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1022.
Rozporządzenie

kontroli skarbowej, a w b. zaborze austrjackim i pruskim w równ orzędnych urzędach skarbowych, cały
zapas spirytusu i wyrobów wódczanych, jaki znajdować się będzie li nich na składzie w dniu wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia. Odbiorcy po- ,
syłek wysłanych p rzed dniem Wejścia w życie niniej szego rozporządzenia , a odebranych po tym terminie
są obowią zani zgłosić je w przeci ągu 5 dni po odbiorze.
Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co d o
ilości spiryt usu względnie wyrobów wódczanych,
tudzież miejscowości i miejs<;a przechowania zapasów.
Przyjmujący zgłoszenia zbada ścisłość dat wnie~
sionego oznajmienia oraz potwierdzi na obu egzem,
plarzach oznajmienia dzień zgłoszenia.

Rady Ministrów

z dnia 3 grudnia 1923 r.
W przedmiocie zmian w p ostanowieniach o op 0. datkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospo.
litej Polskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 19~1 r.
O
regulowaniu podatków od spożycia, zużycia
względ n ie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej

PoJsk iej (Dz. U. R. P. N241 poz. 248), której ważność
przywrócono ustawą z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U.
R. P. N2 30 poz. 183) zarządza się- co następuje: .

§ 1. Ustanowiony \.w § 1 rClzp orządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie
zmian w postanowieniach,o opod at ko waniu spirytusu
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.
N2 114 poz. 913) podatek spożywczy od jednego
stopnia hektolitrowago all~oholu (jednego litra stu- o
sto pniow€:go spirytusu) wyro bionego w gorzelniach
rolniczych i go rzelniach przerabiających owoce podnosi
się z 600.000 mk. na 1.200.000 mk. a w gorzelniach
przemysłowych z 620.000 mk. na 1.300.000 mk. Gorzelnie przemysłowe przerabiające wywaiy na sole
potasowe opłacają podatek spożywczy podobnie jak
gorzelnie rolnicze w wysokości 1.200.000 mk. za litr
stustopniowegb spirytusu.
Zapasy spirytusu, jakie w dniu wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia znajdowa~ si~
b~dą na sl<ładzie w fabrykach wódek i rozlewniach
spi ryt usu, czy to w postaci czystej, czy w półfabry
l<atach lub gotowych wyrobach podlegają dodatkowemu opodatkowaniu, a mianowicie spirytus czysty
po 600.000 mk. za litr stustopniowy, zaś gotowe wyroby wódczane po 240.000 mk. za litr objętości tych
wyrobów.
,oodatkowa akcyza należna od tych wytwórni
płatną jest w chwili wywozu obcic!żonych nią wódek
do wolnego o brotu a musi być wyrównaną najpóźniej
do 31 marca 1924 r.

§ 2.

Przed s iębiorstwa i osoby wymienione
rozporządzenia obowiązane są
zgłosić w ciągu 5 dni po wejściu w życie niniejszego
rozporządzenia na piśmie lub protokólarnie w 2 egzemplarzach, a to w b. zaborze rosyjskim właściwemu
urzędowi akcyz i monopolów skarbowych, zaś poza
siedzibą ty<::h unędów właś<:iwęmu inspektorowi

§ 4.

w §§ 2 i 3 niniejszego

•

§ 6.
rucza

się

§ 7.

Wykonanie niniejszego
Ministrowi Skarbu.

rozporządzenia

po-

Rozporządzenie niniejsze · wchodzi w życie

z dniem 12 grudnia 1923 r.
Prezes Rady Ministrów: Witos
Min ister Skarbu: W. Kucbarski
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1023.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 gru'rlnia 1923 r.
W przedmiocie podwyższenia akcyzy. od
musującego na obszarze Rzeczypospolitej

wina
Pol-

skiej.

§ 3.

Dodatkowemu opodatkowaniu wedle norm
ok reś l onych z § 2 podlegają również te zapasy wyrobów wódczanych, jakie w dniu wej ścia w życie
niniejszego rozporządze nia znajdować się będą we
wszystkich przedsiębiorstwach sprzedaży takich wyrob ów (hurtowniach, detalicznych sprzedaż ach, restau racjach i t. p.) dalej zapasy spirytusu i wódek
u osób prywatnych, o ile wynoszą więcej niż 5 litrów
stustopniowych spirytusu wreszcie przesyłki spirytusu
i wódek, które wedle dokumentów przewozowych
wysIane zostały przed dniem wejścia VI życie niniejszego rozporządzenia i w tym dniu lub po tym termini e podjęte zostaną przez odbiorcę.

§ 5. Postanowienia §§ 13, 14 i 15 rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r.
w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów
wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. R. P. N2 86 poz. 628) mają analogiczne zastosowanie co do dodatkowego opodatkowania zapasów spirytusu zarządzonego niniejszem rozporzą
dzeniem.

·

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowani u podatków od spożyci a , zużycia względnie
produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. R. P. N! 41, poz. 248) oraz ustawy z dn. 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 30, poz. 183) zarządza
się co następuje:

§ 1. Ustanowione VI § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wi na musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 114,
poz. 914) stopy podatkowe podnosi się dla wina musującego
\'vinogronowego z 600.000 na . 1,200.000,
a dl a wina musującego owocowego z 360.000 na
600.000 mk.

Postanowienia

przejściowe.

§ 2. Wino musujące, które z dniem wejścia
w życie niniejsiego rozporządzenia znajduje SIę poza fabryką wina musującego lub magazynem celnym
lub wolnym składem wina. podlega dodatkowemu

Ni 126.

Dziennik Ostaw. Poz. 1023 i 1024.

opodatkowaniu w wysokości różnicy mi~dzy dotychczasową a oznaczoną w § 1 stopą podatkową.
Od dodatkowego opodatkowania wolne jest wino musujące, znajdujące się w posiadaniu gospodarstw domowych, które wina \ nie sprzedają ani nie
szynkują, jeśli łączny zapas wina musującego nie
przekracza dziesi~ciu całych flaszek.

§ 3. Kto w dniu wejś
rozporządzenia posiada zapa
legający dodatkowemu op od
zany w przeciągu najbliższyc

ia w życie niniejszego
wina musującego podtkowaniu, jest obowią
pięciu dni zgłosić orgemowi skarbowemu wyzna zonem u w drodze rozporządzenia wykonawczego lość i wielkość flaszek,
jako też gatunek wina musu ącego, dozwolić zbadaniazapasów, następnie uiści dodatkowy podatek.
Bliższe postanowie nia co do tego zgłoszenia,
dalej co do zbadania zapasów, użycia znaczków podatkowych, jakoteż terminu uiszczenia' dodatkowego
podatku wydane będą w dr dze rozporządzenia wykonawczego.

§ 4.

Zaniechanie lub r;aniedbanie przepisanedla dodatkow~go opodatkowania wina
musującego lub zgłoszenia ości tegoż zmniejszonej
wi~cej niż 50f0 ilości stwier zonej urzędownie podpadają pod przepisy kam
§§ 15-19 ustawy niemieckiej o opodatkowaniu
ina musującego z dnia
26 lipca 1918 r. (Dz. U. Rzszy Niem. strona 1064)
stanowiącej załącznik rozpo ządzenia Rady [V\inistiów
z dnia 14 listopada 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania w na musującego na obszarze Rzeczypospolitej Pol kiej (Dz. U. R. P. N2 95,
poz. 700).
go

.'

zgłoszenia

t'

, § 5. Wykonanie ni iejszego
porucza sit: Ministrowi Ska bu.

rozporządzenia

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dńiem 12 grudnia 1923 r na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes Rad

Ministrów: Witos

Minister Skarbu: W.

1 4.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 1923 r.

w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r.
o regulowaniu podatku od spożycia, zużycia względnie
produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. R. P. N241, paz 248) oraz ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 30 poz. 183) zarządza si~
co następuje:

. § 1. 1. Ustanowion ą w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z ,d nia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie
zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczy·
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pospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 114, poz. 917)
od słodu przerabi anego na piwo
w b. dzielnicy rosyjskiej podwyższa się z kwoty
1.440.000 do kwoty 2.880.000 rnk. polskich od każ
dych 16,38 kg. (1 puda) wagi słodu, przeznaczonego do przeróbki na piwo.
2) Opłatę akcyzową, jaką uiszczać mają browary przerabiające w ciągu roku nie więcej niż
32.766 kg. (dwa tysiąc e pudów) słodu, podwyższa si~
z kwoty 1.200.000 do kwoty 2.400.000 mk. polskich
od każdych 16.38 kg. (jednego puda) wagi słodu.
3) Zapasy brzeczki piwnej oraz piwa, jakie
w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
znajdować się będą u wytwórców piwa, podlegają
dodatkowemu opodatkowaniu w wys okości różnicy
między opłatą poprzednio uiszczoną, a opłatą przypad ającą na podstawie postanowień niniejszego pa'
ragrafu.
opłatę akcyzową

§ 2. Ustanowioną w § 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 114, poz. 917) opłatę akcyzową od piwa sprowadzonego za osobnem zezwoleniem Ministerstwa Skarbu
do b. dzielnicy rosyjskiej z zagranicy podwyższa się
z kwoty 2.400.000 do kwoty 4.800.000 mk. od każ
dych 100 litrów piwa.
§ 3. Ustanowioną w § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z 8 listopada 1923 r. w przedmiocie zmian
w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. R. P. N2114, poz. 917) o płat~ akcyzową od brzeczki piwnej, określoną od hektolitra tej
brzeczki i od każdego stopnia ekstraktu zależnie od
rozmiarów rocznej produkcji browaru na obszarze
b. dzielnicy austrjackiej podwyższa się, jak następuje:
a) dla browarów, przerabiających do 10.000 hekt.
piwa z kwoty 138.000 do kwoty 276.000 mk. p.
b) dla browarów, przerabiających do 30.000 hektolitrów piwa z kwoty 141.000 do kwoty
282.000 mk. polskich.
c) dla browarów, przerabiających do 50.000 hektolitrów piwa z kwoty 144.000 do kwoty
288.000 mk. polskich.
d) dla browarów, przerabi ających do 70.000 hektolitrów piwa z kwoty 147.000 do kwoty
294.000 mk. poiskich.
e) dla browarów, przerabiających ponad 70.000
hektolitrów piwa z kwoty 150.000 do kwoty
, 300.000 mk. polskich.
Zapasy brzeczki piwnej oraz piwa, jakie w dniu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia znajdować się będą w browarach, podleg a] ą dodatl<owemu opodatkowani u, a mianowicie pobraną będzie
od zapasów brzeczki, względnie piwa znajdujące
go si~ w browarach dodatkowa opłata w wysokości różnicy mi~dzy opłatą uiszczoną już poprzednio, a przypadającą na podstawie postanowień niniejszego paragrafu.

§ 4. Postanowienia § 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 114, poz. 917) dotyczące z\'vrotu opłat pobranych od piwa wywo żonego za granicę zmienia się
o tyle, że:
1) wywożącym piwo ZWTaca się bez względu na
zawartość ekstrGlktu w pierwotnej brztll;zcf:.

