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419. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 7 czerwca 1923 r. 

W sprawie podwyższenia podatku spożywczego 
. od cukru na obszarze Rzeczypospolitej. 

Na zasadzie postanowienia art. 1 i 2 ustawy 
z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 41, poz. 248) 
i art. 1 oraz 3 ustawy z 16 marca 1923 r. (Dz. U. 
R. P . .N'2 ,30, poz. 183) o regulowaniu podatków od 
spożycia, wżycia względnie proaukcji na obszarze 
Rzeczypospolitej zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N232, 
poz. 211) podatek spożywczy od cukru podwyż
sza, się z dotychczasowej kwoty 150.000 mk. na 
280.000 mk. od 100 I<.g. cukru wagi netto. 

§ 2. Minister Skarbu' uprawniony jest a) do 
zwolnienia cukru wywożonego za granice Rzeczypospo
litej w stanie naturalnym lub w pl'fetworach cukro
wych w całości lub w części od po{!atku przewidzia
nego w § 1 rozporządzenia, b) do 'odroczenia na 
3 miesiące płatnos.ci podatku przewidzianego w § 1 
rozporządzenia przypadającego od cukru spożytego 
na obszarze Rzeczypospolitej. 

§ 3. Wszelkie zapasy cukru znajdujące się poza 
magazynami z nieopodatkowanym cukrem w cukrow
niach w ilości 100 kg. i wyżej podlegają zgłoszeniu 
celem dodatkowego opodatkowania w ciągu 5-ciu 
dni wedle stanu w chwili ogłoszenia niniejszego ,roz
porządzenia. 

§ 4. Niezgłoszenie posiadanego zapasu cukru 
w całości lub w cz~ści w terminie oznaczonym w § 3 
celem dodatkowego opoda tkowania p.odpada ukara· 
niu wedle przepisów obowiązujących \V poszczegól
nych dzielnicąch o wywozie cukru z magazynów 
cukrowni bez dopełnienia przepisanych formalności 
i opłacenia , przypadającego podatku spożywczego. 

§ 5. Moc obowiązującą niniejszego rozporzą
dzenia rozszerza się również na obszar Województwa 
Śląskiego. . 

§ 6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza sie: Ministrowi Skarbu. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
Z dniem ogłoszenia. 

• Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. arabski 

420. 

, Rozporządzenie Rady Ministr6~i . 

~ dnia 7 czerwca 1923 roku 

w przedmiocie opodatkowania spirytusu na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na mocy art. 2 ustawy . z dnia 10 maja 1921 r. 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia wzglę
dnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. P. P. N241 poz. 248) i ustawy z dnia 16 mar
ca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 30 poz. 183) zarządza 
się co następuje: ' 

• 
§ 1. Zarządzone w \ § 1 rozporządzenia Rady 

ł-'inishów z dnia 14 października 1921 r. w przed
miocie opodatkowania spirytusu j wyrobów wódcza
nych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

. R. P. N~ 86 poz. 628) zawieszenie na kampunję 
19~1 /22 i 1922/23 mocy obowiązującej wyszczegól
nionych VI punktach a, b, c i d rozporządzeń i ustow 
co do sekwestru względnie monopolu spirytusowego 
przedłuża się aż do odwolania. 

§ 2. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rądy 
r"Linistrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie 
zmian IN postanowieniach o opodatkowaniu spirytu
su na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz .. U. R. P. 
Nfl 32 poz. 2.09) podatek spożywczy od jednego stop
nia hektolitrowego alkoholu (j ednego litra stustop
niowego spirytusu), wyrobionego w gorzelniach rol
niczych i w gorzelniach przerabiających owoce , pod
nosi się z 10.000 mk. na 20.000 mk., a w gorzel
niach przemysłowych z 10.200 mk. na 20.300 mk. 

.Gorzelnie przemysłowe przer3biające wywary na so
le potasowe opłacają akcyzę w wysokości 20.000 mk. 
za litr stustopniowy spirytusu. 

\ 

§ 3. Zapasy spirytusu, jakie w dniu \vej:;cia 
w życie niniejszego rozporządzenia znajdować si~ 
będą na składz i e w fabrykach wódek i rozlewniach , 
spirytusu, czy to w pos'taci czystej, czy w półfabry
katach lub gotowych wyrobach, podlegają dodc:tko
wemu opodatkowaniu, CI mianowicie spirytus czysty 
po 10.000 mk. za litr stustopniowy, zaś gotowe wy
roby wódczane po 4.000 mk. za Etr objętośc i tych 
wyrobów. , 

§ 4. Dodz:tkowemu opodatkowaniu wedle horm 
OKreślonych w · § 3 podlegają również te zapasy spi
rytusu i wyiObów wódczanych, jakie w d niu wejści a 
VI życie niniejszego rozporządzenia znajdować się 
będą we wszystkich przedsiE;biorstwach sprZedaży 
takich wyrobów (hurtowniach, qeralicznych sprzeda
żach, restauracjach i t. p.), dalej zapasy spirytus u 
i wódek u osób prywatnych, o ile wynoszą więcej 
niż 5 litrów stustopniowych spirytusu, wreszcie prze
syłki spiryl!usu i wódek, które ' w~dle dokumentów 
przewozowych wysłane zostały przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia i w tym dniu 
lub po tym terminie podjęte zostaną przez odbiorców. 
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§ 5. Prżedsi~biorstwa osoby wymienione 
w §§ 3 i 4 niniejszego rozporządzenia obowiązane 
są zgłosić w ciągu 3 dni po wejściu w życie niniej' 
szego rozporządzenia na piśmie w 2 egzemplurzach. 
a to w b. ząborze rosyjskim właściwemu urzędowi 
akcyz i monopolów skarbowych, zaś ~oza siedzibą 
tych urzędów właściwemu inspektorowi Kontroli skar
bowej. a w b. zaborze aus.trjackim i pruskim wrów' 
norzędnych urzędach skarbowych. cały zapas spiry
tusu i . wyrobów wódczanych. jaki znajdować się bę-
9zie u nich na składzie w dniu wejścia w życie ni
niejszego rozporządzenia. Odbiorcy przesyłek wy
słanych przed dniem wejścia w życie niniejszego roz' 
porządzenia. a odebranych po tym terminie, są obo· 
wiązani zgłosić je w ciągu 3 dni po odb iorze. 

Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co do 
ilości spirytusu wzgl~dnie wyrobów wódczanych, tu
dzież miejscowości i miejsca przechowania zapasów. 

Przyjmujący zgłoszenie zbada ścisłość dat wnie
sionego oznajmieniQ o raz potwierdzi na obu egzem
plarzach oznajmienia dzień zgłoszenia. 

§ 6. Postanowienia § 13, 14 i 15 rozporządze
nia Rady ""inistrów z dnia 14 pażdziernika 1921 r. 
w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów 
wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. N2 86. poz. 628) mają analogiczne za
stosowanie co do dodatkowego opodatkowania za· 
pasów spirytusu zarządzonego niniejszem rozparzą-
dzeni ~ m. • 

§- 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po· 
rucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospo
litej Polskiej. 

Prezes Rady l~\inistrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Gl'abski 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 7 czerwca 1923 r. 

w sprawie ujednostajnienia fpodwyższenia po
datku od zużycia olejów mineralnych. 

Na zasadzie postanowienia art. 1 I 2 ustawy 
z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 41 poz. 248) 
i art. 1 i 3 ustawy z 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Ni! 30 poz. 183) o uregulowaniu podatków od spo
życia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rze
czypospolitej Polskiej zarządza się co następuje: 

• 
§ 1. Na obszar Województwa Śląskiego rozcią-

ga się moc obowiązującą rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 17 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. Nil 100 

poz. 717) ze zmianami wprowadzonemi w · rozporzą
dzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. 
(Dz. U. R. P. ]\f2 116 poz. 1054) o raz niniejszem roz
porządzeniem . 

§ 2. Podatek od zużycia oleju mineralnego 
przewidziany w § 2 austrjackiej ustawy z dnia 26 maja 

'1882 r. (austr. Dz. U. P. N'2 55) podwyższony rożpo
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. 
(Dz. U. R. P~ N'2 116 poz. 1054) zmienia si-ę w na-
stępujący sposób: ' 

a) olej e mineralne o gęstości do 75r.:P F\reome
t ra przy + 12° R (+ 15°C) od 100 kg. 70.000 mk. 

b) oleje mineralne o g€;stości ponad 
750° do 8650 Areometra przy + 120 R ' r 

( + 15° C) od 100 kg.. _ • • . 35.000 mk. 

c) oleje mine ralne o gęstości ponad 
865° do 885° Areometra przy+ 12°R 
(+ 15° C) od 100 kg.. _ • • • 3.000 mk: 

d) oleje mineralne o gęstości po
nad 885° Hreometra przy + 12° R 
( + 15° Cl. tudzież ropał i waseli· 
na od 100 kg. 15.000 mk." 

e) parafina i świece od 100 kg. • 20.000 mk. 

f) asfalt miękki i twardy. koks i gu-
dron (maż) od 100 kg. • • • • 3.000 mk. 

§ 3. Jv\inister Skarbu uprawniony jest: 1) do 
odraczania płatności podatku od zużycia olejów mi
neralnych wymienionych w § 1 na przeciąg 3-ch mie
sięcy za należytem zabezpieczeniem. 2) do obniżenia 
podatku od zużycia olejów mineralnych wymienio
nych w § 1 lit. a). b), c) przeznaczonych do poru
szania motorów w przemyśle i rolnictwie. do oczysz
czenia szybów naftowycj1. do nawęglania gazu świetl
nego, na potrzeby I wojska, władz i przedsiębiorstw · 
państwowych, wreszcie jako środek opalowy. rozczy- . \ 
niający lub v.;yciągowy w przemyśle na w·arunkach 
określonych w rozporządzeniu wykonawcze m, 3) do 
zwalniania wszelkich olejów mineralnych przeznaczo
nych na wywóz za granicę Rzeczypospolitej lub w cało-
ści lub w części od podatku od zużycia przewidzia
nego w § 1. 

§ 4 •. Zapa sy ol ej u mineralnego wymienionego 
w § 1 poci lit. a) i b) ln3jdujące się p()~a rafinerja
mi nnfty w i loś;:i ponad "100 kg. podlegają zgłosze
niu i dodatkowemu opodctkowaniu w ciągu pięciu 
dni wedle stanu z dn Ia oglosze ~ia niniejszego roz-
porządzen :a. . 

§ 5. Oleje mineralne wymienione w § 1 przy.
Vloźone z zagranicy lub z . obszaru 'wolnego miasta 
Gdańsk.a na obszar Rzeq';.:ypospolitej podlegają po
datkowi od zużyci;:) Vi wySOKośc i wymienionej w § 1. 

, § 6. I'li~zgl()szenie posiadanego zapasu olejów 
mine ralnych. wymienionych w § 1 lit. a) l b) w ca
łości lub w ćzęści w ter minie oznaczonym w § 4 
celem dodatkov .... ego opodatkowan ia. jakoteż użycie 
zwolnionych od podatku (§ 2) olejów mineialnych 
na niedozwolone cele podlega ukaraniu: a) na obsza
rze województw: krakowsl<iego, lwowskiego. stanisła
wowskiego i, tarnopolskiego i cieszYr1skiej cZE:ści Wo
jewództwa Sląskiego na ró wni z wywozem oleju 

• 

• 


