N!! 114.

§ 2.

915.
Rozporządzenie

~ucza się

Rady Ministrów

z dnia 8 listopada 1923 r.
VI

przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapana obsz.arze Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady
"'~inistró\V z dn ia 11 października 1923 r. (Dz. U. R. P.
N~ 104, poz. 813) podaŁek od zapa!.=k w wysokości
1.000 mk. podwyższa się na 3.000 mk. od pudełka
zawieraj1lcego do 60 zapałek. Książeczki z zapałka
mi, zawierające do 30 zapałek, mogą być po dwi.e
oldejone jedną opaską podatkową.

rozporządzenia

po-

Prezes Rady Ministrów: Witos
MillisŁer

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja
1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia
względnie produkcji na obszarze
Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. R. P. N!! 41, poz. 248) oraz ustawy
z dnia 16 marca 1923 roku (Dz. U. R. P. N!! 30,
poz. 183) zarządza się co następuje:

§ 1.

Wyl<onanie niniejszego
Ministrowi Skarbu.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 12 listopada 1923 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

łek

Skarbu-: W. Kuc{)arskl

917.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 8 listopada 1923 r.

przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatl{owaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.

VI

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r.
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie
produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. R. P. N2 41 poz. 248), or,az ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 30 poz. 183) zarządza
się co następuje:

§ 2. Opaski podatkowe (banderole) wykupione
dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia
po dotychczasowej cenie znajdujące się w fabrykach
zapałek i to tak nalepione już na pudełkach w ma- .
§ 1. Ustanowioną w § 1 rozporządzenia Rady
gazynach fabryki jak i nie nalepione podlegają dodat- Ministrów z dn. 11 października 1923r. w przedmiokowej opłacie w kwocie 2.000 mk.
cie zmian w opodatko waniu piwa na obszarze Rze·
§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po- czypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 104 poz. 812)
opłatę akcyzową od słodu przerabianego na piwo
rucza się Ministrowi Skarbu.
.
w b. dzielnicy rosyjskiej podwyższa się żkwoty
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wc_hodzi wżycie 480.000 do kwoty 1.440.000 mk. polskich od każdych
z dnieni 12 listopada 1923 r. na całym 'Obszarze Rze- 16.38 kg. (1 .puda) wagi słodu, przeznaczonego do
czypospolitej Polskiej.
przeróbki na piwo.
Opłatę akcyzową, jaką uiszczać mają browary
Prezes Rady Ministrów: . Witos
przerabiające w ciągu roku nie więcej niż 32.760 kg.
(dwa tysiące pudów) słodu, podwyższa się z kwoty
Minister Skarbu: W~ J>ucbarski
400.000 do kwoty 1.200.000 mk. polskich od każdych
16.38 kg. (jednego puda) wagi słodu.
przed

,.
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Dziennik Ustaw. Poz. 915, 916 i 917.

916.
Rozporządzenie

Rady Minis,t rów

z dnia 8 listopada 1923 r.

w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 mai.a 1921 r.
o regulowaniu podatków od spożycia , zużycia względ
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. R. P. N2 41 poz. 248) oraz ustawy z dnia
16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N:! 30 poz. 183) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustanowioną w § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 pa ździernika 1923 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
R. P. N!! 104 poz. 814) stopę podatkową podnosi się
z kwoty 50.000 do kwoty 120.000 mk. polskich od
kilograma kwasu bezwodnego.

lo

§ 2. Ustanowioną w § 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 października 1923 r. (Dz. U. R. P.
N!! 104 poz. 812) opłatę akcyzową od piwa sprowa~
dzonego za osobnem zezwoleniem Ministerstwa Skarbu do b. dzielnicy rosyjskiej z zagranicy podwyższa
się z kwoty 800.000 do kwoty 2.400.000 mk. od każ·
dych 100 litrów piwa.
§ 3. Ustanowioną w § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N!! 104 poz. 812)
opłatę akcyzową od brzeczki piwnej. określoną od
hektolitra tej brzeczki i od każdego stopnia ekstraktu
zależnie od r.ozmiarów rocznej produkcji browaru na
obszarze b. dzielnicy austrjackiej podwyższa się jak
następuje:
.
a) dla browarów przerabiających do 10.000 hekt.
piwa z kwoty 46.000 do kwoty 138.000 mkp.
b) dla browarów przerabiających do 30.000 hektolitrów piwa z kwoty 47.000 do kwoty
141.000 mk. polskich.
c) dla browarów przer a biających do 50.000 hek·
to litrów piwa z kwoty 48.000 do kwoty
144.000 mk. polskich.

