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§ 2. Podatek od papierosów ustanowiony ustawą niemiecką z dnia 
3 czerwca 1906 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 631) pobierany będzie zgodnie 
z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. 
N2 92. poz. 677) w wysokości 50% od ceny drobnej sprzedaży papierosów. 

§ 3. Wytwórca, względnie hurtowny sprzedawca, unieważniając za 
pomocą napisu lub stempla opaskę podatkową, winien równocześnie uwi· -
docznić w ten sa m sposób pod swoim nazwiskiem lub oznaczeniem firm y 
'także cenę papierosów, podając cenę jednej sztuki. L 

§ 4. Względem dodatkowego opodatkowania zapasów papierosów ma 
zastosowanie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 
1921 r.o podwyższen i u podatku od tyton iu i od wyrobów tytoniowych na 
obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R P.N!! 85, poz. 615) z tą zmianą, że 
zamiast tamże powołanego § 7 rozporządzenia Rady Ministrów zastosowuje 
się § 1, 2 i 3 niniejszego rozporządzenia i że zamiast dnia wejścia w życie 
rozporządzenia Rady Ministrów miarodajnym jest dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 

§ 5. Bliższe postanowienia co do sposobu urządzenia i wydawania 
opasek podatkowych (banderoli) oraz co do dodatkowego opodatkowania za
,pasów będą zawarte w rozporządzeniu wykonawczem. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
Wybicki 

738. 

'Rozporządzenie wykonawcze Ministra b. Dzielnicy Pruskiej 
z dnia 19 listopada 1921 r. 

w przedmioc;ie uregulowania podatku od tytoniu i od wyrobów 
tytoniowych. 

Na mocy § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 
1921 r. o podwyższeniu podatku od tyton iu i wyrobów tytoniowych na ob· 
szarze b. dzielnicy pruskiej (D. U. R. P. N!! 85 poz. 615) i § 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w przedmiocie wstrzymania terminu 
wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. 
-(Dz. U. R. P. N!! 85 poz. 615) o podwyższeniu podatków od tyton iu i od wyroDów 
,tytoniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. N!! 92 poz. 677) oraz 
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celem wykonania rozporządzenia z dnia 19 listopada 1921 r. o uregulowa
niu podatków od papierosów (Dz. U. R. P. N!! 102 poz. 737) zarządza się co' 
następuje: 

§ 1. Zobowiązani według § 4 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej 
i: dnia 19 listopada 1921 r (Dz. U, R. P. N!! 102 poz. 737) do zgłoszenia zapasów 
papierosów, celem dodatkowego opodatkowania, mają zgłoszenie to podać 
na piśmie w dwóch równobrzmiących egzemplarzach w przeciągu dni 14 po
dniu wejścia w życie powołanego rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Prus
skiej do właściwego Urzędu Skarbowego (Kontroli Skarbowej). 

Zapasy papierosów, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 
Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 19 Ilstopad'a 1921 r. (Dz. U. R P. N!! 102 
poz. 737) wydano spedytorowi, przewożnikowi albo wogóle osobie lub zakła· 
dowi, przeznaczonemu do wykonania przesyłki, mają być zgłoszone do do
datkowego w wyżej podany sposób opodatkowania w dniach trzech po ode
braniu, nie licząc dnia odebrania . 

§ 2. Zgłaszający zapasy papierosów do dodatkowego opodatkowania ma 
w zgłoszeniu podać zarazem ilość opakowań papjerasów ich zawartości (np. 
po 10, 20, 50 i 100 sztuk, dalej cenę w drobnej sprze daży według postano
wienia § 6 niniejszego rozporządzenia oraz stosownie do tego ilość i jak'ość 
zapotrzebowanych przez siebie opasek podatkowych (banderoli), nie potrą
cając wartości banderoli już na tych opakowan iach nalepionych. Wartość . 
zużytej już opaski podatkowej (banderoli) zostani e przez urząd skarbowy 
(kasę skarbową) przy wydawaniu opasek. celem dodatkowego opodatkowania 
z urzędu od przypadającej kwoty pot rącona. Urzędy względnie kasy skar
bowe uwidocznią to w księgach poboru podatku od papIerosów. 

§ 3. Urząd skarbowy (kontroli skarbowej). otrzymawszy zgłoszenie, 
sprawdzi na miejscu zapasy i wynik umieści na obu egzemplarzach zgło· 
szenia, poczem jeden egzemplarz zgłoszenia pozostawi zgła5zającemu, a dru
gi zatrzyma u siebie (w obrębie Pomorskiej izby skarbowej odeśle do ka
sy skarbowej) celem dołączenia do odnoś nej książki poborowej_ 

Stwierdzone przy badaniu zapasów różnice nie przekraczające 10% ' 
ilości zgłoszonej nie powodują wdrożenia dochodzeń karnych. 

§ 4. Zgłaszający, otrzymawszy z urzędu skarbowego (kontroli skarbo
we}) egzemplarz zgłoszenia z potwierdzeniem wyniku badania zapasów, 
winien jest w przeciągu .3 dni po otrzymaniu potwierdzenia uiścić dodatko·· 
wy podatek, względnie wykupić potrzebne opaski podatkowe we właściwej 
kasie ska bowej (kasie urzędu skarbowego). 

, § 5. Główne urzędy skarbowe ( w obrębie Pomorskiej izby skarbo· 
wej urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych) wymierzą dO,dat
kowy podatek od liści tytoniowych krajowego pochodzenia hodowcom ty
toniu na podstawie zgłoszeń i poprzednio dokonanych przez siebie wymia · 
rów. Ten dodatkowy podatek będzie płatny równocześnie z już wymierzo 
nym podatkiem, o ile ten nie miał być już z~płacony, w przeciwnym . ra
zie w dniach 3 od otrzymania dodatkowego wymiaru. 

§ 6. Celem uiszczen ia określ onego w § 2 rozporządzenia Ministra 
b. Dzieln icy Pruskiej z dnia 19 listopada 1921 r. (Dz. U. R, P. N!! 102 poz . 737) 
podatku od papierosów oraz określone~o w § 7 pod L 2 i 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. (Dz. U. R: P. N!! 85 poz. 615) 
podatku od tytoniu cienko krajanego tutek i bibułek papierosowych, usta .... 
nawia się opaski podatkowe (banderole): 



N!ł 102. Dziennik Ustaw. Poz. 738. 1971 

a) dla papierosów w opakowaniach po lO, 20, 50 i 100 sztuk: 
ze znakiem 1 f\ dla ceny 400 mk. za 100 sztuk barwy zielonej 
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b) dla tytoniu cienko krajanego w opakowaniach po 25, 50i 100 gr.: 

ze znakiem 2 R dla klasy a barwy zielonej 
" " 2 B" b" niebieskiej 

" 2 C" c" czerwonej 
" ,. 2 D " " d " szarej 
" .. 2 E" " e " bronzowej. 

c) dla tutek (gilz) i bibułek papierosowych barwy żółtej. 
Zapasy dotychczas używanych opasek podatkowych (banderoli) o roz

,nych barwach dla papierosów ze znakiem 1 F. a dla tytoniu cienko-kraja
·nego ze znakiem 2 E będą wydawane przedsiębiorcom aż do wyczerpania, 
po cenach ustanowionych rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej 
zd.19 listopada i921 r. (Dz. U. R. P. N2102 poz. 737) względnie rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 85 poz. 615). 

Zapasy dotychczas używanych opasek podatkowych (banderoli) w róż· 
nych barwach dla tutek i bibułek papierosowych będą wydawane przed
siębiorcom aż do wycżerpania, po cenach odpowiadających cenie opaski 
podatkowej podanej w § 7 pod L. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 października 1921 r. 

§ 7. Wprowadzone § 12 obwieszczenia kanclerza Rzeszy z dnia 17 
listopada 1911 r., dotyczącego przepisów wy konawczych do podatku od pa
pierosów (Dz. Centralny Rzeszy Niem. str. 617) karty zamówień opasek 

'podatkowych dla papierosów (Bestellzettel) wzór 1 a zmienia się w ten 
sposób. że zamiast podawania pod a) b) c) i t. d. granicy cen w pewnej 
klasie, ma być podaną cena drobnej -sprzedaży i odpowiedni znak opaski 
podatkowej np. cena 6 mk. za sztukę, znak opaski 1 Bl. cena 12 mk. za 
sztukę, znak opaski 1 D2. i t. d. Wprowadzone w tym samym paragrafie wyżej 
powołanego rozporządzenia księgi zamówień (Bestellbucher) wzór 2, zmie
nia się w ten sposób, że w odpowiednich rubrykach zamiast podawania 
granicy cen drobnej sprzedaży, podawaną ma być cena drobnej sprzeda · 
ży, a zamiast klasy podatkowej znak opaski podatkowej, odpowiadającej 
cenie drobnej sprzedaży. W podobny sposób należy zmienić księgę ruchu 
f\ (Betriebsbuch R) wzór 7 do § 42 i wykaz statystyczny (wzory 13 i 14 
do §§ 57 i 58) obwieszczenia, o ile odnoszą się do papierosów. , 

Dotychczas używane druki mogą , być nadal używane po odpowied
niem przystosowaniu. 

§ 8. Urzędy skarbowe (kasy skarbowe) otrzymawszy zamówienie 
opasek podatkowych na papierosy sprawdzą, czy odpowiadają one poda
nym w § 7 wymogom i przed wydaniem opasek podatkowych oznaczą je 
dodatkowo atramentem, dopisując po literach R, B, C, D i t: d. cyfrę l, 
lub 2 według tego., ' czy zamówiono opaski dla cen Rl lub f\2, B1 lub B2 
i t. d. 

\ . 
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§ 9. Wnioski o kredytowanie dodatkowego podatku należy podawać 
przed upływem terminu do zapłacenia dodatkowego podatku do Głównych 
Urzędów Skarbowych (w obrębie Pomorskiej izby skarbowej urzędów ak
cyz i monopolów państwowych), które je załatwią w sposób przepisany we 
własnym zakresie działania. .,; .. ,~, 

§ 10. Papiero sy, wydawane ' osobo-m~=z'~trucrnionym w ' :fabrykach; ' 
podlegają w myśl § 16 obwieszczenia kanclerza Rzeszy z dnia 17 listopada 
1911 r. (Dz. Centr. Rzeszy Niem. str. 617) podatkowi według najniższej 
ceny, t. j. Eh, która ma byc uwidocznioną na banderoli w sposób prze
pisany. 

§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi .w życie równocześnie z roz .. 
porządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej ' z dnia 19 listopada 1921 r ~ 
(Dz. Ust. Ng 102 poz. 737). 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
Wybicki 

739. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego 
z dnia 9 grudnia 1921 roku 

O taksie , aptekarskiej ,oraz wydawaniu środków leczniczych. 

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej l dnia 
19 lipca 1919 roku (Dz. P. P. P. Ng 63 poz. 371), § 7 austr. ustawy 
aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (Dz. U. P. 1907 r. Ng 5) i art. 380 ros. 
~awy lekarskiej (Zb. Pr. t. XIII wyd. 1905 r.) zarządza się co następuj e : 

§ 1. Osoby, wymienione wart. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Pu
blicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz 
w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz. (.1. R. P. Ng 46 
poz. 284), mogą za materjały lecznicze, wyszczególnione w dołączonym 
do niniejszego rozporządzenia wykazie, zamiast cen ustanowionych na nie 
w załącznikach .. do rozporządzeń z dnia 30 kwietnia, 20 czerwca, 29 lipca. 
9 września i 27 października 1921 r. (Dz. U. R. P . .N'e 40 poz. 247, Ng 56 poz. 355, 
.N'2 68 poz. 445, Ng 78 poz. 539 i N2 89 poz. 664) pobierać ceny maksymalne 
podług załączonego cennika. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim 
i austrjackim i wthodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: 
Chodźko 




