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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 258. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 22 września 1932 r. o wartości jednego 
grama czystego :dota. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 
września 1932 r. o warunkach zwalniania od po
datku cukru, przeznaczonego do p.rodukcji prze· 
mysłowej środków spożywczych, podlegających 
z mocy innych przepisów prawnych podatkom 
spożywczym. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 28 
września 1932 r., Nr. 80, poz. 708). 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
--000--

258. 

OBWIESZCZENiE 

Ministra Skarbu 

z dnia 22 września 1932 r. 

o wartości jednego grama czystego złota. 

Na podstawie art. 16 rozporządzenia Prezy· 
denta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
w srrawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. 
P. Nr. 97, poz. 855), oraz rozporządzenia Mini
stra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie 
ustalenia trybu ogłaszania wartości złota (Dz. 
U. R. P. Nr. 109, poz. 932) - ustalam na miesiąc 
październik 1932 r. wartość jednego grama czy
stego złota na pięć złotych 92,44 grosza. 

Minister Skarbu: 
(-) Wł. Zawadzki. 

--000-

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 września 1932 r. 

o warunkach zwalniania od podatku cukru, prze· 
znaczonego do produkcji przemysłowej środków 
spożywczych, podlegających z mocy innych prze-

pisów prawnych podatkom spożywczym. 

Na podstawie art. 1 i 2 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 
,roku w sprawie częściowej zmiany r-ozporządze
nia Prezydenta Rzeczypos.politej z dnia 13 wrześ
nia 1927 roku o opodatkowaniu cukru (.oz. U. R. 
P. Nr. 74, poz. 665) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1) W wypadkach zasługujących na 
uwzględnienie będzie zwalniany od podatku, zgo
dnie z art. 1 powołanego rozpor,ządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r., 
na prośbę zainteresowanych przedsiębiorstw, cu
kier, przeznaczony do produkcji przemysłowej 
środków spożywczych, podlegających z mocy in
nych przepisów prawnych podatkom spożyw
czym. 

2) Podania o zwolnienie od -podatku od cu
kru należy wnosić do izby skarbowej, w której 
<>kręgu znajduje się przedsiębilOrstwo. Izba skar
bowa po przeprowadzeniu -odpowiednich docho
dzeń przesyła podanie wraz ze .swym wnioskiem 
Ministerstwu Skarbu. 

3} W podaniu naleźy wyszczególnić: 
aj imię i nazwisko proszącego, jako też s,ie

dzibę i rodzaj przedsiębi,orstwa przemy
sł.owegoj 

hJ do jakiego celu i w jaki sposób cukier ma 
być użyty, oraz podać opis postępowania 
technicznego; 

c) ilość żądanego cukru tudzież cukrownię, 
z której cukier ma być pobranYj 

d) iokres czasu, w ciągu którego cukier ma 
być zużytyj 

e) przypuszczalną ilość gotowe·go produktu, 
który ma być otrzymany przy użyciu cu
krUj 

f) sposób zabezpieczenia podatku od cukru. 
§ 2. Przed pobraniem cukru, zwolnionego od 

podatku, przedsiębiorca obowiązany jest złożyć 
zabezpieczenie w wysokości sumy podatku, przy
padającego od każdorazowo pobieranej ilości cu
kru. Zabezpieczenie ma być dokonane z'godnie 
z postanowieniami § 42 (punkty a, b i c) rozpo
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia I 
1928 roku (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 564). 

§ 3. Wywóz cukru zwolnionego od podatku 
z cukrowni oraz przewóz do magazynów przed
sięhi-orstwa bę,dzie się odbywał pod zamknięciem 
urzędowem l za świadectwem przewozowem 
przy zastosowaniu przepisów §§ 75 - 78 rozpo
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 [kwietnia 
1928 roku (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 564), normu
jących wywóz cukru pod względem podatku. 

§ 4. Przechowywanie cukru, zwolnionego od 
podatku, powinno się odbywać w specja:lnie na 
ten cel prze:waczonem pomieszczeniu, nadającem 
się do urzędowego zamknięcia. Wydawanie cukru 
z magazynu i dodawanie go w celach produkcyj
nych zgodnie z opisem postępowania techniczne-

(Nazwa wytwórni) 
w ..................................................................................... . 

Izba Skarbowa w ........................................................ _ 

go odbywa się w ·obecności urzędnika k,ontrol' 
skarbowej, dozorującego przedsiębiorstwo. 

§ 5. Przedsiębiorstwo obowiązane jest pro 
wadzić księgę przychodu i rozchodu cukru zwol 
nionego od podatku według załączonego wzoru 
Księga powinna być prowadzona zgodnie z posta 
powieniami §§ 83 - 86 rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 roku (Dz. U. R. 
P. Nr. 61, poz. 564). 

§ 6. Cukru zwolnionego od podatku nie wol
no odstępować, ani używać na inny cel, niż poda
ny w zezwoleniu. 

§ 7. Od ubytków, powstałych ,zarówno w c,za
sie przewozu, jak i przechowywania cukru zwol
nionego od podatku, obowiązany jest przedsię' 
biorca opłacić podatek spożywczy w ciągu trzech 
dni po stwierdzeniu ubytku przez kontrolę skar
bową. 

§ 8. P.rzedsiębiorca korzystający ze zwolnie
nia cukru od podatku, obowiązany jest dostar
czyć do użytku urzędników kontroli skarbowej 
odpowiedniego pomieszczenia, znajdującego się w 
obrębie wytwórni, zaopatrz-onego w niezbędne 
urządzenia i pC:2:ybory, potrzebne do załatwiania 
czynności kancelaryjnych. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . 

Minister Skarbu: 
(-) Wł. Zawadzki. 

Wzór do § 5. 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów w .. .......................... . 

P r z y c h ód. 

Nr. 
Data 

poz. 

R o z c h ód. 

K S I Ę G A 

przychodu i rozchodu cukru zwolnionego od podatku. 

Skąd otrzymano cukier 

(cukrownia w ............................................... ) 

NN 

świadectw 

(miejscowość) I przewozowych 

Z przeniesienia. 

Do przeniesienia • 

Ilość cukru 

w kg 
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Nr. 
Data 

poz. 

(Dz. U. R. P. 

Użyto cukru do 

(cel użycia) 

z dma 28 wrześnla 

Norma na 
jednostkę 

miary 
(waga lub 
objętość) 

Razem 
dodano 
cukru 
(ilość) 

Z przeniesienia • 

Do przeniesienia. 

1932 r.Nr. 80, poz. 708). 

Otrzymano 
gotowych 
wyrobów 

(ilość) 

Podpis urzęd· 
nika kontr. 

skarb. obecne
go przy uży· 

ciu cukru 


