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dyrektora izby skarbowej 12 członków i ty
luż zastępców z grona podatników podatku 
dóchodowego lub obrotowego w okręgu izby 
OraJZ powołuje 12 członków i tyluż zastępców 
spośród kandydatów, przedstawionych za po
średnictwem dyrektora izby skarbowej w po
dwójnej ilości przez: 

a) wojewódzkie rady narodowe (rady na
rodowe m. st. Warszawy i m. Łodzi), 

b) okręgowe komisje związków zawodo
wych (a w m. st. Warszawie - Radę 
Związków Zawodowych), 

c) ZwiąJzek Samopomocy Chłopskiej, 
d) Związek Rewizyjny ' Spółdzielni Rze

czypospolitej Polskiej, 
e) izby przemysłowo-handlowe, 
f) izby rzemieślnicze, 
~) organizacje właścicieli nieruchomości I 

budynkowych, 
h) instytucje samorządu zawodowego (ra

dy adwokackie, iz:by lekarskie, lekar
sko-dentystyczne, lekarsko-weteryna
ryjne itp.). 

Kandydaci przedstawiani przez rady, izby, 
organizacje i instytucje, wymienione w pkt 
a), e), t), g) i h) powinni być podatnikami po
datku dochodowego lub obrot-owego."; 
2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 5. Przy ptzedstawianiu kandydatów na 
członków . i zastępców członków komisji odwo
ławczej rady, komisje, związki, izby, organi
zacje i instytucje, wymienione w § 2 ust. 5, 
są obowiązane podać nazwisko, imię, zawód 

wskazać, jakiego podatl).u podatnikiem jest 
kandydat."; 

31 w §. 6 ust. 2 otrzymuje bnzmienie: 
,,2. Jeżeli rady, komisje, związki, izby, 

organizacje i instytucje, wymienione w § 2 
ust. 5, nie przedstawią kandydatów ·na człOIt
ków i zastępców w wyznaczonym terminie, 
wówczas także pozostałych członków i Ila
stępców zamianuje Minister Skarbu na wnio~ 
sek dyrektora izby skarbowej."; 
4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. ,Mandat członka (zastępcy członka) 
komisji 'wygasa: z upływem okresu, na jaki 
członek (zastępca):wstał mianowany (powo
łany), gdy członek (zastępca) utraci warunki 
piastowania mandatu (§ l) lub - o ile chodzi 
o cztonka (zastępcę) mianowanego (powoła
nego) z grona podatników, podatków dochodo
wego i obrotowego - gdy przestanie on byc; 
podatnikiem na skutek u traty źródła przy
chodów w danym okręgu."; 

51 w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Każda sekcja powinna składać się 

w połQwie z ozłonków tej grupy podatników, 
której odwołania ma rozpatrYWać, i w pó
łowie z innych członków komisji. Zasada ta 
nie obowiązuje, jeżeli w komisji członków da
nej grupy jest mniej niż 3; w tym przypadku 
wszyscy członkowie komisji danej grupy l}O

datników powinni wejść w skład sekcji po
wołanej do rozpatrywania odwołań tej g,rurpy 
podatników." 

lub zatrudnienie i I miejsce zamieszkania każ- w 
dego kandydata oraz - o ile chodzi o rady, I 
izby, organizacje i instytucje wymienionE 
w'pkt a), el, tl, gl i h) tegoż ustępu - ponadto 

§ 2. Rozporządzenie niniejsrze wchodzi 
życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
Konstant}} Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 czerwca 1941 r. 

o wypuszczeniu biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoc~onych Ameryki. 

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 11 § 5. Cena sprzedażna i cena wykupu bi-
kwietnia 1941 r. o wypuszczeniu biletów skar- letów skarbowych wynosj4łza każde 100 do
bowych w dolarach Stanów Zjednoczonych larów wartości imiennej biletu skarbowego -
Ameryki (Dz. U. R, P. Nr 32, poz. ·146) zarzą- 100 dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki 
dzam, co następuje: według Wilgi i próby obowiązującej dnia 

§ 1. Wypuszcza się bilety skarbowe w do- 1 lipca 1944 r. 
larach Stanów Zjednoczonych Ameryki na § 6. Spnzedaż biletów skarbowych odby-
łączną sumę 10 milionów dolarów. wa się za pośrednictwem ' Narodowego Banku 

§ 2. Bilety skarbowe są wysta:wiane , na Polskiego bądź bezpośrednio przez ' Minister~ 
imię nabywcy na kwoty podzielne przez 100. stwo Skarbu. 
Przelew może nastąpić tylko za zgodą Minis- § l. Wykup biletów skarbowych odbywać 
tra Sk·arbu. się będzie bez żadnych ograniczeń i potrąceń . 

§ 3. Bilety skarbowe są wystawiane w ciągu 5-ciu lat od daty płatnOŚCi wyłącznie 
z rocznym terminem płatności. Jako datę wy- przez Narodowy Bank Polski. 
stawienia oznaoza się na bilecie .skarbowym § 8. Ro~orządzenie niniejsze wchodzi 
datę jego sprzedaży. . I w życie z dniem ogłoszenia. 

§ 4. Bilety skarbowe są oprocentowane 
na 1% w stosunku rocznym. Odsętki p~atlle Minister Skarbu: 
są z dołu przy wykupie biletu skarbowego. Konstantł) Dąbrowski 
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