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Dzienni k Ustaw. Poz. 612 

612. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 19 września 1921 r. 

1541 

o zmianie niemieckiej ustawy z dnia 26 lipca 1918 r. o opodatko
waniu piwa. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu 
podatków od spożycia, zużycia względnie produ kcji na obszarze Rzeczypo
spoli tej Polskiej (Dz. Ust. Rz. P. N~ 41 poz. 248) postanawia s ię co następuje: 

§ 1. Obowiązującą na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawę z dnia 
26 lipca 1918 r. (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 863) o opodatkowaniu piwa zm ieni a 
S1€! częściowo w sposób w nastę pujących paragrafach podany. 

§ 2. Ustępy 1 i 2 § 3 powołanej w § 1 ustawy otrzymują brzmien ie: 
"Podatek od jednego . hektolitra piwa wynosi przy produkcji rocznej 

do 10000 hektolitrów po 900.- mk. 
za dalsze 20.000 hekt. 950.- " 
powyżej 50.000 '" ,, 1000.-

Powyższy podatek oblicza się od piwa pełnego o zawartości powyżej 
8 do 13% ekstraktu brzeczki podstawowej dwukrotnie od piwa mocnego 
o zawartości powyżej 13% ekstra~tu brzeczki podstawowej czterokrotnie". 

Ustęp trzeci § 3 i ustęp trzeci § 5 ustawy znosi się. 

§ 3. Ustanowiony w ustępie drugim § 6 powołanej ustawy podatek 
od warek domowych w kwocie 3 mk. podnosi się do kwoty 270 mk. od 
hektol'itra. 

§ 4. Piwo znajdujące się w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia 
w ilościach większych jak 25 litrów w po~iadaniu przedsięb iorców trudniących 
się sprzedażą piwa, zakładów i związków zajmujących się rozdziałem 
piwa dla swoich członków, lub w transporcie, podlega dodatkowemu opo
datkowaniu. Wymienieni posiadacze obowiązani są zgłosić we właściwym 

' urzędzie skarbowym taki zapas piwa w dniach 3 od wejścia w życie tego 
rozporządzenia. Piwo znajdujące się w transporcie ma zgłosić odbiorca 
w dniach 3 po odebraniu. Dodatkowy podatek wynosi kwotę 890 mk. OQ 
hektolitra. Niezgłoszenie piwa do dodatkowego opodatkowania będzie ka
rane według §§ 42 i 43 powołanej ustawy. Osoby i browary, które opłaciły 
już podatek według ugody, mają uiścić tytułem dodatkowej opłaty różnicę 
między dwudziestokrotną wysokością tej opłaty a opłatą już uiszczoną. 

Bliższe postanowienia wyda "Minister b. Dzielnicy Pru skiej . 

. § 5. Ustanowione w §§ 42, 46, 47, 48, 49, 50 powołanej ustawy naj
niższe i najwyższe kwoty kar pieniężnych i grzywien porządkowych podnosi 
się dwudziestokrotnie. ' 

§ 6. Znosi się §§ 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72 powołanej ustawy. 

S 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi 
b. Dzielnicy Pruskiej. 

§ 8. Rozpo rządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 dn i od 
ogłoszenia. 

Prezy~ent Ministrów: 
w z. StfJstowicz 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
lJr. J Trzciński 
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