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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 

• 

• 
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mineralnego ' z rafinerji nafty bez przepisanego oznaj
mienia i zapłaty przypad aj ącego podatku, b) na ob
szarze województw: warszawskiego, łódzki ego, kie
leckiego lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, 
pole~kiego, nowogródzkiego. i ziemi wileńskiej wedle 
art. 1254 ros. zbioru ustawo akcyzach (tom V zbioru 
praw . rosyjskich według wydania z r. 1901 i d alszego 
ciągu z r. 1912, c) na obszarze województw: poznań
skiego i pomqrskie-go, tu dzież górnośląskiej części 
Województwa Sląskiego przy zastosowaniu §§ 459-469 
niem. ustawy z dnia 1 lutego 1877 (str. 253 dz. Rz. 
niem.) grzywną w wysokości 4-ro do 8-io krotnej, 
należnej Skarbowi Państwa akcyzy od przedmiotu 
przekroczenia. 

i § 7. Wykonanie mniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczy
pospolitej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

fv1inister Skarbu: W. Qraąski 

422. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 26 maja 1923 r. 

w przedmiocie zmiany brzmienia artylmłu 15 toz
porządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 

1920 r. 

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego 
z dn. 1 sierpnia 1919 r. oraz uchwały Rady fv\inistrów 
z dn. 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje: 

§ 1. F\rtykuł 15 rozporządzenia [\1inistrów Skar
bu ' oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z dnia 
11 czerwca 1920 r. (Dz. U . .R. P. NQ 5'1, poz. 314) 
otrzymuje następujące brzmienie: 

"F\rt. 15. T. Od wszelkich przesyłek towaro· 
wych, z wyjątkami przytoczonemi poniżej, przywo
żonych do obszaru celnego Rzeczypospoli tej Polskiej, 
lub, też wywożonych z tego obszaru, pobiera się przy 
ostatecznej odprnwie opłatę manipulacyjną w nastę
pującęj wysokości: 

a) od towarów przywożonych podlegających 
opłacie celnej - 5% od cła łączn ie z przy
padającą dopłatą do cła (agiem), najmniej 
jednak 1000 mk. od każdej przesyłki; 

b) od towarów przywożonych wolnych od da-
1 mI<. od 1 I<g . . wagi surowej, najmniej 
jednak 1000 mk. od l<ażdej przesyłki; . 

c) od towarów wywożonych - 0,5 mk. od 1 kg. 
wagi surowej, najmniej jednak 1000 mI<. od 
każdej przesylki. 

U wag 8.. Od towarów wywożonych 
z powrotem zagranicę po uskutecznieniu od
prawy celnej przywozowej pobiera siG opłatę 
manipulacyjną według norm przywozowych 
oraz za manipulację wywozową według norm 
ustalonych dla tO\'\'Clrów wywozo.l.'-Jych. 

Od towarów wywożonych z powrotem 
zagranicę bez uskuteczn ien ia odprawy przy~ 
wozowej p obiera się opiatę · manipulacyj ną 
tylko według normy wywozowej . . 

Przesyłki omyłkowo przywiezione z za~ 
granicy lub wywiezione zagranicę z winy 
I·wlei uwaln ia się od opłat manipulacyjnych. 

d) od towarów odprawionych na zasadzie arty
kułu 12 niniejszego rozporządzenia pobiera 
się opłatę manipulacyjną tylko przy wywozie 
w wysokości . 0,5 mk. ~d 1 kg. wagi surowej, 
najmniej jednak 1000 mk. od każdej prze
sylki. 

II. Następujące tO\ .. vary są wolne przy przywo
zie i wywozie od opłaty manipulacyjnej: 

a) węgiel kamienny, brunatny, torfowy i drzew
ny, cegiełki węglowe (brykiety), koks i torf; 

. b) wszelkiego rodZaju żywe ptactwo i zwierzęta 
niepodlegające według taryfy opłacie celnej, 
oraz przywożone z połowu na łodziach ry
backich ryby świeże; 

c) towary odprawione bez cia w myśl art. 10 
oraz punktów l, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 artykułu 
11 niniejszego rozporządzenia; 

d) towary wol ne w przywozie od cła a przez
naczone dla instytucji i osób wymienionych 
w punkcie 4 artykułu 11 niniejszego rozpo
rządzenia; 

e) towary przewożone VI ruchu granicznym; _ 
f) przedmioty przewożone na zasadzie umów 

o reewakuacji , rewindykacji, repatrjacji i re
paracji (odszkodowaniu); 

g) towary wywOŻO:1C do Niemiec w myśl art. 
268 b. Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerw
ca 1919 r.; 

h) towary przewożone tranzytem. 
ił!. Od przesyłek pocztowych podlegajqcych 

opłacie celnej pobiera się opłatę manipulacyjną w wy
sokości 5% od sumy cła łącznie z przypadającą do
płatą do cła (agiem), najmniej jednak 1000 mk. od 
każdej paczki. Przesyłki pocztowe wolne od cła są 
wołne również od opłaty manipulacyjnej. 

IV. Przesyłki zadeklarowane w sposób niezupeł
ny lub niezadeklarowane we właściwym terminie pod· 
legają niezaieżnie od· innych opłat- manipulacyjn)ch 

'dodatkowej opłacie manipulacyjnej w wysokości 100;0 
od przypadającego cła łączr.ie z dopłatą do cła (agiem). 

V. NiezależrJie cd cła i opłat manipulacyjnych 
pobiera się od towarów przyjętych na skład urzą
dowy opłatę składową. 

Urzędy celne, posiadające własne składy urzę
dowe, pobierać będą opłaty składowe według osob-
nych przepisów. . 

Za pierwsze trzy dni nie pobiera się opłaty. 
VI. Ministerstwo Skarbu ustali w jakich wypad

.!<ach i w jakiej, wysokości uiszczać należy opłatę za, 
wykonanie czynności poza godzinami urzędowemi 

! 


