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~. uzyskać w M.inisterslwie Rolnictwa i · Reform 
Rolnych w zamian posiadanego skryptu ' dłużnego 
dwa skrypty zamienne~jeden'l1a sumę odpowia
dającą wysokości na]eżriości podatkowej podle
gającej spłacie papierami wartościowymi, drugi 
tla pozostałą sumę, · po .potrąceniu kosztów Spo~ 
rzą;9ztmia no:wych , skrypŁpw dłużnych;' wyno
~ząćychpo 15 ' zł za, ~ai;cry zamienńy,' skry'pl 
d

·ł .. .. ...' . ,. , 
uzny. 

. ' , 

§2. 1) Rozporż.ądzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

2) Równocześnie traci moc obowiązującą 
rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 gru
dnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Mini
strem Rolnictwa i Reform Rolnych o zaliczaniu 
na poczet zaległości poda1kowych wynagrodze
nia za grunty ' prżymusowo wykupione oraz 
przejęte na ' własność Państwa tudzież o przyj
mowaniu na· spłatęza:ległości podatkowych obli
gacyj 5 % państwowej . renty ziemskiej i skryp-

, tów dłużnych Skarbu . Państwa (Dz. U. R. P ... 
z 1933 r.Nr 1, poz. 7) . 

Minister Skarbu~ E.Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 marca 1937 r. 

Q zmianie · w organizacji urzędów skarbowych akcyz i mO'nopO'lów państwO'wych w okręgu 
administracyjnym Izby SkarbO'wej w NO'wogródku. 

Na podstawie art. 3 ustawyz dnia 31 lipca 
1919.r. G organizacji wła,dz i urzędów skarbo
wych (Dz. U. R. P. 'z 1935 r. Nr 80, poz. 499) za
!rządzam co następuje: 

§ 1. Siedzibę urzędu skarbowego akcyz 
i monopolów państwowych w Sł,onimię przenośi 

się do Baranowicz i nadaje się temu urzędo
wi nazwę: "Urząd Skarbowy Akcyz i Monopo
lów Państwowych w Ba'ranowiczach". 

§ 2. R'ozporządzenie mmejsze wchodzi 
w życie z dniem 1 maja 1937r. 

MininSiter Skartibu: E. Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 
.. ~ 

z dnia 26 marca 1937 1.". 

w sprawie zmiany rO'zpO'rządzenia z dnia 16 stycznia 1937 r. G obliczeniu i pobO'rze nadzwy
czajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1937 r. 

Na podstawie . art. 8 ust. 1 i art. 12 ustawy 
z dnia 24 marca 1933 r. o nadzwyczajnej dani
nie majątkowej (Dz. U. R. . P. Nr 29, poz. 248) 
zarządzam co następuje : 

§ 1. W ,1"ozpo.rządzeniu z dnia 16 stycznia 
1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 6, po'z. 53) o obliczeniu 
i poborze na·dzwyczajnej daniny majątkowej w 
I grupie kontyngentowej w 1937 r. wprowadza 
się · zmiany . następujące: 

1) § 2 o.trzymuje brzmienie następujące: . 
"Kwoty nadzwyczajnej daniny majątkowej, 

'Obliczone na 1937 ro'k, płatne są jednorazowo 
w terminie do dnia 30 listopada 1937 r." j 

2) § 30Łrzymuje brzmienie następujące: 
'. ,,1) O wysokQści nadzwyczajnej daniny ma
jątko.wej zawiadamia się płatników prze'z dorę-

czenie im nakazów zapłaty we·dług ustalonych 
wzorów. 

2) Nakazy zapłaŁy doręcza się płatniko.m 
w terminie do dnia 15 listopada 1937 r. włącz
nie. 

3) W razie doręczenia nakazów zapłaty po 
terminach wyznaczonych w ust. 2, kwota nad
zwyczajnej daniny majątkowej jest płaŁpa w cią
gu dni 30, licząc od dnia na'stępnego po. dorę-. .. 
c~emu. 

§ 2. Rozpor2<\1cłzenie mmeJsze wchodzi 
w życie z dniemogło·szenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

I , 




