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§ 30. Rozporządzeni,e niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 sierpnia 1932 roku. 

Minister Poczt i TeI.egrafów: Boerner 

584. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA REFORM 
ROLNYCH 

z dnia 30 czerwca 1932 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie umorzenia kar za zwłokę od zaległych należno

ści funduszu obrotowego reformy rolnej. 

Na podstawie cz. 2 art. 25 ustawy z dnia 9 mar
ca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej 
(Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Kary za zwłokę od zaległych należności 
Skarbu Państwa, wymienionych w § 2, umorzone bę
dą z dniem 31 grudnia 1933 roku tym dłużnikom, któ
rzy spłacą w terminie wszystkie raty, przypadające 
z tytułu tych samych należności w latach 1932 i 1933. 
Kary te umorzone będą i w tych przypadkach, w któ
rych raty płatne w latach 1932 i 1933 nie zostaną 
spłacone wobec odroczenia ich na termin po dniu 
31 grudnia 1933 roku. 

§ 2. Umorzenie kar za zwłokę w myśl § 1 do
tyczy: 

A. płatnych przed dniem 1 stycznia 1932 r., 
a nieuiszczonych do dnia wejś cia w życie niniejsze
go rozporządzenia, należnoś ci Skarbu Państwa z ty 
tułu: 

a) pożyczek udzielo nych z funduszu zapomóg 
i kredytu ulgowego, oraz pożyczek, których 
okres spl'aty przekracza trzy lata , udzielo
nych z funduszów, wymienionych w punk
tach I i II § l rozporządz enia Rady Mini
strów z dnia 1 kwietnia 1927 r. w sprawie 
likwidacji funduszów, przeznaczonych na 
cele parcelacji i osadnictwa (Dz. U. R. P. 
Nr. 37, poz. 330); 

b) reszty ceny kupna za gospodarstwa nabyte 
z parcelacji gruntów państwowych. 

B. płatnych przed dniem l września 1931 r., 
a nieuiszczonych do dnia wejścia w życie ninie,jszego 
rozporządzenia, należności Skarbu Państwa z tytułu: 

a) pożyczek udzielonych z sum przeznaczonych 
na pomoc kredytową przy scalaniu gruntów; 

b) należności za techniczne wykonanie scale
nia, za regulację hipotek w z,wiązku ze sca
leniem gruntów oraz z tytułu opłat przy 
znoszeniu służebnośći; . 

c) pożycz,ek udzielonych z sum, przewidzianych 
w budżetach Ministerstwa Reform Rolnych 
na pomoc kredytową na meljoracje, doko
nywane w związku z przebudową ustroju 
rolnego; 

d) pożyczek udzielonych z państwowego fun
duszu kredytu na meljoracje rolne. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
de z dniem ogłoszenia. 

Minister Reform Rolnych: Sew. Ludkiewicz 
Mini:ster Skarbu: Jan Piłsudski 

585. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 18 lipca 1932 r. 

o uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządze
nia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o or
ganizacji i zakresie działania izb i urzędów skar-

bowych. 

Na podstawie art. 12 i 15 ustawy z dnia 31 lip
ca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzę
dów skarbowych (Dz . P . P. P. Nr. 65, poz. 391) za
rządzam co następuje: 

§ 1. § 57 rozporząd,zenia Ministra Skarbu 
z dnia 13 sierpnia 1931 r . (Dz. U. R. P. Nr. n, 
poz . 613) otrzymuje brzmienie n astępujące : 

"Czynności urzędów skarbowych należy, o ile 
możnośc i, grupować w odrębnych dzi a ła c h : 

1) poda tku przemysłowego, 
2) dochodowego, wojskowego i majątkowego 

oraz od kapitałów i rent, 
3) podatków realnych, 
4) opłat stemplowych oraz podatku spadko-

wego i od darowizn, 
5) eg,zekucyjnym, 
6) rachunkowo -kasowym". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l sierpnia 1932 r. 

Minis'Ler Skarbu: Jan Piłsudski 
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