
.. -

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 • 
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§ ' 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po

rucza się fv\in istrowi Skarbu. 

§ 3. ~ozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczy· 
pospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbal'ski 

815. 

Rozporządzenie Rady Min,istr6w 
z dnia 11 października 1923 r. 

W sprawie podwyższenia podatku od zużyc:le 
olejów mineralnych. 

Na zasadzie postanowienia art. 1 I 2 uctaw1 
z dn. 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. NI! 41 poz. 248) 
i art. 1 i 3 ustawy z dn. 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
NI! 30, poz. 183) o regulowaniu podatków od spo· 
łycia, zużycia wzglt':dnie produkcji na obszarze Rzeczy
pospolitej Polskiej zarzZ\dza się co następuje: 

§ 1. Podatek od zużycia oleju mineralnego 
przewidziany w § 2' austr. ustawy z dnia 26 maja 
1882 r. (austr. Dz. U. P M 55) podwyiszony rozpo
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. 
(Dz. U. R. P. Ne 96, poz. 764) zmienia się w na· 
stępujący sposób: 

. e) oleje mineralne o gęstoścI 
do 7500 Ptr. przy + 12 R. 
(+ 150 C.) od 100 kg. . . . 1.000.000 mk. 

b) oleje mineralne o gęstości 
ponad 7500 do 8650 Ptr. przy 
+ 120 R. (+ 150 C.) od 100 kg. 

c) oleje mineralne o gęstości po
nad 8650 do 8850 Rr. przy 
+ 126 R. (+ 15Q C.) od 100 kg. 

d) oleje mineralne o ge:stości po
nad 885° Ptr. przy + 1~ R. 
( + 15° C.), tudzież ropał iwa
sellna od 100 kg.. . 

e) parafina I świece od 100, kg. 
f) asfalt miE:kki, koks i gudron 

(maź) od 100 kg.. • • • • 

700.000 " 

100.000 • 

500.000 • 
600.000 • 

100.000 • 

§ 2. Minister Skarbu uprawniony Jest: 1) do 
obniżenia podatku od zużycia olejów mineralnych, 
wymienionyC:h w § 1 litera a, b, c przeznaczonych 
do por\.Jszania motorów w przemyśle i rolnictwie, do 
oczyszczania szybów naftowych, do nawE'lglanla gazu 
świetlnego, na potrzeby wojska, władz i przedsic:
biorstw państwowych wreszcie, jako środek opałowy, 
rozczyniający lub wyciągowy w przemyśle na wa
runkach określonych już przez Ministra Skarbu, 2) do 
zwalniania wszelkich olejów mineralnych przeznaczo-

nych nft wywóz zagranic~ Rzeczypospolitej w ca
łości lub w czc:ści od podatku od zużycia przewi
dzianego w § 1. 

§ 3. Oleje mineralne wymienione w § 1 przy
wożone z zagranicy lub z obszaru w. m. Gdańsk!'.! 
na obszar Rzeczypospolitej podlegają podatkowi od 
zużycia w wysokości wymienionej w § L 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po' 
rucza sic: Ministrowi Skarbu. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 15 października na całym obszarze 
RZeczypospolitej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

815. 

ROZPOTZfłdzęmie M.inistra Poczt f Telegrafów 
z dn,la 21 września 1923 r. 

w sprawie zwrotu opłat za zaglnlo'net uszko
dzo.ne i obrabowane przesyłki pocztowe w ru

chu wewnętrznym. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 maja 
1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu 
i telefonu (Dz. P. P. P. N244 poz. 310) zarządza sit; 
co nastc::puje: 

§ 1. W razie zaglnf~c::I2ł zwykłej przesyłki "sto
wej, Zarząd pocztowy nie zwraca ani uiszczonych 
opłat za przesłanie ani opłaty reklamacyjnej. 

§ 2. Za zaginion!\ poleconą przesyłk~ listową 
zwraca Zarzl!ld pocztowy tylka opłatę reklamacyjną. 

§ 3. W wypadkach zaginięcia, całkowitego 
zniszczenia lub całkowitego ograbienia listu z podaną 
wartością, paczki z podaną wartośclIł lub paczki bez 
podanej Iwartości zwraca Zarząd pocztowy uiszczone 
opłaty za przesłanie i opłat~ reklamacyjną. Opłaty 
od podanej wartości nIe zwraca. 

§ 4. Opłaty wyszczególnione w § 2 i 3 zwraca 
Zarząd pocztowy tylko w wypadkach w których obo
wiązany jest do wypłaty odszkodowania ZB samą 
przesyłkę. 

§ 5. Zwrócone opłaty pocztowe nie podlegają 
, opłacie stemplowej. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 15 pażdziernik!'.! b. r. i obowiązuje na całym 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Minister Poczt i Telegrafów: Moszczyński 
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