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Dziennik Ustaw. Poz. 611 i 612.

611.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

o dodatkach technicznych dla pracowników
kierownictwa pomiarów granicy wschodniej. Na zasadzie art. 11 ustawy o uposażeniu urzęd 
ników i fun kcjonarjuszów państwowych z dnia 13 lipca
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 429) Rada Ministrów postanawia co następuje:

§ 1. Techniczni pracownicy kierownictwa po·
miarów granicy wschodniej, oprócz uposażenia miesięcznego przywiązanego do stanowiska w służbie
państwowej i djet służbowych w pełnym wymiarze
przez cały czas trwania delegacji pobierać będą
specjalny dodatek techniczny w wysokości 50o/Q djet
służbowych
przypadających
do wypłaty każdemu
pracownikowi.
Pracownicy kancelaryjni kierownictwa po-

bierać będą pełne djety, chociażby spowcdowany
podróżą służbową pob yt w miejscowości trwał dłużej
niż 21 dni, nie dłużej jednak niż przez dalsze 42 dni.

. § 3.

z dniem

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
ogłoszenia

z

mocą

obowiązującą

od dnia

1 lutego 1923 r.
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Skarbu: H. Linde

612.
Rozporządzenie

Zapasy spirytusu, jakie w dniu w ejścia
niniejszego rozporządzenia znajdowa ć się
będą na składzie w fabrykaćh wódek i rozlewn iach
spirytusu, czy to w postaci czystej, czy w półfabry
katach łub gotowych wyrobach podlegają dodatko ·
wemu _opodatkowaniu, a m ianowici e spirytus czysty
po 15.000 mk. za litr stustopniowy, zaś gotowe wy roby wódczane po 6.000 marek za litr obj ętości tych
wyrobó'w.
-

§ 2.

w

z dnia 23 lipca 1923 r.

- § 2.

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

Rady Ministrów

z dnia 26 lipca 1923 r.

w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Na mpcy art.· 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r.
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względ 
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. R. P. N2 41 poz. 248) i ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 30 poz. 183) zarządza
siE; co następuje:

życ i e

§ 3.

Dodatkowemu opodatkowaniu wedle norm
w § 2 podlegają również te zapasy wy ·
robów wódczanych, jakie w dniu wejścia w życie ni ·
niejszego rozporządzenia znajdow ać się będ ą we
wszystkich przedsiębiorstwach sprz edaży taki ch wyrobów (hurtowniach, detalicznych sprzedażach, restau racjach i t. p.), dalej zapasy spirytusu i wódek u osób prywatnych, o ile wynoszą więcej niż 5 litrów stu ·
stopniowego spirytusu, wreszcie przesyłki spirytusu
i wódek, które wedle dokumentó w przewoźow y ch
wyslanezostaly przed dniem wejśc ia w życie niniej szego rozporządzenia i w tym dni u lub po tyin ter·
minie podjęte zostaną przez odbiorcę.
okreśłonych

§ 4. Przedsiębiorstwa i osoby wymienione
w §§ 2 i 3 niniejszego rozporządzenia obowiązane
są zgłosić w ciągu 3 dni po wejściu w życie ni ·
niejszego rozporządzenia na piśmie lub protokularnie
w 2 egzemplarzach, a to w b. zaborze rosyjskim
właściwemu urzędowi akcyz i monopolów skarbowych, zaś poza siedzibą tych urzędów właściwemu
inspektorowi kontroli skarbowej, a w b. zaborze ' austrjackim i pruskim w równorzędnych urzędach skarbo·
wych, cały zapas -spirytusu i wyrobów wódczanych, jaki
znajdować się będzie u nich na składzie w -dniu wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia. Odbiorcy posyłek wysłanych przed dniem wejś.cia w -życie niniejszego rozporządzenia, a odebranych po tym terminie
są obowiązani zgłosić je 'w przeciągu 3 dni po od
biorze.
Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co d(
ilości spirytusu względnie wyrobów wódczanych, tu
dzież miejscowości i mi ejsca przechowania zapasów
Przyjmujący zgłoszenie zbada ścisłość dat wnie
sionego oznajmienia oraz potwierdzi na obu e'g zem plarzach oznajmienia dzień zgłoszenia .
§ 5. Postanowienia § 13, 14 i 15 rozporządze 
nia Rady Ministrów z dnia 14 pażdziernika 1921 r.
w prz e dmiocie opQdatkow a nia spi rytusu i wytobów
wód czanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskie j
(Dz. U. R. P. N!:! 86 poz. 628) mają analogiczne zastosowanie co do dodatkowego opodatkowania za pasów spirytusu zarządzonego niniejszem rozporzą
dzeniem.

§ 1. Ustanowiony w § 2 rozporządzenia Rady
ministrów z dnia 7 czerwca 1923 r. w przedmiocie
zmiĘln w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu
§ 6. Wykonanie niniejszego rozporządzeni-~
na obszarze ' Rzeczypospolitej Polskiej (Dz . U. R. P.
N2 59 poz_ 420) podatek spożywczy od jednego stop· porucza się Ministrow i Skarbu.
nia hektolitrowego alkoholu (jednęgo litra stu stop· _
§ 7. Rozporządzenie nin iejsze wchodz i w życie
niowego spirytusu) wyrobionego w gorzelniach rol- z dniem ogłoszeni a na calym obszarze Rzeczyposponiczych. .i w gorzeloiąch Pfzexąpiających owoce pod - litej Polskiej .
nosi się z ' 20.000 na 35~000 mk. a w gorzelniach
Prezes Rady Ministrów: Witos.
przemysłowych 'l 20.300 .na 3?:5qO mk. Gorzelnie
przem~słowe' przerabiające .w./wary na sole p.~tasowe · . M' . t
Skarbu : H. Linde
opłacają akcyzę w wysokoscl 35.000 mk. za htr stu JnIS er
stopniowego spjrytusu . - _

