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868. 

Rozporządzenie /y\inłstra Skarbu 
z dnia 16 p~ździernika 1922 r. 

w celu wykonania rozporządzenia Rady MinI
strów z dnia 2 października 1922 r. w przą4~ 
miocie zmian w opodatkowaniu wina musuJ~ .. 

cego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na mocy § 6 rozpof~ądzenia Rady Minl5trów 
z dnia 2 października 1922 r. w przedmiocie zmian 
W ,opoą~tl<o\l{?ni ,l) w,in~ mil:mj,'l<;eso na o,l;>~pmę fttę
czypo~p.olitęj polskiej (Dz. U. R. P. N2 92 poz. 84S) 
zar;?:Ad.~p. ~i~ {!Q następuje: 

§ 1. 

DQfłatJ<oW)' pą"ił"ko 

§ 14 rozporządzenia ,Ministra Skarbu i Ministra 
b. Ozielnicy Pruskiej z dnia 24 listopi:lda 1921 roku 
(Dz. U. R. P, Hę. '98 p, n 1) VI r::elu wy~Qniłnji roz,. , 
porządzenią R~dy Min i$tr6.w jZ dnją.14 li~top?lda }92l ,. 
w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowanin Wil")& 
musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. JI(ę 95 poz. 700) otrzymuje na~tE:pujq~e 
brj!JTlienie! 

. 1) wino musujące, znajdujące sią w dniu wel~ 
ś<;j~ W tycie ro}:por+'ld~enj~ Rapy Ministrów 
z dnia , l?ąźd(:lemi~ą 192Z r •. (~ . wi~~ dnjil l 
listopada 1922 r.) poza wytwormą wma mu
sującego lub składu celnego, podlega dodat
kowemu opocj.atkowDl'1il.ł w wymiarze poda. 
nym w ustępie 4: 

2) do win musujących, podlegających dodatko- , 
wemu podatkowi należą wszystkie wina, wi
na owocowe (wina z owoców i jagód), na; 
poje, zawierające wino lub wino owocowe, 
o zawartości alkoholu ponad 1% objętości, 
z których przy otworzeniu flaszki uchodzi bu
rząc ~aę kwas węglowy; 

J) LJwolnlone od dodatkowego ~podatkow,nl. 
jest wino mu~ują~e, znajc;!ują4:~ sią w po~iQ. 
daniu gpspodarlitw domowych, które win. 
musującego ani nie sprzedają, enl nie szyn
kują, jeśli łączny zapas IW C!&łych flą$zkach 
lub na całe flaszki przerachowany wynosi nie 
wi~cBj Jak 2 (dwie) sztuki...... więk$z~ zapasy 
należy podda4 VI całości dpdatkow~l'Jlu opo
datkowaniu; 

4) d9Qat/wwy p.Qdś)t~l5 wynasi; ?J) .od fl"5~J<i wi
n'! rpY~!Ji~<;ego winQQrtłnt:.>weQo p PQj.ęmngś~i 
p9f}~d 42~ gg 650. centyrne~rp\y ~uQi~in}"h 
(~~h~ fl.asj':k~) 800 ml.lrek polslm;}1, Jęsll Jed
nak udowodniono, że wIno mll$\,IJii~e Je~t 
sporządzone z wina owocowego - 400 marek 
POhikl~hl b) od flliiZki win, ml.l~łljąceJlP wi
nogronowego o pojemno~ci 230 do 4~ CIIl' 
tymetr(>w kubicz/ly<:h .{PQł fJas~ki) 400 m<lrek 
polskich, , od takiej samej fl&!~HI wina mu-
ii"jftCegO ~WQGOW,{lg ~ miflk polskich; 
c) od flaszki wina musującego winogronowe
go o pojemności do 230 centymetrów ku
bicznych (ćwilut tJ~,kj) 200 marek polskich, 
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a od takfęl sarJ1ej flaszki wina musujZlcego 
owocowego 100 mqn:k polskich. 
Przy flaszkach, których pojemność ' jest więk
sza jak 850 centymetrów kubicznych liczy, siE: 
za każde dalsze choci/ijby tylko zaczęte 230 
centymetrów kubicznych ' pojemnośc i po jednej 
czwartej stopy podatkowej za całą flasz kę; 

5) wszystkie naczynia, zawi erające wino musują
ce, są uważane za flaszki. 

Zgłoszenie zapasów. 

Ustęp 1 § 15 rozporządzenia MInIstra Skarbu 
j Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnijl ;W liłłppąda 
19Z1 r. (Dz. U. R. P. N2 9B/.poz. 711), "Y~dąf!ęgp W &~
]u wykonania rozporządzema Rady MlnJstrow z dnta 
14 listopada 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia 
opodatkowania win~ musują'ąę9 nit obs~or%, RI.~ 
~zypo~pojjt~j Pohokiej (Pl. (J. R. p. ~ ~5, poz. 700) 
otrzym uje następującę bwpięnjQ: 

1). Kto posi ada w dniu wejścia w życie rozpo
flądzMia R~dy Ministrów z dnIa 2 patdziernika 1922 r. 
(w dniu 1 listopada 1 ga2 r.' zapas wina musującego pod
fega!&cy dodatkowemu opodatkowaniu, Jest obowiąza
ny zgł9$i' . pi§emnie weQłu~ zQłącz,?nego ~,or~ (za
łą~z.ojk 4) VI ~ ~9zemphm;~ch temUl: Qd4zlałowI kon
tr9)i ~kl:1rbQwf:j względnie url~dowi skarbowemu 
w którego okręgu znajduje się zapas podlegający 
19ło~ze"ju, łltljpÓ:Źlliej do dnia 3 listopada 192~ r. 
"łącznie! ilość i wi.elkość flse:tek, g"tunek wina 
ml,\sując~go (wina mUfiujlłcego z winogron, albo 
z owo,ów), tudzież miej~'owoś~ i ub*a~Je pfzecho-
wania. 

§ 3. 

Postanowienia ustępu 2, 3 i 4 § 15, §§ 16 i 17 
rozporządzenia Ministra Skarbu i Minisra b. Dzielni
cy Pruskiej z dnia 24 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. 
N2 98, poz. 711), wydanegg w celu wykonania roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 
1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania 
win~ l'Jl~syją'~go "'fi oPłliąri~ R~~tilypo,politęj Poł~ 
skiej (Pz. U. R, P. !'{2 95, po~, 700) mają lastosQW;
nie równIe! przy przeprowad2::enlu dodatkowego opo
datkowania wina ml.łsąj'lc;ę~Q/~i2rząó.lonego na wstę
pie powołanem rozpohądzeniem Rady Ministrów 
2; Ania a p~iti.i~mj"ą l ~", 

6 4. 

Ustęp drugi · punktu 1 § 8 rozporządzenia MI
Ili~tr~ ~~aflm i Mini~trfł P. p~j~lni~~ PrYilcięj ~ dnia 
24 Ii:itępada 1 ~41 f, (O/:, (J. R. P. N'2 <i6, ~Ojl. 7l n. wy.' 
Qan~gQ w g.~ 11.ł wvkon~nją rQZPorz:ądiefl1ą ~~dy Mim· 
strpw ;;: (łni~ H li~ł@pądil l ~,l r. w pr~edrnjQ~il U;~p"Oe 
stiijllienia oPQQetkQwąnlil wina rnuaujilccQO"' QP'?:iI' 
fj!;~ R,er;;~YPQ~PQIitQJ PQls~i~i Qtr~ymLłJQ łjł'imj~llie n., 
st~pujił,ei ' 

"Og$ątk; ",t?JnlłWii ,I~ W wY.Cłkol,j 1 melrki 
ml@~iłlG~nifil i' kąi"~ Jąq~~" 100 fY1~rok i obli!:,. 5i, 
41 'ii' gd 1 doił, w KłQrym 1łł,.dJy pod.łlk po
kf.dytowlno, li d~ dni •• w kłQr~m ł'fml~ o6ł,.· 
.. ,n"łlilq końCłY lub ... pr3Y wu"nltJi'I'J IIpłł"',~ 
w kt6rym zapłata następuj., , 

/ 
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PQd~t~k ~okredytowal'l~ winię" być r::abezpie
~Py w ~ul(iłł0(JJ~ny ~p05ób, jI,Jl< pQd§tek Qd ~pirytusu. 

§ 5. 

Rozl'orz~dzenie niniejsze wchoqzl W i.y~ię Z dniem 
t listopada 1922 r. 

Minister Skarbu: Jastrzębski 
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869. 

Rozporz,\d%enie M.inlstra Skarbu 
1. dnia 16 października 1922 r. 

w cellJ wykonania f!)J:por~ądzenia Rady Mint .. 
nistrów , 4nia 11 paźd,i~rnika 1922 r. w przed
miocie zmi~n w posta nowienia(!h o opodatko
waniu piwCJ. na ob$7iilr~e R~eczypospoliteJ 

P(}ł~kiej. 

Na mocy § 17 rOl!porząqzenią Rady Ministrów 
? dnia 11 paidl!lerniki'ł 1922 w przedmiocie zmian 
'W postal'lQwienl/Kh o oPQQ~tkowaniu piwa na obsza
rze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. tj. R. P. N2 92, 
poz. 851) zi'lr;l:Qdt:a się CQ n~stąpuje: 

§ 1. Postanowienia rozporządzenia Ministra 
Skarbu z t;łnla :;1 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 53, 
poz. 336), wydanego celem wykonania rozporząd ze. 
nia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przed
miocie zmian w opodatkowanIu plwa ·na obszarle 
b. zaboru rosyjskiego (Dz. U, R. P. N2 50, poz. 305) 
mC!lją zastosowanie na tym obszarze również przy 
wykonaniu rozporządzenlą Rady Ministrów z dnia 
11 paźdzlernlKi:1 1922 w pr;zedmlocię zmian w posta
nowieniach O opodatkowaniu piwa. 

§ 2. Postanowienia rozporząazenia Ministra 
Skarbu ~ dnia 31 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N!! 53. 
poz. 337), wydanego celem wykommia rozporządze-

. nla Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przed
miocie zmian VI opodatkowaniu plwa ną obszarze 
b. zaboru austrjackiego (Dz. U. R, P. ,N!! 50, pez. 306) 
mają analoglc:zne zastosowanie na tym obszarze rów
nież przy wykonywaniu rozporządzenia Rady Minist
rów z dnia 11 października 1922 w przedmiocie 
zmian w opodątkowaniu plWą J tą tylko zmianą, te 
zwrGt podatku od piwa w wypadkach przewidzianych 
.w § 1 tego rozporządzenia wykonawczego wynQsi 
2.500 mk. za hektolitr piwa wzg!. 480 mk . za sto' 
-pleń hęktplitrowy ekstrakt\J. 

§ 3. Przedsiębiorstwa trudniZłce się sprzedażą 
plwa (hurtownicy i detaliczni ~przedawcy), tudzież 
zakłady i zwi~~ki zajmujące się rozdziałem piwa dla 
swoich członkow, wreszcie . osoby, przechowujące 
piwo należące do powyższych przedsiębiorstw, za
kładów, w~gl~dnie związków, obowiązane są zSłosić 
W ct.,U , iJnl t, JI dQ dnll , IIitopid .. . 19Z~ Wh~li:i' 
ąJt' i~P~§Y W I!Q(ę;ł prkękff,)t;~i!jQ~@J 2' litrów J)iwiJ, 
pozostające W jch PQ.hłd~niu w dniI.J WIJf,iA w iy~i. 
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rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 października 
1922 t. j. W dniu 1 listopada 1922 celem· dodatk~ 
wego opodatkowania, podając przytem miejsce swego 
zamieszkania wzgl ędnie miejsce przechowania piwa. 
Zapas piwa przękracz~jący 25 litrów ulega dodatko
wemu opodatkowaniu w całości t. j. bez potrącenia 
rzeczonych . ilości (25 litrów). Doda*owy podatel( 
wynosi 1.900 marek od hektolitra piwa. 

Jeżeli zapas piwa znajduje si~ w dniu 1 listo
pada 1922 w transporcie obowiązek zgłoszenia ciąży 
na odbiorcy, ~ bieg trzel:hdniowego tęrminu rozpo
czyna sią d lCl ń w dniu następnym po dniu, w któ
rym zapą$ piwa odeprano. Kontroli skarbowej przy
słu guje p rąwo ~prawdzenia na mi ejscu, czy zgłoszćnę 
zapasy piwi!! są zgodne l rzeczywistości~. 

§ 4. Zgłos~enle wnosi si~ w trzech c:glemplpe 
rzach, a to: . 

a) w b. dzielnicy rosyjsk iej do właściwego 
Urzędl.l Akcyz i Monopolów, względnie poza 
siedzibą tych urzędów do właściwego Inspek
tora kontroli ~kilrbowej, 

b) w b. d zi~ lnicy austrjackiej do właściwego 
Oddziału kontroli skarbowej, 

c) w b. d+ie lnicy pruskiej do właściwego urzędu 
skarbowego, 

Jed en egzemp1arl zgłoszenia zwraca się posia
daczowi zapasu piwa pO zaopatrzeniu potwi.erdlę
niem odbioru ze wskazaniem kasy skarbowej, W któ· 
rej dodatkowy podatek ma być uiszczony, drllgi eg
zemplarz przesyła się kasie skarbowej, a trleci przed
stawia się władzy skarbowej Ił Instancji po uwidocz
nieniu na nim przypadającej dopłaty. 

§ 5. Wpłacone kwoty zarachowuJ~ kasy skar
bowe, jako dodatkowy podatek od piwa. 

§ 6. Podatek od plwZ! może być w wyjątko
wych wypadkach pokredytowany najwyżej ną 3 mie
siące pod warunkami przepi~anemi dl~ kredytowania, 
podatku od spirytusu. . 

§ 7. Przewidziany W § 12 rozporządzeniZl Rady 
Ministrów z dn. 11 października 1922 r. w przed
miocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu 
piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
R. p. N2 92 poz. 851) ząkaz obrotu przypraw i wy
ciągów służących do wyrobu piwa z wyjCjtkiem barw
nika sporządzonego z cllkru rozciąga się na takie 
przyprawy, które wedle Ich oznaczenia, sposobu uży
cia względnie podaży przeznac:;zone s?\ do spa. rządza
nla piwa. Jako podpadaj,!ce pod ten z~kaz przy
prawy i wyciągi uwaźać należy mieszani!lY z ekstrak
tów cukrowych połączonych 1- barwnikami, ekstrak
tami slodowemi, piwem I inne mi materjałami, tu
dzie:!: ekstrakty słQdowe t: wyjątkiem spel:jalnych 
ekstraktów słodowych przęznac1-ony<;h wyłącznie [dla 
celów leezf)lcz}'ch. a sporząclza!lycil na ząs"dde po-
zwoleń Mini~terstwa Skarbu . . 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: Jastrzębski 
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