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tyg'()aniO\vyćh za etas ubiegły przed dniem obowią
zywania niniejszego rozporządzenia. 

Wyszł@ z obiegu znaczki ubezp'iectalni krajowej 
moina w tetmiftle określonym w ustępie pierwszym 
niniejszego paragrafu zmieniać na znaczki nowe równej 
wartości ogólnej w miejcach sprzedaży znaczków. 

§ 5. Wykonanie f1iniejsżego tenporządzenia po
rucza sie: Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

A 6. Rozpbrżąclżet1ie tiiHiEjjsze wchodzi VI ży
cie l dniem ogłoszenia, :l rtldCą obowiązującą od 
&łfiia 1 listopada 19&2 r. 

Pr@żyd~rtt Mlrtlstr6w: JuljiIH NóWiIk 

Minister Pracy i Opieki Społecznej. L. Darowskl 

879. 

Ro:tpóttlldzenie Rttdy Ministrów 
z dtHa i3 paździettlika 1922 t. 

w przedmiocie roz$zerzeńia na cały obszar 
Rzeczypospol~tej Polskiej postanowień ros. usta
wy iłKey!ow~j d patetttath akcyzOWych ha fa
btykl truhk6w, Wyrbbów ze lipirytusu; dl'bZd~y 
Otat , rUI !akłady sp~żedaiy truhkóW: dalej na 
wyr~b zapałek i gilt (tutek) papiE!ttlsowyah. 

Na moty ustawy z dni~ 10 maja 1921 r. o te
gulśwańild pbdatMw od spotyda, zużycia Wz~lędt1ie 
ptbduktjl fia obszarze Rżeczypbspblitej Pblsklej (Dz. 
U. ~, Pi Ng 41, pot. 248) i ustawy z 4 sierpnia 1922 r. 
Vi f;>r2redrńiode przywtócenia mocy o9GlWiązującej tej 
Ustawy (DzI U. R. Pi Ni! 67, poż. 607), zarilądza sią 
~o nast~puje: 

. d 1. Nfi t!8ły 6bs:z~i' ~ZećtYl'osp6Iit~J Polskiej 
ro'Zdąga sltl fh~G. obowIązującą pCjdanych VI ,prtyległym 
iflł2lltltliku pOstatloWień art. 510, 511, 512, :l 13, 516, 
517, ~le, 519, 520, 521, 922, 1035, 1036,1043, 1044, 
1046, 1057/1, 1057/5, 1057/6,1057/20, 1057/21, 1057/22, 
1071, 1083, 1096, 1110, 1111,1257 i 1270/3 rosyjskiej 
ustawy akcoyzo\;Vej (Tom V Zbioru Praw ros .. według 
Wydańia z r. 19b1 I 8alszego ciągu z r. 1912) o pa
tehtach aktyzowych ha . fabryki trunków, wyrobow 
Ż wódki i okowity, drożdży, oraz na zakłady sprze
daży trunków, na fabryki zapałek i tutki do papie
rosów oraz krajanej bibułki do papierosów. 
, fi 2. Opłaty pobierane na obsżarże b. dtlelnicy 
rosyjskiej ód patentów na Wytób trunków, ptzetwo
rów wódczanych i spirytusowych CJfaz drOżdży, jako 
też na sprzeda:! trunków ptz~z takłady przemysłowe 
i handlowe wsk~zane w aft. 512 i 513 zbioru rosyj
skich przepisów o opłatach akcyzowyc,h ...... a unormo
wane tymczasOWO W ust~pie F\ i e § 2 totpOfządze
nia Ra.dy ~inistrów ~ dn. 30 maja 1921 r. (Dz. U. 
R. P. Ng 47, pdZ. 289) dalej opiaty od patentów na 
wyrób zapałek, tutek do papierosów ustala siEł w na
itąpującej wysokości: 

IL Opłaty od patentów na w1r6b trunk6w, ptzetwor6w 
wódczanych i spirytusowych oraz drożdży: 

1) Od górżQlń l fabryk drozdtowO· 
gorżelnlczych: 

==-
a) opłata z~sadnicza za wypęd pierw-

szych 100,000 litrów alkoholu • • 30.000 Mk. 
b) dpłata dodatkowa za każde następ-

ne 10.000 litrów alkoholu 3.000 .. 
2) od przedsiębiotstw wyrobu droż-

dży prasowanych bel pędzenia spiry-
tusu opłata stała. . . . . . . . . 25.000 .. 

3) Od miodosytni opłat" stała: 
a) przy obj~tości kotła warzelnego do 

200 litrów . . . , . . . . . 3.000 .. 
b) ta każde d~lsze 100 litrów pojem-

ności. . . . . . . . . . . . 2.000 " 
4) Od fabryk wódek i likieróW opłata 

stała. . . . . . . . . • . . • 500.000 " 
5) Od rektyfikacji spirytusu: 

a) opłata zasadnicza od pierwszych 
100.009 litrów alkoholu oczyszczo-
f'1i~€ia. . • • . . • • • . • 100.000 " 

b) opłata dbdatkowa za każde dalsze 
10.000 litrów alkoholu oczyszczo-
ńegt> • • • • • • • • • • • 10.000 " 

6) Od fabryk ' win rodzynkowych, 
owocowych i winogronowych • • • , 50.000 " 

7) Od browarów: 
12) ~asadnicza opłata prty (jrzetoble 

pierwszych 1&.38 tdń (tysiąca pu-
d6w) słodu. . • . . . . . . 20.000 " 

b) oplata dodatkowa przy przeróbce 
każdych następnYGh 16.38 ton (ty' 
siąca pIJdów) slodu. . . . . • 10.000 " 

8) bd zakładów wyrabiających lakier, 
politur~, perfl.lmy i płyny do oświetlania. 10.0bO .w 

B. Od zakład6w sprzedaży trunk6w: 

9) Od zakładów restauracYJ
nych posiadających prawo do 
~ptzed~iy wódek i Innych ttlm-
kó\}{ VI ńaćzyniach tamkniątych 
I na kieliszki: 

w miejSCOwoŚciach 
) kl. II kI. Ul kl. 

w rtuirkaGh 

• 

i rzędu • • • • • • . 120.000 90.000 60.000 
II rzędu . . . .' • . • 60.000 45.000 30.000 

10) Od iakładów, posiadają
c:yćh prawo do sprzedaży wszel
kich trunków wyłącznie w naczy
fiiach zamkniętych: 

a) detalicznie • • • • • . 60;00045.00030.009 
b) hurtowo. . . . . . . 120.00090.000 60.000 
11) Od zakładów, posiadają -

cyCh prawo do sprzedaży wy
łąctnie wina ZarównO w naczy
niach zamkniętych, jak na kie-
liśżki . . . . . . . . . . 9.000 6.000 4.500 

12) Od zakładów, sprzedają
cych wyłącznie piwo, pórter 
i miód w naczyniach zamkniEl' 
tyth • . . • . . . . . • 4.500 3.000 1.500 

Od tychże zakładów ża prawo 
Wyszynku takich trunków do-
datkowo. . . . • . . . . ' 9.000 6.000 4.$00 

13) Od bufetów, posiaaają-
cyl;h prawo do sprzedaży wS2yst-
kich trunków: 



1606 Dziennik Ustaw. Poz. 879. Nil 95 • 

w miejscowościach 
I kl. II kI. III kl. 

w markach 
a) przy teatrach, cyrkach, wy

ścigach, wystawach, klu
bach, lokalach zamknię-
tych i t. p.. . • . . . 15.000 10.000 7.500 

b) na balach,· zabawach i t. p. 9.000 6.000 3.000 
14) Od karczem i domów za-

Jezdnych, posiadających prawo 
sprzedaży wszystkich trunków • 60.00045.00030.000 

15) Od hurtowych składów 
piwa, wina i miodu. • • . . 40.00030.00020.000 

C. Od wl(tw6rni zapałek: 

Dla wytwórni: 
a) pracujących przy pomocy war-o 
. sztatów ręcznych. . . . . • 

h) pracujących przy pomocy 'siły 
zwierząt. . . . . . • • . 

c) pracujących przy pomocy maszyn 

25.000 mk. 

50.000 
75.000 " 

• 

D. Od fabryk tutek papi~rosowych: 

a) Od wyrobu tutek. . . 15.000 mk. 
b) Od każdej maszyny do wyrobu 

tutek. • • • • • • 
rocznie. 

500 • 

§ 3. Pod wzgl ęd em wymiaru akcyzowych opłat 
patentowych zalicza się do I klasy miejs cowości: Kra
ków, Lwów, Łódź, Pozn ań, Warszawa, Wilno. Do II 
klasy miej scowości na leżą miasta, ' liczące pon ad 
10.000 . mieszkańców. Inne mi ejscowośc i należą do 
klasy III. 

Zaliczenie miejscowości do klas poszczególnych 
porucza się na przyszłość Min istro wi Skarb u w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

§ 4. Pobór unormowanego w rozdzi ale III 
(§ 42-60) obowiązuj ącej na obszarze woj ewództw: 
poznańskiego i pomorskiego ustawy o opodatkowa
niu spirytusu z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. Ust. Rze
siy Niem. str. 661) podatku odpędowego (Betriebs 
auflage) uchyla się. 

§ 5. Kto prowadzi wyszczególnione wart. 512, 
513, 1035 i 1057/6 ust. 2 załącznika do § 1 rozpo
rządzenia niniejszego zakłady przemysłowe i handlo
we bez wykupienia przepisowego patentu w wartoś
Ci unormowanej w § 2 staje si ę winnym defraud acji 
podatkowej i ulegnie karze , przewidzianej w poda
nych w przyległym załączniku artykułach 1071,1083, 
1096, 1110, 1111, 1257 i 1270/3 wyżej powołanej ro
syjsk. ust. akcyz. 

Do czasu wykupienia patentu przedsiębiorstwo 
ulega zamknięciu. 

§ 6. Kary przewidziane w artykułach powoła
nych w § 5 nie będące w stosunku do obowiązującej 
taryfy patentowej wymierza się w wysokości tysiąc

. krotnej z zamiany rubli na marki w stosunku 1:2,16. 
Kary natomiast zależne od wielokrotnpści opłaty 

patentowej wymierza się w stosunku do obowjązu
jącej taryfy patentowej. 

Do orzekania powołane są · władze wymienione 
W odpowiednich przepisach ustawowych poszczegóI-

. --~--~-----------------------
nych dzielnic, z zastosowaniem właściwych przepisów 
postępowani·a. 

W b. dzielnicy pruskiej stosuje się artykuł 10 
ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. N!~ 75, 
poz. 511). 

§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 grudnia 1922 r. i obow i ązuje na całym obsza
rze Rzeczypospoli tej Polskiej z wyjątkiem województwa 
śl ::jsk i ego;-z dniem wejścia w życie niniejszego roz
porz c; dzenia tracą moc obowiązującą sprzeczne z nią 
przepisy. 

Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak I 

Minister Skarbu: Jastrzębski 

Załącznik do § 1 rozp. R~dy 
Ministrów z d. 2,,3/X 19?2 r. (poz. 8(9); 

Powołane w powyższym paragrafie postanowie
nia rosyjskiej ustawy akcyzowej brzmią: 

F\rt. 510. 
Od fabryk wyrabi a jących trunki wyskokowe, 

wyroby z OKow ity lub wód ki i drożdże, oraz od za
kła dów, któ re sprzedają trunki wyskokowe, z wy
j ątkiem ma gazynów fabrycznych, skarbowych fabryk 
i zakł a dów wyrobu i s p rzedaży trunków, pobiera si~ 
opłatę pate ntową. Opłatę tę Skarb pobiera oej utrzy
muj ących zakłady, któ re są obowiąza n e do corocz
nego wykupywania patentów na specj alnym papierze. 

U wag a 1. Wysokość opłaty patentowej 
od zakładów wyrob u i sprzed aży trunków okre
śl o na jest w dodatku 1 do uwag i 1 do art. 112. 

U wag a 2. Na miejsca fabrykacji i sprze
daży trunków wyskokowych oraz na same trunki · 
i wyroby z wódki i okowity nie mogą być na
kładane żadne opłaty bez Najwyższego zatwier
dzenia, po przedwstępnem porozumieniu siE: 
z fv'\in istrem Skarbu. • 

F\rt. 511. 
Bez wykupienia przepisanych patentów ani wy

rób trunków wyskokowych, wyrobów z wódki i oko
wity i drożdży, ani też sprzedeż drożdży i trunków 
nie jest dozwolona. 

F\rt. 512. 
Do wykupu patentów w myśl art. 510 obOWią-

zane są nastę p uj ące zakłady przemysłowe: 
1) gorzelnie, 
2) fabryki drożdżowo-gorzelnicz;e, 
3) fabryki drożdży prasowanych, 
4) miodosytnie, • 
5) fabryki wódek słodkich i likierów, 
6) rektyfikacje spirytusu, 
7) fab ryki win rodzynkowych, owocowych i na

t uralnych, 
8) browary, oraz 
9) zakła dy wyrabiające lakier, politurę, perfumy 

i płyny do oświetlenia. 

U wag a 1. Fabryki drożdżowo-gorzelni
cze (p. 2) podlegają takim samym opłatom pa-
tentowym, jak go(zelnie. . 
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U wag a 2. Rektyfikacji wódek i spirytusu 
własnego p~dzenia w oddziałach rektyfikacyj
nych gorzelń i w osobnych aparatach, ustawio
nych w tych samych gorzelniach, dozwala się 
bez obowiązku wykupienia osobnego na ten 
cel patentu. leci z uwzgl ędnieniem warunków 
wskazanych wart. 431, 442 i 444 odnośnie do 
urządzenia takich aparatów, sposobu rektyfikacji 
oraz kontroli wódki i spirytusu. 

U wag a 3. W myśl uwagi 1) w brzmie
niu uzupełnienia 1912 r. (do , art. 432), produ
cenci gorzelniczy mają prawo rektyfikować spi
rytus własnego pędzenia w swoi ch zakładach 
rektyfikacyjnych, jak również w innych gorzel
niach, do nich należących, bez obowiązku 
uiszczenia opłaty patentowej. 

F\rt. 513. 
Do wykupu patentów w myśl art. 510 obowfą

zane są następujące zakłady sprzedaży trunków: 
1) zakłady restauracyjne, o ile posiadają prawo 

do sprzedaży wódek i innych trunków, 
2) inne zakłady, posiadające prawo do sprzeda

ży trunków wyłącznie w naczyniach zam
kniętych, 

3) zakłady posiadające prawo do sprzedaży wy
łącznie wina, 

4) zakłady sprzedające wyłącznie piwo, porter 
i miód, 

5) bufety w lokalach rozrywkowych, klubowych 
i t. p. oraz bal ach, zabawach i t. p., o ile 
posi adaj ą prawo do s p rzed aży tru nków, prócz 
bufetów czasowych na dochód dobroczynny, 

6) karczmy i domy zaj ezdn e, o il e posiadają 
pra wo d o sp rzedaży tru nków, oraz 

7) hurtowe składy piwa, wina i miodu. 

F\rt. 516. 

osobnym oddziałom rektyfikacyjnym fabryk wódcza
nych na rok, licząc rok sprawozdawczy od początku 
jednego okresu fabrykacji do początku drugiego; 
termin, od którego należy liczyć początek roku spra
wozdawczego, określa Minister Skarbu po porozu
mieniu się z Kontrolerem Państwa, 5) pozostałym fa
brykom wskazanym w punktach 5, 7, 9 i 10 arty
kułu 512 w listopadzie i grudniu zawsze na rok, li
cząc od 1 stycznia jednego roku do 1 stycznia roku 
następnego. 

F\rt. 518. 

Patenty wszelkiego rodzaju zakładom sprzedaży 
trunków wyskokowych, prócz składów koniaku, wy
daje się albo na cały rok, w mi esiącach listopadzie 
i grudniu, licząc od 1 stycznia jednego roku do 1 
stycznia roku następnego, albo na terminy półroczne, 
licząc od 1 stycznia do 1 lipca i od 1 lipca do 1 
stycznia za opłatą połowy wysokości, przepisanej dla 
patentów rocznych zgóry za półrocze: za pierwsze 
półrocze w ciągu listopada i grudnia, za drugie 
w maju i czerwcu. Na składy koniaków patenty 
wydaje się na okres od pierwszego stycznia na je
den rok. Na czasowe handle win i sklepy patenty 
wydaje się w każdym czasie stosownie do potrzeby. 

U wag a 1. Zakładom przemysłu restau
racyjnego w miejscowościach kąpieli morskich, 
wód mineralnych, kąpieli błotnych i tym po
dobnych miejscowościach leczniczych państwa, 
prowadzącym handel tylko podczas sezonu 
leczn iczego, wydaje się patenty półroczne z ter
min e m od 1 maja do 1 pa ź dziernika. Spis po
wyższych m iejscowości sporządza się po poro
zumi eniu Min istrów Skarbu, Spraw Wewnętrz
nych i Handlu i Przemysłu i podaje się do 
wiadomości powszechnej trybem przepisanym. 

F\rt. 519. 

. Pat~n.ty wydają si.ę dla ka.żdej fabryki i dla ka- WoJno wydawać gorzelniom patenty po rozpo
zd:go. m!eJs~a sprz~ dazy ~runkow wys~o~owyc~ . od- częciu okresu fabrykacji z zastrzeżeniem, by patenty 
dZIelnie I wlnny.byc wywleszon.e w mIeJscu wldocz- \ te były ważn e tylko do końca okresu fabrykacji. 
nem w fabrych I ~pkład ac h, kto rym zostały wydane. Innym fabrykom wyszczegóinionym w punktach 2 

U wag a 1. W pate ntach na czasowe i 7 - 10 artykułu 512 moż na wydawać patenty 
handle win i sklepy winn y być oznaczone dnie, w ciągu roku; patenty te są ważne jedynie do końca 
w których będzie się odbywała sprzedaż. roku sprawozdawczego. 

U wag a 2. Zakład restauracyjny lub in-
ny, mający więcej niż jeden bufet do sprzedaźy F\rt. 520. 
trunków wyskokowych, obowiązany jest do wy- Życzący sobie otrzymać patent na wyrób trun-
kupywania oddzielnego patentu na każde miej- ków wyskokow ych oraz ' na fabryki, · wytwarzające 
sce sprzedaży. To s amo tyczy się i bufetów wyroby z wódki i okowity, tud z i e ż drożdże, składa 
na stacjach dróg żelaznych, w teatrach i in- lub przesyła odpowiednią deklarację dozorcy akcyzy 
nych miejscach. jeżeli sprzedaż trunków w nich lub jego pomocnikowi. 
odbywa się z kilku oddzielnie ustawionych bu- F\rt. 521. 
fetów lub stołów. 

F\rt. 517. 
Patenty fabrykom wydaje się: 1) gorzelniom na 

cały okres fabrykacji t. j. od 1 lipca jednego roku 
do 1 lipca . roku następnego, 2) fabrykom drożdżowo
gorzelniczym i zakładom wyrobu drożdży prasowa
nych roczne, licząc rok sprawozdawczy (okres); ter
min od którego należy liczyć początek roku spra
wozdawczego ustanawia Minister Skarbu, 3) fabry
kom owocowo i winogronowo-wódczanym i konia
kowym z terminem od 1 stycznia na jeden rok, 
4) fabrykom wódek i rektyfikacjom okowity oraz 

Opłata patentowa od fabryk, wyrabiających 
trunki i wyroby z wódki i okowity i drożdże, po
biera się: 1) od gorzelni i fabryk drożdżowo-gorzel
niczych: a) oplata patentowa zasadnicza dająca pra
wo pędzić do 10 tysięcy wiader okowity czterdzie
stostopniowej w ciągu okresu pędzenia · i b) dodat
kowa za pędzenie w tym samym okresie każdego 
następnego tysiąca wiader czterdziestostopniowych; 
niepełne tysiąc wiader liczy sie za pełne; 2) od bro
warów: a) opłata patentowa zasadnicza za prawo 
przeróbki nie więcej, jak tysiąc pudów słodu w ciągu 
roku sprawozdawczegO i b) dodatkowa za przeróbk~ 

; 

, 
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w tym samym roku każdegQ nastąphego tysiąca pu
dów słodu; niepełny tysiąc pudów liczy slą za pełny. 
Minister Skarbu ma prawo ustanawiać sposób po' 
bieraflla dodatkowej opłaty patentowej bd browa
rów, ~ zachowaniem przepisów, określonych warty
kule 283; 3) od miodosytni - od łącznej pojemności 
kotłów do sycenia miodu w fabryce; 4) od fabryk 
wódczanych, owocowo i. winogronowo - wódctanych 
i fabryk koniaku; zakładów produkujących drożdże 
prasowane i wino rodzynkowe oraz od fabryk wy
twarzających nie przeznaczone do użycia w postaci 
trunków wyroby z wódki i okowity - na zasadach 
wyszczególnionych w oddzielnej taryfie (dodatek 1 
do uwagi 1 do art. 112); 5) od rektyfikacji okowity 
i od specjalnych óddziałów rektyfikacyjnych w fa" 
brykach wódek ..... ód fabryki lub oddzii'1łu W zależ· 
noścl od kll1śy miejscowoścI. 

lJ \V a g a. Na obszarze skarboWej sprze
daży trunków (por. art. 524) od rektyflk~Gjl óko" 
wity I ocldzil~lów rektyfikacyjnych w fabrykach 
wódek i gorzelniach dodatkowej opIaty paten
towej nie pobiera slE; od tej ilości okowity, któ· 
rą powyższe fabryki i oddzialy rektyfikują za 
pomocą dystylacji na zamówienie Skarbu, W po
zostałych miejscowoścIach dodatkowej t;)płacie 
patentowej nie podlegają rektyfikdwane wódki 
i okowita, wydane z rektyfikacji okowity lub 
specjalnego dddziału rektyfikacyjnego fabryki 
wódek do składów hurtowych wódek i okowity, 
należących do tegoż właściciela w ternie mie
ście lub powiecie. 

1\rt. 522. 

iyc:tący sobie otrzymać patent na sprzedaż 
trunków składa lub przesyła podanie do dozorcy ak
cyzy lub jego pomocnika, ź ozn'aczeniem powiatu, 
miasta, miasteczka, osady lub wsi, aluo wogóle miej
sca, gdzie zakład b~dzie otwarty, oraz wymienia ro
dzaj zakładu. Przy podaniU prz~d$tawla sle: ustano
Wione świadectwo ptócederoWe na tak ład sprżEu:laiy 
trunków oraz pozwolenie instytucji, urządów i 6só!), 
które zarządzają lub są właścicielami miejsca, gdzie 
slE: źakład otwiera. Prżedstawiorte dokumenty zWra" 
ca się petentowI. • . 

U wag a. W deklatacjach na ttasbwe han· 
dle i · sklepy oznacza się dni, w które ma sil; 
odbywać sprzedaż. 

1\rt. 1035. 
Dochód od zapałek wpływa na tteez Skłitbu 

pod postacią: 
1) akcyzy od zapałek tak wytabiarlyc:h W krajU. 

jak i przywożonych, pobieranej przez nakle
janie banderoli na pudelka z zapałkami, oraz 

2) opiaty patentowej za prawo fabrykacji za
pałek. 

Art. 1036. 
Wysokość akcyzy od zapałek, jakO też opłaty 

pl!'ltentowej od fabryk Upałek, lIstanClwia si~ trybem 
prawodi1wczym. 

1\rt. 1043. 

Patenty na prowadzenie fabryk zapałek oraz 
btmderole do zapałek przygotowuje sl~ w drukarńi 
papierów państwowych i rm;syła się i rozporzCldzel1ia 

zarządu gł~wnego poborów r'llestałych skarbowej 
sprzedaży trunków, do izb skarbowych, które roz
dzielają je w celu sprźedaży między kasy skarbowe; 
położone rlajbliżej fabryk zapałek, gdzie zaŚ kaś skar
bowy<h niema - między zarządy miast. Banderole 
rozsyła się nadtCl do komór celnych przez któte od
bywa sią przyWóz z€lpalek z żagrani<:Y. 

Rrt. 1044. 
Minister Skarbu ustanawia form~ patentów, ko

lot, łorm~ i wymiar banderoli. oraz znaki i napisy 
na nićh. • 

1\tt. 1049. 
Patenty na proWadzenie zapałek wydali1 kasy 

SKarboWe i tatządy miejskIe (att. 1043), zawiadamia
jąc miejscowy dozór akcyzy o wydanych patentach. 

Art. 1046. 
PateHŁy M rl'tlw~dzenie fabryk t.t!I'Rł~k wydaje 

sl~ jedynie roczne; są one walne tylko dCl kcjncl1 t~
ku sprawozdaWczego. Mitllster Skarbu ustanawia ter
min, aG którego Winien si~ zaczyna~ rok sprawoz
daw(iży. 

1\rt. 1051/1. 
Pódatek od tutek do papierosów; jako fei od 

krajanej na paski bibułki do papierosów, używanej 
dó zawijania tytoniu przy paleniu, wpływa "Ii rzecz 
Skarbu w postaci: 1) akcyzy od pomiehion)'ch wyro
bów, tak wyrobionych w ktaju, jak i sprowadzonych 
z zagranicy; pobieranej przez nałoienie banderoli na 
pudełka z tutkami, jako też na książeczki lub paczki 
bibułki dó papierosów i 2) opłaty patentCiwej za pra
wo prowadźenia fabryk i zakładów wyrobu tutek. 

U wag a, Za bibulkę do papiefósów po
dlegającą ópłacle akcyzy uważa się Wszelką bi
bułk~, używaną do rozwijania tytoniu przy pa
leniu i sprzedawanzt w postaci paczek lub wstęg, 
1'0 przecięciu jftj na paski i. WYjątkiem bibułki 

. do papierosów, wypuszczahej ż fabryk papie,ru 
w postaci nawihiątej na szp"ulki (bobiny) i uży· 
wanej do mechanicznego wyrobu tutek. 

1\rt. 1057/5. 
Patenty hit ptClwadzenie fabryk lub ~akład6w 

do wyrobu tutek wydaje śi~ tylko ha termin roczny; 
są one waźne do dnia 31 grudnia każdego . roku 
włącźrlie. 

Rrt. 1051/20. 
Blankiety patentów na prowadzenie fabryk oraz 

takladów tutek, jakoteż banderole do tutek I bibułki 
do papierosów wyrabia drukarnia papierów państwo
wych i rozsyła je do izb skarbowych, które dżielą je 
między kasy skarbowe, tam zaś, gdzie niema kas 
skarbowych - między zarządy miast w celu sprzeda
ży najbliższym fabrykcili1 i zakładom, wyrabiającym 
tutki do 'papierosów oraz krajaną bibułkE; do paplla
tbsóW. Banderole nadto rozsyła si~ do komór c.el
nych, przez które odbywa Sie: przewóź z zagrańl~y 
tutek i krajanej bibułki do papierosów. 

, 1\rt. 1057/21. 
Osoby, prngnące otrzymać patent fia prowach: •• 

nie fabryki tutek, składają deklaracj~ dozorcy C1kGy~, 
lub jego pomocnikowi l podaniem położenia fl1brylij 
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lub zakładu oraz liczby znajdujących sl~ w nich ma
sZyńek do wyrobu tutek. Do deklaracji załącza si~ 
właściwe świadectwo przemysłowe na prawo prowa
dzenia fabryki lub zakładu, jako też blankiet patentu 
l" kwit kasy skarbowei t uiszczonej opłaty patento
w~J. odpowiadającej liczbie rtlaszynek do wyrobu tu-
tek w fabryce lub zakładzie. • 

flrt. 1057/22. 

Dodatkową Opłat~ pateńtow4 za wyrób tutek 
do papierosów ponad ilość, oqpówiadaJącą patento
wi zasadniczemu, tudzież opłc1h~ pateńtową za ma
sZynki do wyrobu tutek, ustawione W ciągu roku, 
ulsteta Sl~ przez wpłacenie należności do kasy skar
bowej. Opiaty te whOsl si~ zgóry, a zwrot ani za- · 
lltżefile Ich nie jest dozwolone. 

flrt. 1071. 

. Winni rożpoczEłcla wyrobu prasowany;c:h drożdży 
W' fabrykach istniejących z wiedzą dozoru akcyzy, 
lecz przed uzyskaniem przepisanego patentu, oprócz 
obowiązku wykupienia patentu, ulegają karze piE!
f11"żnej w Ilości pottójnej ceny patentu, fabryka zaś 
do czasu wykupienia patentu ulega zamknląciu. 

flrt. 1083. 

Za wyr6b ~ wódki I oKowity produktów nIe f't)d· 
Il!tttlJi\eych akCyZIe beż wyłednatJia patehtu, winni, 
oprócz wykupl~hla patei'itli ub LllśżClenia Je~o ceny 
łt1c~hle ze wsżylśtkleml dodMtkowE'!ml opłatami, ulegają: 
po raz pierwszy karze pieniężnej w wysokości ceny 
rocznego patentu; po ruz drugi ~tcjż~ karze w ilości 
pódwójn€j; po raź trzeci - oprócz kary pieniążnej; 
przu~ldiiilnej za powtorne wykroGzenie, zahlkni"lciu 
w wląlieniu na czas od 2 do 4 mieSiąc)' I pozbawle
filIi prawa wytoblrl. 

Att. 1000. 
Za zawodowy wyrób wina rodzyflkowegg bez 

włftŚćiwego pt;>zwolenia - winni ulegają karze tarty
kldłu 1111 1 przyezem SUmaj ściągana na pokryde 
Opłaty patentowej; eblicza sią jak ta handel winem 
w1n'4Jrenowetn ilagranlcthegó pochGdxehia (d9aatek 
de> art. 1111). 

flrt. 1110. 

z~ ~pttetł~ż łryftków Wy,skóktl\vyeh bet p6tentu 
\VłliHI ule~ają: p6 f~z pl@I'Wszy kartE! fjieni~żl1ed do 
VJysokoŚt l 50 rubli, a J'ó raz dtugi karź~ piehitUńeJ 
do wy§(jksŚ~1 100 fuhh. 

flrt. 1111. 
Za zawodow/t sprzedaż trunkó\'{ wyskok~wych 

!5@2! j:)atenhi Winni ulegają, oprócz kafY piehiężnej 
do wysokości 100 rubli i uiszczenia osobnej kwoty 
na pokrycie opłaty patentowej podług załączonego 
do niniejszego artykułu wykazu, zamkni~ciu w wię
zieniu od 2 do 4 miesięcy. 

flrl 1257. 

Za wyróB zap~ł~K w łabfyee, Istfil@Jae~j ~ Wi@
d~ zilTządu akeyzy b~~ wykupl~hł~ pfz~J:lls§li@go tJi!:. 
tentu, winni. GprÓtz obowiązku uzyskania WłasGiwe· 
go patentu, ulegają karze pieniężnej w ilości podwój~ 

neJ ceny patentu, fabryka taś ulega zamknh;clu aż 
do chwili otrzymania patentu. 

l\rt. 1270/3. 

Za wyrób tutek do papierosów na sprzedat 
w fabrykach lub żakładach, istniejących ż wiedz/t za
rZ21du akcyzy, beż wykupienia właściwego patentu, 
winni, oprócz obowiązku uzyskania odpowiedniego 
patentu, ulegają karze pieniężnej w ilości podwójnet' 
ceny zasadnic~ego patentu, fabryka zaś aż do chwil 
otrzymania patt!nŁu ulega zamknięcju. 

DODI\Tl::K cd RRtVKUŁU 1111. 

Wykaz kar pienięinych, pobieranych na pokry
cie opłaty · patentowej. 

Na handel wódką, okowitą, winem winogrono
wym zagranicznego poc.hodzenia I wyrobami wód
czanami: 

dla miast 1 kla!y I mleJscQwości poza obr~bern 
osad miejskich 1 i 2 klasy - od 100 do 300 rubli, 

dla miast 2 1<lI1Sy i tTIlejs~ówośd poza obr~bem 
osad Jiliejsklth 3 klasy ...... ód 75 do 200 rubli, 

dla miast :3 klasy - od 50 do 150 rubli. 
Na handel piwemi fiilod~n'1 I krajóweml wina

mI winogrohówertli: 
dla miast 1 klal;Y ł fni~)~towó~cI pOia obrębem 

Osad miejskich 1 I 2 klasy ...... od 25 dtl 50 rubli, 
dla miast 2 klasy l rniejscoWtjści poza obrębem 

o~ad mleJskith 3 klasy ..... od 15 do 30 tublI, 
dla miast 3 klasy""" iJd 5 do lS rubli. 

sao. 
ltozporżądzenie liaczełneg() Nadzwycżaj. 
f1~go KiHtiiSł\tzli do walki ! epidernjafi'll 

z dnia 14 października 1922 r. 

vi pr!ed1Till'C!J~ źaka:fu pr?ywozu szmat, ązy\va
nych . ubrań i b~ettzfty ~ Repub~ik: UkraIńSkiej, 
ltóSNj!udej ł Białot~ski,ej dó Rzeczypospolitej 

Pótskiej. 

Ma tasadtle ett. ~ punkt c: ustawy Z dnia 
14 lipca 1920 r. ó powołahiu UrządLJ Nac;;zein~€l() 
rtadZ\vy'€zajne99,' Kotn.ls':lrża do walki, z epidemjal1l1 
(Oż.lI. R. P. N2 61 póz. 388) .zarżądza si~ et> nast~pi:Jje: 

§ 1. J'r2ywoz szffiat, używanych ubfań l ble
IIt"y z R!'!l':h.lblik: UkraiR§lm~I, RósyJsI<;jej I BiałafU!lKł~ł 
06 'Rt~c;tYjjesjj6mej Pelśklej j!:!sŁ Wt1:H5n16iiY. 

§ 2. Winni przekroczenia niniejszego rozpo
rządzenia omz nie stosowania sl~ do Złlr2i\dzeń na 
jego podstawie wydanych ulegną w myśl art. 8 
Ustawy ź ania 14 lipca 1920 f .. o utworzeniu Urzędu 
NatZE!.1tH~9.,,~ . J"Ia,dżwy.€zaj.fiego .. K~tjilsarza _ Ao . walki 
z epldetr1Jat:ni (b.Zi ~, R. P. N2 61 paz. J68) w dro
dze administracyjnej karze grzywny w kwocie do 


