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' ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 5 grudnia 1947 r. 

w sprawie częściowego wyl(onania prawa akcyzowego oraz dekretu z dnia l lutego 1947 r. o po
otępowaniu akcyzowym, wydane co do § .11 ust. I - j w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 

i Handlu. 

Na podstawie art. 10, II, 13, 29, 30, 41-43, 
'46, 49, 76, 84, 86-88, 105, 107, 108, II2, II4 
j 126 prawa akcyzowego (Dz. U. R. P. z 1947 r. 
~r 29, poz. 122) oraz art. 18, 21, 27, 28, 29,3°,32, 
34, 38, 40, 47, 50, 59 i 62 dekretu z dnia 3 lutego 
1947 r. o postępowaniu akcyzowym (Dz. U. R. P. 
Nr 29, poz. 123) zarządza się, co następuje I 

Przepisy wstępne. 

§ I. I. Powołane w rozporządzeniu mniej
szym: a) artykuły bez bliż'sizego określenia
oznaczają artykuły prawa akcyzowego (Dz. U. 
R. P. z 1947 r. Nr 29, poz. 122), b) paragrafy 
bez bliższego określenia - oznaczają paragrafy 

- rozporządzenia niniejszego. 
2. Określenie "kontrola akcyzowa" oznaCZ:l 

rejon kontroli akcyzowej. 

Akcyza od kwasu węglowe.go. 

§ 2. I. Bezwodnik kwasu węglowego w st"l' 
nie skroplonym (C02), ozna.czony w dalszych 
przepisach nazwą "kwas węglowy", zwalnia ~i" 
od akcyzy, jeżeli jest przeznaczony: 

a) do ratownictwa g6rniczego i napełniania 
gaśnic przeciwpożarowych do wyłącznego 
użytku straży pożamych, 

b) do przemysłowego wyrobu artykuł6w 
chemicznych, nie nadających 5ię do ce16w 
spożywczych. 

, .1. Kwas węglowy, przeznaczony do cel Sw 
określonych w ust. I, nie podlega skażeniu. 

§ 3. I. W celu uzyskania za~wiadczenia na 
nabycie zwolnionego od akcyzy kwasu węglo
wego do ce16w, określonych w § .1, przedsiębior
ca powinien wnicść podanie do urZędu akcyzo
wego; w podaniu należy podać: 

a) nazwisko i imię lub firm~ '~: : ' 
b) rodzaj przedsiębiorstwa, . . . 
c) spos6b zużytkowania kwasu węglowego 

i ewentualnie normy zużycia na jednost-
kę wyrobu, . 

d) wysokość rocznego zapotrzebowania kwa-
su węglowego, _ 

e) rodzaj ofiarowanego za.bezpieczenia (art. 
28 ust. I lit. b), 

f) wytwómię, w kt6rej ma być nabywany: 
k was węglowy. 

2. Zaświadczenie wydaje urzą,d akcyzowy, 
wł~ciwy dla siedziby przedsię:bio~twa, w którym 
kwas węglowy ma być zużyty, na okres Ole 
przekraczający jednego roku .. 

§ 4. Przerób lub zużycie kwasu węglowego, 
nabytego za zwolnieniem od akcyzy, podlega 
na.dzorowi akcyzowen.u. 

§ 5. Kwas węglowy, n'abyty za zwolnieniem 
od akcyzy? powiJn~en być przechowywany w osoh. 
nym pomIeszczenIU. 

§ 6. Przedsiębiorstwa, kt6re przerabiają jub 
zużywają zwolniony od akcyzy kwas węglowy, 
są obowiązane prowadzić zapisek przychodu 
,; rozchodu k,,'asu węglowego według wzoru 
i w sposób, u~t .ilony przez url:ą<d akcyzowy. 

§ 7. Przedsiębiorca wytw6rni obowiązany 
jest zawiadomić kontrolę akcyzową <> zarniarz: 
wyroh'a każdej partii kwaiSU węglowego na 3 dni 
przed rozpoczęciem wyrobu. 

§ 8. Wytw6mia kwasu węglowego podlega 
stałemu nadzorowi akcyzowemu. 

§ 9. 1. Wszelkie przewody (rury) do kwasu 
węglowego, poczynając od tej części wytwórni, 
w kt6rej znajdują się ufZ'l'dzenia, dużące do sprę' 
żenia kwasu węglowego, powinny ' być umiesz
czone całkowicie wewnątrz tej.że części wytw6rni 
i pomalowane farbą jednakowego koloru. 

. 2. Skroplony kwas węglowy może być od
prowadzOl11y wyłącznie do 51pecjalnego pomiesz
czenia, w kt6rym odIbywa się napełnianie butli 

l kwasem węglowym. 



l . 

Dziennik Ustaw Nr 8 182 - , 
~~~------------------~-------------

Poz. 58 

3. Jeżeli wytWórnia posiada urządzenia ci') 
napdniania mych . naczyń kwasem węglowym 
(n:llCzynia wagonowe), w6wczas napełnianie możć: 
się odbywać poza pomieszczeniem, o kt6rym me
'\\. a w ust. 2, jed!nakże w tym przypadlku prze
wody {rury) do kwasu węglowego pawinny być 
po k~diym użyciu un)ędowo zabezpieczone tak, 
a.żebyodprowadzanie przez nie kwasu węglowe' 
go nie było mori:liwe bez naruszenia zamknięcia 
urzędowego. 

4. Na wyj,ą,tki od przepisu ust. I i 2 moż.:: 
zezwalać co do wytw6rni, istniejqcyah w dnia 
wejścia w życie nliniejszego rOlJporząd:z.enia, izba 
skarbowa. 

§ 10. Po ukończeniu wyrobu danej partii 
kwasu węglowego lub wstrzyma;niu ruchu wy
twórni urzęd!nik kontroJi akcyzowej zabezpiecza 
urzędowo kurki spustowe, służące do nalewania 
kwasu węglowego do naczyń transportowych, 
i maszyny spl"ęiające kwas węglowy tak, aby 
ich uruchomienie nie było możliwe bez narusze
nia zabezpieczenia. 

§ II. I. Wy,robiony kwas węglowy pod!;;
ga zważeniu. 

2. W pomieszczeniu, sluiącym do napełrtia
nia blLtli kwasem węglowym, powinna się znaj
·dow;tć- oprócz wag, przeznaczonych do włas
nego użytku przedsiębiorstwa - waga, przezna
czo'na do wyłącznego użytku służbowego urzędni
k6w akcyzowy~h. 

§ 12. Napełnienie naczyń (butli) kwasem wę
glowym powinno się odbywać tylko w pomiesz
czeniu na ten cel przeznaczonym. 

§ 13. I. Dane, dotyczące butli napełnionyd1 
kwasem węglowym, zapisu je się na przychód d-:> 
księgi ważenia kwasu węglowego (wzór Nr I) 
z dokładinością do I kg, po czym butle powinl: y 
być złożone do magazynu. 

2. Jeżeli bezpśrednio po natpełnieniu kwasem 
węglowym butla okaże się niedość szczelna, 
wówczas · przed wpisaniem na przychód do księgi 
ważenia kwasu węglowego może ona być . opróż
niona przez wypuszczenie kwasu do zbiornika 
fabrycznego lub w powietrze pod nadzoł"em 
urzędnika akcyzowego. · 

3. Kwas węglowy, zważony i zapisany do 
księgi ważenia, powinien. być zapisany również 
do h,ięgi akcyzy od kwalSu węglowego, a miano
wicie kW3JS zważony w godzinach od 8 do 20 -

najpóźniej do gommy 2 I, zwa.żony zaś w godzi
nach od 20 do 8 - db godziny 9. 

4. Kwas węglowy wydany z wytwórni wi
nien być wpisany do księgi akcyzy od kwasu 
węglowego najpóźniej w dniu wydania, do go
'dziny ·21. 

§ 14. I. Na wszelkich naczyniach, służą
cych do przechowywania kwasu węglowego (bu
tle, na:ezynia wagonowe), powinna być wyraŹlllie 
i trwale uwidoczniona ich waga własna (tara), 
pojemność (w kilogramach) i numer. 

2. Nadto na naczyniach należy uwidocznić 
trwale brbą lub za pomocą nalepek nazwę wy· 

twórni, z której pochodzi zawarty w nich kwas 
węglowy. 

§ 15. 1. Butle z kwasem węglowym powi!1:oy; 
być ustawione albo ułożone partiami w magazy
nie według pojemności tak, aby sprawdżenie la

pasów nie nastręczało truGności. 
2. ~różne butle należy przechowywać w od-

dzielnym magazynie. . 
§ 16. lo Kwas węglowy mOŻe być wyWOŻOll Y. 

z wytwórni dQ wolnego obrotu tylko pomięch.y: 
godzinami 7 i 19, 

2. Na wyjątki od przepisu ust. I może 
w uzasadnionych przypadkach zezwalać unąd 
akcyzowy. 

§ 17. Rokiem obrachunkowym dla wytwór
ni kwasu węglowego jest rok kalendarzowy. 

§ 18. lo Przedsiębiorca wytwórni obowiązany: 
jest prowadzić: 

I) księgę ważenia kwasu węglowego (wzór Nr I), 
2) księgę akcyzy od kwasu węglowego (wz6r 

Nr 2), 
3) kięgę kredytu akcyzowego (wzór Nr 3) oraz. 
4) zeszyty świadectw przewozowych (wzór 

Nr 4). 
2. Przedsiębiorca wolnego składu prowadzi 

księgę według wzoru Nir .2 i ewentualnie Nr 3 
oraz świa'dectwa przewozowe według wzoru 
Nr 4· 

§ 19. W końcu miesiąca przedsiębiorca prze
syła izbie skarbowej odpis księgi akcyzy od kwas.l 
węglowego (wz6r Nr 2), a w razie korzystama. 
'Z kredytu rówmież pdpi~ księgi kredytu (wz6r
Nr 3), za ubiegły miesiąc. 

§ 20. Osoby oraz firmy, tru,aniące się hUf" 
towym handlem kwasem węglowym lub zuźy..; 
wające kwas węglowy w swoich zakładach, obo
wjązane są posiadać dowody nabycia kwasu w~" 
gl owego, a w szczególności świa·dectwa przewo-
7.Owe bądź radlunki, wymieniające wytwórnię, 
wolny skład lub hurtownię, z której kwas po
chodzi, oraz znaki i numery naczyń z kwasem 
węglowym. 

- Akcyza od bibułki. 

§ 21. lo Za bibułkę, przeznaczoną do palenia. 
tytoniu w rozumieniu art. " 84 ust. I, a zwaną 
w dalszych przepisach "bibułką", uważa si" 
wszelkie papiery cienkie o wadze 12 - 28 g/I fn", 
do których produkcji użyto celulozy dłulgowłók
nistej. 

2. Brbułką w rozumieniu ust. I jest również 
papier, spprządwny z mśliny tytoniowej lub jej 
odpadków, z ewentualną domieszką innych su-

I . 

rowcow. 
3. Przepisu ust. I nie stosuje się do papierów 

cienkich, które z jakichkolwiek przyczyn nie na
dają się do palenia tytoniu, ani do bibułki karbo
nowej. Wzór każdego typu takich papierów w/
twórca obowiązany jest przesłać Ministerstwu 
Skarbu najpóźniej na 15 dni przed zamierzc
nym wypuszczeniem na rynek. Wzór ten opa" 
trzony pieczęcią przez urzędnika kontroli 

I akcyzowej nadzorującego wytwórnię na-
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leży przesłać w :1 egzemplarzach o r07,
miarach co najmmeJ I m2• Trzeci egzem
plarz wzoru pozostaje w przechowaniu 
urzędnika kontroli akcyzowej. Papiery, których 
wzory nie zostały przesłane Ministerstwu Skillrhu, 
nie mogą być wydawane z wytwórni bez op:aty 
akcyzy. ' 

§ 22 . Wolne są od akcyzy próbki bibułki 
o wadze do 30 g. 

§ 23. Przedsiębiorca, zamierzający przystąpić 
do wyrobu bibuiki lub uruchomi\!nia wolnego 
składu w sprawdzonym przez władze akcyzow~ 
przedsiębiorstwie, obowi,ązany jest przed urucho
mieniem przedsiębiorstwa zawiadomić o tym kon
trolę akcyzową. 

§ 24. Maszyna papiern~cza powinna być na 
ezas przerwy w produkcji zabezpieczona urzędo
wo przed niezgłoszonym ruchem. Powyższe za
bezpieczenie powinno być zdj«te, o ile to będzie 
potrzebne w celu dokonania remontu maszyny. 

§ 25. Wytwórnia i wolny 61klad bibułki pod
legają stałemu nadzorowi kontroli akcyzowej. 

§ 26. I. Zdejmowanie roli bibultki swrowl!j 
z maszyll1y papiemiczej i jej ważenie, wykańcza
nie bibułki surowej (przewijanie, krajanie na bo
biny i illrkU5ze, sanowanie, znakowanie itp.) 

ponowne ważenie powinno odbywać się tylko 
w obecności urz~dnika kontroli akcyzowej. 

2. Bezpośrednio po zdjęciu z ma's,zyny pa
pierniczej i zważeniu każda rola surowej bvbułki 
powinna być zaopatrzona w datę, numer kolejny 
wyrobu w danym dniu, wagę brutto, tarę, wagę 
netto roli oraz Wil!gę I m' bibułki. 

3. Minister Sk~rhu może zezwalać na wyjątki 
od przepisu ust. I. 

§ 2.7. Wej9cia do pomieszczeń, w których 
odbywa się wyr6b bihułki na maszynie papierni
cze;' wykańczanie bibułki surowej oraz ważen1e, 
powinny być przystoSOWilll1e do nałożenia zam
knięcia urzędowego. 

§ 2.8. Wstęp do pomieszczeń, o których 
mowa w patt'agrafie poprzedza,jącym, dozwolony 
jest tylko przedsi~biorcy i osobom tam zatrud .. 
nionym, a innym osobom tylko za wiedlzą urzęd 
nika kontroli akcyzowej nadzorującego przed"-
5iębiorstwo, któremu służy prawo kontl1'oli · nad 
osobami, wychodzącymi z tych pomieszczeń. 

§ 2.9. Do ważenia bibułki surowej, zdejmo
wanej z maszyny papierniczej, oraz bibułki wy
kończonej przedsiębiorstwo obowiązane jest po
siadać w odpowiednich pomieszczeniach legali
zowane wagi wraz z kompletem odważników. 
umożliwiających ważenie bibuliki z dokładnośc..ą 
do 100 g. 

§ 30. 1. Kazdą ilość wy.pro.dukowanej bi
bułki należy zważyć z dokładnością do 100 g 
i wpisać do księgi pomocniczej, podaJąc wa~ 
brutto, tarę i wagę netto bibułki surowej w po
szczegóLnej roli, numer kolejny roli w danym 
dniu oraz wagę I m! bibułki. 

2. Każdą rolę surowej bibułki, wziętą do 
wykańczalni, należy wpisać w księdze pomooni
czej na rozch6d. 

, 3. Otrzymaną gotową bibułkę w wykańczal-

I ni należy ponownie zważyć i wpi5Jać na przychód 
w oddZIelnych rubrykach. ' 

§ 3 I. Każde opakowanie z bibułką przed 
oddaniem do maJgazynu powinno być zaopatrzOll! 
w napis podający: I) firmę i siedzibę wytwórcy, 
l) wagę brutto, t3!rę i wagę netto bibułki, 3) ro
dzaj bibułki oraz 4) wagę r- m! bibułki. 

§ 32. I. Gotowa bibułka powinna być prze
chowyw~:n:a w magazynie pod zamknięciem urzę
dowym. 

2. W razie przerwy w ruchu przedsiębior
stwa powinna być ' złożona do m1gazynu takie 
wszelka b ubułka nie wykoIlczona, znajdująca ~i~ 
poza maszyną papierniczą (§ 26). 

§ 33' 1. Bvbułka może być wydawana do 
w~lnego obrotu tylko pomiędzy . godzinami 
7 1 19· 

2.. Na wyjątki od przepisu oot. I może 
w uzasadnionych przYP3!dkach zezwalać urząd 
akcyzowy. 

§ 34. Rokiem obrachunkowym dla wytwór
ni bi/bulki jest rok kalendarzowy. 

§ 35. 1. Wytwórnia bibułki obowiąza.na jest 
prowadzić następu}ące księgi: 

I) księgę pomocniczą przychodu i rozchodu 
bibułki (wzór Nr 5), 

2) księgę obrachunkową wytwórrui bibułki 
(wzór Nr 6), 

3) księgę kredyt"l akcyzowego (wz6r Nc 3) oru 
4) zeszyt świadectw przewozowych (wz6r Nr 7). 

~. Wpisy do ksiąg powinny być dokona!le 
do godziny 10 za całą ubiegłą dobę. 

3. Wpis6w do księgi olbrachunkowej doko
nuje się za całą dobę łącznie, licząc od godzl;ly 
6 do godziny 6 dnia następnego. 

4. Przedsiębiorca przesyła z końcem · mies~ą
ca izbie !karbowej odpisy ksiąg wymienionydl 
w ust. I pkt 2.) .i 3) za ubiegły miesiąc. 

§ 36. Wyr6b książeczek bibułkowych i gilz 
podlega pisemnemu zgłoszeniu urzędowi akcy
zowemu. 

§ 37. Na książeczkach bibułkowych i opa
kowaniu gilz powinna być uwidoczniona firm.! 
i siedziba .". wytwórcy. 

§ 38. Hurtowa sprzedaż b~bułki, ksią.żec7.e k 
bibułkowych i gilz pocllega zgłoszeniu kontroli 
akcyzowej. 

Akcyza od sztucznych środk6w słodzących. 
§ 39. Przedsiębiorca, zamierzający przY'stąpić 

do wyrobu sztucznych środk6w dodzących lub 
uruchomienia wolnego składu na podstawie P.)
siadanego zezwolenia i zatwierdzonego sprawdze
nia, obowiązany jest na 3 dni przed zamierzo"n ą 
produkcją IUlb uruchomieniem wolnego składu 
zawiadomić o tym kontrolę akcyzową. 

§ 40. 1. Wytw6rnia i wolny skład sztucz
n}"Ch środków słodzących podlegają stałemu nad
zorowi kontl'Oli akcyzowej. 

2. P6łfabrykaty oraz gotowe sztuczne Śfoll
ki słodzące powinny być przechowywane w wy-

ł twórni i wolnym składzie pod zamknięci~m 
urz~owym. 
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§ 41. 1. Wyt wórnia i wolny skład 6ztU{;Z
nych środków słodzących typu B powinny po
siadać oddzielne pomieszczenia do: 

a) wyrobu i przerobu sztucznych $rodkuw 
słodz ących oraz przechowywania p6:ifil.
brykat6w, 

b) ważenia, p~owania i ma.gazynowania go
towych wyrobów. 

2. Pomieszczenia, wymienione w ust. I, mogą 
posiadać tylko po jednym otwartym wejściu. 
lrune wejścia powinny się z:najdować stale poJ 
zamknięciem . urzędQwym. W uzasadnionych 
przypadka·ch · izba skarbowa może zezwalać na 
wyjątki od tego przepisu. 

3. Okna pomieszczeń, o kt6rych mow.:l 
w ust. J:, powinny być zaopatrzone w siatki dru' 
ciane, o otworach rne więk:s,zy.:h niż .2 cm X.2 cm, 
przystosowa:ne do nałożenia zamKnięcia urzędo
wego. 

4. Wejścia do pomieszczeń, wymienionp:h 
w ust. I, powinny być zaopatrzone w zanililla;
cia, nadające się .do nalożenia zabezpieczeniaUJrw 
dowego, uniemożliwiającego dostęp do tych po
mieszczeń bez naruszenia tego .zabezpieczenia, 

§ 42. Ws~p do pomieszczeń, o których mo
wa w p:w-a;gn-afie poprzedzającym, dozwolony jest 
prz,eclsiębiorcy i osobom tam zatrudnionym, 
a innym osobom tylko za wioozą urzędnika kOll' 
troli akcyzowej nadzoruj,ącego przedsiębiorstwo. 
któremu służy nadto prawo kontroli nad osobami 
wychodz~ymi "2 tych pomieszczeń. 

§ 43. 1. Przedsiębiorca wytw6rni i wolnego 
składu typu B obowiązany jest dostarczyć do 
użytku urz.ędnik6w, kontrolujących przedsięSior
stwo, odpowrednich przyrząd6w i odczynników 
chemicznych, służących do badania jakościowegu 
oraz do oZl11OCzania wielokrotności . słodyczy 
sztucznych środków słodzących w stosunku do 
wa:rtooci słodząccej cukru (sacharozy). 

2:. Odczynniki, o kt6rych mowa w ust. r, 
powinny być; a) zaopatrzone w odpowiednie 
świ·",dectwo uprawnionego laboratorium chemicz
nego (Biuro Badań i Norm Państwowego Mono· 
polu Spirytusowego, Państwowy Zakład Higie
ny) IS:twierdzające, że odpow~ćkją one swemu 
przeznaczeniu, oraz b) przechowywane pod 
urzęoowymza.mknięciem. Przepi~ lit. a) nie 
dotyczy takich odczynnik6w, które będą wy
rab~ne na podstawie specjałnego zezwolenia 
Ministerstwa Skarbu. 

3- Sposób ba.dania sztucznych środków $ło
dzących oraz wykryw.ania sztucznych środków 
s1od.z~yc:h w produktach spożywczych okcrdE 
Minister Skarbu w oddzielnej instrukcji. 

4. Na wyjątki od przepisów ust. I może 
zezwalać izba skarbowa. W takim przypadkLl 
urzędową analiz~ pr6bek przeprowadza się na 
koszt przedsiębiorcy. 

§ 44. Do dokonywania an'laliz chemicznych 
i wydawania orzeczeń analityczno'chemicznych 
W zakresieprzepis6w; dotyczących akcyzy 0.1 

sztucznych środk6w słodzących, są 1l4'rawnione: 
l) Biuro Badań i Norm Dyrekc!i Państwowego 
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M01l()polu Spirytusowego oraz 2) PJństwowy Z.1. ' 
kład Higieny. 

§ 4S- 1. Wytw6rnia i wolny skład sztucz.
nych środków słodzących powi!l l1 y posiadać 
~wie legalizowane wa.gi z odważnikami: a) jedną 
do własnego użytku . przedsiębiors twa, b) drugI 
do wyłącznego użytku urzędników akcyzowych., 
Ponadto wytwórnia i wolny skład typu B obo· 
wiązane są posiadać legailizowaną wagę analitycz
ną wraz z kompletem niezbędnych odważników. 
co odważania prób sztucznych środków słodzą ... 
eych przy dokonywaniu analiz. 

.2. Izba skarbowa moż'e zezwalać na wyjątki 
od przepisów ust. I. . 

§ 46. Na każdym opakowaniu L.e sztucznymi 
środkami słodzącymi powinien by ~ umieszczon }': 
lupis "Sztuczny środek słodzący " oraz powinna: 
być poclwa nazwa h:l!ndlowa produktu (sachary~ 
na, dulcyna itp.), waga netto zawanoki opa.ko~ 
waoia, wielokrotność słodyczy, n azwa i siedziba! 
wytw6rcy. 

§ 47. Na opakowaniu, zawierai ~cym sztuczne 
środki słodzące, powinna być naklejona opaska 
akcyzowa trwale dookoła przez caly obwód opa~ 
kowania w ten 'sposób, aby obydwa Końcesche
dziły się n.a przeciwległej ścianie oraz, aby otw.u"4 
cie opa'kowania nie mogło nastąpić t-ez naruszenia: 
opaski myzowej. 

§ 48. 1. Opaski akcyzowe do sztUJCznych 
środk6w słodzących są drukowane na białym 
papierze o wymiarze: 

a) II mm X 120 mm do opakowań, zawieool 

rającycnIo gsztuczmych środków S!<>-, 
dz.ą.cych, oraz 

b) II mm X 250 mm do opakowań, zawic'" 
rających IDO g sztuczny,ch środJk6w sł<>-, 
dzących. 

2. Na opasce akcyzowej do sz~ucznych środ ... 
k6w słodzącyCh umieszczony jest napis: "Akcyza. •• 
(stawka) od ... (waga) sztucznych środków slodzą'" 
eych" oraz godło państwowe. 

3. Nadruk na opasce akcyzowej do sztucz" 
nych środk6w słodzących wykonany jest w kolo-; 
rze: ż6łtym do sztucznych środk6w slodzących, 
o których mowa w art. 104 lit. aj, czerwonym: 
do sztuCZID.Ych środików . słodzących, o których 
mowa w ut. 104 lit. b), błękitnym do sztucz" 
nych środków słodzących, o których mowa w an.. 
104 lit. c). 

§ 49. 1. Opaski akcyzowe nalezy nabyw.a6 
w kasie unędu skarbowego, a ewentualnie cel
nego; kasa u:rzęau ska:rbowego wy daje opaski n2: 
mocy zaświadczenia kol1!troli akcyzowej (wzór 
Nr 14), potwierdzając wytw6rni wydanie opasek 
w księdze poboru opa'Sek akcyzowych (wzór, 
Nr 10) . 

.2. Opaski powinny być niezwłocznie po na'" 
byciu omaczone pieczęcią firmow,! wytw6rnj,. 
a przy przywozie sztucznych środk6w słodzący.::h 
z za:granicy - pieczęcią urzędu celnego. 

§ so. W r.lzie sprowadzenia sztucznych środ .. 
k6wsłodzących z zagrrunicy opaski akcvzowe na.

I kleja się pod nadzorem urzt;dnik6w celnych przed 
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wydaniem sztucznych Środków Słoo2'ących do 2. Wolny skłaa typu A sztucznych środków 
wolnego obrotu. słodzących ObowlązaJny jest prowadzić księgi, 

§ p. l. Magazyn wytw6mi i wolny skład wymjenione w USt .. I pkt 2 - 5. ) 
z gotowymi sztucznymi środkami słodzącymi po- § 58. I. Sztuczne środki słodzące mogą być 
winny być tak urządzone, alby można było ad- wprowadzone do obrotu handlowego tylko w ory
'dzielnie ukladab ' ginalnych, zamkniętych opakowąniach, zaopa-

r) produkty nie opakowane (w naczyniach !u- trzonych w przepisową etykietę i opaskę akcy- I 
zem), zową. l 

2) produkty opakowane, lecz niezaopatrzone 2. Posiadanie w zakładzie sprzedaży sztucz-
w opaski akcyzowe, nych środk6w &łodzących w opakowaniac:h otwar-

3} proauhy zaopatrzone w op-aski akcyzowe tych jest zabronione. 
:z podziałem w każdej z tych grup na produkty § 59. I. Sztuczne środki słodzące mogą być 
o r6imej wielokrotności słodyczy, a przy pro- wydawane do obrotu tylko w opakowaniach, za' 
cliukta,ch opakowanych - także o różnej wadze wierających 10 lub 100 g netto. 
za,wartości opakowań. 2. Przepisu ust. r nie stosuje się do sztucz-

2. Na każdym naczyniu ze sztucznymi środ- nych środków słodzą,cych, wywożonych za gra
kami słodzącymi, magazynowanymi luzem, po~ nIcę. 
winna być uwidoczniona: I) tara naczynia, 2) wa· § 60. Wytw6mie i wolne składy sztucznych 
ga netto sztucznych środk6w słodzących, zawar- środ'ków słodzących mogą sprzedawać je w ilo' 
tych w naczyniu, 3) waga brutto i 4) wielokrot- kiach nie mniejszych od I kg netto iednorazowo. 
ność słodyczy. § 61. 1. Na hurtową sprzedaż sztucznych 

§ p. r. Na pokrycie naturalnych strat, pow' śrocIrk6w słodzących potrzebne jest zezwolenie 
stających przy przerobie, pakowa,niu i magazy' urzędu akcyzowego. 
nowaniu 'sztucznych środJk6w słodzących, przy- 2. Detalicwa sprzedaż sztucznych środk6w 
znaje się dla wszystkich tych faz łącznie najwyz- słodzących podlega zgłoszeniu urzędowi akcy
szy dopuszczalny zanik w wysokości I % pro' zowemu. 
duktu wzi·,tego do przerobu. §62. Każdy sprzedawca szt1lcztlych środk6w 

2. Podziału zaniku, określonego w ust .. I, słodzących obowiązany jest przechowywać świa
na poszczeg6lne fazy (przer6b, pakowanie i ma- dectwa przewozowe bądź rachunki i inne d& 
gazynowanie) dokonuje dla każdego przedsiębior- wody nahycia sztUlCznych środJk6w słodzących, 
stwa urząd akcyzowy, uwzgl~dniając rzeczywiste stwierdzające, skąd produkt pochodzi. 
5traty w każdej fazie. 

§ 53· Wiclokrotrrlość slodyczy sztucznych Akcyza od kart do gry. 
~rocIJk6w słodzących zawartych w · danym opako' 
waniu nic może różnić się więcej niż o ) % od § 63· Przedsiębiorca wytwórni obowiązany 
podanej na tymże opakowaniu. jest zawia40mićkontrolę akcyzową o zamiarze 

§ 5+ I. Ca.łą ilość wyprodukowanych sztucz- wyrobu każdej partii kart do gry na 3 dni przed 
nych środk6w słodzących przedsiębiorca obowią- rozpoczęciem wyrobu, podając rodzaj i ilość 
zaQ-y jes't wpisać na przychód do księgi obrachu'l' kart, które zamierza wyrobić. 
kowej. § 64. Wytw6rnia kart do gry podlega stałe-

2. Sztuczne środki słodzące wpisuje się mu nadzorowi akcyzowemu. 
z zaokrąglen:em do 10 g, przy czym ilości więk· § 65. Pomieszczenia, w których odbywa się 
sze od 5 g zaokrągla się do 10 g" ilości zaś mniej' pakowame i zaopatrywanie w opaskę akcyzową 
sze od 5 g opuszcza się. oraz magazynowanie kart do g'ry, powillilly być 

§ 55. I . Wolne są od akcyzy próbki sztucz- przystosowane do urzęd'owego zamknięcia: okna 
nych środ'k ów s10dzących o wadze do 10 g. i inne otwory w tych po~ieszczeniach powinny 

2. Pobrane prćbki sztucznych ~rod'ków slo- być zaopatrzone w gęstą siatkę drucia,ną i urzę
dz.ących (ust. r) wpisuje si,ę na rozoh6d w Księdze dowo zabezpieczone. 
obrachunkowej. § 66. Po ukończeniu prac dziennych, jak 

§ 56. Rokiem obrachunkowym dla wytwórni również po ukończ.eniu wymbu danej partii kart 
i wolnego składu s7tucznych środków s~odzący(_h do gry i wstrzymaniu ruchu wytwórni urzędnik 
jest rok kalendarzowy. kontroli akcyzowej nakłada zamknięcia urzędo' 

§ 57. I. Wytw6rnia i wolny skfad typu B ~re na maszyny służące do wyroba kart w taki 
obowiązanc są prowa;dzić następujące księgi: sposób, aby ich uruchomienie me było możliwe 

r) księgę przychodu i rozchodu sumwców i pół' hez naruszen:a tych zamknięć 
fabrykat6w (wz6r Nr 8), § 67. Karty do gry, złożone w talIe,. zapi-

2) księgę obrachunkową wytw6rni sztucznych\uje się na przychód do księgi obrachunkowej 
środków słodzących (wz6r Nr 9), \wz6r Nr 12). 

)) księgę poboru opasek akcyzowych (wzór § 68. I. Wyr6b i pakowanie kart do gry 
Nr 10), oraz naklejalnie na nid1 opasek akcvzowych może 

4) księgę kredytu akcyzowego (wz6r Nr 3) oraz odbywać się tylku w godzinach 8 - 17. 
S) zeszyty świadectw przewozowy:ch (wz6r 2 •. Na wyjątki od przepisu usc. I może zez-

Nr II). ł walać urz<~d akcyzowy. 
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§ 69. I. Na jednej karcie :każdej talii winna 
być uwidoczniona firma wytwÓrcy. 

2. Każda tali~ kart db gry powinna być opa-
kowana. 

3. Na opakowaniu należy podać: 
a) firmę i sied:z~bę wytw6rcy, 
b) ilość kart w talii, 
c) numer zgłoszonego wzoru (§ 87), 
d) rodzaj materiału, o ile karty zostały spo

rządzone z irunego mal1:eriału.aniżeli z kartonu 
papierowego, np. "ka,rty pł6cienne", "ka.rty cel
lonowe" itp. 

4. W opakowaniu maj,ą być zrobione dwa 
okrągłe otwory celem umożliwienia odbicia na 
pierwszej karcie stempla urzędowego oraz firmo' 
wego wytwórni. 

§ 70. Przepisy § 69 stosuje się odpowiednio 
do kart do gry, sprowa,d:zonych z zagranicy. 

§ 71. I. Opaski akcyzowe drukuje s~ na bia
łym papierze o wymla,rze 2 X 2I cm w kolorze: 

a) indytgo dla kart do g-ry z papieru o za.
waJrtości talii do 36 kart, 

b) jasno zielonym dla kart do ~ry z papieru, 
o' zawartości talii ponad 36 kart, 

c) czerwonym dla kart do g;ry z innego ma
teriału, o zawartości talii do 36 ka,rt, 

d) jasno - ż6łtym dla kart do gry z innego 
materiału, o zawartości talii ponad 36 
kart. 

2. Rysunek opaski skła,da się z 3 części, 00-
dzielo!1}'ch od siebie pionowymi rz'ędami drob· 
r,ych k6łeczek (fryzik pionowy). Srodkowa część 
opaski~ dlu:l:sza od bocznych, stanowi prostokąt, 
pośrodku kt6rego widnieje w ośmioboku godło 
Państwa. Na lewo od ośmioboku umieszczony 
jest napis: "Akcyza od", na prawo · napis "kart 
do gry", a za tym napisem stawka akcyzowa. 
Całość napisu umieszczona jest na tle giloszowym. 
Obie boczne części opaski są jednakowe: stano
wią one prostokąty, pośrodku kt6rych na tle 
siatki, 5kladającej się z prostych, przeciJn,ających 
się linii, znajduje się ramka stylizowana z owa
lem pośrodku: w owalu tym mieszczą się wachla.
rzowato rozmieszczone trzy karty (asy). Po bo
kach owalu z kartami znajdują się rozety gila
szowe. Cała opatSka otoczona jest wąską ramką 
giloszową· 

3. Do opaJSek akcyzowych stosuje ,.~ odpo' 
wiednio przepisy §§ 49 i 50. . 

§ 72. Opasl~ akcyzową należy nakleić trwale 
na opakowaniu k3!rt do gry w ten 'sposób, aby 
część środ!kowa zamykała opakowanie, a końce 
zbliżały si~ jak najb3!rd!ziej do okrągłego otworu 
opakowania (§ 69 ust. 4). Zbędne końce opaski 
należy odciąć. 

§ 73· StemplowaJnie kan do riry, W}"1'obio
nych w kraju, odbywa się w wytwórni pod nad
zorem przedstawiciela urzędu aJkcyzowego, przy 
współudziale urzędnika, aadzorującego wy' 
tw6rnię· 

§ 74· I. Stemplowania dokonuje się na pi
semny wniosek przedsj~biorcy wytw6rni, kt6ry 

pOW1l11eIl zgłos-ić go urzędowi alkcyzowemu ~o 
najmniej ll1a 24 godziny naprz6d. 

2. We Wlniosku należy poda~ rodzaj kan 
do gry i ilość talii, które przedsiębiorca ~mierza 
ostemplować oraz termin ostemplowania. 

3. U rząd akcyzowy po otrzymaniu wu:llosku 
wysyła do wytwórni urzędnika celem nadzorowa
nia ostemplowania. 

4. Po ostemplowaniu kart sporządza się z tej 
czynności protdk6ł w trzech egzemplarzach, 
z ktÓrych jeden dQłącza się do księgi oIbrachun
kowej, drugi do jej odpisu, trzeci zaś przesyła 
się urzędowi akcyzowemu. 

§ 75· I. Znacznik do stemplowania kart do 
gry przechowu je się w wytw6rni pod wsp6lnyrr 
urzędowym zamknięciem urzędu akcyzowegv 
i urzędnika nadzorującego wytwórnię. 

2. Przedsiębiorca wytwórni jest obowiązany 
do dostarczenia odpowiedmego schowku do 
przechowywania znacznika, przys-tosowanego do 
podwójnego urzędowego zabezpieczenia. 

§ 76. Przed ostemplowaniem należy na każ
dej należycie opakowanej i zaopatrzonej w opas
kę akcyzową talii brt do gry umieścić p'ieczęć 
wytwórni: raz na jednej z kart w miejocu okrąg
łego otworu w opakowaniu (§ 69 ust. 4), a drugi 
raz w ten 'Sposób, aby część pieczęci znajdowała 
się na opasce, a część na opakowaniu. 

§ 77. Stemplowanie kart do ~ry odbywa się 
przez odci~nięcie znaku stemplowego na jednej 
ka:rcie talii. Nadto urząd stemplujący lub organ 
nadzorujący stemplowanie umieszcza na talii swą 
pieczęć urzędową w ten sposób, by część pieczęci 
:z;najdowala się na opasce akcyzowej, a część na 
opakowaniu. 

§ 78. Do 'ostemplowania przezna,cza się zasad
niczo asa kierowego, a w jego braku innego asa. 
W braku as6w należy ostemplować tę kartę do 
gry, na kt6rej uwidoczniona jest firma wytwór' 
cy (§ 69 ust. I). 

§ 79. Stempel ma kształt okrągłej pieczęci 
o średnicy 18 mm, składającej się z okrągłego pola 
środkowego barwy czerwonej, na kt6rym ż,najduje 
się ' sylwetka białego orła (bez korony), wykonana 
według wzoru Nr I, \lIStanowionego rozporządze
niem Prezydenu Rzeczypospolitej z dnia 13 grud
nia 1927 r. o godła,ch i barwach państwowych 
oraz o OZtllakach, chorą,gwiaoh i pieczęciach (DL. 
U.R.P. z 1939 r. Nr 2, poz. 8) i z pola zewnętrt.
nego, zamkniętego dwoma kołami współśrodkowy
mi, w którym umieszczone są: u góry napis 
"Akcyza od kan do gry", u dołu gwiazdka pię
cioramienna między dwiema strza1kami. We" 
wnątrz gwiazdki umieszczony jest numer kolejny; 
znacwika, którym dokonuje się stemplowall1ia. 
Barwa kół, napisów, gwiazdki i strzałek jest: 

I) dla kan z papieru: 
a) ilndygo dla talii, zawierającej do 36 kart, 
b) jasno-zielona dla talii, zawierających po

nad 36 kan; 
2) dla kart z innego materiału aniżeli papier: 

a) czerwona dla talii, zawierających do 36 
kart, 
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b) jasno-żółta dla talii, zawierających ponad 
36 kart. 

§ 80. Talie kart do gry nie odpowiadające 
przepisom §§ 69 i 72 nie mogą być stemplowane. 

§ 8 L W razie wadliwego odbicia stempla 
urzędowego nadzorujący stemplowanie urzędnik 
akcyzowy czyni o tym odpowiednią . wzmian:kę 
VI protokóle, o którym mowa w § 74 ust. 4 i do
łącza do egzel!lplarza przeznaczonego dla urzędu 
kartę do gry, na kt6rej odciśnięto stempel, oraz 
opakowanie odnośnej talii. Resztę kart zwraCa się 
przedsi~biorcy . 

§ 82. Do ostatecznej odprawy celnej kart do 
gry, przywiezionych z zagranicy, upoważnia się 
tylko urzędy celne w G4ańsku, Gdyni, Katowi
cach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, War
szawie i Wrocławiu oraz czynne przy tych urzę
dach oddziały pocztowo-celne i lotniczo· celne. 
S3Jll przyw6zkart, jeżeli nie stoją temu na prze
szkodzie ogóln.e przepisy o obrocil! towarowym, 
może odbywać się przez wszystkie kolejowe urzę
dy celne I klasy. Urzędy te przekazują przesyłki 
z kartami do jednego z - wymienionych wyżej 
urzędów celnych do odprawy celnej w sposób, 
ustalony dla przekazywania przesyłek celnych. 

§ 83. 1. Przy zgłaszaniu kart do gry do od
prawy celnej strona obowiązana jest podać w de
klaracji celnej pr6cz danych, wymaganych przez 
przepisy celne, ilQŚć talii oraz materiał, z którego 
karty zostały wyrobione. 

2. Po zaopatrzeniu każdej talii kart w op;tJSkę 
akcyzową urząd celny, zgodnie z _ przepisami 
§§ 77-79, stempluje je. 

§ 84. L Opakowane karty do gry powinny 
być tego samego dnia złożone do magazynu. 

2. W magazY'nie wytw6rni powinny być 
osobno ułożone karty: I) nie ostemplowane i nie 

.zaopatrzone w opaskę, 2) zaopatrzone w opaskę, 
lecz nie ostemplowane óraz 3) zaopatrzone w opa-
skę i ostemplowane. 

3. Pozostałe po zakończeniu pracy w d:lJnym 
dniu karty wy clrukowa;ne, a nie ułożone jeszcze 
w t~lie należy złożyć do magazynu na przecho
wanIe. 

4. W magazynie nie wolno przechowywać 
próżnych opakowań ani innych przedmiotów 
oprócz kart. 

§ 85. Magazyn " pozostaje pod urzędowym 
zabezpieczen;em, a wchodzić do niego można tyl- -
ko w obecności urzędnika akcyzowego, nadzoru
jącego wytwórnię. 

§ _86. L W razie wątpliwości co do rodzajt.: 
wyrabianych kart do gry organa akcyzowe mogą 
pobierać w wytwórni p róbki materiału, przezna
czonego do wyrobu kart, celem sprawdzenia. 

2. W rażie potrzeby przesyła się próbki do 
zbadania do Biura Badań i Norm Dyrekcji Pań
stwowego Monopolu Spirytusowego. 

3. O ile wynik badania wykaże, że rodzaj 
kar.r -uzasadnia pobranie wyższej akcyzy, koszty 
przesłania i badania pr6bki ponosi przedsiębiorca. 

§ 87. Przedsi~biorca wytwórni kart do gry 

jest obowiązany przedłożyć urzędowi akcyzowe
mu z każdego rodzaju kart, które zamierza wy
ra:biać, po· 3 nieopakowane talie wraz z przyna
leżnym opakowaniem. Ka.żdy wzór powinien byc 
oznaczony numerem. U rząd zwra<:a wytwórcy 
jedn,~ talię z potwierdzeniem zgłoszenia na opako
wanm. 

§ 88. Rokiem obrachunkowym dla wytw6r
ni kart do gry jest rok kalendarzowy. 

§ 89. Przedsiębiorca wytw6rni -kart 
obowiązany jest prowadzić: 

" I) księgę obrachunkową wytw6rni hrt 
(wzór Nr 12), 

2) _ księgę pdboru opasek akcyzowych 
Nr 10), . 

3) księgę kredytu akcyzowego (wzór Nr 
4) zeszyt świadectw przewozowych 

Nr 13). 

do gry 

db gry 

(wz6r 

3), 
(wzór 

§ 90. Wpisy do ksiąg mają być dokonywane 
najpóźniej do godziny 18 danego dnia. 

§ 9 I. Przedsiębiorca przesyła z końcem mie
siąca izbie skarbowej odpisy ksiąg, wymienionych 
w § 89 pkt I i 3 za ubiegły miesiąc. 

§ 92. L Znajdujące się w wytwórni karty do 
gry uszkodzone lub zepsute, za·równo n:ewykoń· 
czone (np. w arkuszach nie pociętych), jako też 
już ułożone w talie oraz karty nadliczbowe są 
wolne od akcyzy pod warunkiem zni·szczenia ich 
przez spalenie w obecności urzędnika kontroli 
akcyzowej, nadzorują,cego wytw6mi<ę. Do czasu 
zniszczenia karty te należy przechowywać pod 
Ul'zęd~wym zamknięciem, oddzieLnie od kart na
dających się do użytku. 

2. Karty do gry uszkodzone, zepsute lub ni~
wykończone mogą być wydane z wytwórni bez 
zapłaty akcyzy pod warunki.em, że: 

a) odbiorca złoży uprzednio urzędnikowi 
akcyzowemu, nadzorującemu wytw6rnię 
kart, pisemne oświadczenie, do jakiegl} 
celu nabywa p<?wyższe karty; oświadcze
nie to powinno ponadto zawierać nazwi's
ko i imię lub firmę oraz dokładny adrel 
odbiorcy, 

b) każda karta zarówno luzem, jak i w ar
ku:szu zostanie w obecności urzędnika, 
nadzorującego " wytwórnię, przecięta c:> 
najmniej na dwie części w spo,s6b unie" 
możliwiajłCY użycie kart do gier, rozry-
wek towarzyskich itp. " 

3' " O - zniszczeniu lub przecięciu kart sp1SUJe 
się protokół w dwóch egzemplarza·ch. W proto
k6le n.ależy mi'ędzy innymi dokładnie wyszczeg6i
nić ilość i rodzaj zniszczonych lub przccięty:h 
kart. ]edenegzemplarz protOkółu dołącza się d,) 
księgi obu chunkowej dla uzasadnienia rozchodu 
tych ka:rt, które były . już zapisańe na przychód 
w powyższej księdze. Przy odnośnej po'Zycji w ko
lumnie: "uwagi" księgi obrachunkowej należy po-

I 
dać numer i datę protokółu, na podstawie kt6r;:
go nastąpiło wpisanie kart na rozchód. Drugi 
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egzemplarz protokółu dołącza się do odpisu ksi~
gi obrachunkowej (§ 91). 

4. O wydaniu kart, o których mowa w ust. 
2, urzędnik akcyzowy, nadzorujący wytwórnię, 
zawia;damia kontrolę akcyzową miejsca zamiesz
kania odbiorcy w celu roztoczenia nadzoru ria>d 
zużyciem kan zgodnie z przeznaczeniem (§ 9.1 
ust. 2 lit. a). 

§ 93. Karty da gry, przeznaczone do celów 
reklamowych, a wydawane z wytwórni po kilka 
sztuk w formie wachlarzyków IUlb w albumach, 
me pPdlegaj.ą akcyzie pod warunkiem, że: 

a) na każ,dej karcie zostanie umieszczony na 
stronie wewnętrznej nadruk: "wzór kart 
do gry" literami o wielkości CO naj
mniej 47 mm, 

b) kaida karta zostanie ca najmniej w dwu 
miejscach przedziur.awiona otworem 
o średnicy przymjmniej 5 mm. 

§ 94. I. Sprzedaż ka.rt do gry wymaga zgło
szenia (rejestracji). Zgłoszenie powinno być wnie
sione da urzędu akcyzowego. W zgłoszeniu należy 
podać datę zamierzonego rozpoczęcia sprzedaży, 
miejsce i rodz.aj spnedaży (hurtowa, detaliczna). 
U rząd akcyzowy patwierdza w ciągu trzech dni 
odbiór zgłoszenia. 

2. O zalniechaniu sprzedaży należy zawiado
mić unąd a}tcyzowy ńajpóiniej po Ulpływie ~4 
godzin od ukończenia $przedaży. . 

§ 95. I. Sprzedawca powinien odpowiJedinio 
oznaczyć lokal sprzedaży na zewnątrz 1 przecho- . 
wywaiĆ karty do gry, przeznaczone na &prZedaż, 
tylko w tym lokalu. , 

2. O zmianie lokaLu sprzedawca poWIruen 
w ci~u 3 dni zawiadamić piremnre kontrolę 
akcyzawą· 

§ 96. Sprzeda.wcy kart do gry -ą obowiązani 
przechowywać rachuniki d:o~aIWców (wy twórców
hurtowników) celem wykazania organom akcy
zawym pochodzenia posiad!anych kart. 

§ 97. I. OrgalOom akcyzawym służy prawo 
wst'ępu 00 lokalu sprzedaży w przepisowych ga
dzinaclh hand:lu celem wykonania konorali nad 
przestrzegalOiem przepisów o akcyzie od kart da 
-gry. 

2. Przedsiębiarca sprzedaży jest ooowiąza!1y 
'Okazywat organom akcyzowym ~iadane zapa'sy 
kart oraz dokumenty, pozosta )~ce w związku 
Z nabyciem i sprzedażą kan. 

Przepisy przejściawe i końcowe. 
§ 98. Przedsiębiorcy wytwórni kwa'Su węglo

wego i bibułki obowiązani są zgłosić urzędowi 
akcyzowemu swe przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni 
od dnia wej'kia w życie niJniejszego rozporządze
nia i złoży~ w ciągu dalszych 28 dni załączniki, 
wymienione w' art. 16 ust . .3 dek'retu z dnia 3 lu" 
tego 1947 r. o post((powaniu akcyzowym (Dz. U. 
R. P. Nr 29, poz. 123), w celu przeprowadzenia 
sprawdzenia (:lIrt. 18 ust. I powyższego dekretu). 

§ 99. I. Przedsiębiorcy istniejących wytwórd 
kwasu węglowego, bibułki, sztucznych środków 
&1adzących i kart da gry powinni dostosować po
mieszczenia i urządzen1a do przepisów prawa ak
cyzowego i dekretu o postępowaniu akcyzowym 
oraz rozporządzenia mniejszego w ciągu 6 mie
si,ęcy od ahwili wejścia w życie tego rozporzą
dzenia. 

2. Izba skarbowa może w wyjlątkowych 
przypadkach zezwalać poszczególnym wytw6r
niom na ulgi od wymagań przepisu mt. I co do 
dostasowania pomieszczeń i urządzeń wytwómi 
do obowiązuj~ych przepisów. 

§ 100. Przedsiębiorcy istniejących wytwórni 
bibułki: są obowiązani w ciągu 7 dni od dnia. 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prze" 
dłożyć .Ministerstw:u Skarbu ~a paśredn'ctwem 
koOJtroh akcyzowe) wzary papIerów, o których 
mawa w § 21 ust. 3. 

§ 101. W nieuregulowanych O1I!1lejszym roz
porządzeniem sprawach, dotyczących akcyz od~ 
kwasu węglowega, bibułki, sztucznych środków 
sł.adzących i kart do gry, Sltosuje się odpowiednio 
przepisy rozporządzenia Ministra Ska.rbu z dOla 
12. grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu 
z dnia 13 czerwca 1946 r. o wyrobie, sprzedaży, 
Oraz opodatkowaniu napojów winnych (Dz. U. 
R. P. z 1947 r. Nr I, poz. I) odnoszące się da: 

l) posoępowarua z zepsutym produktem w wy
twórni lub wolnym składzie oraz z produk
tem, który uległ zniszczeniu wskutek nie
przewidzianego wypadku, 

~) warunków · kredytowania podatku, 
3) warunków udzielania, wy:gasania i cofania 

zezwoleń na prodlukcję i sprzedaż, 
4) warunków otwieunia ·wolnych składów, 
S) oznaczenia pomieszcz~ń, . 
6) wyłączenia z użycia n3;rzędzi mierniczych, 
7) przemiaru naczyń orazz:llbezpieczenia przy

,rządów mierniczych, 
8) z:llbezpieczenia urządzeń fabrykacyjnych przed 

produkcją nieprzewidzianą w zgłoszonym 
planie, 

9) postc;powania w sprawie u:by tk ów, 
10) odprawy i przewozu produktów pad węzłem 

podatku oraz zabezpieczenia podatku, 
I I) świadectw przewazowych. 

§ 102. I. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Jednocześnie tracą moc obowiązującą roz
porządzenia Mimistra Skarbu, określone wart. 
129 prawa akcyzowego, o ile dotyczą akcyz od 
sztucznych środków słodzących i od kart do gry. 

Minister Skarbu: 
Konstanty DąbrowskI 

Mi;ni'Ster Przemysłu i Handlu: 
Hilary Minc 
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