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Dziennik Ustaw. Po z: 171 i 172.

ogłasl:am ustawę następu

jącej treści:

USTAWA
7,

dnia 26 marca 1935 r.

o budowie norm.alnotorowych kolei: Mława-Ostro
łęka, Zegrze-Wyszków i Nowojelnia-Nowogródek.
Art. 1. Upoważnia się RlZąd do budowy nanormalnotorowych linij kolejowych użyt
ku publicznego:
1) Mława-Ostrołęka, o charakterze kolei drugorzędnej, ogólnej długości około 93 km., od stacji
kolejowej Mława do połączenia z linją kolejową
Ostrołęka - Chorzele;
2) Zegrze - Wyszków, o charakterze kolei
drugorzędnej, ogólnej długości około 40 km., od stacji kolejowej Zegrze do połączenia z linją kolejową
Tłuszcz - Ostrołęka około stacji Wyszków;
3) Nowojelnia - Nowogródek, o charakterze
kolei znaczenia miejscowego, ogólnej długości około
26 km., od stacji kolejowej Nowojelnia do miasta Nowogródka.
stępujących

Art. 2. Terminy rozpoczęcia robót ustali Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem
Skarbu.
Art. 3. Koszty budowy będą pokryte bądź droopartych na specjalnycn
z kredytów wstawianych
do preliminarza rozchodów funduszu inwestycyjnego przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
gą operacyj kredytowych,
tytułach prawnych, bądź

Art. 4. Wykonanie ustawy niniejszej porucza
Ministrowi Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

się

Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w
z dniem ogłoszenia.

życie

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: W. Sławek
Minister Komunikacji: M. Butkiewicz

172.
ROZPORZĄDZENIE

Obligacje 6 % Pożyczki Narodowej mogą
przez notarjuszy, mających siedzidzielnicy rosyjskiej, na rachunek
osoby, obowiązanej (bezpośrednio lub solidarnie z inną osobą) do uiszczenia podatku od darowizn, o ile
są wystawiane na imię tejże osoby lub jeżeli ta osoba
stała się właścicielem obligacyj w drodze przelewu,
dokonanego za zezwoleniem Komisarza Generalnego
Pożyczki Narodowej.

§ 1.

171.
Na mocy art. 44 Konstytucji

MINISTRA SKARBU

z dnia 12 marca 1935 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przyjmowaniu przez notarjuszy na obszarze
b. dzielnicy rosyjskiej obligacyj 6 % Pożyczki Narodowej na pokrycie należności z tytułu podatku od
darowizn.
Na podstawie art. 7 i 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia. 5 września 1933 r.
o wypuszczeniu pożyczki wewnętrznej (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 503) oraz art. 28 i 42 przepisów o opodatkowaniu spadków i . darowizn na oQszarze
b. dzielnicy rosyjskiej (załącznik 1 do rozporządzenia Min. Skarbu z dnia 4 maja 1923 r. - Dz.
U. R. P. Nr. 55, poz. 391) zarządza się co następuje:

być przyjmowane
bę na obszarze b.

§ 2. Obligacjami 6 % Potyczki Narodowej mouiszczony tylko podatek państwowy. Dodatek
komunalny powinien być uiszczony gotówką.

że być

Obligacje 6% Pożyczki Narodowej mają
zasadniczo wraz ze wszystkie mi kuponami, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

§ 3.

być złożone

§ 4. Na poczet należności zalicza się:
a) wartość nominalną obligacyj,
b) wartość bieżącego kuponu po dzień złożenia
obligacji.
Wartość nominalna obligacyj, które płatnik
chce złożyć łącznie z wartością bieżącego kuponu,
powinna mieścić się w ramach należności podatkowej. Jeżeli suma nominalna łącznie z kuponem bieżącym przewyższa sumę należnego podatku, należy
przyjąć od płatnika mniejszą sumę w obligacjach,
brakującą zaś kwotę pobrać w gotówce.
Przy obliczaniu' wartości bieżącego kuponu należy posiłkować się następującą formułką:

1 X

ilość

sztuk oblig.

licząc, że _wszystkie są

po 50 zł X il.

dn~

120.

Wstawia się ilość dni, które upłynęły od daty
ostatniego kuponu już płatnego łącznie
z dniem jego płatności, nie wliczając dnia złożenia
obligacyj, oraz licząc każdy miesiąc pełny, który już
upłynął, w ilości dni 30.
Przykład: Podatnik składa 23 sierpnia obligacje
nominalnej wartości 3.200 zł; obliczenie:
1 X 64 X 52
120
= 27 zł 73 gr.
płatności

iW razie natomiast przedstawienia przez płatni
ka obligacyj, przy których brakuje jednego lub
dwóch niepłatnych kuponów, notarjusz powinien
obliczyć wartość tych kuponów i o tę kwotę zmniei~
szyć wartość nominalną obligacyj, podlegającą przyjęciu na podatek.

§ 5. Obligacje, przyjęte na podatek od darowizn, notarjusze odsyłają w trybie, przewidzianym
w § 64 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 paź
dziernika 1932 r., zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 99, poz. 842), do kasy urzę
du skarbowego, przyczem w deklaracji wzór Nr. 4,
przewidzianej powyższem rozporządzeniem, suma
przyjętych obligacyj powinna być wykazywana osobno od sumy podatku, przyjętego w gotówce.
Ponadto należy wyszczególnić w tej deklaracji
numery obligacyj według poszczególnych odcinków,
ilość kuponów oraz imiona i nazwiska osób, od których obligacje przyjęto.
'\1/ rubryce "Uwagi" wykazu wpływów, prowadzonego w myśl § 63 wymienionego wyżej rozporzą-

