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na 5.000 mk. od 1 kg. wagi, a od drożdży prasowanych sprowadzanych z zagrani(:y z kwoty 3.000 na
6.000 rilk. od 1 kg. wagi.

543.
Rozporz2l.d zenie Ministra Skarbu

§ 2. Wykoąanie nlniejsEego rozporządzenia poruczZl sic; Ministrowi Skarbu.
l

z dnia 3 lipca 1923 r.

z

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iycie
ogłoszenia na c21łym obszarze Rzeczypospo-

§ 3.

dniem
litej Polskiej.

Prezes Rady Ministrów:
Minister Skarbu:

w z. Qląbiński

H. Linde

w celu wykonania rozporządzenia Rady Mini·
strów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian
w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Na mocy § 10 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P • .N2 68 poz. 527)
zarządza sl~ · có następuje:

§ 1.

542.
Rozporz21dzenie Mini.s tra Skarbu

. .
z dnia 3 lipca 1923 r.
w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 roku w przedmiocie
zmian w postanowieniach ' o opodatkowaniu
drożdży na obszarze Rrzeczypospolitej Polskiej.

Pizedsi~biorstwa trudn i ące si~

sprzedażą

piwa (hurtownicy i detaliczni sprzedawcy), tudzież
zakłady i związki zajmujące si~ rozdziałem piwa dla
swoich członków, wreszcie osoby, przechowujące
piwo należące do powyższych przedsiębiorstw, zakładów względnie
\V ciągu

związków

obowiązane

są

zgłosić

3 dni zapasy w ilości przekraczającej 100 li.trów piwa, pozostające w ich posi21daniu w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 lipca 192:3 r. (Dz. U. R. P. N2 68, poz. 527) celem
dodatkowego opodatkowania, podając prt:ytem miejNa mocy § 2 rozporządzenia Rady Ministrów sce swego zamieszkania względnie miejsce przechoz dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w po- wania plwa. Zapas piwa przekraczający 100 litrów
stanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze ulega dodatkowemu opodatkowaniu w całości t. j.
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 69, poz. 541) bez potrącenia rzeczonych ilości (100 litrów). Dodatkowy podatek wynosi 45.000 marek od hektozarządza sic;, co nast~puje:
litra piwa.
.
Jeżeli zapas piwa znajduje się w dniu wejścia
§ 1., Producenci drożdży prasowanych są obow życie rozporządzenia Rłidy Ministrów z dnia 2 lipca
wiązani przeprowadzić w dniu wejścia w życie roz1923 r. w transporcie, obowiązek zgł oszenia ciąży
porządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r.
(Oz: U. R. P. N2 69, p02. 541) inwentur~ opasek na odbiorcy, a bieg trzechdniowego terminu rozpopodatkowych, pozostały~h na ten dzień , ca.ty zapas' czyna sie: dlań w dniu następnym po dniu, w którym
opasek podatkowych zakupionyc:h po dotychczaso- zapas piwa odebrano. Kontroli Skarbowej przysłu
wych cenach przedłożyć wraz z konsygnacją właści guje prawo sprawdzenia na miejscu, czy zgłoszone
wej Kasie skarbowej do dodatkowego ostemplowania zap asy piwa są zgodne z rzeczywistością.
pieczęcią urzędową i zapłacić różnic~ między do§ 2. Ten sam obowiązek zgłoszenia ciąży rówtychczasową, a obecną . ceną sprzedażną, otrzymany
nież na przedsiębiorstwach browarów w b. zaborze
zaś kwit dołączyć do książki obrachunkowej.
rosyjskim i austrjackim co do zapasów piwa i brzeczki
Kasy Skarbowe są obowiązane pobrać dodClt- piwnej, które znajdywać się będą w ich wytwórniach
kowy podatek, wpisać pobranie tegoż do rejestru i zakładach w dniu wejścia w życie rozporządzenia
dodatkowych opłat od drożdży, dołączyć konsygnacj~ Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. Dodatkowa
do rejestru i wydać wpłacającemu pokwitowanie od- opłata dla browarów b. dzielnicy rosyjskiej i b. dzielbioru, tudzież przestemplowane opaski.
nicy austrjackiej wynosi od tych zapasów różnic~
Kasy skarbowe, którym poruczono sprzedaż między opłatą uiszczoną już poprzednio, a opłatą
opasek podatkowych, winny począwszy od dnia wejścia przypadającą na podstawie § 1 wzgl. 3 rozporządze
w życie na wstępie powołz:riego rozpciZądzenia Rady nia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r.
Ministrów wydawać opaski podatkowe wytwórcom
§ 3. Zgłoszenie wnosi się w trzech egzempladrożdży na
ich zamówienia po nowych cenach,
rzach,
a to:
a wi ę ć 100-gramowe po 500 mk., a 500-gramowe
a)
·w b. dzielnicy rosyjskiej do właściwego Urzędu
po 2.500 mk.
Akcyz i Monopolów względnie poza siedzibą
tych urzędów do. właściwego inspektora kon§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
troli skarbowej,
równocześnie z dniem ogłoszenia wymienionego w § 1
b) w b. dzielnicy atJsŁrjackiej do właściwego Odrozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r.
działu kontroli skarbowej,
Minister Skarbu: H. Linde
c) w b. dzielnicy pruskiej do właściwego urzędu
skarbowego.
Jeden egzemplarz zgłoszenia zwraca się posiadZlczowi zapasu .piwa po zaopatrzeniu potwierdzeniem

