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żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wsze!
kicA urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. N2 14 pOL. 162) a przedłu· 
żony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia ,15 stycznia 1921 roku (Dz. 
Ust. Rz. P. N2 9, poz. 45) do dnia 7 sierpnia 1921. roku t.ermin do wyja
śnienia i zdecydowania . przez Ministerstwo Kolei Zelaznych, które z wy
właszczeń nieruchomości i ograniczell prawa własności, dokonanych przez 
byłe w ·1 3dze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych- powinny być 
utrzymane w mocy, przedłuża się do dnia 1 styczn ia 1924 roku. 

§ 2. Upoważnia się Ministra Kolei Żelaznych do ogłaszan i a przed tym 
terminem postanowień o utrzymaniu w mocy niektórych wywłaszczeń , 
uprawniających właścicieli nieruchomości pozostawionych w posiadaniu ko le i 
do wszczynania kroków ku uzyskaniu za nie wynagrodzenia 'w myśl art. 33 
ust. 2 powołanego dekretu. 

§ 3. Rozporządzenie nrniejsze wchodzi w życie z dn iem ogłoszenia , 
z mocą obowi ązującą od dnia 7 sierpnia 1921 roku. 

o podwyższeniu 

Prezydent Ministrów: 
w z. Steslowicz 

Minister Kolei Żelaznych: 
w z. f. Eberhardt 

615. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 pażdziernika 1921 r. 

podatku od tytoniu i od wyrobów 
obszarze b. dzielnicy pruskiej. 

tytoniowych na 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regu lowa ~iu 
podatków od spożycia, zużycia, względnie produk<;ji na obszarze Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz. Ust. R. P. N2 41, poz. 248) postanawia się co na· 
stępuje: 

~'I. O p o d a t k o w a n i e t y t o n i u i c Y g a r. 

§ 1. Znosi się § 1, zdanie pierwsze ustE:pu irzeciego § 34, u stępy 2 i 3 
§ 37, ustęp pierwszy § 40, - ustawy niem. z dnia 15 lipca 1909 r. o opo
datkowaniu tytoniu (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 793) i ustawę niemiecką z dnia 
12 czerwca 1916 r. o podwyższeniu opłat od tytoniu i o dodatk u od wyro
bów podlegająqch ustawie o opodatkowaniu papierosów (Dz. Ust. Rz. Niem. 
str. 121). 

§ 2. Ustanowiony w §§ 2 i 9 niem. ustawy z dnia 15 lipca 1909 r. 
(Dz. Ust. Rz. Niem. str. 793) wartościowy dodatek celny od liści tytonio 
wy(h i cygar sprowadzanych z zagranicy w wysokości 40% wartości podnos i 
s ię do 100% wartości. 

§ 3. Określony w § 11 niem. ustawy z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. Ust. 
Rz. Niem. str. 793) podatek od tytoniu w kwocie 57 mk. od jednego cen
tnara podwójnego ustan awi a siE:~w kwocie 300 mk. od jednego kilograma, 



1544 Dziennik Ustaw. Poz. 615. N'285. 

a okre śl on y w § 33 powołanej uS,tawy podatek od tytoniu wedłuf! p o
wierzchni w kwocie 5,7 fen. od 1 metra kwadratowego, ustanawia si~ 
w kwocie 30 mk. 

§ 4. Określoną w § 10 powołanej ustawy z dnia 15 lipca 1909 r. ka
rę p leniężn{j 150.000 mk. podwyższa się do 1.000.000 mk. 

Określonfł w § 4~ tejże ustawy karę pieniężną od 30 do 3.000 m k. 
pod wyższa się na 1.000 do 1.000.000 mk., wreszcie określoną w § 49 ·tej 
usta wy karę porządkową w kwocie 150 mk. podwyższa się na 5~000 mk. 

§ 5. Zdanie pierwsze ustępu pierwszego § 48 i ustęp drugi § 55 oraz 
§§ 56. 57 powołanej ustawy z dnia 15 lipca 19q9 r. uchyla się . 

§ 6. Wszystkie zapasy liści tytoniowych i tytoniu, podlegające podat
kowi Vvedlug §§ 2 i 3 niniejszego rozp orzą dzenia, a znajdujące sie w cbwil i 
wejś c ia w życie niniej szego rozporząozenia w posiadani u lub w przechowa
n iu Vvytwórców, handlarzy i innych osób na obszarze b. dzielnicy pruskiej, 
któ rylh waga przekracza 1 kg., podlegają dodatkowemu opodatkowaniu. 

Podatek dodatkowy wymierza się według §§ 2 i 3, po potrąceniu wy· 
ka zan ego uiszczonego już podatku. Podatek już wymierzony ale jeszcze 
ni euiszczony ma być stosownie sprostowany. 

Zgloszenie zapasu liści tytoniowych i tytoniu do dodatkowego opodat
kowa nia ma uskutecznić ten, kto je posiada lub przechowuje je na rachu
nek drugiego w przeciągu 14 dni po wej ściu w życie niniejszego rozporządzenia. 
Nie zg!oszenie zapasów do dodatkowego opodatkowania w tym terminie 

,A będLie u ważane za defraudację podatku i będzie karane według § 43 po
woranej ustawy z dnia 15 lipca 1909 r:, przyczem za podstaw~ do wymia ru 
ka: y pit nię ż nej przyj mie się kwotę zagrożonego dodatkowego podatku. Dalsze 
pos tanowienia w tym kierunku określi rozporządzenie wykonawcze . 

II. Opoda tkowanie papierosów i tytoniu cienko kra-
. j a n e go. 

§ 7. Określony w § 2 ustawy niem. z dnia 3 czerwca 1906 r. (Dz. 
Ust. Rz. Niem. str. 631) podatek ustanawia się według nast~pujących klas 
pod atkowych : 

1) od papierosów: 
klasa a) w cenie do 400 mk. za 100 sztuk- podatek 200 mk. 

b) " ponad 400 mk. do 600 mk. za 100 sztuk-podate~ 

c) " " ,,600 mk. do 900 mk. " " " 
d ) '.' " ,,900 mk. do 1.300 mk. " " " 

I) e) " " 1.300 mk. do 1.800 mk." " " 
f) " .. 1.800 mk. "" 
2) od tytoniu krajanego na papierosy: 

klasa a) w cen i~ do 3.000 mk. za 1 , kg . podatek 1.500 mk. 

300 mk. 
450 mk. 
650 mk. 
'900 mk. 

1,200 mk. 

b) " ponad 3.000 mk. do 6000 mk. za 1 kg.-podatek 3.200 mk. 
. c) " 6.000 mk. do 9.000 mk." " " 4.900 mk. 

" d) " 9.000 mk. do 12.000 mk.. " . " 6.600 mk . 
. , e) " ,i 12.000 mk. " ,,8.200 mk. 

3) od bibułek papierosowych i tutek (gilz): 
za 1.000 sztuk podatek 10 mk. 

§ 8. Określoną w ustępie ,drugim § 18 niem. ustawy z dnia 3 czerwca 
1906 r. (Dz. Ust. Rz .. Niem. str. 631) karę pieniężną w kwocie od 50 mk. 
do 150 mk. ustanawia się na 1.000 mk. do 1.O<?Q.000 mk. 

§ 9. Określoną w ustępie pierwszym § 20 powołanej ustawy z dnia 
3 czerwca 1906 r. karę pieniężną w kwocie od 1 mk. do 300 mk. ustana-
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~ia się na 500 mk. do 100.000 mk., a określoną w § 22 tejże lIstawy przy
musową karę pieniężną w kwocie do::OO mk. ustanawia się w kwocie do 

500.000 m k. li' , 

§ 10. Określoną w § 26 powolanej ustawy z dnia 3 czerwca 1906 r. 
' karę pieniężną w kwocie do · 600 mk. ustanawia się w kwocie do 600 000 m k., 
a Qkreślone w §§ 28 ' i 29 tej ustawy kary pieniężne w kwocie do 150 mk. 
us·tanawia się w kwocie do 50.000 mk. 

§ 11. Znosi się §§ 31, 32, 33, 34 i 35 powołanej ustawy z dnia 3 czerw
. 'ca 1906 r. (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 631). 

§ 12. Wytwórcy. handlarze i inne osoby mają swoje zapasy przed 
miotów podlegających podatkowi według § 7, znajdujące się w ich posia
daniu lub przechowaniu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

,z głosić w przeciągu 14 dni właściwemu urzędowi skarbowemu do dodat
kowego opodatkowania, podając na opakowaniach uwidocznioną granicę 
cen drobnej sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz ilości sztuk bibułek 
i tutek papierosowych. Zapasy papierosów do ilości 1000 sztuk, tytoniu do 
500 gr. i tutek lub biłułek do 1000 sztuk pozostające w posiadaniu osób 
prywat nych nie ' podlegają zgłoszeniu i dodatkowemu opodatkowaniu. Wy
roby tytoniowe, które zostały wysIane z fabryk przed wejściem w życie niniej
szego r02;porządzenia, a dopiero po wejściu w życie zostały doręczone od
biorcom, mają być zgłoszone w przeciągu dni 3 od odebrania. Dodatkowy 
podatek obliczy się według § 7, potrącając uiszczony poprzednio podatek. 
Niezgłoszenie zapasów do dodatkowego opodatkowania będzie uważane za 

,defraudację podatku i kArane według § 17 niem. ust. z dnia 3 czerwca 
1906 r. (Dz. Ust. Rz. Niem str. 631), przyczem za podstawę do wymiaru 
kary pienięźnej przyjmie się kwotę zagrożonego dodatkowego podatku. 
Dodatkowy podatek może być kredytowany bez zabezpieczenia na trzy 
miesiące. 

§ 13. Pobieranie w międzyczasie przez Ministerstwo b. Dzielnicy Pru
skiej z zastrzeżeniem dodatkowego zatwierdzenia w drodze ustawodawczej 
opIaty banderolowej od papierosów w kwocie 300 mk. od 1000 sztuk na 
podstawie rozporządzenia Ministra b. Dzielnir:y Pruskiej z dnia 20 grudnia 
1920 r. (Dz. Urz. M. b. Dz . Pr. N2 81, poz. 551) zatwierdza się dodatkowo. 

§ 14. Upoważnia się Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do zmiany w po
rozumieniu z Ministrem Skarbu obowiązujących dotychczas przepisów wy
konawczych do ustawy niemieckiej z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. Ust. Rz. 
Niem. str. 793) o opodatkowan iu tytoniu. 

§' 15. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi 
b. Dzielnicy Pruskiej. 

§ 16. Rozporządzenie niniejsze , wchodzi w życie w 14 dni po ogło
szeniu. 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Poni/wwski 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
1-'Vybicki 

lY\inister Skarbu: / 

JVIichals/? i 




