1'(9 69.

-----.~

Dzienf1ik Uśtaw. Poz. 543, 544 i 5-45.

--------------------

§ 3. Zgłaszający winien uiścić przypadaj!lcy dodatkowy podatek w ciągu dni trzech, licząc od dnia
doręczenia wymiaru. Niezapłacony w terminie dodat- kowy podatek należy ściągnąć w drodze przymusowej w sposób, przepisany dla podatków bezpośre
dnich i to wraz z kosztami i odsetkami zwłoki obli·
§ 4. WpłaconE(. kwoty zarachowują kasy skar- czonemi po 1% miesięcznie od dnia płatności.
bowe, jako dodatkowy podatek od piwa.
Kasy Skarbowe obowiązane są zapisać pobrany
§ 5. Podatek oc;! piwa może być przez Izbę , dodatkowy podatek w rejestrze dodatkowych opłat
od kwasu octowego i wydać wpłacającemu pokwl·
Skarbową zakredytowany najwyżej na 3 miesiące
z zastrzeżeniem opłacenia 12% odsetek w stosunku towanie z odbioru.
rocznym.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie równocześnie z dniem ogłoszenia na wstępie powo·
łanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca
z dniem ogłoszenia.
1923 r.
Minister Skarbu: H. Linde Minister Skarbu: H. l.inae

odbioru ze wskazaniem Kasy skarbowej, VI której dodatkowy podatek ma być uiszczony, drugi egzemplarz przesyła się kasie skarbowej, a trzeci przedstawia się władzy skarbowej Ił instancji po uwidocznieniu na nim przypadającej dopłaty.

544.
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545.
Rozporządzenie

z dnia 3 lipca 1923 r.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian
w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu
octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

z dnia 6 lipca 1923 r.

W celu wykonania

Na mocy § 6 rozporządzenia Rady Ministrów
dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego
(Dz. U. R. P. N!~ 68 poz. 528) zarządza się co następuje:
,.
§ 1. Zapasy kwasu octowego, znajdujące się
w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady fł\ini
strów z dnia 2 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. NQ 68,
poz. 528) poza wytwórnią kwasu octowego lub składu
celnego podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w wysokości 3.000 Mk. za 1 kg. kwasu bezwodnego. Od
dodatkowego opodatkowania wolne są zapasy kwasu
octowego poniżej 1 kg. mocy 80%'
Posiadacze podlegających dodatkowemu opodatkowaniu zapasów kwasu octowego winni zgłosić
pisemnie w 3 egzemplarzach cały zapas kwasu octowego w b. zaborze rosyjskim właściwemu inspektorowi kontroli skarbowej, a w b. zaborze austrjackim
i _pruskim najbliższemu oddziałowi kontroli skarbowej; podając wagę i moc kwasu octowego, tudzież
miejscowość i miejsce przechowania tegoż.
Odbiorcy posyłek kwasu octowego, wysłanych
przed dniem wejścia w życie na wstępie powołanego
rozporządzenia Rady Ministrów, a odebranych po
tym dniu obo wiqzani są zgłosić je powyżej wymienionym ur;~Gdom \V pr z eciągu 3 dni po odbiorze.

z

zbada ścisłość dat
wniesionego zgłoszenia, potwierdzi na wszystkich
egzemplarzach zgłoszenia dzień zgłoszenia, kwotę należnego dodatkowego podatku i kasę skarbową,
w której należy uiścić ten podatek.
Jeden egzemplarz zgłoszenia zwróci ten organ zgłaszającemu, drugi prześle kasie skarbowej,
a trzeci po wpisaniu doń daty uiszczenia podatku
prześle w drodze służbowej Izbie Skarbowej. _/

§ 2.

Przyjmujący zgłoszenie

II Ministra Skarbu

w celu wykonania ustawy z dnia 14 maja 1923 r.
w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego (Dz. U. R. P . .N'!? SB, poz. 412), zawierające przepisy o komisjach szacunkowych i od·
woławczych, tudzież o przedstawicielach płatników.
Na mocy art. 126 ustawy z 'dnia 14 maja 1923 r.
w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego

(Dz. U. R. P. N~ 58, poz. 412) zarządza się co na'
stępuje:

Do art. 58 i 60.

§ 1. Ilość komisji szacunkowych i odwoław
czych, miejsca ich urzędowania. okręgi terytorjalne,
liczbę członków każdej komisji jakoteż przedstawicieli płatników, powoływanych do ud z iału w lustracji
przedsiębiorstw, podaje tablica, załączona do niniejszego paragrafu.
Do art. 59 i 60.

§ 2.

Do przedstawienia list, o których mowa
drugiej art. 59 i w częś c i drugiej art. 60,
si~ w roku 1923 nast~pujące ' instytucje,
organizacje i zrzeszenia:
części
powołuje

w

R.

W b. d z i e I n i c y r o s y j s k i e j.

1) Związek Centralny Polskiego Przemysłu , Górnictwa, Handlu i Finansów,
2) Stowarzyszenie Kupców Polskich,
3) Centralę Związku Kupców,
4) Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polsklem,
5) Centralny Związek Rzemieślników Żydów
w Polsce,
6) Związek PoJskich Stowarzyszeń Spoży w~ ów,
7) Rady F\dwok21c'-<ie,

f)

