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§ 1. Ustaloną w § 1 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian 
w postanowi·eniach o ópodat1wwaniu drożdży na ob
sząrze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N269, 
poz. 541) opłatę akcyzową od drożdży prasowanych 
produkcji krajowej podnosi się z kwoty 5.000 mk. 
na 20.000 mk. od jednego kilograma wagi, a od 
drożdży prasowanych sprowadzanych z zagranicy 
z kwoty 6.000 mk. na 24.000 mk. od 1 kilograma wagi. 

§ 2. Wykonanie niniejszego ro~porzZłdzenia po
rue~~ ~i"l Ministrowi Skarbu. 

§~. fłozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dllięrn 1 października '1923 r. na całym obszarze . 
Rzeczypo~PQlitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Kierownik fllinisterstwa Skarbu: B. Markowski 

763. 
Rozporz:ąd~enie Rady Ministrów 

]. dnia 20 września 1923 r. 

O pOdwyższeniu podatku spożywczego od soli 
jadainej m;l obszar~e wQjewództwa poznań
skiego, PQmor$kiegp i C~l1ści województwa 

śląskiego. 

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z 10 maja 1921 r. 
(Dz. U. R. P . .N2 41 poz. 248) tudzież art. 1 ustawy 
z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 70 poz. 182) 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względ
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządza się 1;0 następuje: \ 

§ 1. PrzewldziBri'" w § 2 niemieckiej ustawy 
Z 12 października 1867 r. (Dz. U. Rz. str. 41) obo
wi~llJjącł)j na obszerze województwa poznańskiego, 
pom.orskiego i części województwa śląskiego-opłat<::: 
spożywczą od soli jadalnej podwyższa się z pierwot
nych 2 talarów na kwotę: a) 200.000 marek pol
skich Q~ <:entnara czyli 50 kg. względnie do kwoty 
400.000 mk. polskich od 100 kg. soli warzonki, tu
cb;ież b) nu kwotę 250.000 mk. poiskich od centnara 
qyli 50 kg. względnie do kwoty 500.000 mk. polskich 
ad 100 kg. soli kamiennej. 

Należność kontrolną, przewidzianą w § 20 po
wyższej ustawy niemieckiej, podwyis7.i! si€; Z 2 srebr
nych grO$ZY wzglądnie 7 kl'. od centmIra czyli 50 kg. 
na 500 marek od 100 kg. 

§ 2. Minister Skarbu uprawniony jest do zwol
nienia w c::ałości lub W części od opłaty spożywczej 
wymienionej w § 1 niniejszego rozporządzenia soli 
przeznaczonej n~ wywóz poza obszar województwa 
pOi:flańskiego i pomorskiego. 

§ 3. Wszelkie grzywny przewidziane w nie
mieckiej ustawie l 12 paidziernlka 1867 (Dz. U. Rz. 
str. 41) w stałych względnię cyfrowo oznaczonych 
kwotach podwyższa się niniejszem 5.000-krotnie. 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporzó!ldzenia po
rUUQ sit: Ministrowi Skarbu. 

§ 5. Roz:porzltdzenie niniejsze obowiązuje od 
. ela 1 października 1923 r. Hm obszarze województwa 

poznańskiego, pomorskiego \JI górnośląskiej cz~śd 
województwa śląskiego. 

Prezes . Rady Ministrów: Witos 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 

164. 
Rozp6rządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 września 1923 roku 

W sprawie podwyższenia podatku od zużycia 
olejów mineralnych. 

Na zasadzie postanowień art. l ' i 2 ustawy 
z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. Ne 41 poz. 248) 
i art. 1 i 3 ustawy z 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
}fe 30 poz. 18~) o regulowaniu podatków od spoży
cia, zużycia wzgle:dn!e produkcji na obszarze Rze
czypospolitej Polskiej zarządza I sl~ co nasŁt;puje: 

§ 1. Podatek od zużycia oleju mineralnego 
przewidziany w § 2 au str. ustawy z dnia 26 maja 
1882 r. (a u str. Dz. U. P .. M! 55) podwyższony rozpo
r4~dzeniem Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1923 r. 
(Dz. U. R. g. Ne 59 poz. 421) zmienia się w nast~
pujący sposób: 

a) oleje mineralne o gęstośt; i do 
750° Hr. przy+ 12° R. (+ 15°C,) 
od 100 kg.. . . . . . . • 700.000 mk. 

b) oleje min eralne o gęstości ro
nad 750° do 865° Ar. przy + 12 R. 
(+ 15° c.) od 100 kg.. . . • 500.000" 

c) oleje mineralne o gęstości ro
_ nad8ó50do885°Ar.przy+12 R. 

(+ 15° c.) od 100 kg.. . .• 60.000" 
dl o leje mineralne o gęstości po

nad 8850 Ar. przy + 12° R. 
(+ 15° C.), tudzież ropa i WQ-

selina od 100 kg. . . . . • 300.000" 
e) parafina i świece od 100 kg. • 400.000 II 

f) asfalt miękki, koks i gudron 
(maż) od 100 kg. • • . . • 60.000. 

§ 2. Minister Skarbu uprawniony jest 1) do 
obniżenia podatku od zużycia olejów mineralnych, 
wymienionych w § 1 litąra a. b. Co przeznaczonych 
do poruszania moŁorów w przemyśle i rolnictwie do 
oczyszczenia szybów naftowych, do nawE:glania gazu 
świetlnego, na potrzeby wojska władz i przedsi~
biorstw państwovlych wreszcie, jako środek opałowy, 

. rozczyniający lub wyciągowy w przemyśle na wąrun
kach określonych już przez JViinistra Skarbu, 2) do 
zwalniania wszelkich olejów miner~lnych przezn~czo
nych na wywóz za granic~ Rzeczypospolitej w ca
łości lub w cz~ści od \, podatku od zużycia przewi
dzianego w § 1. 

§ 3. Zapasy oleJu mineralnego wymienionego 
w § 1 pod lit. a) i b), znajdujące się poza rafinerja
mi nafty 0/ il ości ponad 100 kg., podlegają zgłosze
niu i dodatkowemu opodatkowaniu w ciągu pi~ciu 
dni wedle stanu z dnia 1 pażdziernika 1923 r. 

. . 
§ 4. Oleje mineralne wymienione w § 1 przy

wożone z zagranicy lub z obszaru w m. Gdańska 
na obszar Rzeczypospolitej podlegają podatkowi od 
zużycia w wysokości wymienionej w § 1 • 

.. 


