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§ ,3. Banderole podatkowe, wykupione przed dniem 1 stycznia 
1922 r. po dotychczasowej niższej cenie, będzie można użyć począwszy od 
dnia 1 stycznia 1922 r. do naklejan ia na pudełka z zapałkami pod warun
k iem uprzedniego dopłacenia różn icy pomiędzy dotychczasową a podwyż· 
;3Zoną stopą akcyzy. 

§ 4. Wykonanie tego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu . 

§ 5. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r. 

Prezydent Ministrów: 
A. POtzikowski 

Min ister Ska rbu: 
Michalski 

719. 

Rozporządzenie Rady .Ministrów 
z dnia 24 listopada 1921 r . 

.n podwyższeniu i sposobie pobierania podatku od zapałek na 
obszarze b. dzielnicy pruskiej. 

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu 
podatków o 1 spożycia, zuzycia, względn i e produkcj i na obszarze Rzeczypo
s politej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 41 poz. 248) postanawia Rada Ministrów 
co następuje: 

§ t. Określ ") ny w § 2 niem. ustawy z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. U. 
Rz. Niem. str .. 814) zmienionej ustawą z dnia 6 czerwca 1911 r. (Dz. U. Rz. 

• Niem. str. 241) podatek od zapałek ustanawia się w kwocie dwóch marek 
od pudełka zapałek wszelkich rodzajów zawierającego nie więcej niż sześć
dziesiąt sztuk, od pudełka zaś z zawartoś:ią większą niż sześćdzies i ąt sztuk 
w kwocie dwóćh marek od każdych sześćdziesięciu sztuk lub reszty, tej 
i lości niedosięgającej. . 

Zapałki wszelkiego rodzaju zaopatrzone masą zapalną na obu końcach 
i wogóle zapałki posiadające więcej niż jedno zapalenie podlegają podatkowi 
powyższemu w takiej wie l okrotności, ile jest możliwych zapdeń. 

§ 2. Znosi się § 3 powołanej ustawy o podwyższeniu o 20 procent 
p odatku od zapałeK wyprodukowanych w fa l:> rykach puszczonych w ruch 
po 1 stycznia 1909 r. oraz od zapałeK wyprodukowanych w fabrykach pu
s zczonych w ruch przed 1 s tyczn ia 1909 o ile ich produkcja przekracza 
przeciętną produkcję z o statnich trzecn lat przed 1 stycznta 1909 r. 

g 3. Opłatę akcyzy od zapałek uskutecznia się podobnie jak i w in
nych dzielnicach Rleczypospolitej przez naklejenie na poj edyńczych pudeł· 

o kach opasek podatko .vych (banderol i), wykupywanych w kasach skarbowych. 
Cena sprzedaży ban de ro ii, oprócz należności akcyzowej zawierać może 

rÓ\ł;oież koszta przygotowania banaeroli w wvs0 kości ustalonej przez Mini
stra Skarbu . Min ister S Karbu ma prawo wedł Llg uznania zaniechać pobie· 
rania tych kosztów. 

§ 4. Banderolowanie zapałek wyrobionych w kraju odbywa się przed 
wypuszczaniem ich z fabry ki, zapałek zaś spro .vadzonych z zagranicy, po 
nadejściu ich do miejsca przeznaczenia w lokalach składowych sprowadza· 
j ącego. Banderolowanie to w Obu wypaa ka ch podlega nadzorowi organów 
kontroli skarbowej . 

• 
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§ 5. Określoną w § 28 powolanej ustawy karę pieniężną w kwocie 
150 marek ustanawia się w kwocie 10.000 marek. a ustanowioną w § .30 . 
?owołanej ustawy grzywnę porządkową od 1 do 300 marek ustanawia si~ 
w kwocie stu do dziesięciu tysi~cy marek. 

§ 6. Ustęp drugi § 22, tJstęp drugi § 37, dalej §§ 39, 40, 41,42, 43 44 i 45 
powołanej w § 1 ustawy znosi się. Wszystkie in ne postanowi.enia tej usta· 
wy, o ile są sprzeczne z postanowieniami niniejszego rozporządzenia, tracą 

. :noc obowiązującą. 
. § 7. O ile w chwili wejścia w życie tego rozporządzenia będą istnieć 
układy o dostawę zapałek, to dostawca będz i e upoważniony zażądać · od 
odbiorcy zapłaty różnicy, powstałej z powodu podwyższenia podatku. 

§ 8. Zapa~y zapałek już opodatkowanych, znajdujące się na obszarze 
b. dzielnicy pruskiej w składach. w lokalach handlowych lub transporcie 
w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia, przekraczające ilość stu pudełek 
normalnych (o zawartości sześćdziesięciu sztuk), podlegają zgłoszen i u i do 
datkowemu opodatkowaniu w sposób określony w § 3. Zglos'zenie ma 
nastąpić we Włllściwym urzędz ie skarbowym w dniach 8 po wejściu w życie 
tego rozporządzenia. Zapałki w ilości ponad 100 sztuk pudełek, znajdujące 
się w dniu wejścia w życie tego rozporządzen I a w transporcie, mają być 
przez odbiorcę zqłoszone do dodatkowego opodetkowania w dniach 3 po 
odebraniu. Przy dodatkowem opodatkowaniu zostanie odliczony już uisz -
czony według dotychczasowych . przepisów podatek. \ 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia 1 stycznia 1922 r. 
§ 10. Wykonanie tego rozporządzenia powierza s i ę Ministrowi b. Dziel · 

nicy Pruskiej. 

Prezydent Ministrów: 
A. P01'eikowski 

Min ister b. Dzielnicy PruskH~j: 
Wybicki 

720. 
Rozporządzenie Rady Ministrów . 

z dnia 24 listopada 1921 r. 

W' przedmiocie rozciągnięcia mocy ob,owiązującej ustaw sanitarnych. 
na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty, 
grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego: 

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. ' o unormowaniu stanu 
prawno·politycznego na ziemiach, przvłącL onych do obszaru Rzeczypospo
litej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie. podpisanej 
w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 16 poz. 93) zarzą· 
dza się co nast~puje: 

§ l. Na obszar województw: no~ogródzkiego, poleskiego i wołyń 
skiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskleg:> i białowieskiego woje
wództwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą : 

1) przepisów o ustanow ieniu państwo wego nadzoru mieszkaniowego 
z dnia 11 styczn ia 19 i9 r. (Dz. P. P. P . .N!! 7 poz. 110), 

2) dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o nadzorze nad wyrobem i sprze· 
dażą artykułów zastępczych-surogatów produktów. spożywczych 
i przedmiotów użytku publicznego (Dz. P. P. P. N2 14 poz. 161), 




