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Dziennik Ustaw. Poz. 810, 811 i 812.

810.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia, 11 października 1923

812.
Rozporządzenie

r.

z dnia 11

w ' sprawie podw'yższenia podatku spożywczego
od cukru na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Na zasadzie postanowienia art. 1 i 2 ustawy
z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. NI! 41 poz. 248) i art. 1
oraz 3 ustawy z 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 30, poz. 183) o regu lowaniu podatków od spoży
cia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej zarządza si~ co następuje:

§ 1. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N259,
poz. 419) podatek spoż~w~zy o~ ~ cukru podwyż
sza się z dotychczasowej Kwoty ~80.000 mk. na
4.000.000 rnk. od 100 kg. cukru wagi netto.
§, 2 •. Wykonanie niniejszego
Ministrowi Skarbu.

rozporządzenia

po-

ruczasię

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 15 październiką 1923 r. i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej.
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister. ' Skarbu: W. Kucbal'slci
.
/

811.
. R~zporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 października 1923 r.

w przedmiocie podwyższenia akcyzy od. w.ina
musuj ącego na obszarze RzeczypospolItej
Polskiej.
Na mocy ustawy z dnia 10 maja 1921 · r. o re·
gulowaniu podatków o~ spożycia, .zu~ycia l ~~ględnie
produkcji na obszarzeRzeczypospohtej PolsKieJ (Dz. U.
R. P. N2 41, poz. 248) oraz ustawy z dn. 16 marca 1923 r.
(Dz. U. R. P. NI! 30, ROz. 183) zarządza się co następuje:

6. 1. Ustanowione w § 1 rozporządzenia Rady
JV\inisb-ów z dn. 2 października 1923 r. w przedmiocie
podwyższenia akcyzy od wina · musującego na ob szarzeRzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N!~ 102,
poz. 798) stopy podatkowe podnosi się dla wina
musującego winogronowego z 100.000 na 300.000 mk.,
a dla wina musującego owocowego z 50.000 na
100.000 mk. .
\
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z Elniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Równo~ześ~je uchyla si~ rozporządze
nie z . dnia 2 patdzJermka 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 102, poz. 798).
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister SkarbU! W. Kucharski

\

NI! 104.

Rady Ministrów

października

1923 r.

..,

vi przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
Na mocy art. 2 z ustawy z dnia 10 maja 1921 r.
o regulowaniu podatków od spożyCia, zużycia względ
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. R. P. NI! 41 poz. 248), oraz ustawy z dnia
16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 30 poz. 183) zarządza si~ co następuje:

§ 1. Ustanowioną w § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie
zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. NI! 87 poz. 680)
opłatę akcyzową od słodu przerabianego na piwo
w b. dzielnicy rosyjskiej podwyższa się z kwoty
192.000 do kwoty 480.000 mk. polskich od każdych
16,38 kg. (1 puda) wagi słodu, przeznaczonego do
przeJóbki na piwo.
Opłatę akcyzową, jaką uiszczać mają browary
puerabiające w ciągu roku nie więcej niż 32.760 kg.
(dwa tysiące pudów) siadu, podwyższa si~ z kwoty
160.000 do kwoty 400.000 mk. polskich od każdych
16,38 kg. Gednego puda) wagi slodu.
§ 2. Ustanowioną w § 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P.
NI! 68 poz. 527) opłatę akcyzową od piwa sprowadzonego za osobnem zezwoleniem fv\inisterstwa Skarbu do b. dzielnicy rosyjskiej z zagranicy podwyższa
się z kwoty 320.000 do kwoty 800.000 mk. od każ
dych 100 litrów piwa.
§ 3. Ustanowioną w § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie
zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. ~. N2 87 poz. 680)
opłate: akcyzową od brzeczki piwnej, określoną od
hektolitra tej brzeczki i od każdego stopnia ekstraktu
zależnie od rozmiarów rocznej produkcji browaru
na -qbszarze b. dzielnicy austrjackiej podwyższa się,
jak następuje:
.
a) dla browarów przerabiających do 10.000 hektolitrów piwa z kwoty 18.400 d? kwoty
46.000 mkp.,
b) dla browarów przerabiających do 30.000 hektolitrów piwa z kwoty 18.800 do kwoty
47.000 rokp.,
.
c) dla browarów przerab i ających do 50.000 hektolitrów piwa z kwoty 19.200 do kwoty
48.000 mkp.,
.
d) dla browarów przerab iających do 70.000 hektolitrów piwa z kwoty 19.600 do ' kwoty
49.000 mkp.,
e) dla browarów przerabiaj ących ponad 70.000
hektolitrów piwa z kwoty 20.000 do kwoty
50.000 mkp.
.
§ 4. Postanowienia § 4 rozporządzenia Rady
MInistrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P.

-,

