I~nacy Matrlszewski 

490. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

:z dnia 12 sie·rpnia 1930 11". 

W przedmiocie wprowadzenia zmi8iD do roz:por,ządze
ni-a Ministra Skat"bu z dnia 12 października 1929 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 660) w sprawie spouądza
nria zamknięć rachunkowych i sprawozdań rocznycll 
oraz zasad S\Zaoowania pozycyj bilaDISowych przez 

pt"ywatne zakłady ubezpieczeń. · 

Na podstawie ad. 37 ust. 3 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolite.j z dnia 26 stycznia 
1928 r . o kontroli ubezpieczeń ( Dz. U. R. P. Nr. 9, 
poz. 64) zar'ządzaan co następuqe : 

§ 1. Us,tępy drugi, tlf zec.i i czwarty § 11 roz
porzą}d:zenia Miniistr.a Ska:rbu z dnia 12 paroz1erni,ka 
1929 r. W s p nłJW i e sporzą,dzania z,amkDl\ęć l',a.chunko·
wych i spraJwozdań !I"Ociz.nycn oraz zasad szacowania 
ipoz)'lcyó bilansowych przez 'prywatne z.akłady ubez
pieczeń ~Dz. U. R. P. Nt'. 87, poz. 660) otrzymują 
nastę!puJące brzmienie: . 

"Jeżel'i zachodz,i wątpliwość,czy wykaz.ana 
w b~lansie wa.rto,ść nieruchomośCli, chodaż nie pnę-




