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Ollen nik Ustaw. Poz. 1072 ! 1073.

N!2 132.

produkcji na obszarze Rle<;zypospolitej Polskiej (D;.
U. R. P. N!2 41, ppz. 248) oraz ustawy z dn. 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!2 30, -poz. 183) zarządza
się co następvję:
,
§ 1. U!)Łenowiooe w § 1 'rozporządzenia Rady
.Ministrów 'l dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmio'ci e podwyż s zenia <'l kc yzy od wina usujqCEgo::a obszsr+:e Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.]\f!:! 126,
poz. 1023) stopy podatkowe podnosi ~ię dla winu muslJ J~cego
winogronoweg o z 1.200.000 na 2.400.000,
ą dla wina mu~uiącego owocowego z 600.000 na
1.200.000, mk.

,
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§
porucza

\

się

Wykonanie
[vl ini r;trowi

niniejszego

rozpo rządzen i a

Skąr blJ.

§ 3. Rozporządlenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rze·
clypospo!ltej Polskiej.
Prezes Rady Ministrów
i Minister Skarbu: W. arabski

1073.
'

..

Rozporządzenie

Rady Mlnistrów

z dnia 20 gr~dnia 1923 r._

w przedmiocie ,zmian VI postanowieniach o opo'
datkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej
I
Polskiej.

r.

.
Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 O11!lja 1921
o regulowaniu podatków od spożycia, zuży cia wzg!.
produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. R. P. Ng 41, po~ 248) oraz ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 30 poz. 183) z arząd za się
co następuje:

,

§ 1. 1) Ustanowion ą w § 1 rozpo:-ządzenia F?ady Ministiów z dnia 3 gmdnia 1923 r. w przedmiocie
zmian w opodatkowaniu piwa na ,/obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 126, poz. 1024)
opłatę akcyzową od słod u przerabiane go na piwo
vi b. dzielnicy rosyjski ęj podwyzsza :;.ię z kwoty
:?880.0OQ do kwoty 5.760.000 mk. polskich cd każ
dych 16.38 kg. (1 puda) wagi słodu, przeznaczonego do przeróbki na piwo.
2) Opłat~ akcyzowy, jaką uiszczać m~ją browary przerabiające' w ciągu roku nie wi~cej niż
32.766 kg. (dwa tysiące pudów) słodu, podwyższa się
z kwoty 2.400.000 do kwoty 4.800.000 mk. polskich
od każdych 16.38 kg. (jednego puda) wagi słodu .
§ 2. Ustanowioną w § 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 3 ' grudnia 1923 r. (Dz. {]. R. P.
N2 126, poz. 1024) opłatę akcyzową od plwa sprowadzonego za osobnem zezwoleniem Ministerstwa Skarbu
.do b. dzielnicy rosyjsldej z zawanicy podwyższa się
z kwoty 4.800.000 do kwoty j.600.000 mk. od każ·
dych 100 litrów piwa.

§ 3. Ustanowioną w § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian

1557

w opoda~kowal1iu pi\va na obswrze Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. R. P. j\[Q 126, poz. W24) · opłatę akcyod brzeczki piwnej , określoną oó h eklolitr~ tej
brzeczki i od każdego stopnia ekstraktu za ieinie od
rozm iarów rocznej produkcji broweru na obszuze
b. dzielnicy austrjackie j podwyż.sza się, jak następuje:
a) dla browarów, przerz;biających do 10.000 hekt.
piwa z kwoty 276.000 do k'Noty 552.000 mk. p.
b) dla browarów, przerabiaj ących do 30.000 hektolitrów piwa z kwoty 282.000 do I\w oty
564.000 mk. polskich.
I
c) d la browarów, p rz erabiających do 50.000 he·
ktolitró'''' piwa z kwoty 288.000 do kwo ty
576.000 mk. pojskich.
d) dla browarów, przerabii!lj'lcych do 7Q.000 hę
ktolitrów piwa z kwoty 294.000 do kwoty
588.000 mk. polskich .
e), dla browarów, przerabiających ponad 70.000
hekto litrów piwa z kwoty 300.000 .do kwoty
600.000 mk. polskich.
zo wą

§ 4. Postanowie nia § 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. Ił. P.
N!2 126, poz. 1024) d'J tyczą ce zwrotu opłat pdbranych od piwa wywożonego za granicę zmienia się
o tyle, że:
1) wywożącym piwo zwraca się bez wz~IGdu na
zawartość ekstraktu w pierwotnej brzeczce,
z której to piwo wyrobiono, I l;a kelidy he·
ktolitr piwa po 2.400.000 mk. polskich.
2) wytwórcom piwa zwra ca się za każdy stopi e ń ekstraktu wywiezionego
piwa z wytwórni za granicę po 480.000 mk. poJski<;-h.
§ 5. Para graf 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 grudn ia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 126,
poz. 1024) w przedmiocie zmian w opodZltkowfmlu
piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje
brzmienie następujące:
"Od piwa sprowadzonego za osobnem zezwoleniem Jviinisterstwcl Skarbu do b. dzielnicy austrjacldej
z zagranicy pobjera się oprócz opł aty celnej dodatkow,\ opłatę akcY,lową oel. każdego h ek tolitra piwa
i k !:lżdeg o stopniC! ekstral,tu p!erwotnej brzecz:l~ i podstawowej po 600.000 m arek polskich, n ajmniej jednak 5.600.000 marek polskich"_

§ 6. Ustanowiony VI § 6 rozporządzeni(1 Re dy
Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P.
N!2 126, poz. 1024) podatek od piwa na obszarze
b. dzielnicy pruskiej i na obszarze województwa •
śląskiego, u słala się w sposób następujący:
\
Podatek od jednego hehtol!tra piwa słabego
sporządzonego z brzecz ki podstmlJowej, zawierającej
do 8%
ekstraktu, wynosi przy produkcji rocznej
od pierwszych 10.000 hektolitrów po 4,320.000 mk. p.
za dalsze
20.000
4,560.000 " "
powyżej
30.000
"
,,4,800.000 " "
Powyż szy podatek oblicza się od. piwa pełn e go
o zawarloś c i powyżej 8..:-.13°/0 ekstraktu brzeczki podstawowej przy produkcji:
1) do 10.000 hekto litrów po. . . 7,140.000 mi... p.
2) za dalsze 20.000 hektolitrów p o 7,420.000 " "
3) powyżej 30.000 hektolitrów po
7,800.000...
za każdy hektolitr.

,
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Dziennik Ustaw. Poz. 1073, 1074, 1075 i 1076.

I

Od piwa mocnego o zawartości powyżej 13%
ekstraktu brzeczki podstawowej dolicza się do stopy podatkowej, unormowanej dla piwa pełnego, za
każde dalsze 4% ekstraktu brzeczki podstawowej po·
ławę stopy podatkowej, ustanowionej dla piwa sła
bego.
•

§ 7. Ustanowiony § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P.
N!! 126, poz. 1024) podatek od warek domowych pod·
nosi się do kwoty 1.500.000 mk. polskich od hektolitra.

,

1075.
Rozporząckenie Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 1923 r.

'

w przedmiocie zmian Wo 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 yvzglę
produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
§ 8. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po- dnie
(Dz.
U.
R. P. N2 41 poz. 248) oraz ustawy z dnia 16
rucza się Ministrowi Skarbu.
marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!2 30 poz. 183) zarzą
§ ·9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w' ży· dza się co następuje:
cie z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarz~
§ 1. Ustanowioną w § J rozporządzenia Rady
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie
ujednostajnienia opodatkowania kwasu octowego na
Prezes Rady Ministrów
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N!! 126
i Minister Skarbu: W. Grabski
poz. 1027) stopę podatkową podnosi się z kwoty
. 240.000 mk. do kwoty 380.000 mk. polskich od kilograma kwasu bezwodnego.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
.
1074.

,

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 20 .grudnia 1923 r.

w przedmiocie podwyższenia akcyzy o.d zapałek na obszarze Rzeczypospolitej 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. N!! 41 poz. 248), której ważność przy·
wrócono ustawą z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U.
R. P. N!! 30 po~. 183) zarządia się co następuje:

§ 1. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 3 ' grudnia 1923 r. (Dz. U: R. P.
N!! 126 poz. 1026) podatek od zapałek w wysokości
6.000 mk. podwyż~za się na 12.000 mk. od pudełka,
zawierającego do 60 zapałek. Książeczki z zapałkami,
zawierające do 30 zapałek, mogą być po dwie oklejone jedną opasl<ą podatkową.

•

§ 2. Opaski podatkowe (banderole) wykupione
przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia
po~dotychczasowej cenie, znajdujące się w fabrykach
zapałek i to tak nalepione już na pudełkach w magazynach fabryki jak i nienalepione, podlegają dodatkowej opłacie w kwocie 6.000 mk.
§ 3. Wykonanie niniejszego
rucza si€} Ministrowi Skarbu.

rozporządzenia

po-

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes Rady Ministrów
Minister Skarbu: W. Grabski

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes Rady Ministrów
Minister Skarbu: W. Grabski

1076.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 1923 r.
w sprawie

podatku od
olejów mineralnych.

podwyższenia

I
I

zuż>,cia

Na zasadzie postanowienia art. 1 i 2 ustawy
z dn. 10 maja 1921 r. (Dz. U. ' R. P. N!! 41. poz. 248)
i art. 1 i 3 ustawy z dń. 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P.
N!! 30, poz. 183) o regulowaniu podatków od spoży
cia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Pa!skiej zarządza się co następuje:
§ 1. Podatek . od zużycia oleju mil'letalnego
prJ:ewidziany w § 2 austr. ustawy z dnia 26 maja
1882 r. (austr. Dz. U. P. N!! 55) podwyższony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r.
(Dz. UJ R. P. 126, poz. 1028), z~ienia się w nastę
pujący sposób:
a) oleje mineralne o gęstości do
750° Hr. przy+ 12 R. (+ 15° c.)
•
od 100 kg. . . . . . . . 18,000.000 mk.
b) oleje mineralne o gęstości ponad 7500 do 865° Hr. przy+12°R.
(+ 15 C.) od 100 kg. . . . 12,000.000 "
c) oleje mineralne o gęstości ~o
nad 8650 do 885° Hr. przy+12 R.
(-+ 15° C.) od 100 kg.. . . 2,000.000 .d) oleje mineralne o gęstości ponad 885° Hr. przy + 12° R.
( + 15° c.) tudzież ropał iwalielina od 100 kg.. ••
8,000.000 • .

-

