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Dziennik Ustaw. Poz. 1040 i 1041.

1040.
Rozporządzenie

Ministra Skarbu

z dnia 4 grudnia 1923 r.
w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministr,ó w z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie
podwyższenia podatku od drożdży prasowanych
na obszarze RzeczypospoHtej Polskiej.
Na mocy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 126, poz. 1025)
zarUłdza się co następuje:

§ 1. Wytwórcy

drożdży

prasowanych

,

są

obona
Ministrów
inwe,nturę opasek podatkowych pozostałych na ten
dzień; cały zapas opasek podatkowych zakupionych
po dotychczasowej cenie przedłożyć wraz z oznajmieniem właściwej kasie skarbowej do dodatkowego
oznaczenia pieczęcią urzędową i zapłacić różnicę mię
dzy dotychczasową a obecną ceną sprzedażną, otrzymany zaś kwit kasy dołączyć do księgi obrachunko·
wej drożdżowni. .
Kasy skarbowe są obowiąiane pobrać dodatkowy podatek, wpisać pobranie tegoż do właściwego
rejestru, dołączyć oznajmienie do rejestru i wydać
wpłacającemu pokwitowanie odbioru tudzież przestemplowanie opaski.
Kasy skarbowe winny od dnia wejścia w życie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3. grudnia
1923 t. wydawać ąpaski wytwórcom drożdży po nowych cenach.

wiązani przeprowadzić w dniu wejścia w
wstępie powołanego rozporządzenia Rady

życie

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 12 grudnia 1923 r.
Minister Skarbu: W. KucIJarski

1041.
' Rozporządzenie

Ministra Skarbu

z dnia 4 grudnia 1923 r.

celu wykonania rozporządzenia
sŁrów z dnia 3 grudnia 1923 r. VI
podwyższenia akcyzy od zapałek

Rady l\'linlprzedmiocie
na obszarze '
Rzeczyp,o spolitej Polskiej.

W

Na mocy ' § 4 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższe
nia akcyzy od zapałek (Dz. U. R. P. N2 126,
poz •. 1026) zarządza się co następuje:
Cena sprzedażna opasek podatkowych na
z kosztami ich sporządzenia, wynosi
6.300.000 mkp. za 1.000 sztuk z czego przypada na
podatek (akcyze:) 6.000.000 mkp., a na zwrot kosztów
sporządzenia opasek 300.000 mkp.

§ 1.

zapałki, łącznje

§ 2. Każde pudełko, zawierające nie więcej,
jak 60 sztuk zapałek, musi być oklejone jedną opaską
podatkową za 6.300 mkp. Wyjątek stanowią kSią-

N2 126.

żeczki z zapałkami, zawierające co najwyżej 30 zapałek, które mogą być po dwie sztuki oklejone
jedną opaską podatkową za 6.300 mkp.

Opaski podatkowe muszą być w ten sposób
naklej:::ne, aby przy otwieraniu pudełka wzglę dnie
książeczki, musiały ulec zniszczeniu t. j. przedarciu.

§ 3. Dodatkovlemu podatkowi od zapałek podzapasy przekraczające ilość 100 pudełek normalnych (o zawartości nie więcej , jak 60 zapałek)
względnie przekraczające 200 książeczek o zawartości conajwyżej po 30 zapałek.
'
Kto zatem w duiu wejścia w życie powołanego
na wstępie rozporządzenia Rady Ministrów posiada
zapas zapałek, przekraczający powyższe ilości, obowiąz~my jest w ciągu dni 5 zgłosić ten zapas do dodatkowego opodatkowania:
a) na obszarze b. zaboru austrjackiego w nlsjbliższym .oddzialeKontroli Skarbowej,
b) na Qbszarze b. z;aboru rosyjskiego u inspektora Kontroli Skarbowej, wreszcie
c) na obszarze b. zaboru pruskiego w Kontroli
Skarbowej.
Zgłoszenie należy wnieść w 2 egzemplarzach,
podając w niem ilość pudełek względnie książeczek
podlegających dodatkowemu opodatkowaniu, dokład
ne miejsce przechowania tychże, imię, nazwisko
i miejsce zgłoszenia posiadacza zapałek. Zapałki
znajdujące si~ dnia 12 ,grudnia 1923 r. w transpotcie
mają być zgłoszone VI tensam sposób po nadejściu
do miejsca przeznaczenia.
legają

§ 4. Organ skarbowy wciąga przyjęte zgłosze
nie do założonego na ten cel zapisku, oblicza przypadający dodatkowy podatek, wpisuje w obu egzemplarzach zgłoszenia numer bieżący zapisku, dzień
i miesiąc zgłoszenia zapasu zapałek, kwotę przypadającego dodatkowego podatku, tudzież kasę skarbową, w której tenźe podatek ma być zapłacony,
poczem zwraca jeden egzemplarz zgłaszającemu. zapas.
a drugi przedkłada po zamknięciu zapisku w drodze
służbowej właściwemu urzędowi akcyz i monopoli
(Dyrekcji okręgu skarbowego) po uwidocznieniu
w nim dokładnej daty i kwoty zapłaconego podatku
celem przesłania go do izby skarbowej (wydziału
skarbowego). Organ skarbowy ma prawo sprawdzić
na miejscu, czy szczegóły podane w zgłoszeniu ' są
zgodne z prawdą.
Zgł<'lszający obowiązany jest zapłacić przydodatkowy podatek w kasie skarbow~j do
20 grudnia 1923 r. Urzędy Skarbowe Rkcyz i Mono·
poli (Dyrekcje Okręgu Skarbowego) uprawnione są
do odroczenia na przeciąg 30 dni zapłaty dodatkowego podatku w razie okoliczności wyjCjtkowo na
uwzględnienie zasługujących za pobraniem ZJ/o miesięcznie. W tym wypadku jednak zapasy zapałek
muszą być wzięte pod zamknięcie urzędowe aż do
chwili zapłacenia podatku.
Niezapłacony w terminie podatek należy ściąg
nąć w drodze przymusowej w sposób przepisany dla
podatków bezpośrednich i to wraz z kosztami i odsetkami zwłoki obliczonemi w myśl postanowień ustawy z dnia 9 marca 1923 r. o karach za zwłokę oraz
o kosztach egzekucyjnych.

§ 5.

padający

Dziennil~
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§ 6. Dodatkowe opodatkowanie zapasów odbywCl się bez naklejania na pudełka dodatkowej
opaski podatkowej.
§ 7. Wytwórcy zapałek obowiązani są cały za'
pas opasek podatkowych, zakupionych po dotychczas
obowi~zujących niższych cenach tak nalepionych już
n" pudełkach z zapałkami znajdującemi się w ma·
gazynach fabryki jakoteż i nienalepionych jeszcze
przedłożyć wraz z konsygnacją właściwej kasie skarbowej i zapłacić różnicę między dotychczasową,
a ' obecną ceną sprzedażną, a kwit otrzymany dołą
czyć do rachunku opasek podatkowych.
Kasy skarbowe obowiązane są zapisać pobrany
dodatkowy podatek w rejestrze dodatkowych opłat
od zapałek, odnośną konsygnację dołączyć do rejestru i wydać pokwitowanie z odbioru v.'raz z opaskami podatkowemi.
Kasy skarbowe, którym powierzono sprzedaż
opasek podatkowych, powinny wydawać takowe na
przyszłość po nowych cenach.
§ 8.

Rozporządzenie

niniejsze

obowiązuje

od

j
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§ 2. Przyjmujący zgłoszenie zbada ścisłość dat
wniesionego zgłoszenia, potwierdzi na wszystkich
egzemplarzach zgłoszenia dzień zgłoszenia, kwott;
należnego dodatkowego podatku i kasę skarbową,
w której należy uiścić ten podatek.
Jeden egzemplarz zgłoszenia zWróci ten organ
zgłaszającemu, drugi prześle kasie skarbowej, a trzeci
po wpisaniu doń daty uiszczenia podatku prześle
w drodze służbowej izbie skarbowej.
§ 3. Zgłaszający winien uiścić przypadający
dodatkowy podatek w ciągu dni trzech, licząc od
dnia doręczenia wymiaru. NIezapłacony w terminie
dodatkowy padaŁek należy ściągnąć w drodze przymusowej w sposób przepisany dla podatków bezpośrednich i to wraz z kosztami i odsetkami zwłoki
obli czonemi po 2% miesięcznie od dn ia płatności.
Kasy skarbowe obowiązane są zapisać pobrany,
dodatkowy podatek w rejestrze dodatkowych opłat
od kwasu octowego i wydać wpłacającemu pokwi·
towanie z odbioru.

§ 4.

Rozporządzenie

niniejsze wchodzi w

ży

cie równocześnie z dniem ogłoszenia na wst~pie po-

dnia 12 grudnia 1923 r • .
Minister Skarbu: W. Kucbarski

wolanego

rozporządzenia

Rady Ministrów.

Minister Skarbu: W. Kuc!;arski

1042. .
Rozporządzenie

Ministra Skarbu

1043.

\

z dnia 4 grudnia 1923 r.

celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie
zmian w postanowieniach o opodatkowaniu
kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.

W

Na mocy §
z dnia 3 grudnia
stanowieniach o
(Dz. U. R. P. N2

6 rozporządzenia Rady Ministrów
1923 r. w przedmiocie zmian w poopodatkowaniu kwasu octowego
126, poz. 1027) zarządza się co na-

stępuje:

zni)jdujące się
wejś<;ia w życi e na wstępie powołanego rozporządzel1ia Rady [v\inistrów poza wytwórn ią kwasu
octowego lub składu celnego podlegają dodatlwwemu
opodatkowaniu VI wysokości 120.000 mk. za 1 kg.

§ 1. Zapasy kwasu octowego,

w dniu

kwasu bezwodnego. Od dodatkowego opodatkowania' wolne są zapasy kwasu octowego poniżej 1 kg.
mocy 800J0.
Posiadacze po dlegający ch dod atko we mu opodatkowaniu zapasów kwasu octowego winni zgłosić
w przeciągu pięciu dni pisemnie w 3 egzemplarzach
cały zapas kwasu octowego w b. zaborze rosyjskim
właściwemu inspektorowi kontroli skarbowej, a \V b. zaborze aListrjackim i pruskim najbliźszemu oddzi a łowi
kontroli skarbowej, podając wagę i moc kwasu octowego, tudzież miejscowość i miejsce przechowania
tegoż.

Odbiorcy posyłek kwasu octowego, wysłanych
przed dniem w ej ścia w ż ycie na wstępie powołanego
rozpor zą dzen ia Rady Ministrów Ci odebranych po
tym dniu obowiązani są zgłosić je powyżej wymienionym urzędom W przeciągu 5 dni po odbiorze.

Rozporządzenie

Ministra Skarbu

z dnia 4 grudnia 1923 r.

w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie
podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej.

Na zasadzie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 1923 r. o podwyższeniu podatku
od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. N2 126, poz. 1028) zarządza
się co następuje:
§ 1. Podatkowi od zużycia wymienionemu
w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. podlegają wszelkie przetwory ropy naftowej tak krajowe jak i zagraniczne wymienione
w tymże § 1 uzyskane przez rafinowanie względnie
oczyszczenie ropy nafto wej, z wyjątkiem odpadków
po procesie rafinacyjnym jak np. kwasy naftynowe,
kwas siarkowy i t. d.

§ 2. Przedsiębiorstwa, przerabiające opodatkowane już pólfabrykaty ropy naftowej jak np. ropał
i t. p. na przetwory dulsze, podl egające wyższemu
podatkowi 00 zużycia, 'opłac ają 'podatek od uzyskanych przetworów końc~wych w wysokości wymienio-,
nej w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów po polrą
ceniu jednak z niego opłaco neg o już podatku od
półproduktów,

§ 3. Warunki opustu podatku od
ju mineralnego przeznaczonego na cele

zużycia ole.·
przewid~iane

