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związków komunalnych w wysokości jednej czwartej 
części. 

§ 6. Cukrownie obowiązane są do opłacania 
scalonego podatku przemysłowego w trybie i w ter
minach, przewidzianych dla podatku przemysłowego 
od obrotu w ustawie z dnia 15 lipca 1925 r. o pań
stwowym podatku przemysłowym . 

Cukrownie obowiąz.ane są do wpłacania zali
czek na podatek przemysłowy, określonych wart. 56 
ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podat
ku przemysłowym, w wys'okości wskazanej w § 3 ni
niejszego rozporządzenia. 

§ 7. Od obrotów, uzyska.nych przy sprzedaży 
cukru w okresie do dnia 1 października 1932 r. oraz 
od obrotów, uzyskanych przy sprzedaży cukru, znaj
dującego się w dniu 1 października 1932 r . na skła
dzie w odnośnych przedsiębiDrstwach sprzedaży, od 
których to obrotów nie został opłacony scalo.ny po
datek przemysłowy, będzie pobrany podatek prze
mysłowy od obrotu n.a zasadach ogólnych. 

Przedsiębiorstwa sprzedaży cukru obowiązane 
są do uiszczenia w pełnej wys,okości zaliczki na po
datek przemysłowy (art. 56 us tawy z dnia 15 lipca 
1925 r. o państwowym podatku przemysłowym) za 
miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czer
wiec, lipiec, sierpień i wrzesień 1932 r. względnie :za 
I, II i III kw,artał 1932 r. Obowiązek uiszczenia przez 
powyższe przedsiębiorstwa zaliczek za następne mie
siące, względnie kwartały 1932 r. na poczet podatku 
przemysłowe,go, przypadającego od obrotów, uzyska
nych przy sprzedaży cukru, ustaje. 

§ 8. Sposób podziału dodatku do scalonego 
podatku przemysłowego na rzecz związków komu
nalnych ustali odrębne roz,porządzenie. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1932 r. 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

Minister p.rz,emysłu i Handlu: Zarzycki 

704. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 23 września 1932 r. 

O ustaleniu kosztów własnych, opłaty monopolowej 
oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne 
i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. 

Na podstawie art. 14, 23, 42, 43 i 71 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 
1932 r. o mou OIpolu spirytusowym, opodatkowaniu 
kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów 
alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz.. 586) zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. Cenę kosztów włas.nych spirytusu DCZY
szcz,onego na cele konsumcyjne ustala się w wysoko
ści 1,90 zł za 1 litr spirytus.u 100°. 

§ 2. Opłatę monopolową łącznie 
z udziałem związków komunalnych 
i samorządu wojewódzkiego od 1 l spi
rytusu 100° konsumcyjnego wyrobionego 
w kraju ustala się w wys'okości. zł 6,-
a dodatek do tej opłaty, o którym mo-
wa wart. 42 wspomnianego rozporzą-
dzenia w wysokości .. 1,10 

§ 3. Cenę sprzedaż.ną łącznie z opłatą mono
polową za 1 litr spirytusu 100° oczyszczonego, wyda-" 
ny do naczyń odbiorcy w składzie wyzn.acz,onym 
przez Państwowy Monopol SpirytUSDWy oraz opłatę 
mo.nopolową w obrocie z zagrCl!L\icą ustala się jak na
stępuje: 

Za spirytus oczyszczony do 
wyrobu wódt::k gatunko
wych, esencyj, artykułów 
cukierniczych i t. p., arty
kułów spożywczych oraz 
do wzmacniania i konser
wacji napojów winnych 
i soków . 

Cena sprze- Opłata mo
dażna łącz- nopolowa 
nie z opłatą w obrocie 
monopolową z zagranicą 

w złotych 

9.00 7.10 

Za spirytus podwój.nie oczyszcz-ony doUcza się 
0,20 zł, a .za luksusowy 0,35 zł od 1 litra spirytusu 
100°. 

§ 4. Detaliczną cenę sprzedażną wyrobów mo
nopolowych łącznie z butelką ustala się jak nastę
puje: 

a) wódki czyste: 

zwykła 

mocy 35° 
mocy 40° 
mocy 45° 

wyborowa 

mocy 40° 
mocy 45° 

luksusowa 

mocy 45° 

b) spirytus na cele 
domowo - lecznicze 

mocy 90° 
mocy 95° 

1 l 1°,751 

z ł o 

4.00 
4,55 
5,10 

5,30 
6,00 4,50 

7,50 5,65 

10,20 -
10,80 -

0,5 l 10.25 l 0.10 l 

t Y c h 

2,05 1,05 0,45 
2,35 1,20 O,!)() 
2,60 1,35 0,55 

2,70 1,40 
3,05 1,55 

3,80 -

5,15 - 1,10 
5,45 2,75 1,15 

§ S. Wyroby monopolDwe wyszczególnione 
w § 4 znajdujące się w miejscach detalicznei sprze
daży, mogą być w ciągu 3 dni od daty wejścia w ży
cie .niniejszego rozporządzenia sprzedawane po ce
nach ustalonych ro,zporząd.zeniem Ministra Skarbu 
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z dnia 27 kwietnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 37, 
poz. 387) ,oraz wymienione w ciągu 10 dni od tej daty 
w hurtowniach Państwowego Monopolu Spirytuso
wego na odpowiadającą ich równowartości ilość wy
robów z oznaczoną zniżoną ceną, względnie ze ska
sowanem oznaczeniem ceny. Po upływie powyższe
go terminu niero~przedane, względnie niezamienio
ne wyroby, pOWlinny być pozhywane po cenach usta
lonych niniejszem rozporządzeniem. 

§ 6. Od zapasów wyrobów wymienionych 
w :§ 4, znajdujących się w dniu wejścia w życie niniej
szego rozporządzenia w hurtowniach prywatnych 
przyznaje się bonifikatę z uwzględnieniem zwrotu 
różnicy scalonego podatku przemysłowego, w wyso
kości różnicy pomię,dzy 91,5% cen detalicznych tych 
wyrobów, ustalonych rozporządzen.iem Ministra Skar
bu z dnia 27 kwietnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 37, 
poz. 387), a 91,5 % cen wyrobów wódczanych i spiry
tusu butelkowanego na cele domowo-lecznicze, usta
lonych niniejszem rozporządzeniem. Bonifikaty 
udzielać należy w taki sposób, aby niepokrywające 
się towarem kwoty nie przekraczały najniższej ceny 
sprzedażnej wódki monopolowej najmniejszej poje
mności (wódka 35° w butelkach 0,10 l) i pozosta
łości te będą wypłacone w gotówce. Na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie będzie też usku
teczniony ro,z,rachunek z tytułu wymiany, o której 
mowa w § 5. 

§ 7. Od zapasów wyrobów wymienionych 
w § 4, znajdujących się w dniu wejścia w życie niniej
szego ro,zporządzenia w hurtown,iach komisowych 
przyznaje się bonifikatę w wysokości różnicy pomię
dzy 91 % cen detalicznych tych wyrobów, ustalonych 
rozporządzEmiem Ministra Skarbu z dnia 27 kwiet
nia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 387), a 91 % 
cen wyrobów wódczanych i spirytusu butelkowanego 
na cele domowo - lecznicze, ustalonych niniejszem 
rozporządzeniem. Bonifikata uwzględniona będzie 
przy rozrachunkach. 

§ 8. Wysłane przed weJSClem w życie llllDleJ
szego ro'zpo,rządzeniaprzesyłki wyrobów monopolo
wych, nadeszłe do hurtowni komisowych i prywat
nych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, 
winny być niezwłocznie zgłoszone właściwym inspek
torom kontroli skarbowej. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 26 września 1932 r. 

Ministe,r Skarbu: WI. Zawadzki 

705. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 23 września 1932 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu oOraz Ministrem RoOlnictwa i RefoOrm RoOI
nych Q ustaleniu oOpłaty moOnoOPoOlowej oOraz ceny 
sprzedażnej spirytusu doO wyroObu galenowych śroOd
ków leczniczych i specyfików farmaceutycznych, dla 
aptek, szpitali, na cele laboratoryjne, doO celów de-

zynfekcyjnych i doO wyroObu alkoOhoOlu absoOlutnegoO. 

Na podstawie a,rt. 14, 23, 45 i 71 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 
1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowruniu 
kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów 
alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 586) zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. Opłatę monopolową od spirytusu przezna
czonego do wyrobu galenowych środków leczniczych 
i specyfików farmaceutycznych, dla aptek, szpitali, 
na cele laboratoryjne, do celów dezynfekcyjnych i do 
wyrobu alkoholu ,absolutnego ustala się w wysokości 
zł 6,- od 1 litra spirytusu 100° monopolowego i w wy
sokości zł 7,10 od 1 litra spirytusu 100° w obrocie 
z z,agranicą. 

§ 2. Cenę sprz,edażną łącznie z opłatą mono
polową za 1 litr spirytusu 100° wydany do naczyń 
odbiorcy w składzie, wyZi!laczonym przez Państwo
wy Monopol Spirytusowy, do celów wyszczególnjo
nych w § 1 usŁala się na zł 9,-. Za spirytus pod
wójnie oczyszczony dolicza się zł 0,20 a za luksuso
wy ,zł 0,35 od 1 litra spirytusu 100°. 

§ 3. Rozporządzen.ie .,niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 26 września 1932 r. 

Minister Skarhu: Wł. Zawadzki 
Mini'sf.er Przemysłu i Handlu: Zarzycki 
MinisŁer Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Sew. Ludkiewicz 
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OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje państwowe opłacają 
6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 


