..
stanowiącej załącznik rozporządzenia

Rady Ministrów
z dnia 14 listopada 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania wina musującego na obszar.ze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 95,
.poz. 100).
.

.

§ 5.

rucza·

Wykonanie niniejszego
Ministrowi Skarbu.

się

rozporządzenia

po-

§ 6. Rozporządzenie . niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 15 października 1923 r. na całym obszarze Rze~zypospolitej Polskiej.
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Skarbu: W. Kuc1;G1'ski

799.
Rozporządzenie

Ministra Skarbu

września

z dnia 24

1923 r.

w przedmiocie nowego unormowaniazwroŁu
kos~tów nakia'du tytoniowych opasek monopolowych.
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 czerwca
1922 r. o monopolu tytoniowym · (Dz. U. R. p; N2 47

poz. 409), zmieniając cz;:;ściowo rozporządzenie Ministr<'l Skarbu z dnia 3 marca 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 34, poz. 225), oraz z dnia 10 lipca 1923 (Dz. U.
R. P. N2 73, r:oz. 570) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustanowiony w·· § 3 ust. 3 rozporz~dzenia
Ministra Skarbu z dn. 3 marca 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 34 poz. 225) zwrot Kosztów nakładu opasek monopolowych, przemaccinych do oklejani<:J wyrobów
tytoniowych, ustala się, począwszy od 1 p a ździerni
ka 1923 r., w wysokości mk. 150 (sto pięćdziesiąt)
za jedną opaskę.
§ 2...

z dniem

N2 102.

Dziennik Ustaw. Poz. 798, 799, 800 i 801.

·1218

Rozporządzenie

niniejsze wchodzi w

§ 2. Opłaty wywozowe od drzewa Iiściaste~o
nieobrobionego będą pobierane w wysokości 40/0
zysku wywozowego.
§ 3.

Minister Sk1lfbu: W. Kuc1;arski
Minister Przemysłu i Handlu: Szyd/owski

801.
Rozporządzenie

z dnia 3

800.
Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z· Ministrem Przemysłu i Handlu

z dnia 29

września

1923 r.

opłat wywozowych odwywoliściastego nieobrobionego.

o wprowadzeniu

Na podstZlwil~ artykułu 18 ustawy z dnia 15 lipca 1920 roku o obrocie towarowym z zagranicą (Dz.
U. R. P. N2 79, poz. 527) i po zasiągnięciu zdania
Główne go Urzędu Przywozu i
ywozuzarządza się
co następuje:

§ 1.

Ustanawia

Pozycja taryfy .
celnej:

się opłaty

wywozowe od:

Nazwa towaru:

Drzewo liściaste, .
a) faszyny, trzaski, szczapy i c.hróst,
. b) bierwiona (okrąglaki) I , że rdzie,
c) kłody i klo<:e.

;;8 p. l-a, b, c

. '"'

§ 4. Rozporządzen i e niniej sze stosuje się do
tranzcKc.ji wywozowych zawartych po 31 sierpnia
1923 · r. i wchodzi -w życie z dniem ogłoszenia.

życie

f.'\inister Skarbu: W. Kucbarski

zarządzenia § 1 niniejszego rozrozporządzenia Ministra Skarbu,

i Ha.ndlu oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. N2 57 poz. 365)
zmienionego rozporządzeniami Ministra Skarbu w po, rozumieniu z fV\inistrem Przemysłu . i ~andlu z dnia
28 mc;rca 1922 r. o wprowadzeni u opłat wywozowych
od wywozu jaj (Dz. U. R. P. N2 28 poz. 230), z dnia
23 października 1922 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu gęsi (Dz. U. R. P. N2 97 poz. 893),
z dnia 27 stycznia 1923 r. o wprowadzenIu opłaty
wywozowej od cukru (Dz. U; R. P. N2 11 poz. 74),
z dnia 16 maja 1923 r. o wprowa dzeniu' opłat wywozowych od wywozu drzewa ig :astego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz. U. R. P. N2 54 poz. 381),
z dnia 7 czerwca 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu prosa, gryki, fasoli, · grochu
oraz drobiu bitego i żywego (D z. U. R. P. N2 61
pOl. '457) oraz z dnia 30 sierpnia 1923 r. o wprowadzeniuopł at wywozowych od wy wozu otrąb jęcz
miennyc.h (Dz. U. R. P. N.2 100 pez. 787) po wyrazach ~opłat od wywozu" dodaje sic:: wyrazy "drzewa
liściastego nieobrobionego ".

ogłoszenia.

zu drzewa

Wskutek

porządzenia w § 1
Ministra Przemysłu

Ministra Skarbu

października

1923 r.

celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 pa.i dziern ika 1923 r. w przedmiocie podwyższenia altcyzy od wina musującego na o b szarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W

rozporządzenia Rady Ministrów
października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze

Na mocy § 5

z dnia 2

Rzeczypospolitej Polskiej
poz. 798) zarządza się co

(Dz.

U.

R. P. N2 102,

następuje:

Dodatkowy I!odatek.

§ ·1. · 1)
wejścia

Wino musujące, znajdujące się w dniu

życie
rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia 2 października 1923 r. poza wytwórnią wina
musującego lub składu celnego, podle{ja dodatkowemu opodatkowaniu w wymiarze podanym w ustę-

w

pie 4.
.
2) Do win musujących, podlegających · dodatkowemu podatkpwi należą wszystkie wina, wina
owocowe (wina z owoców i jagód), napoje zawierające wino owocowe o zawartości alkoholu ponad
jeden procent obj~tości, z ' których przy otworzeniu
flaszki uchodzi, burząc si~ kwas węglowy.

,

