
Nr. 77. Dziennik Ustaw. Poz. 612 i 613. 1325 
----------------~--~----------~~ 

ną, -- a w razie niemożności przedstawie
nia tego rodzaju zaświadczenia, - zaświad
czeniem innych instytucyj lub osób wiary
godnych; b) wyszczególnieniem budynków, 
które ubie ga j ący się o uprawnienie wyko
nywał, względnie przy których był zatrud
niony, z wykazaniem ,rodzaju pracy i czasu 
jej trwania i t. p. danych, udowadniających, 
że ubiegający się o uprawnienie nabył od
powiednią praktykę i umiejętność; 

3) metrykę chrztu lub urodzenia; 
4) dowód przynależności państwowej; 
5) dwie fotograf je, zaopatrzone własnoręcznym 

podpisem; 
6) życiorys. 

§ 6. Wojewoda, po ustaleniu, że nie zachodzą 
przeszkody, wymienione w § 2, i że ubiegający się 
czyni zadość wymogom, ustalonym niniejszem rozpo
rządzeniem, orzeka o dopuszczeniu go do egzaminu, 
przewidzianego w § 1 ustępie przedostatnim a ewen
tualnie i do egzaminu, przewidzianego w § l ustępie 
końcowym niniejszego rozporządzenia, i przesyła 
podanie do właściwej komisji , egzaminacyjnej, za
wiadamiając o tern ubiegającego się o uprawnienie. 

O niedopuszczeniu do egzaminu wojewoda za
wiadamia petenta z podaniem motywów. 

§ 7. Egzaminy, wspomniane w § 6, odbywają 
się przed właściwemi komisjami egzaminacyjnemi, 
przewidzianemi w § 1 · rozporządzenia Ministra Ro
bót Publicznych z dnia 22 marca 1929 r. o egzami
nach, wymaganych dla uzyskania prawa kierowania 
robotami budowlanemi i wykonywania projektów 
tych robót (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz . 182). w brzmie
niu rozporządzenia z dnia 17 lipca 1930 r. (Dz . U. R. 
P. Nr. 53, poz. 452), z zastosowaniem §§ 2, 4, 5, 7, 
§ 8 ustępu 1, § 9 ustępu l-go, §§ 10, 14 i 15 powoła
nego rozporządzenia. 

§ 8. O wynikach egzaminu komisja egzamina
cyjna. zawiadamia właściwego wojewodę, który 
w razIe pomyślnego wyniku egzaminu wydaje upraw
nienie w myśl § l niniejsZego rozporządzenia. 

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

Minister Robót Publicznych: Norwid Neugebauer, 

613. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 13 sierpnia 1931 r. 

o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skar
bowych. 

Na zasadzie art. 4, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 
31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz 

i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) 
oraz art. 17 i 119 ustawy z dn. 17 lutego 1922 r. 
o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, 
poz . 164), w brzmieniu, zmienionem ustawą ' z dnia 
28 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 606), usta
wą z dnia 21 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, 
poz. 286). oraz ustawą z dnia 31 marca 1925 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 43, poz. 294) zarządzam co następuje: 

§ 1. Izby skarbowe mają następujący zakres 
działania: 

1) wykonywują nadzór nad czynnościami pod
ległych im urzędów skarbowych, a w szczególności 
czuwają nad tern, aby podatki i opłaty, tudzież do
chody z akcyz i monopolów państwowych były pra
widłowo i we ' właściwym czasie wymierzane, płaco
ne i ściągane; 

2) spełniają czynności połączone z wykona
niem budżetu państwowego, poruczone im prze,z 
właści\Ve ustawy oraz przepisy i rozporządzenia Mi-
nistra Skarbu; . 

3) orzekają: a) w pierwszej instancji - wspra
wach nie zastrzeżonych Ministerstwu Skarbu, ani 
nie należących do zakresu działania urzędów skar
bowych, b) w drugiej i ostatniej instancji vi! spra
wach, należących do zakresu działania podległych 
im urzędów skarbowych, także przy udziale komi
syj odwoławczych w wypadkach, ustawami przewi
dzianych (art. 8 ustawy z dn. 31 lipca 1919 d. 

§ 2. Na czele izby skarbowej stoi prezes. 
Prezes izby skarbowej podlega pod względem oso
bowym i służbowym Ministrowi Skarbu. 

' Zastępcę prezesa wyznacza Minister Skarbu 
z pośród naczelników wydziałów po wysłuchaniu 
opinji prezesa. 

W razie niemożności pełnienia przez prezesa 
obowiązków służbowych, przechodzą na zastępcę 
w okresie zastępstwa wszystkie prawa i obowiązki 
prezesa. 

§ 3. Do prezesa izby należy kierownictwo 
ogólne wszystkich spraw, wchodzących w zakres 
czynności izby skarbowej. Prezes izby skarbowej 
jest odpowiedzialny za prawidłowy bieg spraw sJ<ar
bowych w okręgu izby oraz za prawidłowe stosowa
nie ulg podatkowych, czuwa zatem nad czynnościa
mi izby skarbowej i urzędów skarbowych, pilnuje 
ścisłego przestrzegania obowiązujących ustaw i prze
p isów skarbowych, śledzi pilnie rozwój życia eko
nomicznego w podległym mu okręgu i na żądanie 
Ministerstwa Skarbu · składa mu uwagi i wnioski 
w przedmiotach dotyczących skarbowości oraz do
starcza danych, niezbędnych dla oceny istniejących 
i projektowcfnych nowych źródeł dochodu. 

Prezes izby skarbowej jest przełożonym 
wszystkich funkcjonarjuszów izby i podległych iz1:)ie 
. urzędów. W obrębie swego okręgu mianuje i prze
nosi na inne miejsca służbowe jak również w stan 
spoczynku urzędników oraz wszystkich funkcjo
nariuszów niższych w granicach uprawnień, nada
nych ,przez Ministra Skarbu; przenosi w stan spo
czynku urżędników bez względu na sŁopień służbo-
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wy na skutek wniesionej prośby, z powodów wy
mienionych wart. 28 lit. bl i cl ustawy emerytalnej; 
udziela zaliczek na płacę, zapomóg i ml.gród pie
niężnych urzędnikom i niższym funkcjonarjuszom 
w granicach wydanych przepisów. 

, § 4. Prezesowi izby skarbowej przysługuje 
prawo udzielania urlopów podwładnym funkcjo
parjuszom w następującym zakresie: 

al urlopów z powodu choroby i dla poratowa
nia zdrowia w wymiarze, nie przenoszącym 
jednorazowo lub łącznie trzech miesięcy 

. w ciągu roku kalendarzowego; 
bl urlopów w celu załatwienia, spraw osobi-' 

, stych, rodzinnych i majątkowych w wymia
rze, nie przenoszącym jednorazowo lub 
łącznie jednego miesiąca w ciągu rokuka
lendarzowego. 

Nadto prezesowi izby skarbowej przysługuje 
prawo udzielania urlopóW' wypoczynkowych w peł
nym ustawowym wymiarze kierownikom urzędów 
skarhowych, wszystkim funkcjonariuszom izby skar
bowej, oraz funkcjonarjuszom tych podległych urzę
dów, których kierownicy nie otrzymali uprawnienia 
do. tidżielania urlopów na zasadzie niniejszego roz-
porządzenia. ' 

Prezesowi izby skarbowej udziela urlopu Mi
nister Skarbu. 

§ 5. Prezes iżby skarbowej może zwoływać 
za zezwoleniem Ministerstwa Skarbu narady kie
rownikÓw urżędów skarbowych lub urzędników 
specjalnej gałęzi służby skarbowej, celem szcżegóło
wego omówienia ważniejszych spraw, mających zna
czenie dla całego okręgu izby, zaznajomienia ich 
z nowemi przepisami, ujednostajnienia praktyki i Lp. 

§ 6. Do obowiązków prezesa izby należy do
konywanie lustracyj urzędów skarbowych oraz pry
watnych zakładów produkcji przedmiotów podlega
jących opłatom akcyzowym lub stanowiącym mono
pol, państwowy. Lustracji tej prezes dokonywa sam 
lub przy współudziale fachowych urzędników i spo
rządza krótki protokół w specjalnie w tym celu pro
wadzonym pamiętniku. 

§ 7. Prezes izby składa corocznie Ministrowi 
Skarbu spr'awozdanie ogólne z działalności urzędów 
skarbowych w okręgu. Wzór sprawozdania oraz ter
min jego składania okręślają zarządzenia Ministra 
Skarbu. ' 

§8. Izba skarbowa dzieli się na wydziały: 
" l. ogólny, 
II. podatków bezpośrednich, 

HI. rachunkowo - kasowy, 
IV. akcyz i monopolów państwowych, 
V. opłat skarbowych. , 

W skład izb skarbowych w Krakowie i Pozna
niu oraz izby grodzkiej w Warszawie wchodzi nadto 
wydział emerytur i rent, w skład zaś izby skarbowej 
I we Lwowie wydział emerytur, jako wydział VI. 

' , Wydziały dzielć\ się na oddziały, w których 
gruptije się, o ile możności, sprawy jednego rod:z;aju 
w danym dziale służby, 

W izbach skarbowych o m~iejszych okręgach 
lub o mme)szej ilości spraw, czynności poszczegÓl~ 
nych oddziałów mogą być .łączo?e za zgodą Mini
sterstwa Skarbu, a ilość oddziałów zmniejszona. 

§ 9. Etat izby skarbowej i' urzędów skarbo
wych jest wspólny dla wszystkich działów ' służby 
skarbowej. Przy mianowaniu na wolne śtanowisko 
izba skarbowa przyjmuje pod uwagę przedewszyst
kiem kandydatów z pośród urzędników tego dział~ 
służby, w którym stanowisko jest wolne. ' 

§ 10. Wydziałami kierują , naczelnicy wydzia-
łów. 

Naczelnik wydziału pozostaje w bezpośredniej 
zależności ód prezesa i jest przełożonym urzędni
ków, wchodzących w skład wydziału i podległego 
wydziałowi działu służby. Jest on odpowiedzialny za 
urzędowanie w wydziale, rozdżiela pracę' pomiędzy 
oddziały względnie przydzielonych mu urzędników 
i aprobuje projekty ich załatwień. ' 

W granicach upoważnień, udzielonych przez 
prezesa, naczelnik wydziału załatwia samodzielnie 
sprawy bieżące,przedkładając 'do jego decyzji spra
wy zasadniczego znaczenia i większej wagi. W razie 
nadmiaru czynności może za żgodą prezesa upo
ważnić do samodzielnego ' załatwiania spraw mniej
szego znaczenia kierowników oddziałów. 

Poszczególne wydziały nie mogą występować 
nazewnątrz jako organa samoistne, lecz zawsze 
w imieniu izby skarbowej. 

Sprawozdania do, Ministerstwa" Skarbu podpi
suje zawsze prezes, w razie jeg'o nieobecności lub 
przeszkody w urzędowaniu,je'go zastępca. 

Prezes izby może upoważnić naczelnika wy
działu III do . podpisywania ' przedkładanych Mini
sterstwu sprawozdań rachunkowó - kasowych. 

Nad prawidłowym tokiem urzędowania po
szczególnych oddziałów czuwają kierownicy oddzia
łów. 

§ 11. Przy każdym wydziale czynna jest ka.n
celaria wydziałowa. Prace kancelarji wydziałowej 
polegają na wykonywaniu czynności, związanych 
z przydziałem, .ewidencją, dołączaniem, rozdziela
niem i składnicą aktów. 

Sporządzanie czystopisów, : powielanie pism, 
ekspedycja i archiwum mają być ześrodkowane 
w kancelarii głównej, podporządkowanej bezpo
średnio naczelnikowi wydziału ogólnego. Do kance
larji głównej należy także przyjmowanie pism, wpły
wających do izby skarbowej i rozdział ich pomiędzy 
wydziały. ' 

N adsyłap'eprzez władzea.sygnujące zlecenia 
wypłaty (czeki)' winny być przyjmowane bezpośred
nio przez kancelarię wydziału UI~go. 

CzynnośCi kancelaryj wydziałowych i kance
larjigłównej normują szczegółowo osobne przepisy 
biurowe. . 

Prezes izby skarbowej może zarządzić ustano
wienie wspólnej kancelarji dla dwóch lub więcej wy
działów, względnie zarządzić skoncentrowanie 
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wszystkich czynności kancelaryjnych w kancelarii 
Ęłównej. 

Wydział I o2ólriy. 

§ 12. Wydział l ogólny dzieli się na 2 od
działy: 

1) osobowy, 
2) gospodarczy. 

. . W skład wydziału ogólnego wchodzi nadto re
ferat dyscyplinarny, ,kancelaria główna wraz z ar
chiwum oraz biblioteka. 

. § 13. Do naczelnika wydziału r należy: 
a) czuwanie nad należytym doborem oraz wy

szkoleniem personelu izby skarbowej i pod
ległych izbie urzędów skarbowych, rozpa
trywaniewniosków naczelników innych wy
działów w sprawach osobowych i refero
wanie t y c:; h wniosków prezesowi izby skar-
bowej; , 

bl referowanie prezesowi spraw tajnych i po-
ufnych; , 

cl dokonywanie lustracyj podległych izbie 
urzędów; " 

d) czuwanie ,nad terminowem uczęszczaniem 
do pracy ,wszystkich urzędników i funkcjo
nariuszów izby skarbowej; 

e) czuwanie . nad prawidłowym i sprawnym 
podziałem nadsyłanej korespondencji po
między właściwe wydziały i przestrzeganie 
szybkiego jej wysyłania; 

f) załatwianie spr.aw, zleconych przez preze
sa izby skarbowej. 

§ 14. Oddział osobowy załatwia sprawy oso
bowe i organizacyjne izby skarbowej i podległych 
izbie urzędów skarbowych, prowadzi karty ewiden
cyjne i kwalifikacyjne oraz akta osobowe urzędni
KÓW - i niższych -funkcjonarjuszów, wykazy stanu 
służby i tabele kwalifikacyjne, prowadzi statystykę 
urzędników i niższych funkcjonarjuszów okręgu 
izby, układa projekty etatów i obsady stanowisk, 
·załatwia · sprawy ogólne, nie należące do zakresu 
działania innych wydziałów. 

§ 15. 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
opatrzenie izby skarbowej i podległych jei urzędów, 
przeprowadza remonty lokali i budynków, rozpatru
je projekty umów i Z przedsiębiorcami co do robót 
i dostaw, prowadzi ogólny spis inwentarza, zestawia 
preliminarze budżetowe, dotyczące wydatków oso
bowych i rzeczowych izby skarbowej i podległych 
izbie urzędów skarbowych, sprawdza pod względem 
merytorycznym ' i cyfrowym rachunki gospodarcze 
izby i podległych izbie urzędów, wreszcie prowadzi 
podręczną ewidencję kredytów budżetowych na wy
datki gospodarcze izby i podległych urzędów w spo
sób: przewidziany dla władz asygnujących innych 
resortów . . 

§ 16. Wszelkie umowy najmu pomieszczeń 
dla potrzeb urzędów skarbowych zawiera izba skar
bowa w granicach przyznanych jej kredytów, o ile 
termin najmu nie przekrac'za S-ciu lat a czynsz naj
mu, 'obliczony według ustawy o ochronie lokatorów, 
kwoty 10.000 zł, względnie, o ile chodzi o budyn
ki, nie podlegające tej ochronie, kwoty 5.000 zł rocZ
nie. O ile termin najmu przekracza pięć lat, a czynsz 
roczny 10.000 zł względnie 5.000 zł, projekt umowy 
winien być przedstawiony Ministerstwu Skarbu do 
decyzji. 

§ 17. Zawieranie umów o dostawy i o wyko
nanie 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. 

Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania 
przy zawieraniu umów o dostawę opału oraz dru
ków, W tych wypadkach izba skarbowa może za
wierać umowy w granicach przyznanych kredytów, 
ma jednak obowiązek zawiadamiania Ministerstwa 
Skarbu o zawartych umowach, o ile wydatek prze
kracza kwotę 10,000 złotych. 

§ 18. Do referatu dyscyplinarnego należy 
przeprowadzanie przy ewentualnym współudziale 
urz ędników fachowych wszelkich dochodzeń z tytu
łu naruszenia obowiazków służbowych przez urzęd
ników i niższych funkcjo na rjusz ów i przygotowywa
nie spraw dla komisji dyscyplinarnej, 

Kierownictwo referatu dyscyplinarnego spra
wuje rzecznik dyscyplinarny. 

Oprócz prowadzenia spraw dyscyplinarnych 
rzecznik dyscYDlinarny może wykonywać nadto in
ne czynności służbowe. 

Wydział II podatków bezpośrednich. 

§ 19. Wydział II podatków bezpośrednich 
dzieli się na 5 oddziałów: 

1) administracyjny, 
2) podatku przemysłowego, 
3) podatku dochodowego, wojskowego ma-

jątkowego oraz od kapitałów i rent, 
4) podatków realnych, 
5) bilansowy. 
W okręgach izb skarbowych. w których ,istnie

ją urzędy katastralne, wchodzi w skład wydżiału II 
oddziałszósŁy katastralny , W skład oddziału kała
stralnego wchodzi archiwum map katastralnych oraz 
dział nowych pomiarów i rekónstrukcyj. 

§ 20. Do naczelnika wydziału II należy: 
a) nadzór nad prawidłowym wymiarem i spraw

nem ściąganiem podatków bezpośrednich 
w okręgu izby skarbowej; 

b) dokonywanie rewizyj czynności urzędów 
skarbowych; 

cl wydawanie pouczeń podwładnym urzędni
kom o stosowaniu przepisów i 
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. d) uczestniczenie na posiedzeniach podatko
wych komisyj odwoławc;zych względnie za
stępstwo preze!!a izby skarbowej w prz\.!
wodniczeniu na tych posied;zep.iac:h; 

e) przedstawianie wydziałowi ogólnemu wnio
sków w sprawach osobowych urzędników 

. W dziale podatków bezpośrednich orąz 
w sprawach organizacyjnych up:ędów skiu
bowych. 

§ 21. Oddział administracyjny załatwia spr a
wy orzecznictwa, ulg i ·nadzoru w zakresieegzeku
cji podatków bezpośrednich, sprawy związane z or
gąnizowaniem komisyj szacunkowych i współdziała
niem w tworzeniu komisyj odwoławczych w liposób, 
określony poszczególnemi ustawami podatkowemi, 
prowadzi stlltystykę podatkową i analizę ·wyników 
działalności poszczególnych urzędów skllrbowych, 
oraz sprawy dotyczące inspekcji tychże urzędów, 
opracowuje i przedstawia · naczelnikowi wydziału 
wniOISKi w sprawach osobowych urzędników w dzia
le podatków bezpośrednich oraz w sprawach onia
nizllcyjnych urzędów skarbowych, załatwia sprnwy 
ogólne, nic należące do zakresu dział'ania innych od
działów, opinjuje prośby o zwroty w gotówce nad
płat w podatkach bezpośrednich. 
~ Do składu osobowego oddziału administracyj
neRO należy lustrator urzędów skarbowych. W skład 
tegoż oddziału wchodzi pozatem billro informacyjne, 
ktqrego zakres działania określa osobna instrukcja. 

I § 22. Oddział podatku przemysłowego zda
twia sprawy dotyczące orzeCZnictwa i nadzoru 
w zakresie tego podatku, o ile na mocy specj;llnych 
przepisów sprawy orzecznictwa nie są przekazane 
komisji odwoławczej, przygotowuje odwołania dla 
komisji, uczeliŁnlczy w jej pracach, prowadzi biuro
wość komisji i wykonywa jej uchwały. 

§ 23. Oddział podatku dochodowego, wojsko
wego i majątkowego ora;z od kapitałów i rent zała
twia sprawy dotyczące orzecznictwa i nadzoru w za
kresie tych podatków, o ile na mocy specjalnych 
przepisów sprawy orzecznictwa nie są przekazane 
komisji odwoławczej. przygotowuje odwołania dla 
komisji, uczestniczy w jej pracach, orowadzi biuro
wość komisji i wykonywa jej uchwały. 

§ 24. Oddział podatków realnych załatwia 
sprawy orzecznictwa i nadzoru w zakresie podatku 
gruntowęgo. od nięruchomości miejskich, od lokali 
i placów niezabudowanych. 

Odd~iał ten załatwia nadto sprawy dotyczące 
finansów samorządowych, sprawuję nadzór i kontro
lę nad działalnością władz samorządowych, upra
wnionych do wymiaru i poboru podatków, w zakre
sie prawidłowego stosowania ustaw podatkowych 
oraz przepisów o egzekucji i lIlgach podatkowych, 
przy~otowuie zarządzenia o wstrzymaniu · wypłaty 
związkom samorządowym udziałów w podatkach 
państwowych, w;zględnie dodatków do podatków 
państwowych w wypadkach przetrZymywania przez 
te ;związki sum, pobranych od płatników z tytułu 
podatków na rzecz Skarbu Państwa. 

§ 25. Oddział bilansowy załatwia sprawy, do-
tyczące wymiaru podatków: . 

a) przemysłowe~o - spółkom akcyjnym; 
bl majątkowego i od kapitałów i rent - oso

bom prawnym, obowiązanym do publicznego 
składania sprawozdań; 

c) dochodowego - spółkom akcyjnym oraz 
tym towarzystwom i zakładom, obowiąza
nym do publicznego składania sprawozdari, 
których kapitał zakładowy przekracza 
kwoŁę100.000 zł. 

Ponadto opinjuje odwołania od wymiaru po
wyższych podatków i przeprowadza przez specjal
nie w tym Gelu usŁanowiOl1Ych buchalterów rewizję 
ksiąg handlowy;;h tych zakładów i towarzystw, obo
wiązanych do publicznego składania sprawozdań, 
dla którYch wymiar podatków do niego należy. 

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

§ 26. Oddział katastralny załatwia sprawy 
nadzoru nad administracją mierniczo - katastralną w 
okręgu izby skarbo~ej, w szczególności nad czyn
nościami archiwum map, działów nowych pomiarów 
i rekonstrukcyjnych oraz nad czynnościami urzędów 
katastralnych. W tym celu przeprowadza perjodycz
ne lusŁracje powyższych urzędów prZez specjalnego 
lustratora. . 

§ 27. W przedmiocie ulg podatkowych izba 
skarbowa załatwia sprawy: . 

a) umorzeń zaległości z tytułu podatku prze
mysłowego do kwoty 5.000 zł dla poszcze
gólnych płatników w ciągu roku, nie wyłą
q;ając zaległości :,; tytułu kar pieniężnych 
na mocy art. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 10.3 
i 104 u!!tawy o państwowym podatku prze
mysłowym; 

b) umorzeń niepobranych względnie niedobra
nych kwot podatku dochodowego oraz 
grzywiep pieniężnych z art. 91, 92, ·93 i 94 
ustawy o państwowym podatku dochodo
wym, płatnych w latach popr:,;edzającyeh 
rok podatkowy, do wy~okości 2.000 zł dla 
poszczególnych płatników W ciągq roku; 

cl umorzeń zaległości z tytułu państwowego 
podatku od nieruchomości w ~minach miEd
ski ch oraz od niektórych budynków w gmi
nach wiejskich do kwoty 500 zł; 

d) umorzeń ;zaległości z tytułu ;za,sadnic;zęgo 
podatku wojlikowego za ubiegłe lataj .. 

e) zęzwoleń na ratalną spłatę ws;zelkiah ~ą.le
głości podatkowych (z wyjątkiem zaliczęk 
miesięcznych i kwarŁlllnych na podatek 
przemysłowy ora;z przedpłat na podatek 
dochodowy) do kwoty 20.000 zł bez ogra
niczenia czasu, do kwoty 50.000 ;zł na okres 
C1':IUlU nieprzekrac;zający 24-ch miesięcy, do 
kwoty 100.000 zł na okreli czasu niepne
kraclla,jący 12 miesięcy - dla poszczegól
nych płatników w ciągu roku budżetowego, 
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nie licząc dodatków samorządowych, kar 
za zwłokę i kosztów egzekucyjnych; 

f) odroczeń na pr~eciąg do 3 miesięcy spłaty 
wymienionych pod. e) zaległo$ci podatko
wych, o ile nie przekraczają one kwoty 
100.000 zł; 

g) odroczeń oraz zezwoleń na ratalną spłatę 
bieżących zaliczek miesięcznych i kwartal
nych na podatek przemysłowy oraz przed
płat na podatek dochodowy do kwoty 
100.000 zł na okres, nieprzekraczający 2 
miesięcy; 

.. h) obniżania . kar Zll zwłokę, licząc od ustawo
wego terminu płatności, do wysokości 
określonej wart. 3 ustawy z dnia 31 lipca 
1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 721) co do 
zaległości, rozkładanych na raty względnie 
odraczanych. 

Wydział III rachunkowo - kasowy. 

§ 28. Wydział III rachunkowo - kasowy dzieli 
się na 4 oddziały: 

1) asygnowań, 
2) kontroli podatków, 
3) dochodów budtetowych, 
4) rozchodów budżetowych. 

W izbach skarbowych, likwidujących zaopa
trzenia emerytalne i renty inwalidzkie, wchodzą 
w skład wydziału III osobne oddziały wykonywują
ce czynności związane z likwidowaniem, przekazy
waniem i cenzurą tych zaopatrzeń, oraz rent. Ilość 
tych oddziałów ustala dla każd e j izby skarbowej Mi
nister Skarbu w drodze zarządzeń. 

§ 29. Do naczelnika wydziału III należy: 
a) ogólny nadzór nad czynnościami i bezpie

czeństwem kas urzędów skarbowych w 
okręgu izby; 

bl wykonywanie rewizyj i lustracyj kas urzę-
dów skarbowych; . 

c) podpisywanie zleceń wypłaty (czeków) w 
granicach upoważnień udzielonych przez 
prezesa izby skarbowej; 

d) opracowywanie i przedstawianie wydziało
wi ogólnemu wniosków w sprawach osobo
wych urzędników działu służby rachunko
wo - kasowej oraz w sprawach organiza
cyjnych tego działu służby; 

e) wydawanie pouczeń podwładnym urzędni
kom o siosowaniu przepisów z d~iału służby 
rachunkowo - kasowej. 

§ 30. Oddział asygnowań sprawdza pod 
względem formalnym i cyfrowym rachunki admini
stracyjne izby oraz podległych izbie urzędów, wy
stawia zlecenia wypłaty (czeki), kontrasygnuje te 
zlecenia, prowadzi ewidencję oraz asygnuje uposa
żenia służbowe personelu okręgu izby skarbowej 
tud:óeż inne należności perjodyczne (zaliczki, ry
czałty, komorne i t. p.). 

§ 31. Odd:dał kontroli podatków przeprowa
dza systematyczną cenzurę rachunkową ksiąg bier
czych oraz usprawiedliwiających dowodów, odry.o
szących się do przypisu, odpisu i poboru wszelkich 
podatków, opłat i danin publicznych, prowadzi ko
respondencję i wydaje odpowiednie zarządzenia w 
sprawach uchybień, dostrzeżonych przy wykonywa
mu cenzury. 

§ 32. Odd2;iał dochodów budżetowych pro
wadzi rachunki dochodów budżetowych, pobranych 
przez kasy urzędów skarbowych i specjalne kasy 
państwowe, nie wyłączając dochodów, administro
wanych przez izbę skarbową oraz podległe izbie 
urzędy skarbowe, czuwa nad prawidłowem uiszcza
niem dochodów budżetowych, przeprowadza cenzu
rę przychodowych dzienników kasowych oraz przy
chodowych dowodów kasowych przy ewentualnym 
współudziale innych odd~iałów, sporządza zesta
wienia i wszelkie sprawozda'nia, dotyczące docho
dów budźetowych, przeprowadza cenzurę dzienni
ków, obejmujących obroty znaków wartościowych, 
załatwia sprawy, dotyczące przerachowania i zwro
tu w gotówce nadpłat danin publicznych i innych do
chodów. 

§ 33. Oddział rozchodów budżetowych pro
wadzi rachunki kredytów budżetowych władz 
i urzędów okręgu izby, nie wyłączając kredytów na 
wydatki asygnowane przez izbę skarbową, cenzuru
je rozchodowe dzienniki kasowe oraz rozchodowe 
dQwody kasowe przy ewentualnym współudziale in
nych oddziałów (z wyjątkiem oddziału asygnowań), 
sporządza zestawienia i wszelkie sprawozdanja, do
tyczące rozchodów budżetowych . 

§ 34. Do załatwiania spraw, pozostających 
w związku z rewizjami kas urzędów skarbowych 
i z nad1;orem nad niemi, tudzież spraw ogólnych, nie 
wchodzących w zakres czynności poszczególnych 
oddziałów (np, prowadzenie rachunku stanu goto
wizny w kasach i sporządzanie zestawień obrotów 
kasowych. ustalanie dla kas urzędów skarbowych 
maksymalnych zaoasów kasowych, wyznaczanie do
tacyj, czuwanie nad termiriowem zasilaniem kas 
i odsyłaniem nadwyżek kasowych, wydawanie · za
rządzeń w sprawie obrotów obligacjami pożyczek 
państwowych i w!izelkiemi papierami wartościowe
mi i t. p .), prez~s izby skarbowej na wniosek naczel
nika wydziału III wyznacza urzednika bezpośredńio 
podporządkowanego temu naczelnikowi. 

Naczelnikowi wydziału podlega bezpośrednio 
lustrator kas urzędów skarbowych. 

Wydziął IV akcyz i monopolów państwowyc~. 

§ 35. Wydział IV akcyz i monopolów p"ań-
stwowych dzieli się na 3 oddziały: 

1) administracyjny, • 
2) akcyzowo-monopolowy, 
3) karny. 
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W skład wydziału IV wchodzi lotna brygada 
konlroli skarbowej, podległa bezpośrednio naczelni
kowi . wydziału. 

§ 36. Do naczelnika wydziału IV należy: 
a) dokonywanie rewizyj miejsc wyrobu i sprze

daży artykułów, podlegających opłatom ak
cyzowym i monopolowym j 

b) sprawdzanie prawidłowego działania kon
trolnych przyrządów mierniczych w przed
siębiorstwach akcyzowych j 

c) kontrolowanie czynnoscl podwładnych 
urzędników i organów kontroli skarbowej 
w przedsiębiorstwach produkujących art y
kułyakcyzowci-monopolowe i w zakładach 
handlowych; 

d) wydawanie pouczeń podwładnym funkcjo
narjuszom o stosowaniu przepisów z działu 
służby akcyzowo-monopolowej j 

e) lustrowanie urzędów skarbowych akcyz 
i monopolów państwowych oraz organów 
kontroli skarbowej; 

f) przedstawianie wydziałowi ogólnemu wnios
ków w sprawach osobowych urzędników w 
dziale podatków pośrednich oraz w spra
wach organizacyjnych urzędów skarbowych 
akcyz i monopolów państwowych. 

§ 37. Oddział administracyjny załatwia spra
wy połączone z wykonywaniem inspekcji urzędów 
skarbowych akcyz i monopolów państwowych oraz 
organów kontroli skarbowej przez rewizorów akcy
zowych i inne organa lustracyjne, dokonywa in
spekcji działania przyrządów mierniczych w przed
siębiorstwach, ,sposobu zabezpieczenia' aparatów 
produkujących przedmioty podlegające podatkom 
pośrednim, stara się o przyrządy kontrolne dla or
ganów wykonawczych urzędów skarbowych akcyz 
i monopolów państwowych, opracowuje wnioski w 
sprawach organizacyjnych oraz w sprawa:ch osobo
wych urzędników działu akcyz i monopolów, wydaje 
zarządzenia wskutek rewizji i inspekcji organów lu
stracyjnych władz skarbowych oraz kontroli pań
stwowej, sprawdza przedstawiane przez urzędy 
skarbowe akcyz i monopolów państwowych wykazy 
opłat patentowych, opłat dodatkowych przy pod
wyższeniu stopy podatkowej oraz należnych odse
tek, sprawdza przedstawiane odpisy ksiąg przedsię
biorstw podlegających kontroli, sporządza perjo
dyczne sprawozdania wraz z wykazami . sumaryczne
mi wszystkich przedsiębiorstw, wreszcie ' załatwia 
sprawy ogólne, nie należące do zakresu działania in
nych oddziałów. 

§ 38. Oddział akcyzowo - monopolowy za
łatwia sp'rawy orzecznictwa, nadzoru i poboru po
datków pośrednich, sprawy akcyzowe . związane 
z przywozem i wywozem artykułów podlegających 
akcyzie, sprawy obrotu między Polską a W. M. 
Gdańskiem w zakresie opodatkowanych i zmonopo-

. lizowanych artykułów; sprawy dotyczące monopo
lów państwowych, podlegających Ministrowi Skar
bu, przygotowuje sprawy określone w § 40 niniej-

szego rozporządzenia, prowadzi 'ewidencję . udzielo
nych kredytów, zasięga opinji Prokuratorji Generał.:.: 
nej, czy ofiarowane. zabezpieczenie kredytów jest 
pewne, kieruje sprawy do Prokuratorji Generalnej, 
jeżeli korzystający zkfedytu nie uiszcza zakredyto
wanych należności całkowicie lub nie uiszcza ich 
w terminie, załatwia sprawy koncesyj (zezwoleń) na 
wolne składy soli, hurtową sprzedaż wyrobów mo
nopolu tytoniowego oraz na hurtową i detaliczną 
sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzi ewiden
cję udzielonych koncesyj, załatwia prośby o zwroty 
nadpłat, wynikłych w podatkach pośrednich i na
leżnościach monopolowycp i wydaje odpowiednie 
orzeczenia, wydaje zezwolenia na zakup .. spirytusu 
skażonego środkiem szczególnym w przepisowy 
sposób, po cenie ulgowej, t. j. po cenie nie mieszczą
cej w sobie pełnej opłaty skarbowej lub zawierają
cej tę opłatę tylko cżęściowo, dokonywa przydziału. 
olejów mineralntch ze ~niżką lub zwolnieniem od 
podatku w granicach, przewidzianych w odnośnych 
przepisach ustaw i rozporządzeń, udziela zezwoleń 
na wyrób piwa poniżej 9%, ekstraktu, wydaje po
zwolenia na sprzedaż soli przemysłowej, zezwala na 
nabywanie kontyngentów między cukrowniami, znaj:
dującemi się w okręgu tej samej izby skarbowej, za
twierdza , protokóły sprawozdań przedsiębiorstw, 
produkujących artykuły akcyzowo - monopolowe, 
o ile chodzi o udzielenie pewnej zwłoki do wprowa
dzenia przepisanego urządzenia oraz w wypadkach 
uruchomienia nowopowstałych przedsiębiorstw. 

§ 39. Oddział karny załatwia sprawy karne 
skarbowe działu podatków pośrednich i monopolów 
w ramach, przewidzianych ustawą karną skarbową, 
prowadzi obronę interesów skarbowych w sądach 
w sprawach karnych skarbowych (pełnomocnicy 
skarbowi), wykonywa nadzór nad prawidłowem za
łatwianiem spraw karnych przez urzędy skarbowe 
akcyz i monopolów państwowych, przedstawia wnio
ski o asygnowanie nagród za przyczynienie się do 
wykrycia przestępstw skarbowych, czuwa nad nale
żytem ściąganiem grzywien. 

§ 40. W przedmiocie ulg w dziale podatków 
pośrednich i należytości monopolowych izba skarbo
wa załatwia sprawy: 

1) rozkładania na raty zaległości podatków 
pośrednich i opłat monopo)'owych bez względu na 
łączną kwotę zaległości na okres do 6 miesięcy, zaś 
do 12 miesięcy, o ile chodzi o zaległości powstałe 
wskutek podwyższenia podatku pośredniego lub 
opłaty monopolowej od stwierdzonych zapasów; 

2) zezwalania za zgodą Ministerstwa Skarbu 
na odroczenie płatności zakredytowanych i należy
cie zabezpieczonych podatków pośrednich i należno
ści monopolowych; 

3) umorzeń nieściągalnych należności podat
kowych lub monopolowych do kwoty 1.000 zł, a na
leżności z tytułu grzywien do kwoty 5.000 zł; 

4) przyznawania w granicach obowiązujących 
przepisów okresów kredytów wszelkich podatków 
pośrednich i należności monopolowych ponad 5.000 
zł przy ścisłem przestrzeganiu zasad należytego za
bezpieczenia interesów Skarbu Państwa; ogranicz e-
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nie powyższe co do kwoty kredytu nie dotyczy kre
dytowania podatku od piwa; 

5) ' udzielania w grcmi.cach obowiązujących 
przepisów zezwoleń na urząd:t;anie loteryj fantowych 
do kwoty 3.000 zł kapitału gry. 

Wydział V opłat skarbowych. . 
. § 41. Wydział V opłat skarbowych dzieli się 

na2 oddziały: 
1) opłat stemplowych, 
2) podatku spadkowego i od darowizn. 

§ 42. Naczelnik wydziału V czuwa nad spra~
no~kią akcji wymiarowej i poborowej w zakresie 
opłat stemplowych oraz podatku spadkowego i od 
darowizn, dokonywa w tymże zakresie rewizji czyn
ności urzędów skarbowych, poucza podwładny per
sonel o stosowaniu odnośnych przepisów, stara się 
o należyte jego wyszkolenie oraz o~po~iedni .dobó~ 
i przedstawia w tym kierunku wmoskl wydzIałowI 
ogólnemu. ' 

§ 43. Oddział opłat stemplowych załatwia: 
, a) odwołania od wymiarów opłat stemplowych 

względnie podwyżek stemplowych i kar do
konanych przez właściwy organ urzędowy 
oraz odwołania od decyzyj urzędów skar
bowych, 

bl przygotowuje dla , Ministerstwa Skarbu 
opinje w sprawie odwołań od własnych de
cyzyj, wydanych w pierwszej instancji 
względnie załatwia takież odwołania, o ile 
są całkowicie uzasadnione, 

c) załatwia wnioski o zwrot opłaty, uiszczonej 
od podania lub świadectwa, tudzież wnioski 
o wznowienie postępowania, 

d) przygotowuje orzeczenia w sprawie zwrotu 
nadpłat, zezwala na wymiar podwyżki 
stemplowej w kwocie zmniejszonej względ
nie obniża wymierzone już podwyżki i ka
ry pieniężne, 

e) wydaje zarządzenia w sprawie sprzedaży 
znaków stemplowych przez dystrybutorów 
w granicach, określonych osobnemi przepi
sami, 

EJ wydaje zarządzenia w sprawie kontroli 
stemplowej, 

g) wykonywa nadzór nad urzędami skarbowe
mi, przeprowadza lustrację tych urzędów 
w dziale opłat skarbowych, kontroluje do

' konane przez urzędy skarbowe wymiary, 
czuwa nad ściąganiem opłat stemplowych 
przez te urzędy, 

h) sporządza sprawozdania i wykazy okreso
we, określone specjalnemi przepisami (z wy
jątkiem rachunkowy'ch, należących do wy
działu rachunkowo-kasowego), 

i) zezwala na bezpośrednie uiszczanie opłat 
stemplowych (art. 25, ustęp trzeci, ustawy 
o opłatach stemplowych), 

j) przygotowuje orzeczenia w sprawie odra> 
czania względnie rozkładania na raty płat
ności pojedyńczych opłat stemplowych 
i podwyżek stemplowych, bez względu na 
wysokość należności, na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym 
opłatę stemplową względnie podwyżkę na
leży uiścić w myśl art. 20, 21, 28, 30 - 33, 
42 i 59 ustawy o opłatach stemplowych, tu
dzież orzeczenia w sprawie umarzania na
leżności z tytułu bezwzględnej nieściągalno
ści do kwoty 1.000 zł, 

k) wstrzymuje kroki egzekucyjne (na prośbę 
stro'ny), 'wdrożone już celem ściągnięcia 
opła:ty stemplowej lUD podwyżki na czas nie 
dłuższy niż 1 miesiąc. 

§ 44. Oddział podatku spadkowego i od da
rowi2;n załatwia: 

a) sprawy wymiaru podatku spadkowego i od 
darowizn, o ile obowiązujące przepisy prze
kazują te czynności izbom skarbowym oraz 
przedstawia odwołania od takich wymia
rów' Ministerstwu Skarbu, 

b) rozstrzyga odwołania od wymiarów podat
ku spadkowego i od darowizn, dokonanych 
przez urzędy skarbowe, jako też odwołania 
od decyzyj urzędów skarbowych w spra
wach dotyczących tych podatków, 

c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prze
pisów o podatku spadkowym i od darowizn 
oraz przeprowadza kontrolę wymiarów do
konywanych przez urzędy skarbowe, 

d) ' przygotowuje orzeczenia w sprawie zwrotu 
nadpłat, 

e) sporządza sprawozdania i wykazy okreso
we, określone specjalnemi przepisami (z wy
jątkiem , rachunkowych, należących do wy
działu rachunkowo-kasowego), 

f) przygotowuje orzeczenia w sprawie odra
czania względnie rozkładania na raty płat
ności podatku spadkowego i od darowizn 
bez względu na wysokość kwoty na okres 
do lat 10-ciu. tudzież orzeczenia w sprawie 
darowania grzywien bez względu na ich wy
sokość. względnie umarzania zaległości z ty
tułu bezwzględnej nieściągalności do kwoty 
1.000 zł, 

g) wstrzymuje kroki egzekucyjne (na prośbę 
strony), wszczęte już celem ściągnięcia po
datku spadkowego lub od darowizn na czas 
nie dłuższy. niż 2 miesiące. 

Wydział VI emerytur i rent. 

§ 45. Wydział VI emerytur i rent dzieli się 
na 2 oddziały: 

1) emerytur, 
2) ren i. 

§ 46. Naczelnik wydziału VI jest odpowie
dzialny za całokształt spraw wydziału, w szczegół-
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pości za terminowe ich załatwianie oraz za prawidło
We stosowanie ustaw i przepisów. 

§ 47, Oddział emerytur załatwia , sprawy 
otzecznictwa, uzgadniania przyznania i wymiaru, sta
tystyki i budżetu w zakresię zaopatrzeń emerytal- ' 
n-ych cywilnych funkcjonarjuszów państwowych, osób 
wojskowych i ich rodzin oraz w zakresie innych wy
płacanych ze Skarbu Państwa zaopatrzeń, o ile spra
Wy te nie są zastrzeżone oddziałowi rent. 

§ 48. Oddział rent załatwia sprawy orzecznic
twa, statystyki i budżetu w zakresie zaopatrzeń in
walidów wojennych i pozostałych po nich rodzin. 

§ 49. Postanowienia §§ 45 - 48 mają odpo
wiednie zastosowanie do wydziału VI izby skarbo
wej w Krakowie z tą zmianą, że wydział ten dzieli 
się na oddziały: 

1) emerytur i rent inwalidzkich, 
2) rent osób pozostałych po inwalidach. 
Oddział pierwszy załatwia oprócz spraw, wy-

szczególnionych w § 47, sprawy orzecznictwa, sta
tystyki i budżetu w zakresie zaopatr;1:eń inwalidów 
wojennych, oraz sprawy o charakterze ogólnym, od
dział zaś drugi załatwia sprawy orzecznictwa, sta
tystyki i budżetu w zakresie zaopatrzeń rodzin, po
zostałych po inwalidach wojennych oraz po poleg
łych i zmarłych wskutek służby wojskowej . 

Postanowienia §§ 45 - 47 mają również odpo
wiednie zastosowanie do wydziału VI izby skarbo
wej I we Lwowie, z tą zmianą, że wydział ten nie 
załatwia spraw, wchodzących w zakres zaopatrzeń 
inwalidów wojennych i pozostałych po nich rodzin, 
dzieli się natomiast na dwa oddziały emerytur, z któ
rych jeden załatwia sprawy orzecznictwa, uzgadnia
nia przyznania i wymiaru, statystyki i budżetu w za
kresie zaopatrzeń emerytalnYch funkcjonarjuszów 
państwowych resortów: skarbowego, administracji 
ogólnej, sądowego oraz szkolnictwa powszechnego 
i średniego (z wyjątkiem zawodowego), oddział zaś 
drugi załatwia te same sprawy pozostałych resortów. 

Urz~dy skarbowe, 

§ 50. Do urzędu skarbowego należy: 
1) wymiar podatków bezpośrednich i opłat 

skarbowych przy współudziale komisyj szacunko
wych, o ile odnośne ustawy to przewidują, tudzież 
kontrola oraz przymusowe ściąganie podatków 
i opłat; 
. 2) nadzór nad podatkami i opłatami obliczane
mi i uiszczanemi przez osoby lub urzędy do tego po
wołane; 

3) czuwanie nad przęstrzeganiem ustaw podat
kowych i stemplowych i wymierzanie kar i grzy
wien za ich przekroczenia, o ile karanie nie należy 
do władz sądowych; 
. 4) prowadzenie czynności raćhunko',vych i ka-
sowych. 

§ 51. W poszczególnych działach do urzędów 
$karbowych należą następujące czynności. 

----------------~--------------------

A, W dziale podatków bezpośrednich: 

1) współdziałanie w tworzeniu komisyj szacun
kowych; 

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

zeznań, składanych przez podatników, przy pomocy 
materjałów, zebranych przez urzędy, oraz drogą 
kontroli ksiąg; • 

4) nakładanie grzywien i kar na płatników 
względnie na instytucje i przedsiębiorstwa za niesto
sowanie się do przepisów podatkowych; 

5) opracowywanie wniosków wymiarowych; 
6) zwoływanie komisyj szacunkowych i prowa

dzenie prac wymiarowych W tych komisjach; 
7) sporządzanie rejestrów szacunkowych i na

kazów pła tniczych, tudzież terminowe doręczanie 
tychże; 

8) rozpatrywanie odwołań przeciw wymiatom 
podatków we własnym zakresie działania, o ile na 
to pozwalają posZCzególne ustawy podatkowe, oraz 
opinjowanie i przesyłanie odwołań do decyzji komi
sji odwoławczej względnie do izby skarbowej; 

9) udzielanie ulg podatkowych i utrzymywanie 
ewidencji w tym przedmiocie; 

10) opinjowanie wniosków, dotyczących zwro
tu nadpłat w gotówce w podatkach bezpośrednich; 

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

12) prowadzenie statystyki podatkowej; 
13) czuwanie pad akcją wymiarową i poboro

wą, uskutec;1:nianą w danym okręgu wymiarowym 
pn:ez ustawowo do tego powołane władze samorzą
dowe; 

14) udzielanie informacyj względnie opinjowa
oie próśb, wnoszonych do innych urzędów i władz-,... 
w myśl obowiązujących w tym przedmiocie prze
pisów. 

B. W dziale opłat stemplowych: 

1) wymiary doraina opłat stemplowych (art. 23 
punkt b) oraz art. 24 punkt b) ustawy , o opłatach 
stemplowych) ; 

. 2) ewidencja opłat, których wysokość ustala 
się w miarę wykonywania zobowiązań; 

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

4) wydawanie zaświadczeń o uiszczeniu lub 
nienależności opłaty oraz o odroczeniu płatności; 

5) wykonywanie nadzoru nad sprzedażą zna
ków stemplowych przez dystrybutorów w sposób, 
określony osobnemi przepisami; 

6) wykonywanie nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów w dziedzinie opłat stemplowych przez 
przeprowadzanie kontroli stemplowej w urzędach 
i u osób, podlegających kontroli, w granicach, okre
ślonych osobnemi przepisami; 

7) czuwanie nad terminowem uiszczaniem opłat 
stemplowych i zarządzanie egzekucji z tytułu zaleg
łości w tychże opłatach; 
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8) załatwianie środków odwoławcHch w gra
,nicach, określonych osobnemi przepisąmi; 

9) prowadzenie ksiąg oraz sporząd;?:an~e spra
WQ2;dań i· wykazów okresowych, określonych osob
nemi przepisami. 

C. W dziale p()datk~ spadkowego i od darowizn: 

1) przyjmowanie i zbieranie danych, potrzeb
nych do wymiaru podatku spadkowego i od da
rowizn; 

2) wymiar tego podatku w granicach, określo
nych specjalnemi przepisami, względnie przedkłada
nie izbie skarbowej spraw, tyczących się tego po
datku, a nie należących do kompetencji urzędu 
skarbowego; 

3) przedkładanie izbie skarbowej odwołań od 
wymiarów podatku spadkowego i od darowizn, do
konanych przez urzędy skarbowe, jako też wszel
kich podań, których załatwianie należy do kompe
tencji i;?:by skarbowej oraz środków' prawnych, skie
rowanych przeciw decyzjom urzędu skarbowego ; 

4) czuwanie nad terminowem uis;?:czaniem p?
datku spadkowego i od darowizn oraz zarządzame 
egzekucji z tytułt.J. zaległości W tych podą.tkach; 

5) prowadzenie ksiąg oraz spor;ządza?ie spr~
wozdań i wykazów, określonych osobneml przepI
sami. 

D. W dziale rachunkowo-kasowym: 

1) prowadzenie rachunkowości W zakresie da
nin publicznych; 

2) pobieranie i przechowywanie p~eniędzy i. in
nych walorów na rachunek Skarbu Panstwa, ZWIąZ
ków samorządowych i innych korporacyj prawa pu
blicznego; 

\ 3) dokonywanie wypł~t. na rachunek Pa~stwa, 
związków samorządowych 1 mnych korporacyj pra
wa publicznego; 

4) przyjmowanie, przechowywanie i wydanie 
na rachunek władz i urzędów państwowych przed
iniotów wartościow:yc;h; 

5) zaopatrywanie dystrybutorów i poszczegól-
nych nabywców w znaki wartościowej . 

6) przyjmowanie i wydawanie sum depozyto
wych, komunalnych i funduszów specjalnych oraz 
innych funduszów; 

7) sprzedawanie i skupywanie państwowych 
papierów wartościowych, konwersja tych papierów, 
opłacanie kuponów i inne związane z tern operacje; 

8) pobieranie wpływów na rachunek innych 
kas państwowych orajl dokonywanie wypłat na ra
chunęk tych kas na zasadzie osobnych rozporządzeń; 

9) prowadzenie przepisanych ksiąg rachunko
wych i ka!!owych, l'iporządzanie wykazów, sprawoz
dań i 1;amknięć, przesyłanie zawiądomień, oraz ud;,de
lanie wszelkich wyjąśnień w zakresie wpłąt i wypłat; 

10) dokonywanie przerachowań na poczet na
leżności w zakresie podatków bezpośrednich, opłat 
stemplowych oraz podatku spadkowego i od daro-

wi;zn tudzież sporządzanie wniosków, dotyczących 
zwrotu nadpłat gotówkowych W podatkach bezpo
średnich oraz opla tach stemplowych i daninach po
krewnych; 

H) wykonywanie obrotów za pośrednictwem 
Pocztowej Kasy Os~czędno~ci i Banku Polskiego 
a także niektórych czynności bankowych na zasa
dzie osobnych rozporządzeń. 

W miejscow~ściach, W których istnieją specjal
ne un;ędy opłat stemplowych, czynności wyszcze
gólnione wyżej pod B, C i D spełniają te ~rzędy. 

§ 52. Dział rachunkowo-kasowy urzędu skar
bowego, stanowiący część składową odnośnego urzę-
du, nosi nazwę: "Kasa Urzędu Skarbowego w ...... . 
Do działu rachunkowo-kasowego mają być wyzna
czeni przynajmniej dwaj urzędnicy, z których jeden 
prowadzi rachunkowość (księgowy), a drugi spełnia 
czynności lql,sjerskie (skarbnik). Obydwaj ci urzędni
cy są solidarnie odpowiedzialni za .całość agend ka
sowych, ora;>: funduszów skarbowych i innych walo
rów, zą prawidłowe i zgodne z instrukcją kasową 
przechowywanie pieniędzy i innych walorów, tudzież 
kluczy od skarbca i szaf opancerzonych, podpisują 
wspólnie dzienniki kasowe, sprawozdania, zawiado
mienia, wszelkie wykazy i dowody, uczestniczą przy 
rewizjach kasy i opakowywaniu przesyłek warto
ściowych, oraz otwierają przesyłki wartościowe w 
obecności funkcjonarjusza, który podjął odnośną 
przesyłkę. 

Korespondencję, skierowaną pod adresem ka
sy, otwiera księgowy~ 

§ 53. W tych miejscowo~ciach, gdzie jest tyl
ko jeden urząd skarbowy., kasa tegoż urzędu, poza 
przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat W za
kresie poruczonym danemu urzędowi, będzie wyko
nywała funkcje kasy skarbowej poborowo-płatni
czej w odniesieniu do wszystkich władz i urzędów 
państwowych, związków sam.orząqowych i innych 
korporacyj prawa publicilnego (typ AJ. 

W tych zaś miejscowościach, gdzie jest więcej 
niż jeden urząd skarbowy - kasa typu A bE1dzie 
utworzona przy jednym z tych urzędów, a przy po
zostałych urzędach będą utworzone kasy o mniej
szym zakresie czynności (typ BJ. 

W zależności od stosunków miejscowych mo
że być utworzona za zgodą Ministerstwa Skarbu 
jedna krisa typu B dla dwóch lub więcej Ulfzędów 
skarbowych tej samej miejscowości. 

Nadto może być utworzona kasa typu B przy 
każdym urzędzie opłat stemplowych. 

Zaszeregowanie kas do jednego z dwóch ty
pów, jak równiet ścisłe ustalenię zakresu czynnoscl 
każdej kasy nastąpi w drodze osobnego rozporzą
dzenia. 

§ 54. W przedmiocie ulg podatkowych do 
urzędu skarbowego należy: 

a) zezwalanie na ratalną spłatę wszelkich za
ległości w podatkach bezpośrednich (z wy
jątkiem zaliczek miesięcznych i kwartal-
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nych na podatek przemysłowy oraz przed
płat za podatek dochodowy) na okres cza
su nieprzekraczający 12 miesięcy do kwoty 
20.000 zł. dla poszczególnych ' płatników 
w ciągu roku budżetowego, nie · licząc do
datków samorządowych, kar Za zwłokę 
i kosztów egzekucyjnych; 

b) odraczanie spłaty wymienionych pod a) za
ległości na przeciąg 2 miesięcy do kwoty 
5.000 zł dla poszczególnych płatników w cią
gu roku budżetowego; 

c) odraczanie płatności pojedyńczych opłat 
stemplowych, nie przewyższających 50 zł, 
względnie podwyżek stemplowych, nie 
przewyższających 200 zł, na czas nie dłuż
szy niż 3 miesiące; 

d) obniżanie kar za zwłokę, licząc od ustawo
wego terminu płatności, do wysokości okre
ślonej wart. 3 ustawy z dnia 31 lipca 
1924 r .. o pobieraniu od zaległości w podat
kach bezpośrednich oraz w należytościach 
stemplowych kar za zwłokę, odsetek za od
roczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych 
(Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 721) co do zale
głości rozkładanych na raty względnie od
raczanych. 

§ 55. Na czele urzędu skarbowego stoi in
spektor skarbowy względnie inny urzędnik, wyzna
czony przez Ministerstwo Skarbu jako kierownik 
urzędu. 

Kierownik urzędu skarbowego pod względem 
osobowym i służbowym ' podlega prezesowi izby 
skarbowej. 

Kierownik urzędu skarbowego jest odpowie
dzialny za prawidłowy bieg wszelkich spraw należą-
6ych do zakresu działania urzęduaprzedewszyst
kiem za terminowy i prawidłowy wymiar podatków 
ioplat skarbowych, za sprawne ściąganie zaległo
~ci, za terminowe oraz zgodne z przepisami prowa
dzenierachunkowości i składanie sprawozdań. 

'. W szczególności do kierownika urzędu skar
bowego należy: 

al decyzja we wszystkich sprawach i kontrola 
podwładnego personelu, załatwiaąie spraw 
ogólnych, tajnych i osobowych; 

b) równomierny podział czynności pomiędzy 
funkcjonarjuszów urzędu, zaznajamianie ich 
z nowemi przepisami i instrukcjami; 

cl czuwanie nad terminowem wysyłaniem do 
izby skarbowej wszelkich wykazów i spra
wozdań; 

d) kontrola ksiąg 
w urzędzie; 

zapisków prowadzonych 

ej inicjatywa w tworzeniu komisyj szacunko
wych, kierowanie ich czynnościami i wyko
nywanie uchwał komisyj; 

f) lustracja prz~dsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych; 

g) nadzór nad prawidłowem funkcjonowaniem 
działu rachunkowó.!kasowego oraz należy

. tern bezpieczeństwem skarbca i przechowy~ 
waniem mienia państwowego, czuwanie nad 
terminowem oraz zgodnem z przepisami 
prowadzeniem czynności kasy, nad zaopa:::' 
trzeniem kasy w odpowiedni zapas gotów
ki, znaków wartościowych, ksiąg, druków 
i t. p.; 

h) donoszenie prezesowi izby skarbowej o 
wszelkich nadzwyczajnych wypadkach, za
szłych w urzędowaniuj " 

i) nakładanie kar za ' wykroczenia przeciw 
przepisom ustaw podatkowych i stemplo
wych w granicach określónych przez 
ustawy. 

§ 56. Kierownikowi urzędu skarbowego przy
sługuje prawo udzielania urlopów podwładnym fuą
kcjonarjuszom w następującym zakresie: 

a) urlopów w celu załatwiania spraw osobi~ 
stych, rodzinnych i majątkowych w wyniia:~ 
rze, nieprzenoszącym trzech dni jednorazo
wo, łącznie zaś 15 dni w ciągu roku kaleh~ 
darzowego; . 

bl urlopów wypoczynkowych w pełnym Wy~ · 
miarze ustawowym. 

§ 57. Czynności urzędów skarbowych nale
ży, o ile możności, grupować w odrębnych działach: 

1) podatku przemysłowego, 

2) dochodowego, wojskowego l majątkowego 
oraz od kapitałów i rent, 

3) podatków realnych, 

4) opłat stemplowych oraz podatku spadkowe
go i od darowizn, 

5) rachunkowo-kasowym. 

§ 58. Przepisy § 50 - 56 mają w zakresie 
opłat stemplowych oraz podatku spadkowego i pd 
darowizn odpowiednie zastosowanie do utworzonych 
w większych miastach odrębnych urzędów opłąJ 
stemplowych. 

Urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych. 

§ 59. Urzędy skarbowe akcyz i monopolów 
państwowych wykonywują przez swych urzędników 
i organa kontrolne nadzór nad przedsiębiorstwami 
przemysłowemi produkującemi artykuły akcyzowo
mono~olowe oraz nad zakładami, sprzedającemi te 
artykuły, tudzież orzekają w sprawach dotyczących 
podatków pośrednich od wina, piwa, drożdży, kwa
su octowego, cukru, olejów mineralnych, tudzież mo
nopolów: spirytusowego, tytoniowego, solnego, za
pałczanego i loterji państwowej w myśl obowiązują
cych ustaw i rozporządzeń. 



Nr. 77. Dziennik Ustaw. Poz. 613 1335 

Pozatem do zakresu działania urzędu skarbo
wego akcyz i monopolów państwowych należy: 

.1) wymiar, a w ' ra'zie ' potrzeby zabezpieczenie 
i przymusowe ściąganie podatków pośrednich i na
leżytości monopolowy~h, . których wy~iar zlec~no 
im obowiązującemi prz.epi$ami, oraz we . wszystkIch 
wypadkach, gdy wskutek czynu lub zaniechania 
sprżecznego z postano~ieI)iami prawnemi wymiar 
po.datku nie mógJ nast,C', pić; 

2) rozkładanie na raty do 6 miesięcy zaległości 
podatkowych, powstałych ~ wskutek podwyższenia 
akcyzy lub opłaty mpnQpolowej od stwierdzonych 
zapasów, o ile przeprowadzona egzekucja byłaby po
łączona ze szkodą płatnika, a nie zachpdzi niebez
pieczeństwo nieściągalności j 

3) umarzanie tych samych zaległości, które 
stały się dowodnie nieściągalnemi, ,o ile zaległość 
nie przekracza kwoty 50 zł; 

4) załatwianie spraw karnych w ram<!ch, prze
widzianych ustawą karną skarbową; 

.. 5) nadawanie pod nadzorem izby skarbowej 
koncesyj na detaliczną sprzedaż wyrobów monopo
hl , tytoniowego, tymczasowe nadawanie z wolnej rę
ki , zezwoleń na hurtową sprzedaż wyrobów mono
polu tytoniowego aż do przeprowadzenia przepisa
nego postępowania i decyzji władzy wyższej, o ile 
utrzymanie opróżnionego chwilowo miejsca sprzeda
ży leży w interesie monopolu i konsumentów a kan
dydat posiada wszelkie, wymagane przepisami wa
ninki. '. O każdem opróżnieniu hurtowej sprzedaży 
wyrobów monopolu tytoniowego i o ewentualnem 
tvmczasowem nadaniu winien urząd zawiadomić 
niezwłocznie przełożońą izhę skarbową; 

6) przeprowadzanie dochodzeń oraz przepisa
nego postępowania w sprawie stałego nadania kon
cesyj na hurtową sprzedaż , monopolu tytoniowego 
or~z wszelkich snrzedaży wyrobów allwholowych 
a następnie przedkładanie spraw tych: 'do decyzji 
właściwej izbie skarbowej; 

7) poza normalną kontrolą nadzorem nad 
przedsiębiorstwami, znajdującemi się .w okręgu -
p!żyjmowanie wszelkiCh przepisanych zgłoszeń o za
tnierzonem uruchomieniu przedsiębiorstwj ' wy twa
riającychprzedmioty podlegające podatkom ' pośre
dnim lub opłatom monopolowym, przeprowadzanie 
lub zarządzanie urzędowych sprawdzań," zatwierdza
nie protokółów sprawdzań wszelkich przedsiębiorstw 
już istniejących, o ile urządzenie tych przedsiębiorstw 
ódpowiada obowiązują6ym przepisom; ' 'i 

8) utrzymanie ewidencji: 

a) przedsiębiorstw; wytwarzających lub prze
twarzającychprzedmioty, podlegające po
datkom pośr~dnim lub opłatom monopolo
wym; 

bl przedsiębiorstw korzystających ~ ulg w spła
cie podatków pośrednich lub opłat monopo-
lowych; . , 

c) detalicznych i hurtowych sprzedaży wyro
bów monopolowych oraz wyrobów alkoho-
lowych. . 

9). zwalnianie oleju mineralnego od podatku 
w całości lub w części w wypadkach niezastrzeżo
nych wyr,aźnie decyzji wyższej instancji; 

10) przyznawanie za przepisanem zabezpiecze
niem, w ramach ustawowych okresów, kredytów 
w zakresie podatków pośrednich z wyjątkiem podat
ku od piwa, oraz przyznawanie kredytów wzakre
sie należności monopolowych do wysokości 5.000 zł; 

11) udzielanie zezwoleń na loterję fantową do 
kwoty 1,000 zł kapitału gry przy zastosowaniu do 
obowiązujących w tej mierze przepisów; 

12) wydawanie zezwoleń na zakup spirytusu 
nieskażonego, całkowicie opłaconego, to jest spiry
tusu, którego cena mieści w sobie pełną opłatę skar
bową, tudzież zezwoleń na zakup spirytusu skażo
nego środkiem ogólnym; 

13) zatwierdzanie zastępców w koncesjonowa
nych przedsiębiorstwach sprzedaży wyrobów mono
polowych oraz kierowników we wszystkich przed
siębiorswach podlegających kontroli skarbowej; 

, 14) wykonywanie z własnej inicjatywy lub też 
na zlecenie władzy przełożonej poza wymienionemi 
wypadkami także innych czynności w zakresie po
datków pośrednich i monopolów państwowych oraz 
w innym zakresie (cło) celem zabezpieczenia intere
sów Skarbu Państwa; wszelkie nadzwyczajne czyn
ności, powzięte z własnej inicjatywy, powinny być 
podawane do wiadomości izby skarbowej; 

15) wydawanie zezwoleń na pobór soli prze-
mysłowej. . 

§ 60. Do kierOwnika urzędu skarbowego ak
cyz i monopolów państwowych należy: 

a) decyzja w sprawach należących do właści
wości urzędów i kontrola podwładnego pęr~ 
sonelu tak urzędu jak i kontroli skarbowej; 

b) osobista' rewizja i kontrola wszystkich 
przed'siębiorstw, ' wytwarzających artykuły 
podlegaj'ące akcyzie, względnie sta:nowiące 
przedmiot monopolu państwowego oraz 
większych zakładów handlowych. prywat
nych, tudzież wszystkich zakładów mg!)?-
polowych; . , 

c) weryfikacja przedsiębiorstw stosownie do 
obowiązujących w tym przedmiocie przepi
sów; 

d) załatwianie tajnych spraw ogólnych i oso-
bistych; . 

e) prowadzenie ważniejszych dochodzeń kar
nych skarbowych i dyscyplinarnych; 

f) usta wianie, tarowanie i kontrola działalno-
SCI aparatów kontrolno - mierniczych 
w przedsiębiorstwach; 

g) kontrolowanie czynności podwładnych or
ganów kontroli skarbowej w wytwórniach 
i zakładach handlowych osobiście oraz za
pomocą sprawdzaQia dzienników służbo· 
wych; 
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h) pouczanie podwładnego personelu; 

iJ wydawanie zarządzeń celem rychłego i pra
widłowego biegu urzędowania; 

j) kontrolowanie wszystkich ksiąg zapisków, 
prowadzonych w urzędzie j 

k) lustracja czynności kancelaryjnej urzędni
ków kontroli skarbowej w terminach 
i w sposób wskazanych w odnośnych in
strukcjach. 

Kie'rownikowi urzędu skarbowego akcyz i mo
nopolów państwowych przy~ługui.e prawo udziela~ia 
urlopów podwładnym funkc]onaquszom w zakresle, 
wyszczególnionym w § 56 niniejszego rozporządze
nia. 

§ 61. 'Czynności urzędu ' skarbowego akcy.z 
i monopolów państwowych należy, o ile możnOŚCI, 
grupować w następujących 3 działach: 

l} administracyjnym, 

2} akcyzowo-monopolowym, 

3} karnym. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 62. Istniejące dotychczas na obszarze Rze
czypospolitej "Urzędy skarbowe podatków i opłat 
skarbowych" otrzymują nazwę: ,.Urząd Skarbowy". 

§ 63. Czynności istnieiacychna obszarze Rze
czypospolitej kas skarbowych przekazuje się właści
wym terytorjalnie urzędom skarbowym (§ 62). 

§ 64. T erytorjalny zakres działania władz 
i urzędów skarbowych. określony dotychczas obo
wiązującemi przepisami, pożostaje W mocy. 

§ 65. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 września 1931 r.: 

aj w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej 
Okręgowej w Warszawie -- w całości, 

b) na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej -
z wyjątkiem §§ 50 p. 4), 51 część DJ. 52, 53, 
55 p. g). 57 p. 5) i 63. 

Z tymże dniem traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 66. poz. 588) oraz pózniejsze rozpo
rządzenia, sprzeczne z rozporządzeniem riiniejszem: 

a) w okręgu' administracyjnym Izby Skarbo
bowej Okręgowej w Warszawie - w ca
łości, 

b) na pozostałym zaś obszarze Rzeczypospoli
tej - z wyjątkiem przepisów" dotyczących 
przedmiotów, unormowanych wyżej poda-

nemi §§ 50 p. 4). 51 część D}, 52, 53, 55 p. 
g}, 57 p. 5) i 63. 

T ermin wejścia w życie wymienionych wyzeJ 
przepisów niniejszego rozporządzenia na pozostałym 
obszarze Rzeczypospolitej ustali rozporządzenie Mi
nistra Skarbu. 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

614. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 20 sierpnia 1931 r. 

w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pra
cy w województwach: śląskiem, kieleckiem i lwow-

skiem. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia 
(Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650) na wniosek Zarządu 
Głównego Funduszu Bezrobocia zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. Przyznaje się w okresie od dnia 1 do 31 
sierpnia 1931 r. prawo do zas1łków tym częściowo 
zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: 

1) "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka 
Kotłów w Siemianowicach, 

2) Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II, 
3) huta "Laura" w Siemianowicach, 

4) huŁa"Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdu-
kach, 

5) huta "Hubertus" w Łagiewnikach, 

6) huta "Marta" w Katowicach. 

7) huta ,.Baildon" w Katowicach, 

8) huta ,.Królewska" w Królewskiej Hucie, 

9) huta "Silesia" w Paruszowcu, 

tO} hula "Zjednoczona, Królewska i Laura" w 
Królewskiej Hucie, 

t 1) huta "Pokój" w Nowym Bytomiu, 

12} huta "Zgoda" w Zgodzie, 

13) "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, 

14) "Rybnicka Fabryka Maszyn" Sp. z ogr,' odp. 
w Rybniku, 

15) "Fitznerowska Fabryka śrub i Nitów" Sp. 
z ogr. odp. w Siemianowicach. 

16} "Elevator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia 
Stali i Konstrukcyj Żelaznych, Sp. Akc. w Katowi
cach, 


