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drożdży po uprzedniem dopłaceniu roznIcy między

e) parafina i świece od 100 kg. 12,000.000 "
f) asfalt miękki, koks i gudron
(maź) od 100 kg.. • . ' . ' 2,000.000 "

dotychczasową

§ 2. Minister Skarbu uprawniony jestpo 1) do ob-

porucza

niżenia

podatku od zużycia olejów minera ln ych, wymien ionych w § 1 literif a) b) c), przeznaczonych
do poruszania motorów w przemyśle i rolnictwie,
do oczyszczenia szybów naftowych, do nawęglania
gazu świetlnego, na potrzeby wojska, władz i przedsiębio'r~tw państwQwych, wreszcie jako środek opa'
łowy, rozczyniający lub wyciągowy w . przemyśle na
wąrunkach określonych już przez Ministra Skarbu, po
2) do zwalniania wszelkich olejów mineralnych przeznaczonych ha wywóz za granicę Rzeczypospolitej
w całości lub w części od podatku od zużycia przewidzianego 'jI § 1.

się

ninI ejszego
Ministrowi Skarbu.

§ 4.
się

§ 5.

Wykonanie niniejszego
Ministrówi Skarbu.

rozporządzenia

po-

Rozporządzeni e nini~jsze wchodzi'w życie

z dniem 24 grudnia 1923 r. na
pospolitej.

całym

obszarze Rzeczy-

Prezes Rady fĄinistrów
i Minister Skarbu: W. Grabski

1077.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 20 grudnia 1923 r.
;

w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospo.
litej Polskiej.
Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r.
regulowaniu podatków od spożycia, zużycia lub
produkcj i na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. R. P. N!! 41, poz. 248) oraz ustawy z dnia
16 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 30, poz. 183)
zarządza si~ co następuje:

O

w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian
w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 126,
poz. 1025) opłatę akcyzową od drożdży prasowanych
produkcji krajowej podnosi się na kwotę 600.000 mk.
od jednęgo kilograma wagi, a od drożdży prasowanych sprowaqzo nych z zagranicy na kwotę 640.000 mk.
od 1 kilograma wagi.

§ 1.

I

§ 2.

rozporządzenia

I

niniejsze wchodzi VI życie
z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Rozporządzenie

Prezes Rady Ministrów i Minister Skarbu: W. Grabski

1078.
Rozporządzenie fl\.inistra Skarbu
mysłu i Handlu

§ 3. Oleje mineralne wymienione w § 1 przyz zagranicy lub z obszaru w. m. Gdańska

na obszar Rzeczypospolitej podlegają podatkowi od
zużycia w wysokości wymienionej w § 1.

a przedwojenną stopą podatkową.

§ 3. Wykonanie

oraz Prze-

z dnia 1 grudnia . 1923 r.

wożone

rucza

1559

Dziennik Ustaw. Poz. 1076, 1077, 1078 i 1079.

I

w przedmiocie uzupełnienia rozporządze.nia
z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Na podstawie uchw'ały Sejmu Ustawodawczego
z dn. 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady MinIstrów
z dn. 26 maja 1919 r. zarządza si~ co następuje:
§ , 1. Za~i ast uchylonego rozporządzeniem Ministrów Skarbu. o raz Przem ysłu i Handlu z dn. 18 grudnia ·1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1922 N2 2 poz. 12)
tekstu § 9 rozporządzenia tychże Ministrów z dn.
11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P.
N!! 51, poz. 314) ustanawia się nowy tekst tego paragrafu o następującem brzmieniu:
"Dla niektórych towarów przywożonych z zagranicy ustanawia się cechowanie. Towary; podlegające cechowaniu będą wydawane do wolnego obrotu
jedynie po nałożeniu "na nich plomb, lub innych
znaków urzędowych .
Spis towarów podlegających cechowaniu ustanawia Minister Skarbu w poroz!lmieniu z Ministrem
Przemysłu i Handlu.
Towary zagranicznego pochodzenia, podlegające
urzędowemu cechowaniu, znCllezione w wolnym obrocie bez plomb lub innych znaków urzędowych, będą
traktowane jako towary przemycane".

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wejdzie w życie
w terminie, który oznaczy Minister ;>karbu.
Minister Skarbu: W. Kucbarski
I

Minister

.

Przemysłu

i Handlu: S zydlowski

Ustaloną

Opasl'\i podatkowe (banderole) wykupione
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia po dotychczasowej cenie będ c1 mogły być
użyte DO tym dniu do n 3ldadania na opakowan ia

1079.
Rozporządzenie

Ministra Skarbu

z dnia 13 grudnia 1923 r.
w sprawie

opłaty

jętych

do

za

składowe

od towarów przy-

składów urzędowych.

Na pods.tawi e art. 21 rozporządzenia Ministrów
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej

I

.

