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Rozporządzenie 11I\inistra Skarbu 
z dnia 27 marca 1923 r. 

w celu wykonania rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie 
zmian w postanowieniach o opodatkowaniu 
piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na mocy § 15 rozporządzenia Rady JV\inlstrów 
z dnia 26 marca 1923 r. przedmiocie zmian w po
stanowieniach o opodatkowan iu piwa na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 32 poz. 210) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorstwa trudniące się sprzedażą 
piwa (hurtownicy i detaliczni sprzedawcy), tudzież 
zakłady i związki zajmujące · się rozdziałem piwa dla 
swoich członków, wreszcie osoby, przechowujące 
piwo należące do powyższych przedsiębiorstw, zakła
dów, względnie związków, obowiązane są zgłosić 
w ci ąg \:] 3 dni zapasy w ilości przekraczającej 100 li
trów piwa, pozostające w ich posiad:1niu w dniu 
wejścia w życie rozporządzenia Rady .Ministrów 
.z dnia 26 marca 1923 r. celem dodatkowego opo
datkowania, podają~ przytem miejsce swego zamiesz
kania względnie miejsce przechowania piwa. Zapas 
piwa przekraczajqcy 100 litrów ulega dodatkowemu 
opodatkowaniu w całości, t. j. bez potrącenia rzeczo
nych ilości (100 litrów). Dodatkowy podatek wynosi 
13.000 marek od hektolitra piwa. 

Jeżeli zapas piwa znajduje się w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 mar
ca 1923 r. w transporcie, obowiązek zgłoszenia ciąży 
na odbiorcy, a bieg trzechdniowego tęrminu rozpo
czyna się dlań VI dniu następnym po dniu , w któ
rym zapas piwa odebrano. Kontroli skarbowej przy.
sługuje prawo sprawdzenia na miejscu, czy zgłoszo
ne zapasy piwa są zgodne z rzeczywistością. 

§ 2. Ten sam obowiązek zgłoszenia ciąży rów
nlez na przedsiębiorcach browarów w b. zaborze ro: 
syjskim i austrjackim co do zapasów piwa i brzeczkI 
piwnej, które znajdywać się będą w ich wytwórniach 
i sl<ładach w dnIu wejścia w życie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dn ią 26 marca 1923 r. Dodatko
wa opłata dla browarów b. zaboru rosyjskiego, prze
rabiających rocznie do 32.76 ton (2.000 pudów) sło
du na piwo wynosi od każdego hektolitra piwa 
względnie brzeczki po 10.840 mk., a dla browarów 
przerabiających rocznie ponad 32.76 ton (2.000 pu-

. dów) słodu po 13.000 marek. Browary w b. zabo
rze austrjackim opłacają tytułem dodatkowego po
datku od takich zapasów różnicę między opłatą uisz
czoną już poprzednio, a opłatą przypadającą na pod
stawie § 1 rozporządzenia Rady I\-iinistiów z dnia 
26 marca 1923 r. 

§ 3. Zgłoszeni<! wnosi się w trzech egzempla
rzach, a to: 

a) w b. dzielnicy rosyjskiej do właściwego urzę
du akcyz i monopolów względnie poza siedzi
bą tych urzędów do właściwego inspektora 
kontroli skarbowej, 

b) \'1 b. dzielnicy austrjackiej do właściwego od
działu kontroli skarbowej, 

c) w b. dzielnicy pruskiej do właściwego urzę
du skarbowego. 

Jeden egzemplarz zgłoszenia zwraca się posia
daczowi zapasu piwa po zaopatrzel!iu potwierdzeoiem 
odbioru ze wskazaniem kasy skaroowej, w której do- . 
datkowy podatek ma być uiszczony, drugi egzem
p larz przesyła się kasie skarbowej, a trzeci przedsta
wia się władzy skarbowej II instancji po uwidocznie
niu nim przypadającej dopłaty. 

§ 4. Wpłacone kwoty zarachowują kasy skar
bowe, jako dodatkowy podatek od piwa . 

§ 5. Podatek od piwa może być przez izbę 
skarbową po!uedytowar"IY najwyżej na 3 miesiące : 
z zastrzeżeniem opłacenią 12% odsetek w stosunKu ; 
rocznym. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszen ia. 

Minister Skarbu: W.- arabski 
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Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 27 marca 1923 r. 

w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. o podwyż
szeniu podatku spożywczego od cukru na ob-

szarze Rzeqypospolitej. 

Na mocy § 7 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 marca 19.23 r. o podwyższeniu podatku 
spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej 
(Dz. U. R, P. N2 32, poz. 211) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Dodatkowemu podatkowi spożywczemu 
w kwocie 90.000 mk. (dziewięćdziesiąt tysięcy marek) 
od 100 kg. podlega wszelki cukier buraczany względ
nie trzcinowy w stanie naturalnym, jak i przerobiony 
na t. zw. przetwory cukrowe t. j. cukierki, I<armelki, 
czekoladę, miód sztuczny, marmeladę, likiery. 

§ 2. Zawartość cukru w . przetworach cukro
wych ze względu na dodatkowy podatek spożywczy 
przyjmuje się: 

a) w miodzie sztucZlly:m na 70%, 
b) w cukierkach nie nadziewanych i karmelkach 

na 60%, 
c) w marmeladzie, czekoladzi.e i cukierkach na

dziewanych na 40%, 
d) w likierach na 250;0 wagi netto przetworów. 

§ 3. Kto zatem posiada w chwili ogłoszen ia 
rozporządzenia Rady Ministrów z 26 marca 1923 r. 
o podwyższeniu podatku spożywczego od cukru za
pas cukru wynoszący 100 kg. lub więcej przechowany 
poza magazynami fabryk cukru, obowiązany jest 


