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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 
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zgłosic go w ciągu 5 dni po dniu ogłoszenia wspom
nianego rozporządzenia: 

a) na obszarze b. zaboru austrjackiego w naj
, bliższym oddziale kontroli skarbowej, 

b) na obszarze b. zabora rosyjskiego u inspe
ktora kontroli skarbowej, wreszcie 

c) na obszarze b. zaboru pruskiego kontroli 
skarbowej w sposób podany w § 6 niniej
szego rozporządzenia. 

§ 4. Zgłoszeniu i dodatkowemu opodatkowaniu 
podlega cały posiadany zapas cukru (§ 1), a nie tyl
ko nadwyżka ponad 100 kg. 

§ 5. Przesyłki cukru (§ 1), znajdujące się 
w chwili ogłoszenia rozporządzenia Rady tv'linistrów 
z 26 marca 1923 r. w transporcie, ma odbiorca w cią
gu 5 dni po nadejściu do miejsca przeznaczeniazgło
sić celem dodatkowego opodatkowania kontroli skar
bowej wymienionej w § 3. 

§ 6. Zgłoszenie należy wnosić w 3 równobrzmią
cych egzemplarzach, podając w niem: 

a) wagę (netto) cukru . podlegającego podatko
wi w kilogramach, 

b) gatunek zgłoszonego cukru t. j. czy to cu
kier w stanie naturalnym, czy też w przetwo-
rach cukrowych i w jakich, • 

c) dokładne miejsce przechowania zgłoszonego 
cukru, 

d) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania po
siadacza cukru. 

§ 7. Kontrola skarbowa przyjmuje wniesione 
zgłoszenie, wciąga je do założonego na ten cel za
pisku, oblicza przypadający dodatkowy podatek od 
złożonego zapasu, wypisuje na wszystkich 3 egzem
plarzach Ne bieżący zapisku, dzień i miesiąc zgłosze
nia zapasu cukru, kwotę przypadającego dodatko
wego podatku spożywczego, wreszcie kasę skarbową, 
w której tenże podatek ma być wpłacony, poczem 
zwraca l egzemplarz zgłaszającemu zapas, drugi 

egzemplarz przesyła właściwej kasie skarbowej, a trzeci 
przedkłada do 8 dni po zamknięciu zapisku w drodze 
służbowej przełożonemu urzędowi akcyz i monopo
lów (dyrekcji okręgu skarbowego) po uwidocznieniu 
na nim dokładnej daty i kwoty zapłaconego podatku 
celem przedłożenia go izbie skarbowej. 

§ 8. Kontrola skarbowa przyjmująca zgłpsze
nie ma prawo sprawdzić na miejscu, czy szczegóły 
podane w oznajmieniu zgodne są z prawdą. . 

, § 9. Przypadający od zapasów doda.tkowy poda
tek spożywczy ma być wpłacony bezpośrednio do wła
ściwej kasy skarbowej w ciągu 8 dni od dnia ogło
szenia rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 marca 
1923 r. lub też wpłacony za pośrednictwem Poczto
wej Kasy Oszczędności na rachunek tejże kasy w tym 
samym terminie. 

Niezaplacony w powyższym terminie dodatkowy 
podatek spożywczy od cukru należy' ściągnąć w dro
dze przymusowej w sposób przepisany dla podatków 
bezpośrednich i to wraz z kosztami i odsetkami 
zwloki od dnia płatności. 

§ 10. Urzędy akcyz i monopolów skarbowych 
(dyrekcja okręgu skarbowego) uprawnione są do odro~ 
czenia na ' przeciąg 2 miesięcy zapłaty dodatkowego · 
podatku spożywczego od zgłoszonych zapasów cukru 
w razie okoliczności wyjątkowo na uwzględnienie 
zasługujących ; w tym wypadku jednak zapasy cukru 
muszą być wzięte pod zamknięcie urzędowe aż do 
chwili zapłacenia podatku. 

§ 11. Kasy skarbowe obowiązane są pobrać 
dodatkowy podatek od zapasów cukru i zarachować 
go na dobro Ministerstwa Skarbu dział VI § 2 poz. 5. 

§ 12. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. , 

Minister Skarbu: W. arabski 
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Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N2 30130. 

OD REDflKCJI. Stale wzrastające ceny papie~u, robocizny i innych kosztów, związanych z wydawnictwem 
Dz. Ustaw, zmuszają Redakcję do podwyższenia ceny za prenumeratę, która w II kwartale r. b. wynosić będzie 
60.000 rok. z ewentualną dopłatą w razie powiększenia się )wszt6w wydawnictwa. 

Prenumerata za Dz. Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości w II kwartale wynosić będzie 8.000 mk. 
W celu uniknięcia przerwy w wysyłaniu Dz. Ustaw pp. prenumeratorzy proszeni są o wpłacenie prenu

meraty do dnia 1 kwietnia r. b. 
Ze względu na znaczne koszty, związane z wyda!liem skorowidza do Dziennika Ustaw za r. 1922 

pp. prenumeratorzy, którzy pragną otrzymać skorowidz, proszeni są o wpłacenie sumy 2.000 mk. do R.dministracji 
Dziennika Ustaw lub na konto P. K. O. Ne 30.130. Pp. Prenumeratorom, którzy wpłacą powyższą sumę, skorowidz 
będzie wysłany nat ychmiast. 

Redakcja zawiadamia, ze w roku zeszłym wydano 116 numerów Dz. Ustaw. 
Przy nadsyłaniu należności do fldministracji Dziennika Ustaw i Dziennika Urz~dowego Ministerstwa Spra

wiedliwo§ci za prenumer1llt~ Dz. Ust. i Dz. Urz~d. Min. Spraw., obwieszczenia publiczne, lub za inne wydawnictwa 
należy bezwarunkowo wskazywać szczegółowo na odcinkach przekazów pocztowych i czekowych imię i nazwisko 
nadawcy, oraz tytuł należności. Bez wskazania bowiem powyzszych danych, kwota przesłana nie może być za
rachowana na właściwe konto. 


