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b) odnośnie gmin Rabcze, Bogrówka, Dźwi 
niacz, Grabowiec, Jabłonka , Kosmacz, Kryczka , 
Krzywiec, Majdan, Manasterczany, Maniawa, Marko
wa, Porohy, Przysłup, Rakowiec, Rosulna, S ołotwina, 
Starunia, Zarzecze i Żuraki - urzędowi skarb owemu 
w Nadwórnej. 

c) odnośnie gmin Horocholina, Iwanikówka 
i Pochówka - I urzędowi skarbowemu w Stanisła
wowie, 

d) odnośnie zaś gmin Bohorodczany, Bohorod
czany Stare, Chmielówka, Głębokie, Chlebówka, 
Hryniówka, Lachowce, Lesiówka, Łysiec, Łysiec 
Stary, Niewoczyn, Posiecz, Sadzawa i Stebnik -
II urzędowi skarbowemu w Stanisławowie. 

§ 4. Istniej ące dotychczas przy urzędach skar
bowych w Stryju, Nadwórnej oraz I i II w Stanisła
wowie komisje szacunkowe do spraw podatku do
chodowego i do spraw podatku przemysłowego znosi 
się a w miejsce ich tworzy się nowe komisje szacun
kowe do spraw podatku dochodowego i do spraw po
datku przemysłowego, każdą w składzie 10 członków 
i tyluż zastępców, po jednej komisji dla każd ego po
datku przy każdym z wymienionych wyżej urzędów. 

§ 5. Rozporządzenie n iniej sze wchodzi w ży
ci e z dniem 1 kwietnia 1932 r. 

M inis ter Skarbu : Jan Piłsudski 

198. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dni a 9 marca 1932 r . 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku docho
dowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym 

izby skarbowej w Poznaniu. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lip
ca 1919 r. o tymcz asowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art. 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej rozporządzeniem Ministra Sk arbu z dnia 
30 kwietnia 1925 r . (Dz. U . R P. Nr. 58, poz . 411) 
i art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o par\stwo
wym podatku przemysłowym (Dz. U. R P. Nr. 79, 
poz. 550) zarządż.am co następuje: 

§ 1. Istniejące w okręgu administracyjnym iz
by skarbowej w Poznaniu urzędy skarbowe w Ostrze
szówie, Odolanowie, Koźminie, Pleszewie, Strzelnic , 
Śmiglu i Grodzisku znosi się a ich agendy przekazu
je się: 

a) urzędu skarbowego w Ostrzeszowi e 
urzędowi skarbowemu w Kępnie , 

bJ urzędu skarbowego Vi Odolanowie - urzę
dowi skarbowemu w Ostrowie, 

e) urzędu skarbowego w Koźminie - urzędo
wi skarbowemu w Krotoszynie, 

d) urzędu skarbowego w Pleszewie - urzędo
WI skarbowemu w Jarocinie, 

e) urzędu sk arbowego wStrzelnie - urzędowi 
skarbowemu w Mogilnie, 

f) urzędu skarbowego w Śmiglu - urzędowi 
skarbowemu w Kościanie, 

g) urzędu skarbowego w Grodzi'sku - urzędo~ 
W l skarb 0wemu w Nowym Tomyś l u. 

§ 2. Istniejące dotychczas przy zniesionych 
urzędach skarbowych komisje szacunkowe do spraw 
p odatku dochodowego i do spraw podatku przemy
s łowego zn.osi się. 

§ 3. Istnie j ąc e dotychczas przy urzędach skar
bowych w Kępnie , Ostrowie, Krotoszynic, Jarocinie, 
Mogilni e, Kościanie i Nowym Tomyślu komisje sza
cunkowe do spraw poda tku dochodowego i do 
spraw podatku przemys ł owego znosi się a w miejsce 
ich tworzy się nowe komisje szacunkowe do spraw 
podatku dochodowego i do spraw podatku przemy
s ł owego, każdą w składzie 10 członków i tyluż za
stępców, po jednej komisji dla k ażdego p od a tku przy 
każdym z wymienionych wyżej urzędów. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wcl:odzi w ~y
cie z dniem 1 kwietn ia 1932 r. 

Minister Skarbu: Jan Pilsudski 

199. 

ROZPORZ.t\DZENIE MINISTRA SKARBU 

z dni a 15 marca 1932 r. 

VI sprawie zmian w o:gani.zacji urzędów skarbowych 
akcyz i monopolów państwowych w okręgu admini

stracyjnym izby skarbowej w Poznaniu, 

Na pods tawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz . P. P. · P. Nr. 65, poz. 391) zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. I stnie j ący w okręgu administracyjnym 
izby skarbowej w Poznaniu urząd skarbowy akcyz 
i monopolów p aństwowych w Jarocinie znosi się 
a jego ugendy przekazuje się urzędowi skarbowemu 
akcyz i monopolów państwowych w Ostro wie. 

§ 2. Si edzibę urzędu skarboweg =, akc)'Z i mo~ 
napojów pań s twowyc i1 V-I RogGźn ~ e l ' rzenosi się do . 
Wągrowca. Dotychczasowy zakres teryto rja ln y dzia
ł a nia lego urzędu nie ulega zmianie. 

§ 3. Eozporządzenie nin ie jsze wchodzi w -ży
cie z dni em l kwietnia 1932 r. 

Minister Skarbu: Jan Pi!sudski 

200. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z ·dnia 19 marca 1932 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw We
wnętrznych i Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany 
rozporządz9nia z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego 
w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu 

spirytusowym. 
" 

Na podstawie art . 96 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o mo-
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nopolu spiryt~sowym (Dz. U. R. P. Nr. 32,poz. 289) 
zarządza się co następuje: 

- § 1. W rozporządzeniu z dhia 7 lutego 1928 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 556), zmieniciriem rozporzą
dzeniami z dnia 20 grudnia 1929 r. (Dz. U. R. P. 
Nr.,' 89, poz. 670) i z dnia 12 listopada 1930 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 79, poz. 621), wprowadza się dalsze 
zmiany wyszczególnione w §§ 2 do 18. 

§ 2. § 35 otrzymuje brzmienie następujące: 
.. , .. ,,1) Dozwolony zanik magazynowy w rektyfika

cją.ch, · wolnych składach spirytusu i gorzelniach prze
mysl'ówych obliczą się jako odsetek .od pości spiry
tusu -faktycznie magazynowanych, czyli od sumy co
d.·dennych pozostałości według zapisów ksiąg maga
zynowych, a mianowi~ie: 

przy magazynowaniu su- a) zmlennem .,.--: O,O02 ?6 
rówki w zbiornikach: b) stałem - 0,001 % 

przy magazynowaniti su- a) zmiennem - O,O06 ~~ 
rowki w beczkach: b) stalem - 0,003 96 

przy magazynowaniu a) zmiennem - 0,003 % 
_ rek tyfika tu wszelkich b) sŁałem - 0,0015 % 

gatunków w zbiorni-
kach: 

przy magazynowaniu a) zmiennem - Om 96 
rektyfikatu wszelkich b) stałem - 0,005 % 
gatunków w beczkach: 

Dla ustalenia ilości stale magazynowanych 
przyjmuje się z danego okresu kwartalnego (kalenda
rzowego) najmniejsżą dzienną pozostałość, uważając 
ją za ilość stale magazynowaną w danym kwartale. 
Dla obliczenia dozwolonego zaniku usŁala się: al su
mę codziennych pozostałości dla spirytusu stale ma
gazynowanego, mnożąc naj mniejszą dzienną pozosta
łość przez faktyczną ilość dni danego kwartału; bl 
sumę codziennych pozostałości dla spirytusu przy 
magazynowaniu zmiennem przez odjęcie od całkowi
tej sumy książkowej dziennych pozostałości spirytusu 
w danym kwartale sumy dziennych pozostałości, wy
prowadzonej dla spirytusu stale magazynowanego 
(punkt a). Do sum wyprowadzonych w ten sposób 
stosuje się odpowiednio normy dozwolonego zaniku 
przy magazynowaniu stałem, względnie zmiennem. 
O ile w danym kwartale okaże się ,że jedna lub wię
cej dziennych pozostałości równa się zeru,oznacza to, 
że w danym okresie stałego magazynowania nie było 
iw · tym wypadku do całkowitej sumy książkowej 
dziennych pozostałości stosuje się normę, przewidzia
ną dla magazynowania zmiennego. 

2) Niezależnie od norm, przewidzianych w ust. 1 
nin1ejszego paragrafu, uwzględnia się jako dalszy za
nik na zlew 0,15 % ilości spirytusu, wydanych z ma
gazynu i wywiezionych z przedsiębiorstwa, przyjmu
jącte ilości zgodnie ze świadectwami przewozowemi; 
dodatkowy ten zanik uwzględnia się w jednakowej 
normie (O,15 76 ) niezależnie od gatunku spirytusu. 

3) Przy każdej rewizji magazyn6wobliczenie 
dozwolonego zaniku magazynowego. oraz porówna-

. nie go z faktycznym ubytkiem naldy uskuteczniać, 
biorąc pod uwagę normy dozwolonego zaniku oraz 
rzeczywiste ubytki od początku roku obrachunko
wego, Przy obliczaniu dozwolonego zaniku dla za
koilczonych okresów kwartalnych należy przyjmo-

wać normy magazynowania stałego oraz zmiennego 
zgodnie z przepisem ust. 1 niniejszego paragrafu,dla 
okresów zaś krótszych -niż kwartalne należy przyj
mować wyłącznie normy magazynowania zmiennegO. 

4) Dla surówki lub rektyfikatu, magazynowa~ 
nych w gorzelniach rolniczych, ustanawia się dozwo;' 
lony zanik magazynowy w wysokości 0,4 % ilości spi
rytusu przyjętych w ciągu roku obrachunkowego dó 
magazynu łącznie z pozostałością na początku kai
degoróku ' obrachunkowego. 

I -

§ 3.W § .37 ustęp 1 otrzymuje brzmienie na
stępujące: 

,,1) Dozwolony zanik rektyfikacyjny ustala się, 
niezależnie od typu aparatu do oczyszczania, w wy
sokości O,85 ?(; ilości surówki, wziętej na aparat do 
oczyszczania. Podana norma zaniku służy na pokry
cie normąlnych strat aparatowych, powstałych tak 
przy oczyszczaniu wziętej na aparat surówki, jak 
i przy ewentualnym powtórnym przerobie niższych 
gatunków rektyfikatu, otrzymanych z tej samej su
rówki". 

§ 4. Przykłady, podane we wzorach Nr. 17 do 
§ 221, Nr. Nr. 28, 29 i 30 do § 277, skreśla się. 

§ 5. W § 331 zastępuje się słowa "patentu ak
cyzowego" słowami "uiszczeniu opłaty patentowe}". 

§ 6. § 342 uzupełnia się nowym ustępem o na
stępującem brzmieniu: 

,,4. Fabryki wódek mogą za zezwoleniem Mi
nistra Skarbu i pod warunkami kontroli przez niego 
określonemi odstępować wyroby, wymienione' w 
ustępie 3, również innym zakładom (fabrykom cze
kolady i cukrów, cukierniom i t. p.) do dalszego 
przerobu dO celów spożywczych". 

§ 7. W ust. 2 § 359 słowa: ,,2,5 % alkoholu wa:' 
gowo, może się odbywać na podstawie zgłoszenia, 
podanego U. S. A. M. i po wydaniu przez ten urząd 
patentu akcyzowego" zastępuje się słowami: ,,4,5 % 
alkoholu wagowo odbywa się stosownie do przepi
sów §§ 389 do 392". 

§ 8. Ustęp 2 § 361 uchyla się , 

§ 9~ § 362 uchyla się. 

§ 10. § 363 ust. 1 lit. c) otrzymuje następują-
ce brzmienie: "c) osoby, którym władza koncesyjna 
cofnęła koncesję w myśl ustawy przeciwalkoholo
wej, orzekając na pewien czas lub na zawsze nie
zdolność do uzyskania nowej koncesji". _ 

§ 11. W ust. 1 § 368 słowa: "z dnia 23 kwiet
nia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży i spożyciu 
napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 35, 
poz. 299) " zastępuje się słowem: "przeciwalkoho
lowej". 

W ustępie 2 wymienionego paragrafu skreśla 
się słowa: "bez zezwolenia właściwej władzy 
skarbowej", 

§ 12. § 383 (§ 82 rozporządzenia z dnia 12 li
stopada 1930 r. - Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 621) ule
ga następującym zmianom: Skreśla się słowa: "a któ
rych obroty nie przekrac zają kwoty 20.000 zł rocz' 
nie ", przecinek po s łowie "po.jazdów" zmienia się na 
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hopkę oraz dodaje się, po oznaczeniu ustępu pierw
szego cyfrą 1, nowy ustęp o następującembrzmieniu: 
,,2. Zakłady detalicznej sorzedaży napojów: alkoholo
wych z wyszynkiem, których cechy (niepodawanie 
pptraw kuchennych, rozmiar zakładu i t. p.) nie od
powiadają pojęciu restauracji, ani warunkom określo
nym w ustępie 1, zalicza się pod wzglęClemopłat pa
tentowych do kategorji zakładów wymienionych w 
punkcie 4 działu B załącznika do art. . 83 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 
1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, 
poz. 289)". ' 

§ 13. § 387 uchyla się. 

, § 14. W § 389 (§ 83 rozporządzenia z dnia 
12 listopada 1930 r. - Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 621) 

.i w nagłówku nad § 389 zmienia się określenie 
,,2 )~ ,%" na ,,4,5 96 " oraz zmienia się w tym paragta
fie słowa: §§363 i 376" na: ,,§§ 363, 371 i 376". 

§ 15. W § 390 zmienia się określenia ,,2 X %" 
na ,,4,5 9ó ", 

§ 16. W § 391 zmienia się określenia ,,2 '\<;;:6 " 
na ,,4,5 96 ", 

§ 17. Wust. 1 § 392 zmienia się słowa "patent 
akcyzowy" na słowo "uprawnienie" oraz określenie 
.. 2 }~ 9ó " na ,,4,5 % ", 

, Ustęp 2 tego paragrafu otrzymuje następujące 
brzmienie: ' , 

,,2. W wypadku dwukrotnego w ciągu jedn,ego 
roku kalendarzowego skazania na podstawie ustawy 
przeciwalkoholowej, U. S, A. M, może w porbzumie
niu z powiatową władzą administracji ogólnej ode
brać bez odszkodowania uprawnienie na sprzedaż 
napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 76 al
koholu". 

§ 18. W ust. 3 § 462(§ 98 rozporządzenia 
z dnia 12 listopada 1930 r, - Dz. U. R . ,P. Nr. 79, 
poz. 621) dodaje się w ostatniemzdaniu po słowach 
'"składy apteczne (drogerje) " słowa: ;,oraz składy 
perfumeryjne" . 

Postanowienia końcowe. 

§ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z wyjątkiem postanowień za
wartych w §§ 2, 3 i 4" które wchodzą w życie z dniem 
1 kwietnia 1932 r. 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Minis ter Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

201. 
ROZPORZĄDZENIE , 

MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW 

z dnia 12 marca 1932 r. 

w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. 

Na podstawie ad. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie. telegrafie i telefonie (Dz. Ui R. P. 

Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłosumy 
został w załączniku do obwieszczenia Ministra Pocz'l 
i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz . U. R. P. 
Nr. 12, poz. 57) zarządzam cO' następuje: , " 

. • • _ i' 

§ 1.W ordynacji pocztowej. ogłoszonej w za~ 
łączniku do rozporządzenia Ministra Poczt iTelegra~ 
fów z dnia 21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr: 45, 
poz. 392) wprowadza się następujące uzupełnienie,: 

a) w § 74 dodaje się nowy punkt treś(;i na-
stępującej: 

,,5) kartki z drukowanyp1 tekstem oraznadrll
kiem "Sprawa prenumeraty" do korespondencji 
z prequmera torami wydawców czasopism 'i wy
dawnictw perjodycznych, zgłoszonych do , pre.
numeraty pocztowej i ogłoszonych vi ceiniiku 
czasopism. Treść tych ' kartek może dotyczyć 
tylko: upomniell o ·należ no ść za prenumeratę. 
ponaglell prenumeratorów o odpowiedzi na , te 
upomnienia, odpowied zi na zamówienia pr,euu
mera ty, informacji o cenach prenumeiąty, 
przerwania wysyłki wydawnictwa, odpowiedzi 
wydawcy na reklamację prenumeratora o nie
otrzymaniu numerów. W drukowan ym tekś~ie 
tych kartek dozwolone jest dodawać ódrę'etnie 
lub sposobem mechanicznym: datę, numer "cza
sopisma, kwoty, okresy prenumeraty, podpis 
oraz pie częć adr.:linistracji·', 

§ 2. Rozporządzenie n'iniejsze wchodzi w ' ży
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r. 

Minister Poczt i Telegrafów: , Boerne.r 

202. 
, ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW 

z dnia 12 marca 1932 r . 

w sprawie uzupełnienia Jaryfy Poczt9wej. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U . R. ,P. 
Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony 
został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P . 
Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje: ' 

§ 1. W taryfie pocztowej. ogłoszonej w zał<\~z· 
niku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 28 września 1931 r . (Dz. U. R. ,P. Nr:. 91. 
poz. 711) wprowad~asię następujące uzupełnienie: 

w rozdziale "Przesyłki iistowe A. "Czas.opisw~" 
po punkcie "bl przekazywane przez wydawców" cIp
daje się nowy punkt o treści następującej: " 

"c} prospekty i okazowe egzemplarze czasQ-
pism: , '" " , , : 

Opłatę wskazaną poda) poz. 1 pobiera sjęg:6-
tówką przy nadaniu". ' 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodz1.w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r . 

Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 


