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§ 6. Dodatkowe opodatkowanie zapasów od
bywCl 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 skar
bowej 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 reje
stru i wydać pokwitowanie z odbioru v.'raz z opas
kami podatkowemi. 

Kasy skarbowe, którym powierzono sprzedaż 
opasek podatkowych, powinny wydawać takowe na 
przyszłość po nowych cenach. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od 
dnia 12 grudnia 1923 r • . 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

1042 . . 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
\ 

z dnia 4 grudnia 1923 r. 

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

Polskiej. 
Na mocy § 6 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w po
stanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego 
(Dz. U. R. P. N2 126, poz. 1027) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Zapasy kwasu octowego, zni)jdujące się 
w dniu wejś<;ia w życie na wstępie powołanego roz
porządzel1ia Rady [v\inistrów poza wytwórnią kwasu 
octowego lub składu celnego podlegają dodatlwwemu 
opodatkowaniu VI wysokości 120.000 mk. za 1 kg. 
kwasu bezwodnego. Od dodatkowego opodatkowa
nia' wolne są zapasy kwasu octowego poniżej 1 kg. 
mocy 800J0. 

Posiadacze podlegających dodatko wemu opo
datkowaniu 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. za
borze aListrjackim i pruskim najbliźszemu oddzi ałowi 
kontroli skarbowej, podając wagę i moc kwasu octo
wego, tudzież miejscowość i miejsce przechowania 
tegoż. 

Odbiorcy posyłek kwasu octowego, wysłanych 
przed dniem wejścia w życie na wstępie powołanego 
rozporządzenia Rady Ministrów Ci odebranych po 
tym dniu obowiązani są zgłosić je powyżej wymie
nionym urzędom W przeciągu 5 dni po odbiorze. 

§ 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 przy
musowej w sposób przepisany dla podatków bezpo
średnich i to wraz z kosztami i odsetkami zwłoki 
obli czonemi po 2% miesięcznie od dnia 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
wolanego rozporządzenia Rady Ministrów. 

Minister Skarbu: W. Kuc!;arski 

1043. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 4 grudnia 1923 r. 

w celu wykonania rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie 
podwyższenia podatku od zużycia olejów mi-

neralnych na obszarze Rzeczypospolitej. 

Na zasadzie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 3 grudnia 1923 r. o podwyższeniu podatku 
od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczy
pospolitej (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 gru
dnia 1923 r. podlegają wszelkie przetwory ropy naf
towej tak krajowe jak i zagraniczne wymienione 
w tymże § 1 uzyskane przez rafinowanie względnie 
oczyszczenie ropy naftowej, z wyjątkiem odpadków 
po procesie rafinacyjnym jak np. kwasy naftynowe, 
kwas siarkowy i t. d. 

§ 2. Przedsiębiorstwa, przerabiające opodatko
wane już pólfabrykaty ropy naftowej jak np. ropał 
i t. p. na przetwory dulsze, podlegające wyższemu 
podatkowi 00 zużycia, 'opłacają 'podatek od uzyska
nych przetworów końc~wych w wysokości wymienio-, 
nej w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów po polrą
ceniu jednak z niego opłaconego już podatku od 
półproduktów, 

§ 3. Warunki opustu podatku od zużycia ole.· 
ju mineralnego przeznaczonego na cele przewid~iane 


