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l)
Obwieszczenie.
I nie przewiduje się z czy nności
azd do Ni ellliec na ,,!ale.
Termin złożenia deklara '/po-I procederowej IV myś l prawa o po~
ci , którzy n1 c. ht jaki e- datkowej przedłuża się ni . jsze m ' datk u proaectero lV ym IV . w olnyc~
wiek pretensje do chcącyc h do 15. lutego włączn' z powodu ~tan?\~lskach ,(lekarz,e, ad\V ok,acl,
wyprow;:td z ić , ze l:hc ą się zgłO nawału pracy IV
urze podat- a rtyscl l t. d,) JR.ko nlepod lega]!lce
w prze ci ągli 8 dni do Staruj kOIVem~'"
,
temu podatkowI.
Biuro przepustek pok6- Przewod
omisji wymiaru
PO(,la tek pob~ era si ę również od
. 12.
po
u dochodowego.
osób I t. d" ktore artykuły s}vego
•
•
Wadyński ,
prz e mysłu
do wlasnego , biorą
Die untenbezeiehneten P e r s o - .
•
'
użytku , J ako opłatę obliqa s i ę
n haben die Ausreise nach
Wazne do podatkuJącyc~ . \V tym przypadku, t~ka sum'a jaką
chland beantragtfUrdauernd.
W nades~a nych. ~eklar Jach w te j m iejs cow ośc i tego czasu u
ngen an unten Ge nannte pod atko wycll znaJdu~ą il stępu- odsprzedającyc! 1 placono, !
•• ""O" _.. ~_ im Landratsa mt, Ausweis- ] ąC€ bł~dy ~rllk.a rs~le:, w fo rOd ogólnego po datku ,' obrotoZim mer Nr, 12, binnen 8 l~l ulClrzach m e nlfeckl~ : str. l, \Vego z\\'olilione są os obi~ i t. d,
liczba l, 2, 3, 47.a
st r. 1918 LI któFych sum a obrotu,f w rok u
entgegengenommen.
Ć
1919 ,"
h
ma b~ r.
. '~
rmul arz~c ka lenda rzowym
nie I~rzenosila
polskich : str. 2. w rsz l. zamI ast 3000 mk. Te osoby nie;' są zobo1918 ma być r. 9[9.
wiaz8nc do odd ani a dek laracji.
Wszystkie
l< lara cje należy Poleca się jednakże il:w iadomić
wypełnić ~!J inyśl llill i ejs~ego ur7,ąu podatkowy i w ni ~ś ć o zwols prost~ wa n. , IVzgl. ,wypetmone nienie,
Przedmioty j luksusowe
odpOWled O popra w Ić ,
nie są od podatku !-w:olnione.
!{roto zyn, dnia 13. 1. 1920,
0'0- 150 mk, grzy wny pociąga
Prz odn. komisji wymieru
za, so.b~ nic ,od~ani~ d eklarac,ii.
odatku dochodowego.
Rl,wmez naraza S Ię Mazdy na do·
Wadyński.
datkową,~ar~ o 10~/1\, kto na czas
_ _ _ _ _ _ _._,
dekl a raCjI me odesle:
Pewną ilość lampe: lampk i
Prawo o podatku ob rotowym
osz cz ędn ie się palące . a POWiat grozi tym . którzy opłatę świa d o
pO cenie zakUPK,1 k. 0,30 za mie nieprawdz iw ie; podadzą , aby
sztukę do oddan° _ Inte res.e nci ulllyślnie po datek obrotowy ohej ść,
mogą lampki
!ntpić w Po- lub zysk nie przyshigujący prawnie
wiatowym U ędzle Gospodar- IV li chwiarski s osób osięgnąć ,
czym uJ. Z Ill owska 69 ewen- stosując 20 razy tyle więcej, O ile
tualnie dą dals zej sp rzed a ży.
sumę podatku rpniej uiszczono,
I{rotośzyn , d. 14. stycznia 1920. Gdy kwoty stwi,ć rdziĆ nie będzie
,
można, nastąpi , \cara od 100 do
Starosta ,
100 000 mk.
.
Us iłowani e o&ejścia jest również
Obwieszczenie
karyg odne. Do ,doręczenia piśmiendotyczlłce uiuczenia się
nej dekl a racji {należy użyć odnof!; podlłtku obrotowego za rok śnych
dnI kowanych formularzy,
obrachunkowy 19 9,
których bezpj ' tnie do~tarcza urząd
Na Illocy § 17 us tę P.-' L prawa podatkowy. Do deklaracji i poo podatku obro tow~m i §§ -1.:; i dan ia opIat ' są płacący podatki,
51 uchwal wyk.onawe 'ch wzywa nawet wtedy zobowiązani , cho c iaż
się do zaplacellla po tku obroto- ich for mu4arze drukowa ne nic
wego wszystkie pyoceder upra- dojdą ,
~
winjące osoby, to wafzystwa i spółki ' Do od ania deklaracji można
w gminach i d a rach powiatu w potrzeb e zmusić powta,rzającemi
Krotoszyliskiego
się kar~. i pi eniężnemi, pomimd
Przepisane d laracje , są ogó l- to , t e u ząd podatkowy, każdego
nych zobowią' anych do plac eni!l podatk ącego obrót przypuszczalpodatku za [ k 191 9, należy do nie sza wać może.
końca stycz , 1920 do niżej podKrotoszyn, dnia 13, stycznia 1920,
Podług rozporządzenia Pro~v. pisanego pi 11iennie nadesłać, lub
Stal'osta, .
du Cukrowego obowil\zuje podać liS lIe do protokólu w
podatku na ,cukier urzędzi e odatkowym.
dopi ero od L luZobo lązane do deklarowani a
Dekret.
podatk
obrotowego jest także
Na moey art. 5~'porządzenia
d. 19 styQznia 1920 rolnict o, gospodarstwo. leśne, z dnia 13. sty~ill 1!t20 r., do'
~_IIiIoo_ _ _ _ _ __ _~~~Lh
....:odo , la bydła, rybołóslwo, ogro- tyg ce o s j1r'"
'v i Drze
u

I

dzielnicy pruskiej wyznacza się
następujące opła ty:
'
1. Dla Państwowego ,Urzędu
Zakupu Artykułów Pierw,Szej Potrzeby, Urzędu Ziemnia'czanego,
Oddziału Poznańskielo
dwie
marki na ~ażdy list ,przewozowy.
2, Dla starostw p ięć fenygów
od centnara ziemniaków, wywiezionyc h całe mj wagonami z powiatu.
,Poznań, qnia 15. stycznia 1920.
Szef J)epal'tamentu
w z. Dr. Drzażdżyński.
Naczelni!( Wydz. Dekretującego
z p; Manowski. ,
'

-

R o z p o r ,z

"
t
1

ą d z e ni e

dotyczące sprzedaiy i p ewozu

ziemniaków pOZIł "rani ę byłej
dzielnicy pruski j.
'
Na mocy ustawy z ania 19,
grudnhl 1919 roku
obrocie '
ziemniakami i nasiona~ oleistemi
w byłej Dzielnicy Prus ej (Dzien- .
nik Ustaw strona 1 7) rozporządzam co następuj lJ
Art. L i
Prawo sprzedaży ~ ziemniaków
i przewozu poza lf!'anicę byłej
dzielnicy pruskiej pr.ysługuje wyłącznie ' rządowi,

~

Organem rządu
wykonywującym
nmlelsze ' prawo,
jest
Państwowy Urząd Zakupu Artykułów Pierwszej ttrzeb Y, Urząd
Ziemniaczany, Od ział Poznański.
Art. 2.
Wszelkie umoy.y, zawarte na
dostawy poza ,anice byłej dzielnicy pruskiej, Ql nie wykonane do
24. stycznia 1920 r. włącznie,
unieważnia się.

, ~rt. 3.
Przewóz ;f.iemniakÓw koleją
r.ałemi wag
ami w obrębie był~j dzielnic pruskiej dozwolony
jest od 25. stycznia 1920 r. tylko
na listy, prłewozowe 7. pieczęcią
pańSŁWOigo Urzędu Zakupu
Artykułów Pierwszej Potrzeby,
Urzędu Zi mniaczanego, Oddziału
Poznańs ego i starostwa powiatu,
z które
dostawa następuje.
Art. 4.
Od
ia 25. stycznia , 1920 r.
-staro~sa winny prowadzić rewio
dencję ziemniaków wywożof\.Ych
z powi tu.
Star stwa winny wydać zarządzeni , wprowadzającą kontrolę
n
.
ni ń
" -

Z-

Art. 5. ·
Jva pokrycie kosztów administracyjnych pobierać będą . Państwowy Urząd Zakupu Art\4{ułów
Pierwszej Potrzeby, Urzą/ZiemOddzl'ał"
Poz~lBńskl' I'
J
nl'aczanu,
starostwa opłaty. Wysokjść opIaty
wyznaczy osobny dekrt.
Art. 6. ,:
Ziemniaki, wyw071me 'wbrew
przepisom Art. 1. luf przewożone
w obrębie byłej dzi!flnicy pruskiej
wbrew przePiSO~Art. 3 ulegną
konfiskacie w dr ze administracyjnej na rzec Państwowego

Urzęd.ZakupuAr kuł6wPierwszej
Potrz~by, Urzę} Zi~mniaczanego

.sili'o "g'eriiatis -(lffiser " oerlc:i1:trgun~r
auszufiillen bezw. zu berichtlgen.
Krotoszyn, den 13. 1. ' 1920. '
Der Vors. d. Eink ......Veranl. Kom.

Wadyński.
Bekannłmachung

betr. die Entrichtuna der Umlatzsteuer fUr das Kl!.lenderjabr 15119.
Auf Grund des § 17 Abs. 1 des
Umsatzstluergesetzes und der §§
45 und 51 der Ausfiihrungsbestimmungen dazu werden die zur
Entrichtung der allge einen Umsatzsteuer verpfljchtet gewerhetreibenden Personen, esellschaften und sonstigen
einigungen, in de samtlichen
Landgemeinden un Gutsbezirken
des Kreises Krotosl n aufgefordert
die vorgeschriebe n Erklarungen

OddZiału POZflańsklego,
f!. rt. 7..
.
Wykr~czeft.la. p~zeclw przepIsom
Art. .1 t :5 !um.e)szego ro.zp?rz~~zema P?d1egaJą karze wlęzlema
~ grz~wn~e do 20000 marek albo
Jedne) z- tych kar.
iiberdąnGesamtbetragdersteuerPozn ń, dnia 13. stycznia 1920. pf1ichtigen Entgel e im Kalender:
ZI!. Min'istrl!.
jahr 1919 bis spatestens finde
Januar 1920 dem, unterzeichneten
Pht&iński Podsekretarz Stanu. UmsatzsteueramtschriftlichllinzuSzef Depllrtl!.mentu Aprowizacij reichen, oder die erforderlichen
Anga ben an Amtsste II e mun
" dl'IC h
· ń s k i.
w z. Dr. Drzaż d zy
zu machen. !
Ais steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb der
d.Dział u rzędomq. Land- und Fbrstwirtschaft, der
fischerei unq des Gartenbaues,
, Gemllss Anordnung de~ Pro w . sowie der Bergwerkbetrieb. Die
Urząd Cukrowy trit! die Er- Absicht der uewinnerzielung ist
. hOhung der Zuckersteuer fUr nicht vor~uąlietzung fUr das VorGewerbe ers! am l. Februar in liegen eines .Gewerbebetriebes im
Sinne diS ymsatzsteuerlesetzes.
Kraft.
Kroteszyn, d. 19 Januar 1920. Angehorige -freier Berufe (Aerzte,
St a rost a.
Rechtsanwalte, Kiinstler usw.)
sind nicty' steuerpflichtig. Die
Der Kreis hat noc
einel1 Steuer W1Td auch erhoben wenn
Posten
Petroleum-Splt\rlampen und soweit die steuerpflchtigen
. Zllm selbstkosten[itre·.te von Mk. Plrsonln ·USW. Gegenstande aus
\ 0,30 pro StUck abz .,eben. Be- dem eige~en Betriebe zum SelbstIder verbrauch entIh6rden und Gesch" sleute kOTmen gebrauch"
die Lampen be~łlem Powiatowy nehmen'1 Ais Entgelt gilt im
Urząd GospolJarczy,
ul. Zdu- letztereh FaHe der Betrag, der
nowska 69 kałlfen. Evll. werden am Or und zur Zeit von Wiederdie Lampe "'Zllm Wiederverkauf verkau ern gezahit zu werden
pflegt.,
abgegebe "
Volt der allgemeinen UmsatzKrotr{ yn, d. 14 . .Januar 1920. steusr sind die)'enil1en Personen
"
UllW,."befreit, bei denen die GeStarosta.
sam:theit der Entgelte in einem
In den an die Steuer chtigen KaFenderjahre nicht mehr aIs
Ubersandten Steuere ll1ungen 3000 Mk. betragt. Sie sin d daher
sind folgende Druck ler unter- zur Einreichung einer Erklarul)g
laufen: Im deuts en Formułar n!cht verpflichtet. Eine Mitteilung
,Seite, 1 Ziff. 1 ,3, 4, anstatt ~n das Umsatzsteueramt iiber die
tzen Jahr 1919. ln Anspruch genommene Steuerlni polnisch
FormuJar Seite 2, freiheit ist jedoch erwiinscht.
Zeile 11m att J.hr 1918 zusetzen
fUr die Befreiung von Luxus'
Jahr 1
.
, gegenstiinden besteht keine derSiimtliche SteuererklarungJn artige Befreiung.

,Obersetzung

_,:,-LJle- l'iICiltemrelc'iluiig ae" I.Jr-

klarung zieht eine Ordnungsstrafe
bis zu 150 Mk. nach sich. Bei
nicht zeitiger Einreichung der
Steuerklarung kann ein Steuer;kzuschla 6l1 bl's zu 10 von Hunde
festgesetzt werden.
(
Das Umsatzsteuergesetz bedroht denjenigen, der iiber den
Betrag der Entgeltl wissentlich
unrichtige Angaben macht und
vorsatzlich die Umsatzsteuer
hinterzieht od er einen ihm nicht
gebiihrenden Steuervorteil ersćhleicht, mit einer Geldstrafe
bis zum 20-fachen Betrage der
gefahrdeten oder hinter,togenen
Steuer. Kann dieser Steuerbetrag nicht festgestelW~ werden,
so tritt Geldstrafe v n 100 bi s
100000 Mk. ein.
'
Der Varsuch ist stfafbar.
Zur Einreichun~ 'der schriftlichen Erklarung si d Vordrucke
zu verwenden. S/ e konnen bei
dem unterzeichqeten Umsatzsteueramte kosteńlos entnommen
werden.
'Steuerpflichtige sind zur Anmeldung der Entgelte verpflichtet,
au ch wenn Ihnen Vordrucke zu
einer Erklarung nicht zugegangen
sind. ,
'
.
Die Abgabe der ErkJarung kann
i"',l iibrigen :durch notige~falls zu
wlederholende Geldstraren erzwungen werden, unbeschadet der
Befugnis , des Umsatzsteueramtes,
die Vą~anJagung auf Grund
schatzutgsweiscH Ermittelung vor-

7.Unehl~n.

Krotószyn, d. 13. Januar 1920.
Starosta.
V e r o r d n u ng
betr. den Verkauf und den Versand von Kartoffl'lln iłber die
Grenzen des ehlmals preuss.
"GebietsazteilsH .
"
Au! Grund des Gesetzes .i~om
10. 13. 1919 betr. den Vetkehr
rilil Kartoffeln und Oelf~chten
in den ehemals preussise)fen Gebietsanteilen (DZienn
Ustaw
S. 1088) verordne ich , as folgt:
Art l
Das Recht zum 'tferl<auf von
I<artoffeln und zum Yer,;and liber
die Grence des eKemals pre'ussischen
Gebie~anteils steht
aussehliesslich j der 8taatsregierung zu.
I
.
Das Orgatfder Staatsregiernng
welehes dilses Rebht auszuftben
hat, ist der Pailstwowy Urząd
Zakupu I Artykułów Pierwszej
'Potrz~l5'y, Urząd Ziemniaczany,
Oddział Poznańsk i.

'
... ,t

rr ' n H,.!.. '
-- g i
AlIe auf Lieferung ' libl:: ,
Gren zen dd ehemals I~ t:ussischen GebicHsanteile geschlossenen Vertrąge, die bis zwn
24 ' l 1920 e'ln'"
scll'es
' I1t
."
1 I SI'te'I1 JlIC
ausgef.uhrt ~ind, werden fiir
ungftltJg erkIa rt.
JArl. a.
Der Vers~nd von Kartofleln
durch di e Ęisenbahn in gan zei
Wagenladungen ist im Gebie
des ehemalS preussischen Ge
bielsanteils ) vom 25 l 1920 a
nur auf Frachtbriefen mit den
Stempel dds Państwowy Urz'l
Za kupu Ar~.,.kułów Pierwszej Po·
trzeby, Urzlld Ziemni acza ny, Od
dział Poząański und dps Sta
rostwo de jenige n !(reises auS
wel cham
ie Lieferun g fol gI
erlaubt. l
~ Ar!. 4,
VOJ11 2&: l 1920 ab haben cli'
StaresIwa ł eine Uebersich der
aus dem : Kreise ausgefiihrtell
Kartoffeln~ zu ffthr en.
'Die Stliroslwa haben Anor~nungen ~ur I(ontrolle der Kar·
toffeln au§ denl !(reise ZI.1 tr'effen
; Art. 5,
Zur De~kung der Verwaltungs
kosten wird der Panstwowy
Urząd Ukupu Art y kułów Pierwszej Pottzeby, Urz ąd Ziemnia
czany, Oddział Poznańsld und
die Starostwa gebiihren erheben .
Die Hobe der Gebiihr w ir~
durch besondere Verf.iigung festgeselzt. :
'
A rl 6.
Karloff~ln, die entgegen de
Bestimun}ren ausgeffthrt oder i
Gebiet dęs ehemals prussische,
GebielsŁeiles entgegen den Be:
stimung6h des Art. 3 versand
werden , '" unterliegen der B
schlagna~me im Verwaltunp's
wege zu "Gusten des PaństwO;'}
Urząd Zakupu Artyk ułów Pi&rw'
szej Potrzeby, Urząd Ziemnia'
ezany, O,ddział Poznallski.
.
Art. 7.
Zuwiderhandlungen ~egen dię,
Vorschritten der Art. 1 und ~
di esel' Verordnung werden mi
Gefllngnis und mit Gelestraf
bis zu 20000 MIl. o der mit ein
dieser Śtrafen bestraft.
'
' Poznań, den 13. Januar 1920
Fur den Minister
. L. Pluci ński

I

I

ljnierstaatssekretar.
De Chef des Departaments
fUr Aprovislltion
Dr. Drz aż dżyń sk i

