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z której to piwo wyrobiono, za każdy he
ktolitr piwa po 1.200.000 mk. polskich. 

2) wytwórcom plwa zwraca się zu każdy sto
pi'eń el,straktu wywiezionego piwa z wy
twórni za granicę po 240.000 mk. polskich. 

§ 5. Paragraf 5 rozporządzenia Rndy Ministrów 
z dnia 8 listopada 1923 r. (Dz. U. f~ .. P. N2 "] 14, 
poz. 917) w przedmiocie zmian w opodatkowaniu 
piwa na obszprzeRzeczypospolitej Polskiej otrzymuje 
brzmienie następujące: 

"Od piwa sprowadzonego za osobnem zezwole
niem Ministerstwa Skarbu do b. dzielnicy austrjackiej 

'z zagranicy p obi e ra się oprócz opłaty celnej dodat
kową opłatę akcyzową od każdego hektolitra p iwa 
i kaidego stopnia ekstrąktu pierwotnej brzeczki pod
stawowej po 300.000 marek polskich, najmniej jed
nak 4,800~OOO marek polskich". 

§ 6. Ustanowiony w § 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. (Dz. (..l. R. P. 
N2 114, poz. 917) podatek od piwa na obszarze 
b. dzielnicy pruski ej i na obszarze województwa
śląskięgo, ustala się w sposób następujący: 

Podatek od jednego hektolitra piwa słabego 
sporządzonego z brzeczki podstawowej, zawierającej 
do 80J0 ekstraktu, wynosi przy produkcji rocznej od 
pierwszych 10.000 hektolitrów po 2,160.000 mk. p. 
za dalsze 20.000 hektolitrów po . • 2,280.000 mk.' 
powyżej 30.000 _ " . . 2.400.ąOO " 

Powyższy podatek oblicza się od piwa pełnego 
o zawartości powyżej 8-13% ekstraktu brzeczki pod
stawowej o 62.5°/,) wyżej, czyli przy produkcji: 
1) do 10.000 hektolitrów po. . . 3,570.000 mk. p. 
2) za d alsze 20.000 hektolitrów po 3,710.000 " " 
3) powyżej 30.000 hektolitrów po. 3,900.000 .. " 

za każdy hektolitr. 
Od pi wa mocnego o zawartości powyżej BOJo 

ekstraktu brzeczki podstawowej dolicża się do sto
py podatkowej u nornl owanej dla piwa pełnego, ia 
każde dalsze 4% ekstraktu brzeczki podstawowej po· 
łowę stopy podatkowej, ustanowionej dla piwa sła
bego. 

§ 7. Ustanowiony § 7 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 ,114, poz. 917) podptek od warel< d,omowych pod
nosi ;;ię do kwoty 750.000 mk. polskich od hektolitra. 

§ 8. Piwo, znajdujące się w dniu wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia na obszt'lrze Rzeczy
pospoli tej POl sl-;i ej w ilościach większych, jak 100 li
trów w posiadaniu przedsiębiorców trudniących się 
sprzedażą piwa , zakładów i związków zajmujących 
się rozd,dałem piwa dla swoich członków lub w tran
sporcie, podiega dodatkowemu opodatkowaniu. Wy
mieni e ni posiadacze obowiązani są zgłosić we wła
ściwym urzędzie skarbowym taki zapas piwa w dniach 
pięciu od dnia wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia. Piwo, znajdujące się w transporĆie , ma zgło
sić odb iorca w dni ach trzech po odebraniu. Dodat
kowy podatek wynosi 1.200.000 marek polskich od 
hektolitra. 

§ 9. Osoby winne zaniechania lub zaniedba
ola zgłaslenia przypisanego §§ 1, 3 i 8 Iliniejszego 

rozporządzenia lub zgłoszenia ilości piwa zmniejszo
nej więcej niż o 10% ilości stwierdzonej crzędownie, 
ulegną karze przewidzianej za defraudacje podat
kowe, stosownie do przepisów skmbowo-karnych, 
opowiąl.ujących w poszczególnych dzielnicach. 

§ 10. Wykon~nie niniejszego rozporządzęnia 
porucza się lVlinistrowi Skarbu. 

§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 12 grudnia 1923 r. na cClłym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kllcbarski 

1025. 

Rozporządzenie . Rady Ministrów 

z dnia 3 grudnia 1923 r. 

l 

w przedmiocie zmian w postanowieniach o opo
datkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospo

litej Polskiej. 

Na mocy lIrt. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia lub 
produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. R. P. N2 41, poz. 248) oraz z dnia ·16 marca 
1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 30, poz. 183) zarządza sie: 
co następuje: 

§ 1. Ustaloną w § 1 rozporządzenia Rady Mi
histrów z dnia 20 września 1923 r. W przedmiocie 
zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U: R. P. 
N2 96, poz. 762) opłatę akcyzową od drożdży praso
wanych produkcji krajowej podnosi się na ~wotę 
300.000 mk. od jednego kilograma wagi, a od droż
dży .prasowanych sprowadzonych z zagranicy na kwote: 
320.000 m k. od 1. kilograma wagi. 

§ 2. Opaski podatkowe (banderole) wykupione 
przed dniem v1ejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia po dotychczasowej cenie będą mogły być 
użyte po tym dniu do nakładania na opakowania 
drożdży po uprzedniem dopłaceniu różnicy między 
dotychczasową a przedwojenną stopą podatkową. 

§ 3. Wykonanie nlOlejSzego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 4. Rozporządzenie nif)iejszę wchodzi w życie 
z dnie m 12 grudnia 1923 r. nli cflłym obsz~rle Rze
czypospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 
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