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cie, o ile nabywca nie zobowiązał się wyraźnie do pokrycia możliwych. 
nadwyżek pooatkowych, odbi orca piwa obowiąza ny jest dopłacić dostawcy 
do umówion'ej ceny różn i cę, wynikającą z podwyższenia opłaty akcyzowej 
na zasadzie niniejszego rozporządzen i a. 

§ 9. Wykonanie niniej szego rozporządzenia powierza się Ministrow i 
Skarbu. 

§ 10. Rozporz ądzenie ninI ejsze wchodzi w życie po upływie ośmiu 
dni po ogłoszeniu. ' Równocześnie tracą moc obowiązującą z roz porządze
niem tern sprzeczn e postanowien ia a ustrjackich rozporządzeń cesarski,ch 
z dn. 17 lipca 1899 r. (Dz. Ust . N2 120, cz. I) i z d nia 27 sierpnia 1916· 
(Dz .. U. p . N2 270), a w szczegó,lnośc i § 23 art. I, II, III i IV tego ostatniego 
rozporządzen i a. 

Prezydent [V\inist rów: 
TVitos 

Minister S karbu: 
Steczkows/?i 

307. 

Rozporządzenie , Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 1921 r. 

w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowa
nych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego. 

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. p_ 
z r. 1911 N2 41 poz. 248) o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, 
wzglE:dnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów 
zarządza, zgodnie z powziętą w dniu 17 maja 1921 uchwałą co następuje:' 

§ 1. Wyrób drożdży prasowanych i przerabianie płynnych piwnych 
drożdży na .prasowane na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego 
może odbywać się tylko za pozwoleniem władzy skarbowej. 

§ 2. Przerabianie płynnych piwnych drożdzy na prasowane odbywa 
się wyłącznie w specjalnych oddziałach browarów. 

Sprzedaż płynnych piwnych drożdży w browarach, wyrabiających pra
sowane drożdże, jest wzbronio na: 5 

§ 3. Opłatę akcyzową od drożdży prasowanych na obszarze b. zaboru 
rosyjskiego podwyższa się do 20 marek od 1 kg. wagi. W tej samej wy 
s okości pobieraną będzie opłata akcyzowa od drożdży prasowanych na
obszarze b. zaboru austrjackiego 

dże 
§ 4 . . Opodatkowaniu VI wymiarze wsk azanym w § 2 Fodlegają , droż
prasowane: 

a) wyrobione na obszarze b. zaborów JOsyjskiego i austrjackiego, 
b) spro·wadzone z b. zaboru niemieckiego, jak długo stopa tego po

datku nie będzie w tym zaborze zrówna n ą ze stopą obowiazującą 
w dzielnicach w § 1 wym ienionych, 

c) sprowadzone z zagranicy. 
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§ 5 Drożdże prasowane, sprowadzone z zagranicy, niezależnie od 
opłaty akcyzowej w wymiarze wskazanym w § 3 podlegają opłacie celnej. 

§ 6. Drożdże płynne i odsączone. lecz nie prasowane (drożdże zaro
dowe) dostarczane browarom z zezwolenia władzy skarbowej, ,nie podlegają 
opodatkowaniu w myśl niniejszego rozporządzenia. 

§ 7. Opłatę akcyzową od drożdży prasowanych pobiera się przez okle· 
janie ceg iełek (płytek drożdżowych opaską podatkową (banderolą); w tym 
celu drożdże prasowane fabrykacji krajov.ej winny b) ć wyrabiane, a za
graniczne przywożone do komór celnych w cegiełkach (płytkach) prawidlo
we~ fo rm y i określonych rozmiarów. 

§ 8. Sprzedaż i obrót , drożdży prasowanych, ni eopatrzonych opaskami' 
podatkowe mi odpowiedniej wartości, są wzbronione. 

§ 9. Drożdze prasowane mogą być sprzedawane handlarzom tylko 
w całych ce giełkach pod opaską podatkową. Dla sprzedaży detalicznej może 
być brana kolejno tylko jedna cegiełka, a dzielenie jej na części winno od
bywać się w równych odcinkach prostopadle do opaski i z zachowaniem 
pozostałej części opakowania i opaski. 

§ 10. Osoby, które w dniu wejścia w życie mmeJszego rozporządze
nia posiadać będą na składzie drożdże w ilości ponad 1 kg. obowiązane są 
zgłosić celem dodatkowego opodatkowania w ciągu 3 dni, a to w b. zabo
rze ro syjskim właściwemu urzędowi akcyz i monopolów skarbowych, zaś. 
poza siedzibą tych urzędów inspektorowi kontroli skarbowej, a w b. zabo· 
rze austrja ck im w równorzędnych urzędach skarbowych, cały zapas droż
dzy, jaki u nich znajdować się będzie na składzie w dniu wejści~ w zycie 
niniejszego rozporządzenia; - ten sam obowiązek ciąży także na odbior
cach przesyłek drożdży wysianych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzen i a, a nadeszłych po tym termin,ie.?l 

§ 1 t. Kto świadomie przy wyrobie, przewozie lub sprzedaży drożdży 
prasowanych ujmuje dochód Panstwa należący mu się na mocy niniejszego 
rozporządzen ia staje się winien defraudacji podatkowej i ulegnie karze pie
niężnej w wysokości dziesięciokrotnej sumy · opłaty akcyzowej umniejszonej 
lub narażonej na umniejszenie. 

Winni wykroczenia przeciwko innym przepisom niniejszego rozporzą
dzenia ulegać będą karze grzywny w wysokości do 1000 mk. 

Drożdże prasowane stanowiące przedmiot defraudacji podatkowej, ule
gają konfiskacie na rzecz Skarbu. 

§ 12. Oso by, winne zaniechania lub zaniedbania zgłoszenia przepisa 
sanego w § 10 lub zgłoszenia ilości drożdży zmniejszonej więcej niż o 10% , ilości 
stwierdzonej urzędownie, ulegną karze grzywny w wysokości unormowanej 
w ustę pie piel wszy m i trzecim § 11. 

Winni przekroczenia przeciwko innym przepisom o dodatkowem opo
datkowaniu d roż d zy ulegać będą karze grzywny w wysokości od 100 do 
1000 mk. Kompetencja władz, wymierzających karę, pozostaje bez zmiany. 

§ 13. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi 
Skar.bu. 

§ 14. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie ośmiu 
dni od dnia jego ogłoszen ia. 

Jednocześnie tracą moc obowiązującą w tern rozporządzeniu splzeczne 
wszelkiego rodzaju przepisy dotyczące opodatkowania drożdży na obszarze 

f 
' I 



b. Zaboru rosyjskiego, a na obszarze b. żaboru austrjackiego postanowienia ' 
§ 4 ustawy o opodatkowa niu wódki z d n. 20/6 1888 austr. Dz. Ust. N!2 95, 
zmienionej austr. cesarskitm rozporządzeniem z dnia 17 lipca 1899 r. austr. 
Dz. Ust. N!2 120. 

Prezyde nt Mi nistrów: 
Witos 

Minister Skarbu: 
Steczko wski 

308. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 6 maja 1921 r. 

w spraw.ie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograni· 
czeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towa· 

rowej między stacjami kolei polskich i austrjack ich. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi 
Komunika cji prawa wydawania przepisów o przewozie pasa ż erów, bagażu 
i towarów oraz us talen ia taryf przewozowych na kolejach pol skich (Dz. Pr. 
z 1919 r. N~ 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn iu 7 kwiet
nra 1919 r. (Monitor Polski N~ 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r .) i ' w porozu· 
mieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co na
stępuje: 

Ograniczenie odpowiedzialności kolei po myśli ustępu II p. 10) rozpo
rządzenia' z dnia 15 pażdziernika 1919 r. o bezpośredniej komunikacji to· 
warowej między stacj a mi kolei polskich i austrjackich (Dz. Ust. R. P. 
z 191~ r. N!2 83, poz. 456), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dnia 
20 .stycznia 1921 r. do końca marca 1921 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. N! 10, 
poz. 60), przedłuża się do końca czerwca 1921 roku. 

Minister Kolei Żelaznych: 
w z. j. Eberhardt 

309. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 29 maja 1921 r. 

w sprawie stosowania rozporządzenia M.inistra Kolei Żelaznych 
z dnia 15 marca 1921 r. o zaokrągleniu należności pobieranych we
dług taryfy osobowej, bagażowej i towarowej (Dz. Ust. Nr. 31, 
poz. 188) na kolejach wąskotorowych państwowych oraz na niektó-

rych kolejach wąskotorowych prywatnych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi 
Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu 




