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nOZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

Z dnia 10 lutego 1947 r. 

o sprzedaży wyrobów tytoniowych. 

Na podstawie art. 1 i 3 dekretu z dnia 2 
sierpnia 1945 r. o sprzedaży vvyrobów tytonio
wych (Dz. U. R. P. Nr 31,poz. 184) zarządzam, 
co następuje: 

I. Pojęcie sprzedaży. 

§ 1. Sprzedaż wyrobów tytoniowych dzieli 
się na hurtową, podhurtową i detaliczną. 

§ 2. Sprzedaż hurtowa i podhurtowa jest 
to zbyt wyrobów tytoniowych sprzedawcom. 

§ 3. Sprzedaż detaliczna jest to zbyt wy
robów tytoniowych spożywcom. 

§ 4. Sprzedaż detaliczna dzieli się na: 

a) sprzedaż sklepową specjalną, 

b) sprzedaż sklepową mieszaną, 

c) sprzedaż uliczną, 

d) sprzedaż domową, 

e) sprzedaż dworcową, 
f) sprzedaż ruc!lomą, 

g) sprzedaż szafkową. 

§ 5. Przez sprzedaż sklepową specjalne 
rozumieć należy sprzedaż wyrobów tytonio
wych w takim sklepie, w którym obok wy' 
robów tytoniowych mogą być sprzedawane 
przybory do palenia, galanteria palarska, za· 
pałki, znaczki pocztowe, blańkiety wekslowe 
i znaczki stemplowe, papier listowy, koperty 
i czasopisma - inne zaś artykuły tylko za 
zgodą Polskiego Monopolu Tytoniowego. 

§ 6. Przez sprzedaż sklepową mieszaną 
rozumieć należy sprzedaż wyrobów tytonio· 
wych w takim sklepie, k tórego główny przed
miot handlu stanowii3 inne artykuły, a nie 
wyroby tytoniowe. 
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§ 7. Przez' uliczną sprzedaż rozumieć na
leży sprzedaż wyrobów tytoniowych w kio
skach i skrzynkach ulicznych ;''1 oznaczonych 
przez Polski Monopol Tytoniowy miejscach. 

§ 8. Przez domową sprzeda.ż rozumieć na
leży sprzedaż wyrobów tytoniowych w zakła
dach gastronomicznych i hotelarskich oraz 
w bufetach. 

§ 9. Przez dworcową sprzedaż rozumieć 
należy sprzedaż wyrobów tytoniowych w prze
znaczonych dla publiczności w ruchu osobo
wym pomieszczeniach i na peronach dworców 
kolejowych, lotniczych, autobusowych ' oraz 
żeglugi morskiej i śródlądowej. 

§ 10. Przez ruchomą sprzedaż rozumieć na
leży sprzedaż wyrobów tytoniowych z obnoś
nych skrzynek lub wózków w pociągach, na 
wystawach, targach, imprezach sportowych . 
itp. 

§ 11. -Przez szafkową sprzedaż rozumieć 

należy sprzedaż wyrobów tytoniowych z sza
fek (gablotek) w izbach osiedli wiejskich. 

§ 12. Polski Monopol Tynoniowy może 
wyłączyć od sprzedaży niektóre gatunki wyro
bów tytoniowych na określonych przez Mini
stra Skarbu Obszarach kraju. 

II. Określenie sprzedawcy. 

§ 13. Sprzedaż wYl'obów tytoniowych 
oprócz Polskiego Monopolu Tytoniowego mo
gą prowadzić osoby prawne i fizyczne, z któ
rymi Polski Monopol Tytoniowy zawrze od
powiednie umowy. 

§ 14. Punkty sprzedaży oraz ich ilość usta
la Polski Monopol Tytoniowy. 

§ 15. Polski Monopol Tytoniowy przydzie
la każdą hurtownię do określonego zakładu 
sprzedaży, . każdą zaś podhurtownię do okre
ślonej hurtowni; detaliczni sprzedawcy zaopa
trują się w hurtowniach lub podhurtowniach, ; 
do których przez Polski Monopol Tytoniowy . 
zostali przydzieleni. 

§ 16. Sprzedaż hurtową mogą prowadzić 
związki spółdzielni i centrale spółdzielni, pod
hurtową zaś -- poszczególne spółdzielnie. 
Inne osoby prawne lub fizyczne mogą prowa
dzić sprzedaż hurtową lub podhurtową jedynie 
za zgodą Ministra Skarbu w każdym poszcze
gólnym przypadku. 

§ 17. Sprzedaż detaliczną mogą prowadzić I' 

suółdzielnie, inwalidzi wojenni, powstańcy 
Śląscy, uczestnicy walki zbrojnej o niepodle
głość i demokrację, b. więźniowie polityczni, l 

wdowy i sieroty po wyżej wymienionych, 
kluby, stowarzyszenia, organizacje spoieczne 
i zawodowe z wyjątkiem politycznych 

§ 18. Kandydatów z grona inwalidów 
wojennych, powstańców śląskich, uczes ~ników 
walki zbrojnej o niepodleglo3ć i demokrację, 
b. więźniów politycznych, wdów i sierot po 
wymienionych 'wyżej osobach wskazują Pols
kiemu Monopolowi Tytoniowemu właściwe 
związki. \V razie niewskazania kandydatów 
przez właściwe związki w terminie przez 
Polski Monopol Tytoniowy wyznaczonym 
Polski Monopol Tytoniowy zawrze umowy 
z kandydatami z grona tych osób przez siebie 
wybranymi. 

§ 19. Polski Monopol Tytoniowy może 
odmówić zawarcia umowy ze wskazanym 
przez właściwy związek kandydatem. 

§ 20. Nie mogą zawrzeć umowy o sprze
daż wyrobów tytoniowych: 

aj pracownicy państwowi, samorządo'wi 
i instytucji publiczno-prawnych bez 
względu na charakter stosunku służ
bowego z wyjątkiem pracowników 
pełniących funkcje bezpłatnie, 

b) osoby, przeciw którym toczy się po-
stępowanie karno-sądowe, karno-
skarbowe lub upadłościowe, 

c) o;,;oby skazane prawocnym wyrokiem 
sądu karnego na karę dodatkową utra
ty praw publicznych, 

dl osoby prawomocnie skazane za wy
stępki skarbowe, oszustwo lub inne 
przestępstwa z chęci zysku bądź za 
przestępst'Ya przeciwko. Państwu. 

ej osoby całkowicie lub częściowo ubez
własnowol~1ione, 

fl osoby nieposiadające obywatelstwa pol
skiego, 

g) osoby stale zamieszkałe poza granica. 
mi Państwa, 

h) osoby, którym inne przepisy nie ze
zwalają na korzystanie z uprawnień na 
sprzedaż wyrobów tytoniowych. 

III. Wysokość rabatów. 

§ 21. Sprzedawcy nabywają wyroby ty
toniowe po cenach ustalonych prze7. Ministra 
Skarbu z następującym rabatem: 
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al hurtownie znajdujące się w miejsco
wości, w której lila siedzibę zakład 
sprzedaży Polskiego Monopolu ' Tyto
niowego - z rabatem 8°1o, 

b) hurtownie znajdujące się poza mieJ
scowością, w której ma . siedzibę za
kład sprzedaży Polskiego Monopolu 
Tytoniowego , - z rabatem lqo/o, 

c) podhurtownie - z rabatem 1010, 

d) detaliczni sprzedawcł' w sklepach 
specjalnych i uliczni - z rabatem 601o, 

e) detaliczni sprzedawcy w sklepach mie
szanych, dworcowi, ruchomi i ' szafko
wi - z rabatem 5°/0, 

f) detaliczni sprzedawcy domowi - z ra
batem 4°/0• 

§ 22. RabateIlL hurtowni objęty Jest rabat 
ola podhurtowni i dla detalistów, rabatEjpl ' 
podhurtowni - rabat dla detalistów. Zakłaay 
sprzedaży Polskiego Monopolu Tytoniowego, 
hurtownie i podhurtownie obowiązane są 
udzielać rabatów określonych w § 21( 

§ 23. ' Poszczególne umowy zawierane 
przez Polski Monopol Tytoniowy mogą prze
widywać rabaty w wysokości niższej, aniżeli 
określone w § 21. 

N. Warunki umów i obowiązki sprzedawc"ów. 

§ .24. Umowy o sprzedaż lIwyrobów tyto
niowych zawiera Dyrekcja Polskiego Mono
polu Tytoniowego lub upoważnione przez nią 
zakłady sprzedaży Polskiego Monopolu Tyto
niowego. 

§25. W umowach o sprzedaż wyrobów 
tytoniowych Polski Monopol Tytoniowy mię
dzy innymi ustala: 

a) rodzaj i miejsce wykonywanej sprze
daż f oraz sposób zaopatrywania się 
sprzedawcy w wyroby tytoniowe, 

o) rodzaj wyrobów tytoniowych, jakie 
sprzedawca będzie mógł sprzedawać, 
orat rodzaj innych towarów, jakie 
obok wyrobów tytoniowych będą mo
gły być sprzedawane, 

c} obowiązek utrzymywania' określonych 
przez Polski Monopol Tytoniowy , mi
nimalnych zapasów oraz asortymentu 
wyrobów tytoniowych. 

§ 26. Uprawnienia, wynikające z umów 
o sprzeda~ wyrobów: tytoniowych, mogą by~ 

nabyte przez osoby trzecie tylko za pisemne) 
zgodą Polskiego Monopolu Tytoniowego. 

§ 21. Sprzedawcom wolno sprzedawać 
tylko wyroby tytoniowe dopuszczone do sprze
daży przez Polski Monopol Tytoniowy. 

§ 28. Wyroby tytoniowe wolno sprzeda
wać tylko w ory~nalnych oezpośrednich opa
kowaniach, zatliolatrzonvch etykietą lub ban
derolą monopolową. -

§ 29. Cygara i papierosy oraz skrętki i ty
toń dożucia mogą być sprzedawane na sztuki, 
a presówka i tabaka na wagę. 

§ 30. Bez zgody Polskiego Monopolu Ty
toniowego sprzedawcom wyrobów ' tytonio
wych nie 'wolno umieszczać żadnych oznaczeń 
i napisów na opakowaniach z wyrobami tyto. 
niowymi. 

§ 31. Sprzedawcy wyrobów tytoniowych 
obow'iązani są poza tym: • 

a) sprzedawać wyroby tytoniowe w dnlach 
i godzinach określonych dla handlu 
przez władze ad~inistracji ogólnej, 

b) zaopatrywać należycie odbiorców w wy
roby tyt~miowe, 

c) prowadzić sprzedaż we własnym imie
niu i na własny rachunek i ryzyko, 

d,l w razie wpI:owadzenia reglamentacji 
sprzedaży wyrobów tytoniowych sto
sować się do obowiązujących w tym 
względzie przepisów, 

e) utrzymywać . stale na składzie zapas 
wyrobów tytoniowych w ilości · i do
borze, ustalonych przez Polski Mono
pol Tytoniowy, 

() wyłączać ze sprzedaży wyroby tyto
niowe uszkodzone, zepsute lub nie
świeże, 

g) okazywać na ządanie nabywców obo
wiązujący cennik wyrobów tytonio
wych, 

1:1) umieszczać z zewnątrz lokalu wy
wieszkę sporządzoną według ustalo
nego przez ' Polski Monopol Tytoniowy 
wzoru, 

t) posiadać książkę rewizyjną, służącą 
do zapisywania uwag organów nad

, zorczych z przeprowadzonej kontroli, 

j) prowadzić księgi przychodu i rozchodu 
wymagane przez Polski Monopol Ty

,toniowy, / 

I 
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k) udzielać organom nadzorczym wszel
kich wyjaśnień związanych z wykony
waniem sprzedaży wyrobów tytonio
wych i ułatwiać iin sprawdzenie ksiąg 
i posiadanych zapasów, 

l) zabezpieczać wyroby tytoniowe od 
wpływów ujemnie działających na ich 
jakość, np. przez działanie silnej woni 
lub _wilgoci. . 

§ 32. Sprzedawca nie może bez pisemnej 
zgody PolskiegÓ Monopolu Tytoniowego zmie
niać miejsca sprzedaży i przerywać sprzedaży 
w dni powszednie w godzinach dozwolonych 
Qla handlu. 

§ 33. Wyłączone ze sprzedaży wyroby ty
toniowe uszkodzone, zepsute lub nieświeźe 
zwraca się . Polskiemu Monopolowi Tytoniowe
mu za pośrednictwem tego sprzedawcy, u któ
rego były zakupione. 

• '§ 34. Za zwrócone uszkodzone, .zepsute 
lub nieświe<Że wyroby ' tytoniowe otrzymuje 
sprze dawca należność równą cenie zakupu 
zmniejszonej o 606/0 udzielonego rabatu 
i o kwotę opłaty monopolowej, ustalonej przez 
Ministra Skarbu. Należność tę sprzedawca 
otrzymuje tylko w formie zarachowania jej 
n a poczet nowych zakupów wyroBów tyto
niowych. 

V. Składy kOłlsygnacyjne. 

§ 35. Za zgodą Polskiego Monopolu Ty
toniowego i za zabezpieczeniem hurtownie 
mogą odbierać wyroby tytoniowe kredytowo 
do składów konsygnacyjnych. 

§ 36. Składy konsygnacyjne winny być 
należycie zebezpieczone, wyroby_·, tytoniówe 
w tych składach ubezpieczone od ognia i kra
dzidy, przy czym polisy ubezpieczeniowe 
winny być cedowane na · rzecz Pol.skiego Mo
nopolu Tytoniowego. 

§ 37. Za wyroby tytoniowe, pobierane ze 
składu konsygnacyjnego, odbiorca odpowiada 
od chwili odbiortt tych wyrobów z punktu 
wskazanego przez Polski Monopol Tytoniowy, 
a zatem przez całą drogę do składu konsyg
nacyjnego i w samym składzie konsygnacyj
nym . z wyjątkiem dowiedzionego rabunku 
w drodze podczas transportu z zakładu sprze
daży Polskiego Monopolu Tytoniowego do 
hurtowni, o ile rabun..1(owi temu nawet przy 
dołożeniu należytej staranności nie dałoby 
się · zapobiec. 
. l 

§ 38. Należność za wyroby tytoniowe,. wy-l 
dane ze składu konsygnacyjnego, i za wsze 1-

kie ubytki, winna być uiszcz~ma na rzecz 
Polskiego Monopolu Tytoniowego w dniu wy
dania wyrobów ' lub w dniu stwierdzenia 
ubytku, w razie zaś przeszkód w dniu następ
nym. 

§ 39. Składy konsygnacyjne podlegają 
kontroli organów skarbowych i organów Pol
skiego Monopolu Tytoniowego; funkcjonariu
szom skarbowym i pracownikom Polskiego 
Monopolu Tytoniowego przysługuje prawo 
sprawdzania k~ąg, '~olrumentów i zapasów 
tytoniowych- oraz dokonywania w księgach 
wpisów o wynikach rewi~ji. 

VL Zmiany cen • 

§ 40. W razie obniżenia cen wyrobów 
tytoniowych Polski Monopol l'ytoniowy wy
równa wyrobami tytoniowymi sprzedawcom 
różnicę ceny zakupu od zapasu przez nich 
p~siadanego w dniu wejścia w życie obniżki, 
a dającego się ustalić na podstawie prawidło
wo prowadzonych ksiąg przychodu i roz
chodu . . 

§ 41. W razie podwyższenia cen wyro
bów tytoniowych sprzedawcy obowiązani bę· 
dą analogicznie wyrównać gotówką Polskie
mu Monopolowi Tytoniowemu różnicę ceny . 
od posiadanego zapasu. 

VII. Rozwiązanie umowy. 

§ 42. W~elkie uchybienia sprzedawcy 
przeciw przepisom niniejszego rozporządzenia, 
jak również przeciw warunkom umów i in
strukcji . Polskiego Monopolu Tytoniowego 
o sprzedaży wyrobów tytoniowych, stanowią
cej integralną część umów, dają Polskiemu 
Monopolowi Tytoniowemu prawo natychmia
stowego rozwiązania umowy z winy sprze
dawcy ' bez jakiegokolwiek ądszkodowania ze 
strony Polskiego Monopolu TytoniowegO' nie
zalein.ie od kar przewidzianych w prawie kar-
nyn{ skarbowym. . 

§ 43. W razie zmniejszenia wysokości ra
batu drogą rozporządzenia Ministra Skarbu 
sprzedawcy -służy prawo rozwiązania umowy, 
zawartej ·z Polskim Monopolem TytoniowylJl, 
za jednomiesięcznym wypowiedzeniem nada
nym na poczcie listem poleconym najpóź
niej w ciągu dni 14 od daty ogłoszenia roz
porządzenia Ministra Skarbu o zmianie rabatu. 

§ 44. Umowy przewidywać mogą wypo
wiedzenie przez którąkolwiek ze stron także 
w innych przypadkach niż określone w § 43, 
w terminach i na warunkach ustalonych 
w tych umowach. 
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, § 45. W razie wygaśnięcia lub rozwiąza
nla umowy o sprzedaż wyrobów tytoniowych 
Polski Monopol Tytoniowy udzieli sprzedawcy 
terminu do zlikwidowania zapasu wyrobów 
tytoniowych. ITermin ten n ie może przekra
czać dla sprzedaży detalicznej 14 dni, dla 
sprzedaży podhurtowej 21 dni, dla sprzedaży 
hurtowej 30 dni. Po upływie terminu pozostały 
zapas wyrobów nadających się do sprzedaży 
przejmie Polski Monopol Tytoniowy po cenie ' 
zapłaconej Polskiemu Monopolowi Tytoniowe
mu. Wyroby nie nadające się do sprzedaży 
Polski Monopol iTytoniowy przejmie za zwro
tem w gotówce nal.eżnośp, obltczonej zgod~ 
nie z przepisem § 341 ~, '-,- . , " I 

Poz. HO Hl 

VIII. Nadzór. 
§ 46. Nadzór nad sprzedażą wyrohów ty

toniowych należy do władz skarbowych 
i organów Polskiego Monopolu ,Tytonioweoo, . '" 

IX. Przepisy końcowe. 
, § 47. Rozporządzenie niniejsze stosuje się 
również do istniejących umów o sprzedaż wy
robów tytoniowych, zawartych . przed . jego 
wejściem w życie przez Polski Monopol Ty. 
toniowy. 

,§ 48. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
W życie z dniem ogłoszenia. 

Minister , Skarbu: 
Konstant}} Dąbrowski. 
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ROZPOllZĄDlENIE MINISTRA SKARBU 

z 'dnia 10 lutego 1947 r. 

:wydane w'porozumieniu z Mioisłrem Przemyzlu '6 poborze scalonego pOdatku obrotowego od 
' " sprzedaży cukru, melasy, suszu 'buraczanegó 1 wysłodków. 

Na podstawie art. 21 dekretu z dnia 21 
grudnia 1945 r.' o podatku obrotowym (Dz. U. ' 
R. P. z 1946 r. Nr 3, poz. 23) zgodnie z uchwałą 
Rady Ministrów· z dnia 14 listopada 1946 r. 
,w sprawie wysokości stawek scalonego po
datku obrotowego od sprzedaży cukru, melasy, 
suszu buraczanego i wysłodków zarządza si-ę, 
,co następuje: 

, § 1. . Wprowadza się pobór scalonego po
datku obrotowego od sprzedaży cukru, melasy, 
suszu buraczanego i wysłodków zarówno na
bytych jak i wytworzonych przez zakłady, 
-zjednoczenia i przedsiębiorstwa objęte Cen
tralnym Zarządem Przemysłu Cukrowniczego 
Ministerstwa Przemysłu. 

§ 2. Do opłacania scalonego podatku obro
towego 00 sprzedaży artykułów, wymienio
nych w § 1, obowiązana jest Centrala Handlo
wa Przemysłu Cukrowniczego. 

§ 3. 1. Scalony podatek obrotowy wynosi: 

a} 'j,5 zł od jednego kwintala wysłodków 
suszonych oddawanych plantatorom 
buraków cukrowych jako odpłata za 
dostarczone buraki, 

b) 1 :<;ł od jednego kwintala wysłodków 
mokry<:h oddawanych plantatorom bu
raków cukrowych jako odplata ·za do
starczone burakij 

wy ch jako. .odpłata za dostarczone bu
raki, 

d) 10/ 0 podstawy opodatkowania przy 
sprzedaży cukru zakupionego przez za
kłady, zjednoczenia l przedsiębiorstwa, · 
objęte Cen-tralnym Zarządem Przemy
słu Cukrowniczego Ministerstwa Prze
słu, od plantatorów buraków cukro
wych lub od pracowników przemysłu 
cukrowniczego otrzymujących deputa
ty, 

eJ . 100/ 0 podstawy opodatkowania w pozo
stałych przypadkach. 

2. Podstawę opodatkowania w przypad
kach, wymienionych w Jit. d) i e) ustępu po
przedzającego, stanowi obrót w rozumieniu 
art. 15 ust. 2 · dekretu z dnia 21 grudnia i945 r. 
o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. 
Nr 3, poz. 23) osiągnięty przez Centralę Han-

, dlową Przemysłu Cukrowniczego .Z€ sprzedaży 
cukru, melasy, suszu buraczanego i wysłod
ków. Jezeli cukier jest oddawany plantatorom 
buraków cukrowych jako odpłata za dostar
czone buraki, to podstawę ' opodatkowania sta
nowi równowartość oddanego cukru liczona 
liP cenie ustalonej dla cukru, sprzedawanego 
plantatorom z tytułu : premii za dostarczone bu
raki. 

§ 4. 1. Scalony podatek obrotowy cbej-
c) 15 zł od jednego kwintala melasy odda- m,uje wszystkie fazy obrotów w stanie nieprze

:wanej plantatorom .buraków .,cukro- l robionym cukrem, melasą, suszem buraczanym 


