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§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży· 
cie z dniem 15 maja 1922 r. 

Minister Skarbu: 
Nieba/ski 

291. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 11 kwietnia 1922 r. 

O wykonaniu rozporządz,enia Rady M.inistrów 
z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie 
opodatkowania spirytusu i wyrobów wódcza-

nych na obszarze b. dzielnicy prusldej. 

Na mocy ~ 16 i 17 rqzpomidzenia Rady f"Uni
strów z dnia 14 pafdziernika 1921 r. (Dz. U. R. p. 
N2 86, poz. 628) w przedmiocie opodatkowania spi
rytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczy
pospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Rady Jl1i ni· 
stró~ Z dnia 21 grud.t:lia 1921 r. (Dz. U. R. P. r. 1922, 
NSI 4, poz. 19), zarządz-a siE; co następuje: 

§ 1. Postanowienia § 1 i 2 rozporządzenia wy· 
konawczego z dnia 28 października 1921 r. o wyko
n..anlu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 paź
dziernika 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spi
rytusu i wyrobów wódczanych (Dz. U_ R. P. N2 96, 
poz. 705) (załącznIk) rozciąga się na obszar b. dzielnicy 
pruskiej. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dnIem Oflłoszeni'a. 

Jednocześnie tr~,cą moc obowiązującą sprzecząe 
~ n!~r'n przepisy nleniieckiego rozporZądzenia wyko
~qego d~ ust~wy w opoda~I{Owaniu spirytusu 
I "'dnła 1!6 lipca 1909 (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 661). 

Młałster Skatby: 
Mleba/ski 

Załącznik do § 1 rozporządze· 
nia Min. Skarbu z dn. 11.lV -22 r., 
poz. 291. 

Tękst § l t § Z rozporządzenia wyJwnaw~zego z dnia 
28 patd'tiernika i921 r. (Dz: U.R. P. N! 96, poz. 70S). 

Obrót spirytusem wewnątrz kraju. 
§ 1. Spirytus surowy w:yrohiony w gorzelniach 

moźe być wywieziony z gorzelni tylko do wolnych 
składów, rafineł:ji spirytusu, za'kł·ad6w denaturacyj' 
nych, względnie do octowni, przydzielonych z pobb· 
rern spi'ł'ytusu do gorzelni. O ile gorzelnia posiada 
własny ąddział rektyfikacyjny, spirytus rektyfikowany 
może być wywołony do fabryk wódek, do wolnych 
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zakładów, przerabiających spirytus na cele techniczne 
Z rafinerji, uznanych za wolny skład, tudzież z ra' 
finerji \V ogólności, spirytus rektyfikowany może być 
wywożony do likierni, dalej na zasadzie zezwoleń 
władzy skarbowej łł instancji na cele 'lecznicze do 
aptek, szpitz:li, octowni, zakładów denaturacyjnych 
i załcładów, przerabiających spirytus na cele tech
niczne. 

Do konsumcji wewnątrz kraju mogą b'yć wy
puszczone z likierni do koncesjonowanych miejsc 
sprzedaży wódki gatunkowe (wódka, likiery, rozolisy, 
rum i t. p.) w naczyniach zamkniętych o m'aksymal· 
nej zawartości alkoholu, unormowanej wart. 3 ustawy 
z dn. 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży 
napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. N2 37, poz. 210). 
Naczynia z wódkami gatunkowemi winny być zaopa· 
trzone: w etykietę likierni z uwidocznieniem na tejże 
firmy, nazwy i stopniowości, tudzież ilości wódki ga' 
tunkowej i w banderolę (opaskę), nalepioną na kor· 
ku i bokach szyjki naczynia. Banderole należy na
bywać w kasie skarbowej po cenie kosztów nakładu. 

§ 2. Akcyzę, w unormowanej w § 6 rozporzą~ 
dzenia Rady Ministrów z dn. 14 pażdzierniłca 1921 r. 
o opoda.tkowaniu spirytusu i wyrobów wódczanych 
wysokości, pobiera się w pełnej wysokości od spi' 
rytusu, przeznaczonego na cele konsumcyjne, dla 
aptek, zakładów farmaceutycznych, perfumeryjnych, 
kosmetycznych. Od spirytusu, przeznaczonego dla 
szpitali pubIi ·: znych (rządowych, komunalnych, miej· 
skich dobroczynnych), do celów leczniczych' ido przy· 
rządzania lekarstw w a ptekach szpitalnych, tudzież 
do robót w pracowniach przy zakładach naukowych 
i tych zakładach . doświadczalnych, które, założono 
w celach og6Jno-spo-lecznych, zniża się akcyzę na 100;0, 
dla innych celów te chnicznych na 20% każdorazo· 
wego podatku spożyv"czego. 

Od akcyzy zwalnia się spirytus, przeznaczony 
do wyro,bu octu, do ogrzewania, opalania i do po· 
ruszania. siiników oraz dla specjalnych celów technicż
nych na wniosek Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 
tudzież zaniki spirytusu w dozwolonych granicach. 

Spirytus, korzystający z ulg lub zwolnienia od 
podatku, przeznaczony do celów technicznych, do 
wyrobu odu, ogrzewania, opalania i poruszania sil
ników musi być zdena>turowany w sposób wyklucza
jący utycie go jako napoju alkoholowego. 

Zezwolenie na pobór spirytusu do celów, wy
mienionych w ustępie 2 niniejszego paragrafu, udziela 
władza skarbowa II instancji, na prośbę odnośnego 
przedsiębiorstwa, zaopatrzoną w poświadczenie wła
dzy przemysłowej łł instancji co do ilości zapotrze· 
bowania, i przypilnuje należyte skażenie spirytusu 
środkami skażającemi, dostarczonemi przez przedsi~
biorstwo. Zezwolenia na pobór spirytusu dla aptek, 
szpitali publicznych i na cele naukowe udziela wła· 
dza skarbowa II instancji na prośb~ odnośnych za
kładów, zaopatrzoną w poświadczenie odnośnego 
Ministe~twa wzgłędnie upoważnionej przez nie wła
dzy II instancji co do ilości zapotrzebowania. 


