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1558 Dziennik Ustaw. Poz. 1073, 1074, 1075 i 1076. 

I 

Od piwa mocnego o zawartości powyżej 13% 
ekstraktu brzeczki podstawowej dolicza się do sto
py 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. 

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

§ ·9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w' ży· 
cie z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarz~ 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. Grabski 

1074. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 . grudnia 1923 r. 

w przedmiocie podwyższenia akcyzy o.d zapa
łek 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 okle
jone 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 ma-

• gazynach fabryki jak i nienalepione, podlegają do
datkowej opłacie w kwocie 6.000 mk. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza si€} Ministrowi Skarbu. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rze
czypospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów 
Minister Skarbu: W. Grabski 

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
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. P. N!2 30 poz. 183) zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. Ustanowioną w § J rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie 
ujednostajnienia opodatkowania kwasu octowego na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N!! 126 -
poz. 1027) stopę podatkową podnosi się z kwoty 

. 240.000 mk. do kwoty 380.000 mk. polskich od ki
lograma kwasu bezwodnego. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po-
wierza się Ministrowi Skarbu. . 

§ 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 
I 

z dnia 20 grudnia 1923 r. I 

w sprawie podwyższenia podatku od zuż>,cia 
olejów mineralnych. 

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 Rzeczy
pospolitej 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 roz
porządzeniem 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 po
nad 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 po
nad 885° Hr. przy + 12° R. 
( + 15° c.) tudzież ropał iwa-
lielina od 100 kg.. •• 8,000.000 • . 


