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§ 2. Kwas octowy, jaki w dniu wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia znajdzie się poza wy
twórniami, podlega dodatkowemu opodatkowaniu 
według stopy przewidzianej w § 1 niniejszego roz
porządzenia z zaliczeniem akcyzy wpierw uiszczonej 
(3.000 mk.), a więc dodatkowemu podatkowi w kwo
cie 3.000 mk. za 1 kg. 

Od dodatkowego opodatkowania wolne są za
pasy kwasu octowego po,niżej 1 kg. mocy 80%. 

I 

§ 3. Kto w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia posiada zapas kwasu octowego, pod
legający opodatkowaniu, jest obowiązany w prze
ciągu najbliższych trzech dni zgłosić najbliższemu 
organowi kontroli skarbowej ilość i moc kwasu, tu
dzież uiścić przypadającą od tego zapasu akcyzę 
w najbliższej kasie skarbowej bezpośrednio lub też 
przez Pocztową Kas~ Oszczędnościową. 

§ 4. Dodatkowa opłata może być przez właś
ciwą Izbę Skarbową pokredytowaną nie dłużej niż 
na 2 miesiące; od kwoty pokredytowanej należy 
ściągnąć odsetki w stosunku 12% rocznie. 

§ 5. Zaniechanie lub zaniedbanie przepisanego 
zgłoszenia zapasów kwasu octowego podpadają pod 
postanowienia karne §§ 115i 130 ustawy niemiec
kiej o opodatkowaniu spirytusu z dnia 15 lipca 1909 r. 

§ 6. Wykonanie nImeJszego rozporządzenia 
powierza się Ministrowi Skarbu. 

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

Prezes Rady Ministrów: Wito" 

Minister Skarbu: H. Lindt3 

529. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 2 lipca 1923 r. 

l! 

W przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileń· 
ską mocy obowiązującej ustawy o zarobkowem 

pośrednictwie pracy. 

. Na podstawie ustępu 1 art. 5 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad 
Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. N2 26 poz. 213) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dn. 21 paź
dziernika 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy 
(Dz. U. R. P. N2 88 poz. 647) rozciąga się na po
wi aty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i bra
clawski , z tern że terminy oznaczone wart. 5 i16 
tejże ustawy liczyć się mają na obszarze wymie
nionych powiatów od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozpor.ządzenia po
wierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

. \ 

§ 3. Rrzporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą w miesiąc od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Kierownik Ministerstwa Pr!1cy i Opieki Społeclej: 
L. Darowski 

530. 

Rozporządzenie Rady jVUnistrów 
z dnia 2 lipca 1923 roku 

w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowią,wją
cej ustawy o rybołówstwie z dnia 31 paździer· 

nika 1887 r. na obszar Spisza i Orawy. 

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 26 paźdtiernil<a 
1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowią 
zujących na obszarze Spiszej i Orawy, należącym do 
Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. N2 89, poz. 657), za
rządza się co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą ustawy o rybołówstwie 
z dnia 31 października 1887 r. dla Króles twa Galicji 
i Lodom~rji wraz z Wielkim Księstwem Krakowskiem 
(Dz. U. i rozporz. krajowych r. 1890, Cz. IX, N2 37) 
rozciąga się i na obszar Spisz a i Orawy. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza sic; 'Mini strowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo
wiązującą z dniem ogłoszenia. 

Równocześnie traci moc obowiązującą ustawa w~
gierska o rybołówstwie z roku 1888 oraz wszelkie 
rozporządzenia wydane na jej podstawie. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Qościcki 

531. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z ~nia 17 maja 1923 r. 

w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 13 i 62 ustawy z dn. 1 czerwca 
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. N2 47, 
poz. 409) zarządza się co następuje: 

§ 1. F\ż do dalszegQ odwołania zezwala się kon
cesjonowanym sprzedawco,m wyrobów tytoniowych na 
sprzedaż na sztuki papierosów produkcji rządowych 
fabryk. W sprzedaży otwarte być może jedynie jedno 
opakowanie każdego gatunku powyższych papierosów. 

Wobec ninejszego postanowienia ulega odpo
wiedniej częściowej zmianie brzmienie § 15 ustęp 
przedostatni, § 21 ustęp 4 i § 27 rozporządzenia 
z dnia 20 marca 1923 r., normującego prowizorycznie 
przepisy o sprzedaży wyrobów tytoniowych na ob
szarze Rzeczypospolitej PoJskiej (Dz. U. R. P. N2 42 
poz. 285). 
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§ 2. Sprzedawcy wyrobów tytoniowych na obsza
rach województw: warszawskiego, białostockiego, łódz
kiego, lubelskiego, kieleckiego, krakowskiego, lwow
skiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego obowią
zani są utrzymywać stale na składzie wyroby tyto
niowe produkcji rządowych fabryk wszystkich tych 
gatunków, które posiada odnośny rządowy magazyn 
sprzedaży wyrobów tytoniowych, względnie hurtownia 
rejonowa. 

- Przeciw sprzedawcom wyrobów tytoniowych, 
nie stosującym się z własnej winy do postanowień ni
niejszego paragrafu, stosować należy kary przewi
dziane wart. 33 ustęp ostatni ustawy o monopolu 
tytoniowym, z dnia INI 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 47 
poz. 409) a mianowicie w razie skonstatowania prze
kroczenia po raz pierwszy lub drugi grzywnę do 
10.000 mk., w razie zaś powtórzenia się przekroczenia 
po raz trzeci zarządzać będą kompetentne władze 
skarbowe niezależnie od grzywny utratę koncesji. 

§ 3. Oprócz przewidzianych dla przedsiębiorstw 
sprzedaży wyrobów tytoniowych w § § 18, 21 i 24 
rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 42 poz. · 285) godeł państwowych z ńapisami, 
określającemi rodzaj przedsiębiorstwa obowiązani są 
sprzedawcy zamieszczać nad wejściem do lokalu wy
wieszki lub napisy ze swojem imieniem i nazwiskiem. 
Zamieszczanie wszelkich innych napisów lub nazw 
firmy jest wzbronione. 

§ 4. Wydział Skarbowy Województwa Śląskie
go przedłoży Generalnej Dyrekcji Monopolu Tyto
niowego w terminie do końca lipca 1923 r. w 2-ch 
egzemplarzach tabeleryczne sprawozdanie cp do ob
szaru górnośląskiej części województwa Sląskiego, 
analogicznie jak to zarządzono w § 25 (ustępy 1-4) 
rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 42 poz. 285) dla Izb Skarbowych na obszarze 
Zjemi Wileńskiej i województw: nowogrodzkiego, 
poleskiego i wołyńskiego. 

W razie zorganizowania przez Generalną Dy- :: 
rekcję Monopol~ Tytoniowego w Górnośląskiej części 
Województwa Sląskiego rejonowych hurtowni tyto
niowych obowiązywać tam będą te same przepisy, 
~tóre obowiązują w Cieszyńskiej części Województwa 
Sląskiego (§ § 28 i 29 rozporządzenia z dn. 20 marca 
1923 r. Dz. U. R. P. Nr. 42 poz. 285). 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłos zenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

532. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu Ministra 
Przemysłu i Han~lu 

z dnia 7 lipca 1923 r. 

w przedmiocie mnoż.nika celnego normalnego 
i zniżonego. 

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dn. 11 czerw
ca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Ne 51 poz. 314) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Poniżej wyszczególnione towary podlega
ją opłacie da z dopłatą walutową normalną (mnożnik 
celny normalny): 
Poz. tar. celn. 
5 p. 5 a) karczochy, szparagi, kalafiory, kapu

sta brukselska, zielony groszek, zie
lona fasola, zielony bób, sałata i szpi
nak - świeże i suszone, 

6 

7 

9 

11 

13 

14 p. 2 . 

15 p. 1 

b) dynie i arbuzy (kawony) świeże. 
Owoce i jagody: 
1) owoce i jagody świeże, solone, mo-

czone, oprócz oddziel nie wymienionych, 
2) b) pomarańcze i pomarańczki świeże, 
4) winogrona świeże. 
Suszone owoce i jagody niecukrzone, 

jako to: 
1) śliwki bez opakowania lub w opa

kowaniu hurtowem o wadze powyżej 30 kg., 
2) figi, daktyle, rodzynki, koryntk i i t. p.; 

śliwki niewymienione w p. L 
U wag a : Suszone owoce i jagody w opa

kowaniu do pół kilograma, łącznie z wa
gą bezpośredniego opakowania. 
Kapary, oliwki zielone i czarne-suche, 

w słonej wodzie lub w oliwie, w beczkach, 
koszy.kach i t. p. naczyniach niezamknię
tych hermetycznie. 

Orzechy: 
1) orzechy, oprócz oddzielnie wymie

nionych, kokosy, kasztany i chińskie orze
chy ziemne, 

2) migdały w łupinkach i bez, 
3) pistacje. 

U wag a: Orzechy przywożone pez łupi· 
nek lub zawierające więcej niż 50f0 
orzechów łuszczonych opłacają cło z do
datkiem 25%. 
Pasztety i przyprawy do potraw, jako 

to: musztarda, soje, pikle, kapary, oliwki 
czarne i zielone, warzywa i owoce w oc
cie, oliwie lub inaczej przyrządzone; w na
czyniach hermetycznie zamkniętych (z wy
Jątkiem wymienionych w' poz. 24); wszel· 
kie kQnserwy oprócz oddzielnie wymienio
nych; łącznie z wagą bezpośredniego opa-
kowania. . . 
U wag ą I: Do tej samej pozycji należą: 

c kapary, oliwki, ogórki i inne marynaty 
. w occie, w opakowaniu wszelkiego ro

dzaju i podlegają cłu łącznie z wagą 
bezpośredniego opakowania. 

U wag a II: Przyprawy do potraw wy
mienione w niniejszej pozycji, w por
celanowych flakonach i słoikach malo
wanych lub inaczej ozdobionych opła
cają cło od właściwej wagi, a słoiki 
; flakony zals:żnie od materjału według 
poz. 76 p. 3. 
Trufle świeże i suszone oraz grzyby 

w occie, oliwie i słonej wodzie, łącznie 
z wagą bezpośredniego opakowania. 

Wanilja i szafra n. 
U wag a I: Wanilja i szafran tłuczone lub 

sproszkowane opłacają cło według tej 
pozycji z dodatkiem 500;0. 


