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É R T E S Í T É S .
Értesítjük t. tagjainkat, hogy az 1921. évi XIX. törvényeik a szivarkahüvely és szivarka- 

papiradóról úgy az előállítandó, valamint a már forgalomban levő szivarkapapirí és hüvelyt 
adó alá vonja.

A törvény, mely a Budapesti Közlöny 1921. június hó 18-án megjelent 132. számában, 
valamint az ennek végrehajtása tárgyában a Budapesti Közlöny 1921. junius 25-iki 138. szá
mában megjelent 83,900'921. sz. püm. rendelet bejelentési kötelezettséget ró az árusokra is, 
amely bejelentések legkésőbb 1921. juliushó 14-ig teljesitendők az illetékes pénzügyőri szakasz
nál. (Megjegyezzük, hogy a törvény és a íenthivatkozott rendelet bejelentési határideje közötti 
ellentmondás eloszlatása végett a budapesti m. kir. pénzügyigazgatóság ily értelmű rendeletét 
bocsájtott ki a pénzügyőri szakaszokhoz.)

A törvény és végrehajtási rendeletnek t. tagtársainkat érdeklő kivonatát alábbiakban 
közöljük azon megjegyzéssel, hogy úgy a törvény, mint a rendelet életbelépési napja 1921. évi 
julius hó 1.

A törvény és rendelet megszegése, bejelentések elmulasztása a T. 17— 28. §-ai értelmében 
jövedéki kihágást képez és 20.000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel és az áru elkobzásával járhat.

Esetenkénti felvilágosításokat a szövetség ügyésze a fenti hivatalos órák alatt ad.
(Az alábbiakban a törvényt T. vei, a rendeletet =  R.-rel jelöljük.

T. 1. §.

Az adó mérve.
a) a szivarkahüvely után, dobozonkint legfeljebb 

100 hüvely tartalommal 1 K..
ezt meghaladó tartalommal, minden megkezdett 

100 hüvely után további 1 K.,
b) szivarkapapir után, csomagonkint legfeljebb 

60 lap tartalommal 50 f,
ezt meghaladó tartalommal, minden megkezdett 

60 lap után további 50 f.

T. 9. §.
9. §. Szivarkahüvelyt és szivarkapapirt belföldi 

fogyasztás céljaira kizárólag adójeggyel szabályszerűen 
lezárt, eredeti csomagokban szabad a gyártelepről el
szállítani. Mind a belső, mind a külső csomagoláson 
az előállító nevét és telepének helyét feltűnő módon 
fel kell tüntetni. A forgalomba hozható csomagolások 
fajtáját, tartalmát és számozását, valamint azt az idő
pontot, ameddig, bár adójeggyel szabályszerűen lezárt, 
de egyébként az előírásnak meg nem felelő csomago
lások forgalomba hozhatók, a pénzügyminiszter rende
lettel állapítja meg.

R. 11 §.

A szivarkapapir és szivarkahüvely csomagolása.
(A törvény 9. §-ához.)

1. A belföldön való fogyasztásra kizárólag a kö
vetkező csomagolásokat szabad előállítani:

A) /. száma csomagolás (adótétel 1 K.).
a) A közforgalomban 1-es számúnak ismert szi

varkahüvely, szopókával, dobozban, melynek külső
hosszúsága 134 -138 mm., külső szélessége 70—80 
mm., külső magassága 30—32 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

b) A közforgalomban 1-es számúnak ismert szi
varkahüvely, szopókával, dobozban, melynek külső
hosszúsága 110 —113 mm., külső szélessége 70—80 
mm , külső magassága 36—38 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

B) II. számú csomagolás (adótétel 1 K.).
a) A közforgalomban 2-es számúnak ismert szi

varkahüvely, szopókával, dobozban, melynek külső
hosszúsága 151 — 156 mm., külső szélessége 70—80 
mm., külső magassága 35—38 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

b) A közforgalomban 2-es számúnak ismert szi
varkahüvely, szopókával, dobozban, melynek külső



hosszúsága 127—130 mm, külső szélessége 7 0 -8 0  
mm., külső magassága 40—42 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

C) III. számú csomagolás (adótétel 1 K.).
a) A közforgalomban 3-as számúnak ismert szi-

varkahüvely, szopókával, dobozban, melynek külső
hosszúsága 163—170 mm, külső szélessége 70—80
mm., külső magassága 36- 40 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

b) A közforgalomban 3-as számúnak ismert szi-
varkahüvely, szopókával, dobozban, melynek külső
hosszúsága 139 144 mm., külső szélessége 70—80
mm., külső magassága 43—46 mm, legfeljebb 100
darab tartalomig.

D) IV. számú csomagolás (adótétel 1 K.).
a) A közforgalomban 4-es számúnak ismert szi-

varkahüveiy, szopókával, dobozban, melynek külső
hosszúsága 183—190 mm., külső szélessége 70—80
mm., külső magassága 41—45 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

b) A közforgalomban 4-es számúnak ismert szi
varka hüvely, szopókával, dobozban, melynek külső
hosszúsága 160-167 mm., külső szélessége 70 — 80
mm , külső magassága 48—52 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

E) V. számú csomagolás (adótétel 1 K.).
a) A közforgalomban 2-es számúnak ismert szi-

varkahüvel, szopóka néiküly, dobozban, melynek külső 
hosszúsága 158—162 mm , külső szélessége 95-102  
mm , külső magassága 29- 32 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

b) A közforgalomban 3-as számúnak ismert szi-
varkahüvely, szopókával lapos dobozban, melynek külső 
hosszúsága 158— 162 mm., külső szélessége 107- 112 
mm., külső magassága 30—33 mm , legfeljebb 100
darab tartalomig.

F) VI. számú csomagolás (adótétel 1 K.).
a) A közforgalomban 2-es számúnak ismert szi-

varkahtively, szopóka nélkül, dobozban, melynek külső 
hosszúsága 124—127 mm., külső szélessége 65 75
mm, külső magassága 42—44 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

b) A közforgalomban 3-as számúnak ismert szi-
varkahüvely, szopóka nélkül, dobozban, melynek külső 
hosszúsága 128 — 132 mm., külső szélessége 65—75 
mm., külső magassága 47—51 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

c) A közforgalomban 4-es számúnak ismert szi-
varkahüveiy szopóka nélkül, dobozban, melynek külső 
hosszúsága 140 145 mm., külső szélessége 65 — 75
mm, külső magassága 47- 53 mm., legfeljebb 100
darab tartalomig.

G) VII. szánni csomagolás (adótétel 50 f.).
Szivarkapapir (sodrópapir), az egyes papírlap alakja

68—72 mm. hosszú, 38—42 mm. széles.
a) Könyvecske kivitelben, amelynél a 6 8 -7 2  

mm. hosszú és 38 —42 mm. széles alakú szivarkapapir- 
lapocskák háromrészes borítólapban vannak ragasztva, 
legfeljebb 60 lap tartalomig.

b) Szallagozott kivitelben, amelynél a 68 72
mm. hosszú és 38 42 mm. széles alakú szivarkapapir-
lapocskák színes védőlappal vannak ellátva és papír
szalaggal átkötve, legfeljebb 60 lap tartalorr ig.

c) Kihuzós kivitelben, amelynél a szivarkapapir-

lapocskák 38—4 2x38—42 mm. négyszögre vannak 
hajtogatva és papirfedőlappal ellátva, legfeljebb 60 lap 
tartalomig.

2. Az I. bekezdésben I—VI. számú csomagolások 
alatt említett szivarkahüvelyek 10 dobozonként csoma- 
golandók egybe. Egy ilyen nagy csomagba csak egy
nemű csomagolások csomagolhatok.

3. Az 1. bekezdésben VÍI. számú csomagolás alatt 
említett szivarkapapirok 100 könyvecskénként, illetőleg 
100 csomagonként 1 dobozban csomagolandók, melyen 
a tartalom mennyisége is feltüntetendő. Egy ilyen do
bozba csak egynemű csomagolások csomagolhatok.

4. A fentiektől eltérő csomagolások a belföldi 
használatra szánt szivarkahüveiyeknél és szivarka- 
papiroknál használatba nem vehetők.

5. A csomagolási módot — az illető csomagolás 
számának római számjegygyei való megjelölése révén 
— minden egyes belső és külső csomagoláson szembe
tűnő helyen fel kell tüntetni. Ugyanígy fel kell tüntetni 
minden egyes belső és külső csomagoláson az előállító 
nevét (cégét) és telepének helyét. Belső csomagolás 
alatt szivarkahüveiyeknél a doboz, szivarkapapirnál az 
ezt fedő borítólap; külső csomagolás alatt szivarka
hüveiyeknél a 10 doboz egybeesőm agolására használt 
boritópapiros, szivarkapapirnál a ICO darab 60 iapos 
szívarkapapir-könyvecske, illetőleg csomagocska egybe- 
csomagolására használt doboz értendő.

6 A pénzügyi közegek a fenti rendelkezések, 
betartásának ellenőrzése végett a -csomagokat illetőleg 
dobozokat kinyithatják és azok tartalmát megvizsgálhatják.

7. A fenti rendelkezéseknek meg nem felelő tar
talmú és jelzésű csomagolásokat 1921. évi julius hó 1. 
napja után a belföldön való íorgalombahozatai céljaira 
előállítani tilos. Ehhez képest, az 1921. évi julius hó 1. 
napja után csak kivitel céljaira szabad a fenti rendel
kezésektől eltérően csomagolt szivarkahüvelyt illetőleg 
szivarkapapirt előállítani és az ilyen árut tartalmazó 
csomagokat illetőleg dobozokat fekete nyomású „K“ 
betűvel (kivitel) kell megjelölni.

8. A fenti rendelkezéseknek megfelelően csoma
golt szivarkahüvelyt illetőleg szivarkapapirt a meg nem 
felelően csomagoitaktól elkülönítve kell raktározni. A 
fenti rendelkezéseknek meg nem felelően csomagolt 
szivarkahüvelyt illetőleg szivarkapapirt az 1921. évi 
december hó 31. napja után a gyártelepről belföldi 
fogyasztás céljaira elszállítani tilos. A törvény életbelépé
sekor készletben volt címkéket és más, a csomagolás
sokhoz használt borítólapokat ugyancsak az 1921. évi 
december hó 31. napjáig szabad változatlanul alkal
mazni, ezen időn túl csak úgy szabad ezeket felhasz
nálni, hogy a jelen §. 5. bekezdésében foglaltadnak 
megfelelően, a címkén reányomás vagy ráragasztás 
utján a csomagolási mód, továbbá az előállító neve és 
telephelye feltüntetendő. Amikor a jelen bekezdésben 
foglalt rendelkezés alapján és az abban megállapított 
határidőkön belül az előírásnak meg nem felelő cso
magolásokat raktároznak be, illetőleg szállítanak el a 
gyártelepről, az ilyen csomagolásokat a vonatkozó ki
mutatásokba, szükség esetén a rovatok fejfelirásának 
megfelelő módosításával kell bevezetni és azt, hogy 
ilyen csomagolású szivarkahüvelyekről illetőleg szivarka- 
papirról van szó. a „Megjegyzés" hasábban fel kell 
tüntetni.

9. A jelen szakaszban foglalt rendelkezések a kül
földről behozott szivarkahiivelyre, illetőleg szivarkapa- 
pirra is minden tekintetben vonatkoznak, ellenben a 
kivitelre szánt szivarkahüvelyre illetőleg szivarkapapirra 
nem nyernek alkalmazást.



T. 12. §. -
12. §. A külföldről behozott szivarkahüvely és 

szivarkapapir után az adót az átvevő a behozatali meg- 
vámolás alkalmával, ugyancsak adójegy alkalmazása 
révén; a vámhivatalnál köteles lefizetni.

T. 14. §.

14. §. A nagy pereskedési, valamint a közvetlen 
fogyasztás céljait szolgáló forgalomban szivarkahüvelyt 
és szivarkapapirt kizárólag adójeggyel szabályszerűen 
lezárt eredeti csomagokban szabad tartani és árusítani. 
A csomagolások tekinteiében a 9. §. rendelkezései 
irányadók.

Aki a törvény életbelépésekor szivarkahüvelyt vagy 
szivarkapapirt nagyban vagy kicsinyben árusít, köteles 
ebbeli készletét, a pénzügyminiszter által rendelettel 
megállapított módon, az illetékes pénzügyőri szakasznál 
a törvény életbelépésétől számított 14 nap alatt be
jelenteni.

Azt az időpontot, ameddig a nagykereskedési, 
illetőleg a közvetlen fogyasztás céljait szolgáló forga
lomban adójeggyel le nem zárt, illetőleg az előírásnak 
meg nem felelő csomagolások még forgalomba hoz
hatók, a pénzügyminiszter rendelettel állapítja meg. 
Ezen időpont beálltával, a készletben lévő szivarka
hüvely és szivarkapapir után az adót, adójegy alkal
mazása révén, le kell fizetni, vagy a még meglévő 
készletet valamely belföldi szivarkahüvelyt vagy szivarka
papirt előállító ipartelepre kell szállítani. A vonatkozó 
közelebbi rendelkezéseket a pénzügyminiszter rendelet
tel állapítja meg.

Szivarkahüvelynek és szivarkapapirnak nagyke
reskedési, valamint közvetlen fogyasztás céljait szolgáló 
forgalma, a pénzügyminiszternek rendelettel megállapí
tandó közelebbi rendelkezései szerint, jövedéki ellen
őrzés alatt áll.

Ehhez képest a készletben levő s eladásra szánt 
szivarkahüvelynek és szivarkapapirnak beszerzését a 
pénzügyi közegek kívánságára igazolni kell.

R. 16. §.
1. §. Aki szivarkahüvelylyel vagy szivarkapapir- 

ral kereskedik, köteles ezt legkésőbb 1921. évi július 
hó 1. napjáig, ha pedig üzemét később kezdené meg, 
legkésőbb 48 órával az üzem megkezdése előtt az ille
tékes pénzügyőri szakasznak Írásban bejelenteni. A be
jelentésnek az iparüző vagy üzlettulajdonos nevét, az 
üzlet nemének közelebbi megjelölését, továbbá annak 
helyét (tér, utca, összeirási vagy helyrajzi szám) kell 
tartalmaznia.

2. A bejelentésre kötelezett személyek az előző 
bekezdés szerint megteendő bejelentéssel egyidejűleg 
kötelesek az 1921. évi iuiius hó 1. napján meglévő 
szivarkahüvely és szivarkapapir készleteiket is nemük, 
csomagolási módjuk, valamint az egyes csomagok tar
talma szerint részletezve a telephelyre illetékes pénz
ügyőri szakasznak ugyancsak írásban bejelenteni.

3. Az üzlet áthelyezését 48 órával előbb, az üzlet- 
tulajdonos személyében beállott változást pedig leg
később 48 órával az üzlet átvétele után, az illetékes 
pénzügyőri szakasznál írásban kell bejelenteni. Utóbbi 
esetben a bejelentést az uj tulajdonos köteles megtenni. 
A bejelentésekről a pénzügyőri szakasz — miután a
2. bekezdésben elrendelt bejelentés helyességéről kém
próbák utján meggyőződött — a feleknek elismervényt 
adni, a bejelentéseket pedig összegyűjtve, szolgálati

utón az illetékes pénzügyigazgatósághoz felierjeszteni 
köteles.

4. A nagykereskedési, valamint a közvetlen 
fogyasztás céljait szolgáló forgalomban szivarkahüvelyt 
vagy szivarkapapirt kizárólag adójegygyei szabályszerűen 
lezárt és az előírásnak megfelelő eredeti csomagokban 
szabad tartani és árusítani. Ehhez képest a bejelentésre 
kötelezett személyek kötelesek meggyőződni arról, hogy 
az általuk beszerzett szivarkahiivelyek és szivarkapa- 
pirok az előírásnak (11. §.) megfelelően vannak-e cso
magolva és a 9. §-ban foglalt rendelkezéseknek meg
felelően adójegygyei el vannak látva. Ha a szivarka
hüvely és szivarkapapir nincs az előírásnak megfelelően 
csomagolva, illetőleg az adójegy hiányosnak, hamisí
tódnak vagy már használtnak látszik, köteles ezt az 
átvevő legkésőbb 48 órával az átvétel dán, a hozzá 
legközelebb fekvő pénzügyőri szakasznál bejelenteni. 
Ennek a bejelentésnek kellő időben való megtétele a 
bejelentőt, az ellene egyébként folyamatba teendő jöve
déki kihágási eljárás alól mentesiti

5. Az 1. bekezdésben megjelölt üzemek, illetőleg 
üzletek, szivarkahüvely és szivarkapapir forgalmuk tekin
tetében jövedéki ellenőrzés allatt állanak Ehhez képest 
az ilyen üzemek, illetőleg üzletek a pénzügyi közegek
nek készletüket bemutatni, a készlet megvizsgálását 
megengedni, a készlet beszerzését igazolni és a pénz
ügyigazgatóság esetenkénti felhatalmazására a pénzügyi 
tisztviselőknek az üzleti könyvekbe való betekintést 
megengedni kötelesek.

6. A szivarkahüvely- és szivarkapapirkereskedők 
és árusok adójegygyei el nem látott csomagolásokat 
legkésőbb 1921. évi. augusztus 1. napjáig, az előírás
tól eltérően csomagolt, de adójegygyei szabályszerűen 
ellátott szivarkahüvelyt vagy szivarkapapirt a nagyke- 
reskedésí forgalomban 1922. évi január hó 31. napjáig, 
a közvetlen fogyasztás céljait szolgáló forgalomban 
pedig 1922. március hó 31. napjáig hozhatnak for
galomba.

R. 17. §.
1. A nagykereskedési, valamint a közvetlen fogyasz

tás céljait szolgáló forgalomban, készletben lévő szi
varkahüvely és szivarkapapir után az adót legkésőbb 
az 1921. évi augusztus hó !. napjáig adójegy alkal
mazása révén le kell fizetni, vagy pedig az ilyen kész
letet legkésőbb az 1921. évi augusztus hó 1. napjáig 
valamely belföldi szivarkahüvelyt vagy szivarkapapirt 
előállító ipartelepre kell szállítani.

2. A szivarkahüvely- és szivarkapapir-kereskedők 
és árusok az adójegyeket a telephelyükre dletékes pénz
ügyigazgatóság székhelyén lévő állampénztárnál sze
rezhetik be Az adójegyek megrendelésére, kiszolgálta
tására és elszámolására vonatkozólag a jelen utasítás
8. §-ában foglalt rendelkezések irányadók azzal az el
téréssel, lmgy az állampénztárak egy teljes kötegnél 
kisebb mennyiségű adójegyeket is kötelesek kiszol
gáltatni.

3. Az adójegyek alkalmazása és értéktelenitése 
tekintetében a jelen utasítás 9. §-ában foglalt rendel
kezések nyernek alkalmazást, azzal az eltéréssé!, hogy 
az adójegyek értéktelenitése tintaceruzával való átírás 
utján is történhetik, még pedig olyképen, amint azt a
9. §. 4. bekezdése a külföldről behozott gyártmányokra 
alkalmazott adójegyek értéktelenitése tekintetében előírja;

4. Azok a szivarkahüvely- és szivarkapapirárusok, 
akik adójegygyei még el nem látott készletüket vala
mely belföldi szivarkahüvelyt vagy szivarkapapirt elő
állító ipartelepre akarják beszállítani, kötelesek min
denekelőtt a beszállításra vonatkozólag az illető ipar-



telep vállalkozójával megállapodást létesíteni; ennek 
megtörténte után a beszállításra kerülő szivarkahüvely 
és szivarkapapír mennyiségeket nemük, csomagolási 
módjuk és az egyes csomagolások tartalma szerint 
részletezve — a szivarkaliüvely- és szivarkapapir-gyár 
felügyeletével megbízott pénzügyőri szakasznak bejelen
teni kötelesek. A szivarkaliüvely- és szivarkapapir-kész- 
leteknek a gyártelepre való beszállítása csakis a válla
lat részére a pénzügyigazgalóság áiíal az elszállításra 
•nézve előzetesen megállapított nappali órák alatt (7. §. 
1. bekezdés) eszközölhető. A beszállítást csak pénzügyi 
közeg ellenőrzése mellett szabad foganatosítani.

5. A pénzügyi közeg mindenekelőtt megállapítja, 
vájjon a bejelentés helyesen van-e kiállítva, továbbá, 
hogy az előállított küldemény a bejelentés adataival 
egyezik-e. A pénzügyi közeg a vizsgálat eredményét a 
bejelentésre rávezeti és a beszállított szivarkaliüvely- és 
szivarkapapir-küldeményt az ipartelepnek az illető fapra 
vonatkozó napi bevételi kimutatásba bejegyzi. Ha a 
bejelentett és a tényleg beérkezett mennyiség között 
hiány találtatnék, úgy a járó adót a küldemény feladója 
megfizetni köteles. Az adó előírása, befizetése és el
számolása tekintetében a 6. §. 5. bekezdésében foglalt 
rendelkezések irányadók, mindazonáltal azzal az eltéréssel, 
hogy a befizetést a küldemény feladójának telephelyére 
(lakhelyére) illetékes kir. állampénztárnál kell teljesíteni.

6- A küldemény megvizsgálása tekintetében a 7. 
§. 4. bekezdésében foglalt rendelkezések nyernek 
értelemszerű alkalmazást, azzal az eltéréssel, hogy azt 
vájjon az egyes belső csomagolások adójegygyei sza
bályszerűen le vannak-e zárva, önérthetöíeg nem kell 
vizsgálni, továbbá nem kell vizsgálni a jelen utasítás 
li. §-ában foglalt előírások mikénti betartását sem.

R. 9. §.

Az adójegyek alkalmazása ésTértéktelenitése.
(A törvény 5. és 6. §-aihoz.)

1. Az adójegyet a belföldi fogyasztásra szánt 
szivarkahiively-dobozokra és szivarkapapír csomagokra 
még azoknak az előállító ipartelepről való elszállítása, 
illetőleg nagyobb csomagokká való csomagolása (I. 11. 
§. 2. és 3. bekezdését) előtt, úgy kell alkalmazni, hogy 
az adój gy felszakitása nélkül, a dobozból,, illetve 
csomagból hüvelyt illetőleg papirt kivenni ne lehessen. 
Különös gondot kell fordítani arra, hogy csak teljesen 
ép és sértetlen adójegyek alkalmaztassanak. — Ha az 
alkalmazott adójegy nem teljesen ép illetőleg nem sér
tetlen, — úgy az ilyen adójegygyei ellátott csomagot a 
belföldi fogyasztás céljaira való elszállításból feltétlenül 
ki kell zárni.

2. A jelen Utasítás 11. § ában előirt csomagolások 
közül, az I., II, III., IV., V. és VI. számú csomagolású 
szivarkahiively-dobozokra két-két darab, a VII. szánni 
csomagolású szivarkapapir-könyvecskékre egy-egy darab 
adójegyet kell felragasztani. A VI. szánni csomagolás 
szerinti szivarkahüvely dobozokra az adójegyeket azok 
két keskenyebb végén, a nyitási (kibontási) helyeken kell 
alkalmazni, az I-V. számú csomagolások" szerinti 
szivarkahüvely-dobozokra, két egymástól egyik keskeny 
végükön szét nem vágott adójegyet kell keresztben 
ráragasztani oly módon, hogy az adójegyek mindegyike 
a doboz két ellentétes oldalán a rendes nyitási helyet 
zárja. A VII. a) és c) szerinti csomagolású szivarkapapir- 
Könyvecskékre úgy kell az adójegyet keresztbe ráragasz
tani, hogy a könyvecskék nyitható oldalát az adójegy 
egészen átfogja, két vége pedig a könyvecskék nem

nyitható oldalára hajoljon át, végül a VII b) számú 
csomagolás szerinti szivarkapapír-csomagokra az adó
jegyet hosszában az egyik oldal közepén kell alkalmazni 
oly módon, hogy az adójegy mindkét vége a másik 
védőlapra áthajoljon.

3. Ha egy dobozra vagy könyvecskére, az előbbi 
2. bekezdésben megjelöltnél nagyobb számú adójegyet 
kell a tartalom alapul vételével alkalmazni, (pl. a törvény 
életbelépése napján készletben lévő dobozok, illetőleg 
csomagoknál), az egyes adójegyeket az előbbi bekez
désben előirt szabályok szemelöttartásával úgy kel! 
felragasztani, hogy minden egyes adójegy teljes egészé
ben látható legyen. Az adójegyeket a dobozokra illetve 
csomagokra gondosan kell ráragasztani, hogy azok 
szállítás közben le ne váljanak és sértetlenül levehetők 
ne legyenek.

4. Az adójegyeket alkalmazásuk után azonnal ér
téktelenjein kell. Az értektelenités jellel történik és 
pedig oly módon, hogy az adójegyre a gyártelep vállal
kozója nevét (cégét! és telepének helyét kemény gumiból 
készült körpecsét alkalmazásával fény- és vízálló fekete 
festékkel rá kell nyomni. A körpecsét átmérőjének 3 
cm-nek kell lenni és azt az adójegyre úgy kell reá
nyomni. hogy a pecsét valamilyen irányú középmetszete 
teljesen az adójegyre essen. Külföldről behozott gyárt
mányokra alkalmazott adójegyek értéktelenitése oly 
módon is történhetik, hogy azokra az átvevő nevét 
(cégét) és telepének helyét tintaceruzával ráírja. Ha az 
értékteienités tintaceruzával végzett átírással történik, az 
irás legnagyobb részének az adójegyre kell esnie, mig 
az irás azon részének, mely nem az adójegyre esik, az 
adójegy két oldalán egyenletesen kell elosztva lennie.

5. Az olyan dobozt vagy csomagot, amelyre az 
adójegy nincs szabályszerűen alkalmazva, vagy ha 
szabályszerűen van is alkalmazva, de értéktelenitési 
jellel szabályszerűen ellátva nincs, úgy kell tekinteni, 
mintha adójegygyei ellátva nem volna.

T. 16. §.
Az adóköteles szivarkahüvely és szivarkapapír 

szavatol az azt terhelő adóért, tekintet nélkül a har
madik személyek jogaira.
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