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1015. 
Rozporządzenie Rady M.inistrów 

z dnia 23 listopada 1922 r. 

'W p.rzedmiocie ujednostajJlienia ąpodaŁkowa
nla kwasu octowego na obszarze Rz'eczypospo-
. '. litej Polskiej. 

I 

NZ! mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 41, poz. 248) o regulowaniu po
datków od spożycia, zużycia względnie produkcji na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i art. 11 ustawy 
z dn . .4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P., N2 .67, poz. 607) 
zarządza się co nastEtpuje: 

~. 

§ 1. Na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
rozszerza się moc obowiązującą podanych w przy
ległym załączniku , postanowień § 110 tudzież §§ 7 
ustęp 1, 8, 9, 18, 20, 94, 99 do 104, 115, 130, 141, 
142, 145 i 148 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu 
spirytusu z dn. 15 lipca 1909 r. (Dz. Ust. Rz. Niem. 
str. 661), uzupełnionej ustaw~ z dn. 14 czerwca 1912 r. 
(Dz.U. Rz. Niem. str. 378) obowiązujących dotych
czas w b. dzielnicy pruskiej w przedmiocie opodat
kowania kwasu octowego, ze zmianami wyszczegól
ni~łiemł w §§ 2, 3, 4 I 7 niniejszego rozporządzenia. 

. ,,§ 2. UstaneV{ion~ w § 11 O powoła~ej niemie
ckiej ustawy stopę podatkow~ podnosi się do 300 mk. 
polskich od kilograma kwasu bezwodnego. 

I • .. 
, § 3! Określone w przytoczonych w § 1 niniej' 

szego rozporządzenia paragrafach niemieckiej usta)Wy 

.. 

.' -

- \ 
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upoważnienia przysługujące' Radzie Związkowej i Kan/ 
c1erzowi Państwa przenosi ~ię na Ministra Skarbu. 

§ 4. Kary pieniężne i grzywny ustanowione 
w §§ 115 i 130 ustawy wymierzane według wielo
krotności umniejszonego lub na umniejszenie nara
żonego podatku wymierzać należy w wypadkach 
przekroczenia rozporządzenia niniejszego W wysokości 
ID-krotnej, a grzywny porządkowe i kary pieniężne . 
oznaczone w stałych kwotach podnosi się 1 OOO-krot~ 
nie. Kary pozbawienia wolności i- kompetencja wład~ 
wymierzających kary pozostają bez zmiany, przy za~ 
stosowaniu w b. zaborze ' rosyjskim przepisów rQs.
qst. akcyz. -(ros. zb. pr. t. V-wyd. 1901 i uzupef 
1912), w b. zaborze austrjackim przepisów ustawy 
o przekroczeniach skarbowych z dn. 11 lipca 1835 ró 
(zb. ust. pol . . t. 63 N2 112), oraz obowi~zujqcych 
w tych dzielnicach ustaw karnych. 

Postanowienia przej§ciowe. 

§ 5. Kwas octowy, jaki w dniu wejścia w ży-' 
cie niniejszego rozporządzenia znajdzie sle: poza wy;. _ 
twórniami, podlega opodatkowaniu według stopi 
przewidzianej w § 2 z zaliczeniem Clkcyzy w;pierw 
uiszczonej o . ile wynosi ona . w sumie więcej niż 
mk. 10. Od 'dodatkowego opodatkowania wolne s~ 
zapasy kwasu octowego poniżej ' jednego kilograma 
mocy 80%. . . 

§ 6. Kto w dnIu wejścia · w życie nlniejszeg.o. 
rozporządzenia posiada zapas kwasu podlegając.:y 
opodatkowaniu, jest obowiązany w przeciągu naj~ : 
bliższych trzech dni zgłosić ruijbUższemu . organowi· . , _ . . 
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kontroli skarbowej ilość i moc kwasu tudzież uiścić 
przypadającą od tego zapasu akcyz~ w najbli ższej 
kćlsie SkiHbowej bezpośrednio lub też p>rzez Pocztową 
Kas~ Oszczędnościo wą. 

§ 7. Doda..!kowa ' opłata może być przez właś
ciwą izb~ skarbową pokredytowana ni e dłużej nli 
na 2 miesiące; od kwoty pokredytowanej należy 
ściągnąć odsetki w stosunku 12% rocznie. 

§ 8. Zaniechanie lub zaniedbanie przepisa
nego zgłoszenia zapasów kwasu podpadają pod po
stanowienia karne §§ 115 i 130 ustawy niemieckiej 
o opodatkowaniu spirytusu z dn. 15 lipca 1909 r. 

§ 9. Wykonan\e ' niniejszego rozporządzenia 
powierza się Ministrd,wi Skarbu. 

. 1 
§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży

cie dnia 1 styczni,,; f923 r. 

Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 

Minister Skarbu: JastrzębskI 

Załącznik do rozp. Rady 
Ministrów z d. 231X! 1922 r. 
poz , 1015. 

WYCll\G Z NIEMIECKIEtJ USTI\WY 

O opodatkowaniu spirytusu z d. 15 lipca 1909 r. 
(Dz. Pr. Rzeszy Niem. str. 661) uzupełnionej 
U$tilWą z dnia 14 czerwca 1912 r. (Oz. P. lU. 

N. $tr. 378). , 
O podatku spo1ywczym od kw.,su octowego. 

§ 110. 

Kwas octowy wyrabiany z octu drzewnego lub 
też z soli kwasu octowego podlega podatkowi. sp 0-
tywczemu pa rzecz Skarbu w wysokości 0,30 mks za 
kilogram kwasu bezwodnego. Podatek wymierza się 
przy odprawie kwasu octowego i staje si~ płatnym 
w chwili wydania z miejsca wyrobu (lub też z ko-
mory celnej). . 

Wytwórcy wolno przechowywać, przerabiać I pa
kować kwas octowy tylko w miejscach zgóry oznaj· 
mionych. 
, Zwalnia się od podatku kwas octowy przezna· 

czony na wywóz zagranicę tudzież do celów tech
niczno-przemysłowych. Szczegółowe warunki doty- . 
czące zwalniania od podatku określi Rada Zwiqzkowa. 
Przedsiębiorstwa wyrabiające kwas octowy tylko na 
wywóz tudzież do celów techniczno-przemysłowych 
p',odlegają kontroli skarbowej dla uprzedzenia możli· 
w,Ości zużywania kwasu .octowego do ,' cel.pw spożyw-
~~ych. ,' . .:, 

·§§7 ust. 1,8, :9, 18, .20,22,23,94, 99 do 104, 
1!J.5,_ 13ą, 141, : 142, 14~ J 148 stosuje . si~ odpowied
nio również do podatku od kwasu octowego .według 
szcz,~gółowych określeń Rqdy Zwiqzkowej. Przytem 
na m~<:y §§ 22 i 145 'należy pobierać 'PQdatekprzej~ 
ś~iowy i uzupełniatą~y w wy,sokości (0,30 mk.) od 
jednego kilogramu .' l?ezwodnegb kwasu, octowego; 
ności zaś nie przenoszące ' 10 kilogramów a znajdu-

jące się w posiadaniu przedsi~biorstw handlowych, 
i przemysłowych tudzież gospodarstw domowych, 
jako też kwas octowy przeznaczony do celów tech
niczno-przemysłowych podatkowi uIupełniając~rou nie 
podl egają. 

§ 7 ustęp 1. 

Podatek spożywczy można odroczyć na 6 mie
sięcy za zabezpieczeniem. na 3 zaś miesiące nawet 
bez .zabezpieczenia wpływu. 

§ 8. 

Należytości podatkowe clązące na spirytusie 
korzystają z przywileju pierwszeństwa bez względu 
na prawa osób trzecich i aż do uiszczenia podatku 
spirytus nim obciążony może być przez władze admi
nistracyjne zajęty lub zasekwestrowany. 

§ 9. 

Prawo żądania zapłaty należności lub też zwro
tów podatku już uiszczonego ulega przedawnieniu 
w terminie rocznym licząc od dnia, w którym pow
stał obowiązek wpłacenia należności lub też w któ-

, rym takową wpłacono. Prawo żądania zapłaty na
leżytości wskutek zatajenia podatku ulega przedaw
nieniu w terminie lat trzech. 

Wszelka czynność urzędowa właściwej władzy, 
skierowana ku ściągnięciu przypadającej należności 
podatkowej, przerywa bieg przedawnienia. 

§ 18. 

Spirytus i jego wyrób podlega dozorowi urzc;
dowemu celem dokonania opodatkowania. 

§ 20. 

Dozorowanie gorzelni, składów, rafiner]i i t. p. 
zakładów przerabiających spirytus uskutecznia siC; 
bezpłatnie. z wyjątkiem przepisów §§ 103-105. 

Za dozorowanie składów spirytusu będących pod 
urzędowym współzamknięciem opłat nie pobiera sic;. 

§ 22. 
\ 

(zawiera przepisy o podatku przejściowym mię· 
dzy poszczeg6Jnemi obszarami zwiqzku celnego). 

§ 23. 

(zawiera przepisy o podziale koszt6w admini· 
stracji podatkowej między poszczeg6lnemi kl'ajami 
związku). . 

§ 94. 

O rozpoczęciu ruchu gorzelni należy zgóry 
oznajmić władzy skarbowej, która powinna oznajmie
nie zbadać i zatwierdzić je w braku jakichkQ"'Viek 
ze swojej strony zastrze'żeń. , -:' 

W razie zmian w warunkach ruchu, przedłLl~e. 
nia ruchu po upływie oznajmionego terminu lub też 
wznowienia ruchu po przerwie ' krótkotrwałej ::- na
leży , złożyć nO\l"e oznajmienie. . " , " 

Rada, Zwiqzkowa wyda szczegółowe pr'-iepisy 
określającę formę, treść, zastosowanie i sposób za· 
chowęnia oznajtnie'ń tudzież tryb prowadzenia Za~.ię.~, 
rów,. fermentacji i odp~dów. ' ',, ' 
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§ . ~9. 

. Urz"'ldy mają prillwQ wołnego w-sł:l':PU do gor~el. 
nl ,w czasie oznajmionego ruchu o każdej pOfZ(~, w eza,. 
sla zaś jęj czynn.ości od 6 r. do 9 w" w tym ce lu 
wejście do gorzelni powinno być niezwłoczn ie otwie
rane'. W razie niebezpje~~ep.stwa zwłoki urzędnicy 
mają wstęp o każdej porze, Upoważnienie to sto
suje si ę do wszelkich pomieszczeń oznajmionych, 
oraz do pomieszezeń zawierających przyr.ządy odp~, 
dowe lub części wyłączonych z użycia przyr·ządów 
odpędowych, tudzież gor~eJniane płody nie zawiera
~ce skrobi. 

I 

§ 100. 

Do~tąp -clo §or;zęlni powinięn być woJny dopóki 
trw~ pr!J~Q Jl,lQ ~ęt kłokglwjęk z Iydzi tarT) przębywa. 
Władza admini§tf~!;yj.I'Jj ffloi~ uglYnj~ PPó ty"rn w~glę
dem ułatwienia. 

§ 101. 
. :, 

. W PQmies];~zgniach p.oolęgąją~y-!;:h qo;zorowi .rJię 
w()lnQ . ~~yni~ ~51r;ZQdhęij l-.mięmQ.żljwifłjq~ych 141;> ytruQ
f\ji3Ją~~cij ten COZęf, 

" ....;. : 
§ 102. 

~ l~O, '. 

WykroczenIa rilf1:ecłw.ka nintej~!~, u~t(ilwje ł e~ 
noszącym się .do niej prze~isofA wykol'lawe'lym P9' 
blicznie ogłoszonym lub też wprost osoBom ~aj .flte. 
r~.s9w.cmym 9~najmjonym, jeśli nię p,Q~padajil pod 
? 11 5: PQdle~Glją ~rlywrję por~ąd~Qwe,j W wywls.Q$i;j 
}Bdn/59 dp trgy§tJJ m./ilre.k. 

§ 141. 

Kto pQzbąWia 'Skarb PG\ństwa 90C;8901.ł przez 
!-lmnięjszęl'l i e pQdatkbl ag k.wa;i/,l octClWęSP (~ HQ 
I,lstęp l)'f staję ~j~ wil'myrn dełrąu9~cjj PQ~~tk9WęJ. 

~ ).42 . . , 

W równej mierze uważa 51~ za defraudaeje; 
~wiągomę nĘlp.YWim.ie tJ,)0'7Ję;t iPyW,aj]ie esencjj octo
wej nie opodatkowanej wskut.ęk icjJ;fr41udow.aflj~ przy· 
padającego od niej podatku. 

§ 145 . 

Spirytus i wódki będące w wolnym obrocie 
a w chwili wejścia w życie ustawy niniejszej nie 
opodatkQwąnę węgjug stawek § 106, podlegają opła
cie ~zu.p,ęłnj.ąJą$:~J według szczególnych przepisów 
Rady Zwiqzkow(Jj {)j'}łjl~ie dodatkowej po 0,35 mk. 
za litr alkoholu. Właściciel gorzelni oBowiązany I~st udzielać 

~rz~dł'likom . w5_~elklch .dotyczących przedsi·ębiorstwa 
·wj~d.<:>moścl, ~ię·zbą~nych w .celach kontroli lub 5ta. ~ 14a. 
tystyl<i, • nadto przy wyJ(QnywaniLJ przez urządników Qpłattl l,Itz!.lp~łniajqcą m.pżna odroczy& na 6 ITIl.ę, 
czynności służbowych, cj.pst§rczać im pomocy w przY-sięcy b.ez zabezpjęl;,zeRia. Przepisy ~§ 8, :9, 2J i prz~" 
rządach i ludziach. . pi.sy karne ~tosule ~.i~ analo~kzni,e ł do opt~ty y~y .. 

Wyi~j yrz;ęd"jt;y ~ori:y~tBją :z. praw;, wglądu do pełniającej. 
ksiąg i dOWf:Uiów pj§JJ)ięnFJYch. 9dł')osząc::y~hsj;~ do -
wyrobu spirytusu, a prz;y gorzelniach rolniczych do 
ksiąg i dowodów piśrniel'll'lych odnoszących siC; do 
~fybu flQ~pod,@rstw;; I.ęll)ę~~1 , 

j 103. 

. . ' G4y.by 1,r!<f.)rafl9 wła$cjcięl~ gpp:elni za z~tąję
. nte podatku, wówczas można poddae gorzelnię do
zorowi wzmocnionemu. 

W takim razie kO$zta dozoru ponosi właściciel, 
a ' zaległości tych kosztów korzystających z pierw
szeństwa ustawowego ściąga się w trybie posŁ~po
wania przymusowego bęzspornego przepisanego 
dla ściągania ceł. 

~ 104. 

• Właściciele gorzelni nie prowadzący przeclsią· 
biorstwa osobiście, powinni oznajmić urzędowi skar
bowemu osoby, które działać mają w ich imieniu 
'jako kierownicy ruchu, 

Pr~episy art. 102 i lOJ \,1st. 1, wydane dla po
siadaczy gorzelń stosuje się W równej mi~rze i do 
kierowników ruchu. 

§ 115. 

Kto staje się winnym dęfraudacji -podatkowej 
podlega karze pieniężne; W wysoko~ci czterak-rotnej 
Qleżności podatkowej, najmniej jednak 10 marek 

I<ążdym . poszc;::ególnym wypadku. Nadto nQlęiy 
I.liścić przypadający podatęk. 

1016, 

Rp~PQr7,;ądzęnie Rady Ministrów 
z dni?! 30 list?pada 1922 r. 

W prz~dJTIi9~je d~d.atk9w rq(t~IBnY&lb dł~ 05ój, 
wojskowych •. 

Na podstawie ąrt. (5Z ustawy tym~~ąs9węj 
z 29 października 1920 r. o uposażeniu osób woj~~Q' 
wych (Dz. U. R. P. N~ 10p, pgz, 699) z~mą~a się 

. cp następuje: . 

§ 1. ZawodowYJTl wojskowym pr~yznaje si~ 
prawo do pobierania należności rodzinnyeh, o'krę. 
ślonych w punkie b. '"ut. 16 tymczasowej ustawy 

. Z 29 października 1920 r. o uposażeniu osób wojskę~ 
wych (Dz_ U. R. P. N2 106, poz. 699), takż!'! .dla r>a. 
sierbów do ukończonyeh ośmnastu lat życia oraz dl, 
dzieci ślubnych i pasierbów do ukończonych lat dwUJo 
dziesŁI.l czterech, o ile ·~cząszczaj.ą do ~lkół publicz· 
nych ł ub wskutek ,ułomności fi7:ycznyeh, umY510wyeh 
elbo nieulecź:alnej choroby nie mog'3 na swoje utr~y''' 
manie zarabiać. 

§ 2. Ministra Spraw Wojskowy.c;h upow.ainlo 
się do zalicząni&\ do HĘljbliiszej rodziny w drodze wy
jątku dzieci ponad wiek dwadl.idcją cztery lat VI wy. 


