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466. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 9 czerwca 1923 r. 

\V pri edmioc;ie przystąpienia Republiki Finlandz
Idej do Międ7:ynarodowego Porozumienia pod
pisanego w Paryżu w dniu 4 maja 1910 r., do
ty~ącego zwalczania obiegu wydawnictw por-

nograficznych. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że ~g?
dnie z komunikatem Rządu Finlandzkiego z ania 
3 maja 1923 r. Rep ublika Finlandzka zgłosiła przy
stĘ\pienie do Międzynarodowego Porozumienia, pod
pisanego w Paryżu w dn. 4 maja 1910 r., dotyczą
'ego i:waIczania obiegu wydawnictw porno~raficz
nYl;h (Dz. U. R. P. z 1922 roku N!! 21). 

Minister Spraw Zagranicznych: M. Seyda 

467. 

Rozporządzenie Rady .Ministrów 
z dnia 14 czerwca 1923 r. 

VI przedmiocie podwyższenia ah:cyzy od zapałe~~ 
" na obszarze Rz;eczypospolitej Polskiej. 

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 
1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zuży
Ciill, względnie produkcji na obs4:arze Rzeczypospolitej 
Poł~klej (Dz. U. R. P. N2 41, poz. 248) oraz ustawy 
z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 30, poz. 183) 
z~rządz:a się co nastąpuje: 

§ 1. Ustanowiony w § l rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N!! 36, poz_ 238) podatek od zapałek VI wysokości 
80 mk. podwyższa się na 120 mk. od pudełka za
wierającego ,nie więcej, jak 60 zapałek. Wyjątek sta
nowią książeczki z zapałkami , zawierające do 30 za
pałek, które I:11ogą być po 2 sztuki oklejone jedną 
opaskll pQdatkowĘ\. ' 

§ 2. Opaski podatkowe (banderole) wykupione 
przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia 
po doty~hczasowej cenie będą mogły być użyte po 
tym dniu do naklejania na pudełka z zapałkami po 
uprzedniem dopłaceniu różnicy pomiędzy dotychcza
sową, ~ POdwyższoną stopą podatkową w kwocie 
40 mk. I 

§ 3. Zapasy zapałek opodatkowanych według 
dQtychczasowej stopy znajdujące się na obszarze 
!Qetlypospolitej w składach, lokalach handlowych 
lub transpon::ię w dni\.ł wejścia w życie nińiejszego 
rQ~porządzenia , przekraczające ilość 500 (pięćset) 
pudełel< normalnych (o zawartości nie więcej, jak 
s~ę$tdzjęsiąt zapałek) , podlegają zgłoszeniu i dodat
kowemu opodatkowaniu po mk_ 40 ' od pudełka. 

§ 4. Osoby winne zaniechania lub zaniedbania 
przepisanego w § 3 niniejszego rozporządzenia zgło
szenia zapałek do dodatkowego opodatkowania ulegną 

karze przewidzianej za defraudacj~ podatkową sto· 
sownie do przepisów skarbowo-karnych ob ,? wiązl.lją
cych w poszczególnych dzielnicach. 

§ 5. Wszelkie kary pieniężne ustanowione Z~ 
defraudację podatkową w austrjackiem ces. rozpo
rządzeniu z dnia 29 sierpnia 1916 (Dz, Ust N!! 278) 
o opodatkowaniu zapałek, w dziale piątym c;z~ści 
piątej ros. ustawy akcyzowej (tom V Zbioru pfaw ro· 
syjskich według wydania z r. 1901 i dalszego cif\gu 
z r. 1912), w niemieckiej ustawie o opodatkowaniu 
zapałek z' dn. 15 lipca 1909 (Dz. U. Rz. Niem. str. 814). 
zmienionej ustawą z cln. 6 czerwca 1911 r. (Dz. U. 
Rz. Niem. s tr. 241) wzg!. z dnia 10 września 1919 f. 

(Dz. U. Rz. Niem. str. 1629) wymierzać należy VI wy' ' 
so!cości 50-100 - krotnej ilości umniejszonej lub nil 
umniejszenie narażonej akcyzy"':' a grzywny porz~d
kowe podnosi się tysiąckrotnie. 

Pudełka z zapałkami niezaopatrzone przepis. 
nem i opaskami podatkowemi lub bez opasek podat. 
kowych ulegąją nadto konfiska<:ię. 

§ 6. Wykonańie niniejszego rozporządzenia po-
rucza się Ministrowi Skarbu. ' 

§ 7. Rozporządzenie ninięjsze wchodzi w iyc:ie 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospo
litej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. a rabski 

468. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie podwyższenia akcy~y od wina 
musującego na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o re
gulowaniu podatków od spożycia , zużycia, wzglE;dnie 
produkcji, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. R. P. N2 41 poz. 248) oraz ustawy z dnia 16 mar
ca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 30 poz. 183) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Ustanowione w § 1 rozpo rządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 marca 1923 r_ w przedmiocie 
zmian w opodatkowaniu wina musującego na obsza
rze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 34' 
poz. 222) stopy podatkowe podnosi s i ~ etl" wina 
musującego winogronowego z 20.000 na 40.000 mk., 
a dla wina musującego owocowego z 5.000 nil 
20.000 mk. 

Postanowienia przejściowe. 

§ 2. Wino musujące, które z dniem wejś<;ia 
w życie niniejszego rozporządzenia znajduje s i ę poza 
fabryką wina musującego lub magazynem celnym 
lub wolnym składem wina podlega dodatkowemu 
opodatkowaniu w wysokości r6żnicy międ~y dątych
czasową a oznaczoną w § 1 stoPii\ podatkową. 
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