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Ng 104. Dziennik Ustaw. Poz. 812, ,813 814. 1243 

Ng 87 poz. 680) dotyczące zwrotu opIat pobrarwch od 
piwa wywożonego za granicę zmienia się o tyle, że: 

1) wywożącym piwo zwraca się bez ~lzględu na 
zawartość ekstraktu w pierwotnej brzeczce, 
z której to piwo wyrobiono, za każdy hekto
litr piwa po 200.000 mkp., 

2) wytwórcom piwa zwraca si~ za każdy stopień 
ekstraktu wywiezionego piwa z wytwórni za 
granicę po 40.000 mkp. 

§ 5.. Paragr<lf 5 rozporządzenia Rady ""inistr6w 
z dnia 23 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 87 poz. 680) 
w przedmiocie zmi61n w opodatkowaniu piwa r)a ob
s?arZ,e Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje brzmienie 
następujące: 

"Od piwa sprowadzonego za osobnem zezwo
leniem Ministerstwa Skarbu do b. dzielnicy austrjac
kiej z zagranicy pobiera się oprócz opłaty celnej do
datkową opłatę akcyzową od każdego hektolitra piwa 
i każdego stopQia ekstraktu pierwotnej brzeczki po'ds'ta
wowej po 50.000 mkp., najmniej jednak 800.000 mkp." 

§ 6. Ustanowiony w § 6 rozEorządzenia Rady 
Ministrów z dn. 28 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N5! 87 
poz. 680) p'odatek od piwa na obszarze b. dzielnicy 
pruskiej i na obszarze Województwa Sląskiego ustala 
się w sposób następujący: 

Podatek od jednego hektolitra piwa słabego 
sporządzonego z brzeczki podstawowej, zawierającej 
do 80J0 ekstraktu, wynosi przy produkcji rocznej od 
pierwszych 10.000 hekt9litrów po 360.000 mkp., za 
dalsze 20.000 hektolitrów po 380.000 mkp. powyżej 
30.000 hektolitrów po 400.000 mkp. 

Powyższy podatek oblicza się od piwa pełnego 
o ,~awartości powyżej 8 - 13°10 ekstraktu brzeczki 
podstawowej o 62,5% wyżej, czyli przy produkcji: 
1) do 10.000 hektolitrów po' .• 585.000 mkp. 
2) za dalsze 20.000 hektolitrów po 617.500 " 
3) powyżej 30.000 hektolitrów po • 650.000 .. 
za każdy hektolitr. 

Od piwa mocnego o zawartości powyzeJ 13% 
ekstraktu brzeczki 'podstawowej dolicza się do stopy 
podatkowej, unorl1)owanej dla piwa pełnego, za każde 
dalsze 4°io . ekstraktu brzeczki podstawowej połow~ 
stopy podatkowej ustanowionej dla piwa słabego. ' 

§ 7. Ustanowiony w § 7 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N5! 87 
poz. 680) podatek od warek domowych podnosi się 
do kwoty 125.000 mkp. od hekt9łitra. 

§ 8. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi SkarblI. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze v.:chodzi w życie 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospo
litej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

• 

813. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dn ia 11 października 1923 r. 

W przedmiocie podwyższenia al{cyzy od zapa
łek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 
1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia; zuży
cia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. R. P. Nf! 41 poz. 248) o raz usta
wy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N~ 30 
poz. 183) zarządza si~ co następuje: 

§ t. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 20 września 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Ng 96 poz. 761) podatek od zapałek w wysoJ<ości 
600 mk. podwyższa się na 1.000 mk. od pudelka, 
zawierającego do 60 zapałek. Książeczki z zapa/
karni, zawierające do 30 zapałek, mogą być po dwie 
oklejone jedną opaską podatkową. 

§ 2. Opaski podatkowe (banderole) wykupione 
przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporzejdzenia 
po d:::tychczasowej cenie będą mogły być użyte po 
tym dniu do naklejania na pudełka z zapałkami po 
uprzedniem dopłaceni różnicy pol1)i.ędzy dotychczaso
wą, a podwyżsżoną stopą podatkową, w ' kwocie 
400 mk. 

§ 3. \Vykonanie mnIejszego rozporządzenia 
porucza się }\'\inistrowi Skarbu. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 15 października 1923 r. na całym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

, Minister S~arbu: W. Kucbarski 

814. ' 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 11 października 1923 r: 

w przedmiocie zmian w postanowieniach o opo
datkowaniu kwasu octowego na obszarze Rze

czypospolitej Polskiej. 

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
o regulQwaniu podątkó~ od spożycia, zużycia względ
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. Nil 41 poz. 248) oraz ustawy z dnia 
16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N5! 30 poz. 183) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Ustanowioną w § 1 rozporz.ądzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie 
ujednostajnienia opodatkowania kwasu octowego na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N287 
poz. 681) stopę podatkową podnosi się z kwoty 
12.000 do kwoty 50.000 mk. polskich od kilograma 
kwasu bezwodnego • 


