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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 21 kwietnia 1939 T. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu spe-
. . cjalnej opIaty na cele, związane z gospodarką cukrową. 

Na podstawie art. 15 ust. ,(l) lit. c) i art. 21 nych obrotów cukrem, podlegającym Qpłacie, 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia sporządzone według załączonego wzoru i po-
3 grudnia ~935 r. '0' regulowaniu gospodarkicu- świadczone przez urzędnika kontroli skarbowej, 
kroweji buraczane1 (Dz. U. R. P. z 1938 r. nadzorującegQ cukrownię. 

Nr. 83, pDZ. 567) zarządzam co na;stę~e: / § 3. Kwot, uiszczanych tytułem opłaty, 
§ 1. Ustanawia się na cele, związane z go- o której mowa w § l, nie można doliczać do ce

spodarką cukrową 'speCljalną opłatę w wysoko- ny c.ukru" określon~j na podstawie art. 15 ust. . 
ści 2 zł .od każdych 100 kg cukru, WYipUlSzcza- (1) lit. a) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
nego z cukrowni za opłatą podatku 'spożyw- z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulDwaniu gDSpO
czego. darki cukrowe'j i buraczanej (Dz. U. R. P. 

§ 2; (1) Do uiszczenia Dpłaty, <> której z 1938 t. Nr 83, poz. 567). 
mowa w § l, obowiązani są przedsiębiorcy eu- § 4. (1) RozpDrządzenie niniejsze wchDdzi 
krowni. w życie z dniem ogłoszenia. . 

(2) Opłata płatna :jest rólwnocześnie z po- (2) JednocześnIe trąci moc obowiązującą 
datkie!D spożyWczym. ' 'rozporządzenie Min~stra SkaTibu z dnia 3 mar-

(3) Kwoty należne tytułem opłaty cukrow- ca 1936r. wyąane w 'porozumieniu z Ministra
nie mają wlpłacacna rachunek "Funduszu Opła- ,mi Rolnictwa i 'Reform Rolnych oraz Przemysłu 
ty Specjalnej na cele gospodarki cukrowej" do i Handlu o ustanowieniu ' Dpłaty specjalnej na ... 
urzę,du lub instytuc.ji, wskazanej w zarządzeniu cele, związane z gospodarką cukrową (Dz. U. 
Mi~istra Rolnictwa i RefDrm Rolnych wydanym R. P. Nr 20, poz. 168). 
'w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu. C.ukrownie powinny prze
syłać temu urzędowi (instytuc'j~) wykazy dzien-

Minister RDlnictwa i RefDrm RDlnych: 

CUKROWNIA 
(nazwa) 

Nr ...................... . 
(kolejny numer wykazu w danym okre.ie kampanijnym). 

Nr Nr świa- Ilość cukru, wywiezionego 
Dała decŁw prze.,. z cukrowni do wolnego obrotu 

wozowych za opłatą podatku spożywczego 

J. Poniatowski 

Załącznik do §, 2 ust. (3) rO:llp, Min. 
Roln. i Ref. Roln.,z dni. 21 kwietnia 
1939 r. (poz. 257). 

Przypadającą opłatę ' na 
Funąusz 0ełaty Specjalnej 

w kwocie uiszczono (data 
U wagi 

zł i sposób npłaty) 

...................................................................... dnia. ............ _ ...... _ ......... _ ........ _ 1939 r. 

Zgodność z księgami i dokumentami cukrowni potwierdza .ię •. 

................. ' .................................................... ,dnia ............................................... 1?39 r. 

Pieczęć i podpis urzędnika skarbowego nadzorującego 
. cukrownię. (Podpis przedsiębiorcy cukrowni) 




