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1026. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 3 grudnia 1923 r. 

w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapa
łek na obszarze R~eczypospolitej Polskiej. 

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względ
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. N2 41 poz. 248), której ważność przy
wrócono ustawą z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. 
R. P. N2 30 poz. 183) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. 
NR 114 poz. 915) podatek od zapałek VI wysokości 
3.000 mk. podwyższa się na 6.000 mk. od pudełka, 
zawierającego do 60 zapałek. Książeczki z zapałkami, 
zawierające do 30 zapałek, mogą być po dwie okle
jone jedną opaską podatkową. 

§ 2. Opaski podatkowe (banderole) wykupione 
przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia 
po dotychczasowej cenie, znajdujące się w fabrykach 
zapałek i to tak n<~lepione już na pudełkach w ma
gazynach fabryki jak i nienalepione, podlegają do
datkowej opłacie w kwocie 3.000 mk. 

§ 3. Zapasy zapałek, opodatkówane według 
dotychczasowej stopy, żnajclujące się na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej w składach, lokalach han
dlowych, u osób prywatnych lub w transporcie w dniu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekra· 
czają~e ilość 100 pudełek normalnych (o zawartości 
nie tięcej jak 60 zapałek), podlegają zgłoszeniu 
j . do atkowemu opodatkowaniu po 3.000 mk. od pu· 
dełk . 

Posiadacze podlegających dodatkowemu opo' 
datkowaniu zapasów zi3pałek obowią2:ani są zatem 
zgłosić w ciągu 5 dni po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia we właściwym urzędzie skarbowym 
cały zapas zapałek podlegający dodątkowemu opo· 
datkowaniu i zapłacić przypadający dodatkowy po
datek w gotówce. Odbiorcy przesyłek nadanych 
przed dniem wejścia w życie - a otrzymanych po 
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia obo
wiązani są zgłosrenie wnieść w ciągu 48 godzin po 
otrzymaniu przesy!ki. 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

§5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi wżycie 
z dniem 12 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rze
czypospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucf;arski 

1027. 

Rozporządzenie Rady .Ministrów 

z dnia 3 grudnia 1923 r. 

w przedmiocie zmian w postanowieniach o opo
datkowaniu kwasu octowego na obszarze Rze

czypospolitej Polskiej. 

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia wlgJę
dnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. N2 41 poz. 248) oraz ustawy z dnia 16 
marca 1923 r. (Dz. U. R. R. N!~ 30 poz. 183) zarzą
dza sie: co nast~puje: 

§ 1. Ustanowioną w § 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie 
ujednostajnienia opodatkowania kwasu octowego na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 114 
poz. 916) stopę podatkową podnosi się z kwoty 
120.000 mk. do kwoty 240.000 mk. polskich od ki· 
lograma kwasu bezwodnego. 

§ 2. Kwas octowy, jaki w dniu wejścia w ży· 
cie niniejszego rozporządzenia znlljdzie sj~ poza wy· 
twórniami, podlega dodatkowemu opodatkowaniu 
według stopy przewidzianej w § 1 niniejszego roz· 
porządzenia z zaliczeniem akcyzy wpierw uiszczo
nej, a więc dodatkowemu podatkowi w kwocie 
120.000 mk. za 1 kg. 

Od dodatkowego opodatkowania wolne są za' 
pasy kwasu octowego poniżej 1 kg. mocy 80°/0. 

§ 3. Kto w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia posiada zapas kwasu octowego, podle
gający opodatkowaniu, jest obowiązany w przeciągu 
na}ł>liższych trzech dni , zgłosić najbłiższemu organo· 
wi kontroli skarbowej ilość i moc kwasu, tudzież 
uiścić przypadającą od tego zapasu akcyzę w naj-

. bliższej kasie skarbowej bezpośrednio lub też przez 
Pocztową Kasil Oszczędnościową. 

§ 4. Dodatkowa opłata może być przez wła· 
śfiwą izbę skarbową pokredytowaną nie dłużej niż 
na 3 miesiące; od kwoty pokredytowanej należy 
ściągnąć odsetki w stosunku 12°/0 rocznie. !O 

§ 5. Zaniechanie lub zaniedbanie przepisane
go zgłoszenia zapasów kwasu octowego podpadają 
pod postanowienia karne §§ 115 i 130 ustawy nie
mieckiej o opodatkowaniu spirytusu z dnia 15 lipca 
1909 r. 

I 

§ 6. Wykominie niniejszego rozporządzenia po· 
wierza się Ministrowi Skarbu. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 'Ży . 
cie z dniem 12 grudnia 1923 r. na całym o bszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. I\ucbarski 
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