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• 
u5ti!lwodawlltwn nil obszarze b. dzielnicy pruskiej 
(Dz. U. R. P. N2 75 poz. 511) ze zmia na mi wynikają
cemi z art. l, 2 I 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. 
ty przedmiocie zniesienia Ministerstwa b; dzielnicy 
pruskIej (Dz. U. R. P. Na 30 poz. 247) zarządza si~ 
co na$t<:puj~: 

g 1. Uchyla sl~ moc obowiązującą rozporzą
dzenia l~omlsi:ltjiltu Naczelnej I<ady Ludowej z dnia 
22 marca 1919 r. (Tygodnik Um:dowy N:! 2 poz. 10) 
oraz dekretu z dnia 2 maja 1919 r. o postanowie
niach karnych za przeciwdziałan ie wyborom do Sej
mu i wykonyw aniu obowiązków poselskich (Tyg. 
Urze;d. N!! 11 poz. 49). 

§ 2. Na obszarach, na których obowiązywałY 
przepisy, wymie nione w § 1 niniejszego rozporzą
dzenia, wchodaj napowrót w życie postanow ienia 
przez rzeczone przepisy uchylone lub zmienione, 
w szczególności §§ 105-HY) kodeksu karnego. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze ' obowiązuje na 
abszurze . wojewódltw: I'oznaliskiego j pomorskiego 
l wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak 

Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 

909. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 30 października 1922 r. 

W sprawie ujednostajnienia opodatkowania w~· 
gla na obszarze Rzeczypospolitej. 

Na zasadzie postanowień art. art. 1 I 2 ustawy 
z dnia 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N!! 41 poz. 248) 
I ustawy z dnia 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N2 67 poz. 607) o regulowaniu podatków od spoży
cia, zużycia wzgk:dnie produkcji na obszarze Rze
czypospolitej Polskiej zarządza si~ co naste:puje: 

§ 1. Rozszerza się na cały obszi!lr Rzeczypo- . 
spolitej moc obowiązującą podanej w przyległy.m za
łączniku, a obowiązującej obecnie na Górnym Sl ąsku 
niemieckiej ustawy o podatku od węgliił z dnia 8 
kwietnia 1917 r. (Dz. U. Rz. Niem. str. 340) zmie
nionej ustawą z dnia 8 grudnia 1917 r. (Dz. U. Rz. 
Nie m. str. 9) wreszcie listawą z dnia 20 kwietnia 
1922 r. (Dz. U. Rz. Niem. str. 378) z wy łączeniem 
postanowienia § 30 ustęp 2, § 35, jako też § 38 
powyższej ustawy z dnia 8 kwietnia 1917 r., zmie
nionej \lstawą z dnia 20 kwietn ia 1922 r. (pLlnkt lQ 
art. 1), o ile te ostatnie postanowieniiil ogra niczają 
czas obowiązywania powyższych ustaw o podatku 
od węgla, tudzież postąnowięń art. 1 ustępu 4 od 
wyrazów "z podatku tego . ... " do końca tego ustę
pu, ustępu 6, ustępu 7, ustępu 8, wreszcie ustępów 
drugi ego i trzeciego § 37a, ustępu 9 tegoż artyku\u 
ustawy z dnia 20 kwietnia 1922 r. 

§ 2. Wszelkie uprawnienia przewidziane w po
wyższych \lstawach dla Rady Związkowej wzgl€:dnie 
Rady Rzeszy, jako też dla Kc:nclerza Państwa lub 
Ministra Skarbu Rzeszy przenosi się na Ministra 
Skarbu; uprawnienia przewidziane dla Rządu Rzeszy 
przenosi się na Radę Ministrów, wreszcie uprawnie
nia przewidziane dla Rady Węglowej przenosi sl~ 
na Ministra Przemysłu i Handłu. 

§ 3. Przewidzia ny w § 6 powyższej ustawy 
z dnia 8 kwietnia 1917 r. zmiffn ionej ust~wą z dnia 
20 kwietnia 1922 r. podatek w wysokości 40% war
tości względnie ceny węgla · obniża się: 

a) dla w~gla kamiennego z kopalń Zagł~-
bia Dąbrowskiego oprócz węgla z t. zw. 
odkrywek na. . . . • . . . . . 200/0 

b) dla węgla kamiennego z kopalń Zagłę-
bia Krakowskiego i węgla z t. zw. od
krywek Zagłębia Dąbrowskiego na . . 12fJ/G 

c) dl a WE:91a brunatnego z kopalń na ob
szarze Rzeczypospolitej poza Wojewódz
twem Śląskiem na. • • . . . • . 5°/0 

§ 4. Kary pieniężne przewidziane w stałych 
kwotach w § 23, 25 i 28 powyższej ustawy z dnia 
8 kwietnia 1917 r. podwyż~za $ię stokrotnie. 

§ 5. Postanowienie § 37a ustawy z dnia 20 
kwietnia 1922 r. wejdzie w życie na obszarze Rze
czypospolitej poza Województwem Śląskiem 2 dniem 
1 stycznia 1924 r. . 

§ 6. Wykonanie powyżs~ego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązuj<\c~ od 
<,łoia 1 listopada 1922 r, 

Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak 

Minister Skarbu: Jastrzębski 

Załącznik dCl rOlp. Rady Mln 
z dn. 3O.X. 19~ · r. poz. ~. 

R. 

Ustawa o podatku od w~gl8 
z dn. 8 kwiętnia 1917 r. 

(Dz. U. Rzeszy Niem. str. 340). 

R O Z D Z I 1\ t I. 

Postanowięnia. 

§ L 

Węgiel krajowy, jako tei węglliłł sprowadzony · 
z 7:agranicYl podl ilga Qpłacl~ 1"13 rzacz 5~ar~u Paó
stwą (podatkowi od wt'łgl ~ ). 

§ 2. 

WEWiel W rozumieniu niniejszej llstllWY jest wszel
ki węgiel kamienny lub prunatny, sortoWf\ny albo. nie-
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.tortowany, brykiety z wągla brunatnego, a przy przy
wozie z zagranicy ponadto koks, oraz brykiety wyro
biOM :: Wągla kamlenfH:!Ho. 

§ 3. 

Do zZlpłaty podatku jest obowiązany ten, kto 
wydobyty przez siebie w kraju w~giel, albo wytwo
rzone z wydobytego przez siebie węgla brunatnego 
brykiety na podstawie umowy kupna-sprzedaży do
~tatć:źa lub w inny sposób odstępuje lub też zutywa 
We własńem ptzedsit,!biotstwie lub na swoje potrzE!by. 

Do zapłaty poddku obowiązany jest dalej, kto 
we:giel kamienny wydobyty w kraju przez kogo in
nego sortuje, albo też węgiel brunatny. wydobyty 
'iN kraju przez kogo innego przerabia na brykiety, 
a następnie na podstawie umowy kupna-sprzedaży 
dosta rczaj w inny sposób odstępuje, lub też zużywa 
we włashern przedsiąbiorstwie albo na swoje potrze
by. Przy wymiarze podatku, przypadającego od bry· 
kietów, potrąca si~ jednak podatek zapła<:ony już od 
węgla nabytego w celu sortowania, wzgl~dnie prze
r6bkl. 

. Podatek od w~gla sprowadzonego ż zagranicy 
winien uiścić odbiorca. 

§ 4. 
I 

Qbowiązek opłaty podatku od węgla krajowego 
powstaje w chwili dostawy węgla, odstąpienia go lub 
użycia we własnem przedsi ębiorstwie albo na swoje 
potrzeby; podatek jest płatny w ostatnim dniu na
st~pnego rniesiąca. 

Rada Związkowa może postanowić, że przy uży
ciu węgla kamiennego do wyrobu koksu wogóle lub 
też w szczególnych wypadkach ilość węgla podlega
jąca podatkowi będzie Oznaczana podług normalnej 
wy~ajności koksu, a opodatkowanie nastąpi dopiero, 
gdy koks napod~tawle umowy kupna-sprzedaży zo
stanie dostarczony, wog61e odstąpiony albo też zu· 
żyty we własnem przedsiębiorstwie lub na swoje 
potrzeby. 

Obowiązek zapłacenia podatku od węglili przy
wiezionego z zagranicy powstaje w chwili przejścia 
granicy. Podatek zaś staje się płatnym z chwilą od
prawy celnej. Węgiel, podlegający podatkowi, odpo
wiada bez w2gl~du na prawa osób trzecich za na
leżny podatek I władza skarbowa może go zatrzy
mać lub obłożyć sekwestrem, póki podatek nie b~
dzie zapłacony. 

W razie zatajenIa podatku będzie on uważany 
Jako płiltny z tą chwilą, kiedy węgiel należało zgło
sić do opodatkowania. 

§ 5. 

Wolny Jest od podatku węgiel potrzebny do 
utrzymania ruchu kopalni i sortowni, Jako też ilości 
w~gla brunatnego potrzebne jako opał (środek po
pędowy) do wyrobu brykietów. 

Wolny jest również od podatku węgiel z włas
neJ produkcji dawany f na opał domowy na podsta
wie umowy o najem pracy albo na podstawie zwy
UI!IJu osobom zatrudnionym na kopalni, tudzież in
w.elidom g6rnlczym l wdowom po górnikach na ich 
wlGsne potrzeby. 

tt1 bhn '"O 

Rada ZWiąllkoWll uprawnioną Jest do wydan;il 
postanQwień, o ile: na l eży zWdlnlt od podatku wę
giel, służący do opalania okrętów i pociągów; utrzy
mujących komunikacj~ z zagranicą. To odnosi s., 
również do wE:gla przerabiilll'lllgo na oleje, tłUIzU, 
wOlk i tym podobne wytwory. 

§ ,. 

Podatek wynos-i 200/0 wartości w~gl8 ddstarczo
nego, wogóle odstąpiortego albo zuzytego we włas
nem przedsiębiorstwie lub też · na swoje potrzeby, 
jako też węgla sprowadzonego z zagranicy. 

O ile gmihy lub związki gmin utworzą organl
zi:lcJe według zasad ustalonych przez Radą Zwlqzko
wą celem obniżenia ceny sprowadzonego węgl., opa
łowego dla posiadaczy małych mieslkań, natenczas 
węgiel sprowadzony na tilki tel b"dzie zwolniony od 
połowy podatku. 

§ 7. 
I 

Węgiel, podlegaj!:1ty podatkowi, naleiy zgłosić 
plsemhie wladzy skarbowej W sposób wskatany przez 
Radę Związkowq z wysżczególnienietn ilośliOi l wal
tości tegoż. 

OB. 
Jako wartość w~gla spt%cdanego przyjmuJe sr~ 

cenę sprzedaży loco kopalnia (§ 3 ust. 1) albo loco 
zakład przetwórczy (§ 3 ust. 2). Dodatkowe wyna
grodzenie albo inne korzyści przyznane sprzedawcy 
poza ceną sprzedaży uważa się jako część ceny 
sprzedaży. Jeżeli jednak ceną sprzedaży obliczono 
już łącznie z podatkiem, to za podstawę wymiaru 
podatku przyjmuje si~ ceną sprzedaży po potrąceniu 
podatku. 

. Jeżeli wegiel jest sprzedawany wprost lub pQ
średnio handlarzowi, który przyznaje podatnikowi 
udział w swej cenie odsprzedaży, natenczas władza 
skarbowa może c.enę sprzedaży, służącą za podstaw~ 
wymiaru podatku, oznaczyć w inny sposób stosow
nie do § 1 O, uwzgl~dniając zysk pośredni osiągni~ty 
przy odsprzedaży. 

Wartość węgla odstąpionego w inny sposób, 
jak w drodze sprzedaży, jako też węgla zużytego 
we własnem przedsiębiorstwie lub na swoje potrze
by oznacza się według ceny sprzedaży tego samego 
rodzaju loco kopalnia lub zakład przetwórcly. 

§ 9. 

Jako wartość węgla, przywożonego z zagranicy, 
przyjmuje si~ cenę nabycia z doliczeniem kosztów 
powstałych aż do przekroczenia gra nicy. Rada Zwiqz
kowa jest władna oZlJ'Clczyć te dodatkowe koszta pew
ną stalą kwotą od tony albo też zarządzić wymiar 
podatku od samej tylko ceny nabycia węgla. . 

. Rada Związkowa jest uprawnioną do zawierania 
układów w przedmiocie przywozu węgla z państw, 
które pobierają również podatek od węgla, a to ce
lem uniknięcia podwójnego opodatkowania. 

§ 10. 

Jeżeli podana cena sprzedaży węgla nieodpo
wiada cenom, jakie zresztą bywają ustanawiane loco 
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Iwpalnia albo zakład przetwórczy za takież ilości wę
gla tego samego rodzaju, albo gdy władza skarbowa 
ma wątpliwości, czy wartość zgłoszoną w myśl § 8 , 
ust. 3 albo § 9 można przyjąć jako prawdziwą, na
tenczas władza skarbowa może zgłoszen ie zaczepić. 

Jeże li rokowania z podatnikiem nie do prowa
dzą do porozumienia, natenczas władza skarbowa 
jest władna przyjąć za podstawę opodatkowania ce
nę rynkową albo w braku takiej ceny zarządzić osza
cowanie węgla i według wyniku podatek wymierzyć. 

§ 11. 

Jeżeli władza skarbowa oznaczy wartość węgla 
odmiennie jak j ą podatnik zgłosił, natenczas należy 
mu wydać orzeczenie o oznaczeniu ceny. 

Przeciw orzeczeniu dopuszczalne jest zażalenie 
na drodze administracyjnej. Zażalenie nie ma jednak 
mocy wstrzymującej. 

§ 12. 

Roszczenia o zapłatę względnie o zwrot podat
ku przedawniają się w ciągu roku, licząc od dnia 
płatności względnie od dnia uiszczenia podatku. 
Roszczenia o dodatkową zapłatę zatajonej kwoty po
datkowej przedawniają się w trzech latach. 

Przedawnienie przerywa każdy akt prawny. wy
dany przez właściwą władzę, skierowany przeciw obo
wiązanemu do zapłaty w celu zrealizowania rosz
tlenia. 

R O Z D Z I F\ Ł II. 

Kontrola skarbowa. 

§ 13. 

Kto zamierza w państwie węgiel dobywać, sor
tować albo węgiel brunatny przerabiać na brykiety, 
winien o tern donieść władzy skarbowej przed roz
poczęciem ruchu, stosown ie do wydanych przez tę 
władzę wskazówek. Również należy zgłaszać wszel
kie zmiany w posiadaniu lub ruchu przedsiębiorstwa, 
które mają wpływ na wymiar lub uiszczenie podatku. 

§ 14. 

Przedsiębiorca, który przedsiębiorstwa swego 
sam nie prowadzi, winien podać władzy skarbowej 
osobę, która w jego imieniu kieruje przedsiębior
stwem. 

Przepisy zawarte w następnych paragrafach dla' 
posiadacza przedsiębiorstwa mają zastosowanie rów
nież do kierownika ruchu, wyjąwszy przepis o obo· 
wiązku ponoszenia kosztów (§ 17 zdanie 2). 

§ 15. 

Przedsiębiorstwa obowiązane do płacenia po
datku po myśli § 3 ustęp 1 i 2 podlegają kontroli 
skarbowej . Urzędnicy administracji skarbowej mają 
prawo wstępu do wszystkich z akładów i urządzeń 
przeds i ębio rstwa o każdej porze, póki trwa w nich 
praca, zre sztą :mś tylko za dni a. Prawo to odnosi 
się tylko do zakładów na powierzchni ' ziemi wraz 
z biurami i miejscami załadowania. W razie niebez
pieczer'istwa w zwłoce ograniczenia co do pory nie 
obowiąZUją. 

§ 16. 

Przedsi ~biorca obowiązany jest funkcjon arjuszom 
skarbo wym udz ielać wsze lkich potrzebnych dla ko n
tro li skarbowej wyjaśnień O ruchu i o zbycie pro
duktów. 

§ 17. 

Jeżeli przedsi ębiorca został ukarany za zataje
nie podatku, wówczas można nad przedsiębiorstwem 
roztoczyć szczegól ną kontrolę skarbową, której koszty 
ponosi przedsi ębiorca. Koszty te będą ściągane 
w sposób przepisany dla ściągania należności cel· 
nych i korzystają z takichże przywilejów. 

§ 18. 

Przeds iębiorca wi nien prowadzić stosownie do 
wskazówek wła dzy skarbowej bi eżące zapiski według 
sortyrnentów i wartości wykazuj:\ce węgiel wydobyty, 
sprowa dzony i przerobiony, jako też węgiel dostar
czon}' na podstawie umowy o dostawę, wogóle od
stąpiony lub też zużyty we wlasnem przedsięb ior
stwie albo też na własne potrzeby. 

Urzędnikom administracji skarbowej należy na 
Ż':idan ie dozwolić wg l ądu w odnośne księgi i zapiski, 
dotyczące wydobycia, sprowadzenia, przerobu i sprze~ 
daży węgla. 

§ 19. 

Dla zakładów przemysłowych, które państwo 
zwiqzkowe prowadzi we własnym zarządzie, może Ra
da Związkowa dozwolić zmiany w przedmiocie kon
troli skarbowej. 

§ 20. 

Z zagranicy wolno sprowadzać węgiel wyłącznie 
na drogach cłowych i w godzinach .przeznaczonych 
dla ruchu towarowego. 

§ 21. ' 

Przepisy karne. 

Winnym zatajenia staje się kto stara się pozba
wić Państwo podatku przewidzianego w niniejszej 
ustawie. 

§ 22. 

W szczególności należy uznać istotę czynu z § 21 
za stwierdzoną: 

1) jeżeli rozpoczęto wydobywanie, sortowanie 
lub przetwarzanie węgla przed wnie'sieniem 
w sposób przepisany oznajmienia o ruchu 
(§ 13), 

2) jeżeli przewidzianego w § 7 oznajmienia nie 
wniesióno lub podano w niem nieprawdziwe 

' szczegóły, 
3) jeieli nie prowadzi się wcale przepisanych 

w § 18 zapisków lub też prowadzi się je nie
zgodnie z prawdą, 

4) jeżelt sprowadza się węgiel z zagranicy z po
minięciem drogi cłowej albo poza godziQaml 
Drzeznaczont;mi dla ruchu towarowego. 



r, 

N299. ; Dziennik Ustaw. Poz. 909. 1643 

Narówni z zatajeniem podatku należy uważ~ć, 
jeżeli ktoś nabywa węgiel, o którym wie, albo z za
chodzących okolicz ności musi przypuszCzać, że co do 
ni ego zaszło zataj e nie podatku i ni~ zg ,łasza natych
miast nabycia węgla wła d zy skarbowej. 

Jeżeli zosta nie stwierdzone, że zatajenie podat
ku nie nastąpiło , a lbo też nie było za\llierzone, na
tenczas wi nny karany będzie grzywną porządkową 
wedle § 25. 

§ 23. 

Dopuszczający się zatajenia podatku podlega 
karze pieniężnej w wysokości czterokrotnej kwoty 
poda tkowej, conajmniej jedn ak w kwocie 1000 mk. 
w każdym poszczególnym wypadku. Ponadto winien 
podatn ik zapłacić n a leżny podatek. 

Jeż eli nie można stwierd zić kwoty należnego 
podatku, natenczas nakłada się grzywnę do 100.000 mk. 

§ 24. 

W razie powtórnego zatajenia po l,Jkaraniu na
kłada się kary przewidziane w § 23 w podwójnej 
wysokości. 

Każde dalsze zatajenie pod~tku podlega karze 
więzienia do lat 2, a zarazem grzywnie nie mniej
szej, aniż eli czterokrotna kwota oznaczonych w § 23 
kar; sędzia może jednakże według swego uzn ania, 
uwzględni ając wszystkie okoliczności i poprzednie 
zatajenia zamiast kary więzienia orzec areszt albo 
karę pieniężną nie mniejszą, aniżeli czterokrotna 
kwota oznaczonych w § 23 kar. 

Kara za ponowne zatajenie stosuje się nawet 
, wtedy, jeżeli poprzednie kary tylko częściowo zostały 
wykonane lub też w całości lub części były daro
wane; 'nie można jej zastosować, jeżeli od wykona
nia wzglęonie darowania poprzedniej kary aż do po
pełnienia nowego czynu karygodnego upłynęły 3 lata. 

§ 25. , 

Przekroczenia przeplsow niniejszej ustawy i za
rządzeń administracyjnych wydanych do niej i pu
blicznie ogłoszonych lub też podanych zaintereso
wanym do wiadomości podlegają grzywnie porząd
kowej od 1 mik . . do 3.000 mk., o ile według §§ 23 
i 24 nie są zagrożone osobną karą. 

§ 26. 

Przedsiębiorca zakładu stojącego pod kontrolą 
skarbową (§ 15), jako też odbiorca węgla, odpowia
dają za grzywny i koszty postępowania karnego, na
łożonego na ich zarządców, pomocników i inną służ
bę albo najemników, jakoteż na członków ich ro
dziny i domowników w razie ubóstwa właściwego 
winne~o, o ile zostanie udowodnione: 

1) że przekroczenie popełniono z ich wiedzą 
albo 

2) że przy wyborze i ustanawianiu zarządców, 
pomocników i innej służby albo najemników, 
lub też przy nadzorze tychże, jako też wy
mienionych domowników nie postępowali 
z oględnością porządnego ku pca. 

Jeżeli grzywny nie można ściągnąć od winnego, 
natenczas władza skarbowa może zaniechać poszu-

... 

kiwania jej na osobie odpowiadającej za grzywnę 
i za rządzić wyko nanie w miejsce grzywny kary wol-
ności na winnym. ' 

§ 27. 

Przy zamianie nieściągalnej grzywny na areszt; 
kara aresztu nie może przekraczać przy zątajeniu 
popełnionem po raz pierwszy - 6 miesięcy, przy 
pierwszem powtórzeniu przekroczenia - 1 roku, 
a przy dalszem powtórzeniu - 2 lat, wreszcie przy 
przekroczeniach porządkowych - 3 miesięcy. W wy
padku § 23 ustęp 2 przy zamianie jedna piąta grzy· 
wny nie będzie policzona. 

§ 28. 

Władza skarbowa może wymusić przestrzeganie 
zarządzeń wydanych na podstawie niniejszej ustawy 
przez 'Zagrożenie i ściągnięcie grzywny aż do 500 mk. 
w każdym poszczególnym wypadku. Przepis § 17, 
zdanie ostatnie, będzie miał odpowiednie zastoso-
wanie. 

§ 29. 

Ściganie zatajeń przedawnia się po 3 latach, 
ściganie priekroczeń porządkowych po roku. 

§ 30. 

Co do karnego postępowania administracyj
nego, łagodzenia kar w drodze łaski, jako też co 
do wykonania kar mają zastosowanie przepisy o po
stępowaniu z powodu przekroczenia ustaw celnych. 

Qrzywny przypadają temu państwu, którego w/a
dze wydaly orzeczenie karne. W wypadku § 23 
ustęp 2 należy do Kasy Rzeszy wplacić piątą czę.§ć, 
grzywny zamiast niestwierdzonej kwoty podatku. , 

§ 31. 

Kwoty wpływające w toku postępowania kar
nego w stosunku do kasy Rzeszy policzyć należy 
przedewszystkiem na rachunek podatku. 

ROZDZIł\Ł IV. 

Postanowienia szczegółowe. 

§ 32. 

Rada Związkowa wyda osobne postanowienia 
dla CZęSCI Państwa, leżących poza granicą cłową, 
o ile tam przepisy niniejszej ustawy nie mogą mieć 
zastosowania; może ona również na wniosek Rzqdu 
krajowego w miejsce podatku przewidzianego w ni
'niejszej ustawie zezwolić na zapłacenie do Kasy 
Rzeszy ryczałtowej kwoty. 

§ 33. 

Węgiel sprowadzony z państw i obszarów przy
łączonych do obszaru celnego należy opodatkować 
najpóżniej przy wejściu do kraju. 

§ 34. 

Kanclerz Rzeszy może za zgodą Rady Związ
kowej zawierać umowy z obcymi Rządami w przed
miocie przeprowadzenia opodatkowania odpowiada-

'. 
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!ącego przepisom niniejszej ustawy w ' państwach 
I obszarach prtyłączońydl do obstaru celnego w ptzt!d
m iocie przekazy wania podatku od podlegająćYGh te
muż podatkowi materjałów opałowych przewożonych 
we wzajemnym obrocie, lub też celem wprowadze· 
nia wspólnośc:l podalkowej. 

§ 35. 

Poborem i zarządem podatku od w4ylci zajmu}q 
ś;~ wladze krajowe. Narosta koszty bqdą zwracane 
Państwom Związkowym waJ/ug postanolvleń, I jakie 
wyda Rada Związkowa. I 

. Pelnomocnicy Rzeszy do spraw cel i podatk6w, 
Jako też podlegli im urzędn;cy kontrolni mają przy 
wykonaniu nini(ljsz«j ustawy te same prawa i obo. 
wiązki, co przy pobieraniu J zarządzie cel. 

W pal'lstwacb, w kt6rycl; powyższa sprawy po. 
w;(JI'!tone są innym władzom, Q nig w/adzom celnym, 
Kanciarz określi zakrf,ls dzhrlal'/Ul J 8posób czynno~ci 
ur?ądników kontroln)'cb Rzeszy W porozumieniu Z za· 
intclresowanym Rzqdem krajowym. 

R O Z D Z I F\ l V. 

. Postanowienia przechodnie I końcowe. 

§ 36. 

Jstnle)Zlce obecnie przedsiębiorstwa podlegające 
podatkowi winny wnieść oznajmienia wymagane ni
niejszą ustawą w terminie określonym przez Radf 
Związkową celem uniknięcia grzywien przeWidzia
nych w § 25. 

§ 37. 

Jeżeli w czasie wejścia w życie niniejszej ustawy 
Istnie)ą umowy o dostawę w~gla albo wytworzonych 
z węgla stałych materjałów opałowych, natenczas 
dostawca jest uprawniony doliczyć odbiorcy do ra
chunku podatek przypadający na i10ić w~gla, jak" 
ma dostarczyć. 

Jeżeli w czasie wejścia w życie niniejszej ustawy 
istnieją umowy o eksploatacji pól górniczych lub ich 
działów przez osoby trzecie, według których wyna
wodzeni~ przypadająee od wydobytej tony węgla 
Jest zalezne w całości lub 'fi części od każdoczesnej 
ceny sprzedaży względnie zarachowania, natenczas 
przy obliczaniu wynagrodzenia od tony potrąca si~ 
tf; część każdoczesnej ceny sprzedaży względnie za
rachowania, która przypada na podatek od węgla. 

O ile w czasie wejścia w życie niniejszej ustawy 
istnieją umowy o dostarczanie siły elektrycznej, gazu, 
wody, ogrzewania cilbo siły parowej, względnie umo
wy O cenę tego rodzaju świadczeń, natenczas do
stawca jest up rawniony iądać dodatku do ceny od
p0v.:iad.aj ącego s~owodowanej podatkiem od ~ęgla 
podwyzce kosztow wytworzenia, utrzymania ruchu 
względnie zaku pu. To samo odnosi się do umów 
o przewóz osób i towarów morzem albo na wodach 

, śródlądowych. Rada Związkowa Jest władna przeka
zać sądom polubownym rozstrzyganIe wynikłych 
'sporów. 

§ 38. 

u.stawa wcfJodzl w żyoi(J • dniem l slBrpnfa 
1Snl i. i obowlqzujll do 31 lipca 1920 r. 

- Z -"- ' i 

Załącz~ik do rOlp. Rady 
Min. z 6. 30,X->l2 poz/ 900. 

B. 

Ustawa 

z d. 20 kwietni!! 1922 r. (Dz. U. Rzeszy nIemIec. 
stt. 378) 

o zmianach ustawy o podatku od węgla. 

Flrt. 1. 

UsłaWE: %. dnio 8 kwietnia 1911 r. (Dz. Ust. Ja. 
str. 340) o podatku od węgla zmienia się w tlast~· 
pujący sposób: 

1) do § 1 dodaje si~ następujący ust~p 2 "prze
wóz w~gla t1le podlega podatkówi. Bliższe zarządze
nia wyda Minister Skarbu Rzeszy·. 

2) w § 5 ust. 2 nnleży po słowie "kopalń" do
dać słowo "i zarządom tychże o ile według przepi
~ów górnkzych o placach I wynagrodzeniach istnieje 
obowi'lzek dawania lm deputatu węglowego"; 

3) § 5 ust 3 zdanie 1 otrzymuje nastllPul~ce 
brzmienie: 
. "Rząd RZl1sty Jest uprawniony Z'J zgod~ RctcJr 

Rzeszy wydać zarządzenia, o ile należy zwolnić od 
podatku w~giel, słutący do opalania okrętów lub 
poCiągów utrzymujących komunikacje · z zsgranlc:li. 
tudzież do opżlania morskich statków rybackich". 

4) § 6 <ltrzymuje następujące brzmienie: 
"Podatek wynosi <lO od sta wartości węgla dC);i 

!Starczonego, albo wog61e odstąpionego, wzgl~dnle 
:zużytego we własnem przedsi~biorstwie lub na wła
sne potrzeby lub też wreszcie węgla sprowadzonego 
ż zagranicy. 

Z podatku tego ma by~ pobierane: 
1) od wqgla kamiennego z kopa/ci Dolno.Slqsklcb 

66,5 od sta, 
2) od węgla kamiennego z kopalń akwizgrań~kicIJ 

9J,5 od sta, 
3) od wqgla kamiennego % kopalń saskicó 80 od sta, 
4) od węgla. kamierm;ego. i smo~owego z kopalit 

. bawarsklcb po prawe] strome Rsnu 60 od sta, 
6) od węgla kamiennego z kopalń bawarskiego 

p61nocno-zacbodniego palatynatu i z kopalti 
Kirneńskicb 25 od sta, 

I D) od wqgla brunatn&Zgo z kopalń grupy frank. 
furckiej na wscbód od Łaby 60 od sta, 

1) od węgla brunatnego z kopa/li grupy For,t 
na wscb6d od Łaby 80 od sta, 

8) od wqgla brunatnego z kopalń grupy gor11o. 
kiej na wscbód od Łaby 80 od sto, 

9) od węgla brunatnego z wszelkicb innycb ko .. 
palń na wschód od Łaby 90 od sta, 

lO) od węgla brunatnliłgo ~ kopalń okrtgu azoim
ma 80 od sta, 

, 11) od węgla z kopalń w okolicy Kassel 80 od sta, 
12) od węgla brunatnego z wszelkicb innycb ko

palń średnio niemieckich 90 od sta, 
13) od węgla brunatnego % kopalń w WlISterwald 

i na ob,c;zarze Hass]; 2S oa sta, 
14) od wqgla brunatnego. kopalń rllń.1cicb 111, 

S od akr, 

1 
l 
1 

I 
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15) od węgla brunatnego z kopaltl Scowandorf 
i Scomidgaden - & 'bwarzenfeld w Bawarji 80 
od sta, 

16) od węgla brunatnego z kopalń Dcttingen w Ba
warji 60 od sta, 

17) od Wi!g/a bl'UlIatnego z wszelkiel; innyci} ko
palii bawarskic!; po prawej stl't>lIie Renu SO 
od sta. 

Od węgla niepocbodzącego z wyżej wy
mienionycb kopalń należy pobierać od kamien
nego 100, od brunatnego 90, zaś od węgla, 
którego pochodzenie nie da się stwierdzić, 
1000/,) podatku, Minister Skarbu Rzeszy jest 
uprawniony po wyslucJyaniu Rady Węglowej 
i Rady /~zeszy zarządzić, aby od WłJ9/a kra
jowego, który niewątpliwie zostal wydobyty 
na innyci} obszaraci} kopalnianyc!;, jak wyżej 
wymieniono, pobierano większy lub mniejszy 
procent podatku. To upwwrtienie nie odnosi 
się do W(HJla kamiennego wydobytego z ko
palIi gÓl'lwś[qskici), do/no saskicb z kopalń 
z po",yż~'zemi sąsiadującycb i z lcopaJń west
falskicb nad dolnym Renem. 

5) po § 6 należy następujące postanowienia 
wstawić jako § 6a. 

,,§ 6a. 

Minister Skarbu Rzeszy Jest uprawnIony po wy
słuchaniu Rady W~glowej i za fgodą Rady Rzeszy 
do zniżenia albo podwyższenia normy podatkowej 
wymienionej w § 6, ust. 1 zależnie od panujących 
stosunków gospodurclych a w szczególności wedle 
stunu waluty i kosztów przewozu; obniżenie musi 
na:st,Wić, jeieli zaż'Ida tego Rada Wt;Ulowa i Rada 
Rzeszy". 

6) w § g ust. 1 należy po slo wie "z zagranicy· 
wstawić slowa: "I z obszarów usuniętycb w cbwili 
ob~cnej z pod suw~rGnnej władzy podatkowej Rzeszy". 

7) w miejsca zdania 2) ust. 1 § g wcbodzą na
.tępujqce przepisy: jeżeli ta wartość w cbwili przy
WOZlJ jełt wY10iza qniżeli: 

a) przy węglu kamh.mnym warto~ć podatkowCf 
grubego węgla tfustego z kopalń wostfalskie/; 
llad dolnym Renem, . 

b) przy koksie 4/3 warto~ci podatkowej wymie
nionej pod a) 

ej przy węglu brunatnym wartość podatl<owt,f 
brykietów na opal "omowy Centralnego Okrę
gu Węglowego, średnio-ni(łmieckiego, 

to nie bierze się za podstawę wymiaru 
ceny nabycia z dolicz(tniem kosztów powsta
Iycl) aż do granicy państwa, lecz wartość po· 
równawczq podaną pod a) b) c), 

8) po § 9 najeży jako § 9a wstawić następują
cy przepis: 

Dla węg!<l sprowadJ5onego ~ ~agranloy i z ob
szar6w llSU11.iętyci} w obecnej ci}wili z pod suweren
nej wladzy podatkowej Rzeszy przeznaczonego wy/q
cznie do zaopatrywallia okrqtów w węgiel i niewąt
pliWIe do tego celu używanego, ' może Millister Skar
bu Rzeszy na czas trwallia obecnej niedoli gospodar
()~lIj ppdatek obni ży6. 

9) po § 37 należy wstawić naste;pujący prlepls, 
jako § 37a: 

§ 37a. 

Kraje i gminy (Związki gmin) nie mogą nakła· 
dać podatku na produ kty kopalt\ w~glowych, na ko
palnie węgla I ich dochód, ani na prawo własności 
na kopalniach węgla. 

Wyjqt~k st~nowlq powszecóne podatki zarobko
we ; powszec!me podatki gruntowe, jakotd: opIaty na 
podstawie takicb prywatnycb regale, które w drodze 
ustawodawczej prz6cbodzq na Państwo na zasadzie 
§ 155 ustęp TV zdania II konstytucji. 

Nie uważa się za podatki od prawa wlasno.§ci 
na kopalniacb węgla takici} powszecbnycb opIat, któ
re nakladajq lub zaprowadzają kraje, cele.m uporząd
kowania powiarzcbni pól, albo ceJem popierania budo
wy nowycb kopalń tytulem opIat za nadanie wlasno
~ci gÓl'l1iczycf; wedle obszaru tycoże. 

Opłaty od wydobycia i podobne świadczenia 
opierające się na osobnych umowach, pozostają bez 
zmiany. 

10) § 38 otrzymuje następujące brzmienie: 
.Ustawa obowiązuje do 31 marca 1923". 

flrt. 2. 

Postanowienia § 37 ustawy O podatku od w~-
9121 z d. 8 kwietnia 1917 r. mają tu an·alogiczne za
stosowanie. To odnosi się ró wnież do wszelkiej zwyż
ki lub zniżki podatku mającej nastąpić na podsta
wie § 6a. 

flrt. 3. 

Niniejsza ustawa wchodzi w życie od 1 kwietnia 
1922 r. Z tą chwilą traci moc obowiązującą ustawa 
o przedluż~niu wużności u:stawy, o podalku od w~
gla z 27 czerwca 1921 f. (Dz. Ust. Rz. N. str. 766). 

910. 
Rozporzl\dzenie Rady 1,\inistrów 

z dnia 3 listopada 1922 r. 

w przedmiocie podwyis~enia akcyzy od zapa
. łek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

·Na mocy art. 1 12 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
O regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względ
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. N9 41, poz. · 248) tudz ież § 1 ustawy 
z dnia 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. 1'fs 67, poz. 607) 
zarz'ldza si~ <;0 następuje: 

§ 1. Ust2lnowiony dla b. dzielnicy rosyjskiej 
i elustrjackiej w § 1 rozporządzeń Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 1921 (Dz. U. R. P. N2 50, poz. 304) 
l z dn. 24 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100, 
poz. 718), tudzież ustanowiony dla b. dzielnicy pru
skiej w § 1 rozporządzenia Rady Min istrów z dn. 24 li
stopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100, poz. 719)-po
datek od zapałek w wysokości 2 mk. podwyższa si~ 
n~ 6 (sześć) mk. od pudełka zawierającego nie wię
cej, jak 60 zap2lłek. 

§ 2. Opaski podatkowe (banderole) wykupion'e 
przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia 
po dotychczasowej cenie b~dą mogły być użyte po 

/ 
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