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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 26 stycznia 1939 r.
o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży al"tykułów Polskiego Monopolu Tytoniowego i Państwowego · Monopolu Spirytusowego, soli wprowadzone; do obrotu przez Polski
Monopol Solny oraz losów loterii, urządzanych przez Polski Monopol Loteryjny.
Na podstawie art. 9 ust. (3) ustawy z dnia 4
maja 1938 r. O podatku obrotowym (Dz. U. R. P.
Nr 34,poz. 292) zarządzam co następuje:

towego (§ 3) od całkowitej sumy prowizji (rabatu, różnicy ceny towa,ru itp.), udźielanej przy
sprzedaży ~rtykułów, określonych w § 1.

§ 1. Wprowadza się pobór s~alonego po~
datku obrotowego od sprzedaży artykułów Pol~
skiego Monopolu Tytoniowego i Państwowego
Monopolu Spirytusowego, soli (kuchennej, ką~
pielowej, bydlęcej, rybackiej i przemysłowej)
wprowadzonej do obrotu przez Polski Monopol
Solny oraz losów loterii, urządzanych przez Pol~
ski Monopol Loteryjny.

§ 6. Instytucje, wymienione w § 2, wpłaca"
scalony podatek obrotowy do kasy 1 Urzędu
Skarbowego w Warszawie do dnia 10 każde'go
miesiąca w kwotach, odpowi,adających sumie
s·calonego podatku obrotowego, przypadającego
od obrotów odnośnymi artykułami (§ 1) w miesiącu poprzednim. Ostateczny obrachunek należności z tytułu scalonego podatku obrotowego
w ciągu okresu budżetowego (od 1 kwietnia do
31 marca) oraz wyrównanie różnicy następuje
w ciągu 2 mIesięcy po upływie okresu budżeto
wego.

§ 2. Do opłacania scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów, wymienionych
w § 1 niniejszego rozporządzenia, obowiązane
są przedsiębiorstwa państwowe: "Polski Mono~
pol Tytoniowy", "Państwowy Monopol Spirytu~
sowy", "Polski Monopol Solny" i "Polski Monupol Loteryjny".

§ 3. Scalony podatek obrotowy wynosi
6,8% od całkowitej sumy prowizji (rabatu, róż~
nicy ceny towaru itp.), udzielonej przy sprzed:l~
ży artykułów, objętych Monopolem Tytonio'wym, wyrobów Państwowego Mortopolu Spirytusowego, soli (kuchennej, kąpielowej, bydlęcej,
rybackiej i przemysłowej) wprowadzonej do
obrotu przez Polski Monopol Solny oraz od cał
kowitej sumy prowizji, udzielonej przy sprzedaży losów loterii, urządzanych przez Polski Monopol Loteryjny.
.
. § 4. (1) Scalony podatek obrotowy obejmuje wszystkie fazy obrotów nieprzerobionymi
artykułami, wymienIonymi w § 1, oraz oboroty
osiągnięte z prowizji i innych wynagrodzeń za
czynności komisantów, ajentów lub pośredni
ków, przy sprzedaży tychże artykułów.

ją

§ 7. 1 Urząd · Skarbowy w Warszawie
otworzy w księdze bierczej podatku obrotowego specjalne konta dla księgowania scalonego
podatku obrotowego wpłacanego prżez instytucje, wymienione w § 2.
§ 8. Izba Skarbowa Grodzka w Warszawie uprawniona jest do przeprowadzania kontroli nad prawidłowymi opliczeniami oraz terminowym wpłacaniem scalonego podatku obrotowego, przypadającego w myśl przepisów rozporządzenia niniejszego.
§ 9. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 1939 r .
(2) Jednocześnie traci moc
rozporządzenie Ministra Skarbu

obowiązującą

z dnia 17 luteo:
go 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem
Przemysłu·i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od obrotu artykułami objęty
mi
Monopolem Tytoniowym, od obrotu wyro(2) Nie pobiera się oddzielnie podatku obro~
b&mi
Państwowego Monopolu Spirytusowego,
towego od tych obrotów artykułami wymienio-'
nymi w § 1, od których został pobrany scalony , solą kuchenna, (jadalną), bydlęcą i przemysło
wą oraz losami loterii państwowej (Dz. U. R. P.
podatek.
Nr 13, poz. 123).

§ 5. Instytucje, wymienione w § 2, upraw- .
mone są do potrącania scalonego podatku ohro- Minister Skarbu: E. Kwiatkowski

