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DEPARTMENT OF FINANCE. 

The following Government Notice is published for general 
information. 

E. H. FARRAR, 

Secretary for Finance. 
Treasury, Pretoria. 

No. 1134.] [23rd July, 1921. 

His Royal Highness the Governor-General has been pleased 
under the powers vested in him by section twenty-one of the 
Customs and Excise Duties Amendment Act, 1921 (Act No. 35, 
1921), to approve of the following regulations :— - 

TOBACCO EXCISE REGULATIONS. 

1. Every manufacturer of tobacco shall when applying for 
a licence in respect of premises used, or to be used by him, 
in the manufacture of tobacco, transmit to the Commissioner 
particulars in the Form T.1 in the Schedule hereto, signed by 
himself of all premises, rooms, places, machines and vessels 
intended to be used in his business, specifying the purpose for 
which each is to be used and also the distinguishing mark. 
On the outside of the door of every room or place in which the 
business is carried on and on some conspicuous part of each 
machine or vessel mentioned. above, there must be legibly 
painted in oil colours such distinguishing mark. If more than 
one room, machine or vessel is used for the same purpose, ° 
each is to be distinguished by a progressive number. When 

-& manufacturer removes his licence from one set of premises 
to another a fresh entry shall be made or when he acquires 
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DEPARTEMENT VAN FINANCIEN, 

De volgende Goevernements Kennisgeving wordt ter alge- mene infcrmatie gepubliceerd. 

E. H. FARRER, | 
Sekretaris van Financién. 

Thesaurie, Pretoria. . 

No. 1134.] [23 Julie 1921. 

Het heeft Zijn Koninklike . Hoogheid de Goeverneur- generaal behaagd, krachtens de bevoegdheden aan hem ver- leend door artikel een en twintig van de Doeane en Aksijns- rechten Wijzigingswet 192] “(Wet No. 35 van 1921) de vol- gende regulaties goed te keuren : — 

TABAK AKSIJNS REGULATIES. 

1. Elk vervaardiger van tabak moet wanneer hij aanzoek doet voor een licentie ten aanzien van percelen gebruikt of te worden gebruikt door lem bij het vervaardigen van tabak, zodanige biezonderheden zenden aan de Kommissaris, als uit- eengezet in Formulier T.1 in de Bijlage hieraangehecht, van al zijn percelen, kamers, plaatsen, machinen en vaten bedoeld voor het. gebruik bij zijn bezigheid, meldende het doel waar- voor elk gebruikt wordt en ook de merk van onderscheiding. Van buiten de deur van ieder kamer of plaats waarin de bezigheid gedreven wordt en op ’n duidelik zichtbaar deel van elk machine of vat bovengenoemd, moet er duidelik in olieverf zodanig merk van onderscheiding geverfd worden.. Wanneer er meer dan €én kamer, machine of vat voor dezelfde doel ge- bruikt wordt, dan moet elk door een doorgaand nummer onderscheiden worden. Zodra een vervaardiger zijn licentie verwijdert van één groep percelen naar een andere zal een nieuwe declaratie gemaakt worden, of, wanneer hij-additionele
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additional premises a supplementary entry must be made of 

such premises. ¢ 

9. Every manufacturer of tobacco, every dealer in leaf 

tobacco, and every general dealer licensed under section fifteen 

of the Act, who purchases or otherwise acquires tobacco, . shall 

at the time the tobacco was purchased or otherwise acquired, 

issue to the person selling or otherwise disposing of the tobacco 

to him, an acknowledgment, of receipt in the form in the 

Schedule numbered T.2, and shall forward a duplicate of such 

‘acknowledgment of receipt to the Receiver of Excise of his 

district not later than the day following, or by the next ensuing 

post, of the kind of tobacco received and the weight thereof. 

3. Every manufacturer shall keep a stockbook, in the form 

in the Schedule hereto numbered T.3, in which he shall enter 

daily on the debit side all receipts of tobacco into his stock 

from ayy source, and on the credit side record daily all dis- 

posals or withdrawals of non-duty-paid stocks, and monthly all 

disposals, cr withdrawals of duty-paid, stocks. He shall keep 

such stockbook for not less than eighteen months after it has 

been filled up. 

4, Every manufacturer shall enter in his stockbook all sur- 

pluses in the weight of tobacco occurring by reason of the 

addition of liquids or solids to the tobacco during the process 

of the manufacture of the tobacco. oo 

5. Every manufacturer shall transmit to the Commissioner 

' through the Excise Receiver of his district on or before the 

fourteenth day of each month a true and complete statement 

of his transactions during the preceding month in the forms 

in the Schedule numbered T.4, T.5 and T.6. 

6. Every dealer in leaf tobacco shall keep a stockbook .in 

the form in the Schedule and numbered T.7, in which he shall 

enter daily on the debit side all receipts of leaf tobacco into: 

his stock from any source, and on the credit side record daily 

all disposals or withdrawals of non-duty-paid stocks, and 

monthly all disposals or withdrawals of duty-paid stock. He 

‘shall keep such stockbook for not less than twelve months after 

{t has-been filled up. 

7. Every dealer in leaf tobacco shall transmit tc the Com- 

missioner through the Excise Receiver of his district on or 

before the fourteenth day of each month a true and complete 

statement of his transactions during the preceding month in 

the Form T.7. 

8. Every dealer in roll tobacco shall keep a stockbock in 

the form in the Schedule numbered T.8, m which he shall 

enter daily on the debit side all receipts of roll tobacco into 

stock from any source, and on the credit side monthly all 

disposals or withdrawals of duty-paid stock. 

9. Every dealer in roll tobacco shall transmit to the Com- 

missioner through the Excise Receiver of his district on or 

before the fourteenth day of each month a true and complete 

statement of his transactions during the preceding month in 

the form T.8 in the Schedule hereto. 

10. Every manufacturer of tobacco, every dealer in leaf 

tobacco, and every dealer in roll tobacco shall obtain from the 

Commissioner or proper officer the necessary “ acknowledgment 

of receipt books ”’ in triplicate, and 

(a) he shall give receipts for the books obtained ; 

(b) he shall use the acknowledgments in the order in 

which they are numbered in the book and keep such 

acknowledgment of receipt book on his premises open 

to inspection by an officer, and shall render daily 

the acknowledgments to the Receiver of Excise of his 

district ; 

(c) he shall not use or suffer to be used any acknowledg- 

-" “ment of receipt except for the acknowledgment of 

tobacco into his own stock, or deliver or part with 

any form of acknowledgment without filling it up;   

pereelen verkrijgt, moet een bijvoegend declaratie van zoda- 

nig percelen gemaakt worden. 

2. Elk vervaardiger van tabak, elke handelaar in bladtabak 

en elke algemene handelaar gelicentieerd onder artikel vijftcen 

van de Wety die koopt of op een andere wijze tabak verkrijgt, 

moet, zodra, -de tabak gekocht of anders verkregen wordt aan 

de persoon die de tabak.verkoopt of op andere wijze van de 

hand doet, een ontvangstbewijs in Formulier T.2 in de Bij- 

lage geven, en moet een duplicaat van zodanig ontvangstbe- 

wijs, van de soort tabak ontvangen en het gewicht ervan, aan 

de ontvanger van aksijns van zijn distrikt niet later dan de 

volgende dag of per kerende post indienen. 

3. Elke ‘vervaardiger moet een magazijnboek houden in 

Formulier T.3 in de Bijlage hieraangehecht, waarin hij dage- 

liks op de debitzijde alle ontvangen tabak in zijn voorraad 

uit iedere bron, ‘en'op de kreditzijde dageliks alle van de hand 

doeningen of terugtrekkingen van voorraden tabak waarop 

belasting niet betaald is, en maandeliks alle van de hand 

doeningen en terugtrekkingen van voorraden waarop belasting 

“betaald is, moet opgeven. Hij moet zodanig magazijnboek 

niet minder dan achttien maanden houden nadat het volge- 

schreven is. . 

4, Elke vervaardiger moet, in zijn magazijnboek alle over- 

schotten in het gewicht veroorzaakt, door de bijvoeging van 

vloeistoffen of solieden bij tabak, gedurende de bewerking van 

de vervaardiging van tabak, aantekenen. 

5. Elk vervaardiger moet, aan de Kommissaris door mid- 

del van de aksijns ontvanger van zijn distrikt, op of vdér de 

veertiende dag van elk maand, een ware en volledige verkla- 

ring van zijn transakties gedurende de voorgaande maand, in 

Formulieren T.4, T.5, en T.6 in de Bijlage, inleveren. 

6..Elke handelaar in bladtabak moet een magazijnboek 

houden volgens Formulier T.7 in de Bijlage, waarin hij dage- 

liks op de debitzijde alle ontvangen bladtabak uit ieder bron 

moet aantekenen, en op de kreditzijde dageliks al zijn van de 

hand doeningen of terugtrekkingen van voorraden waarop 

geen belasting betaald is en maandeliks van al zijn van de 

hand doeningen of terugtrekkingen van in consumptie voor- 

raad waarop belasting betaald is, opgeven. Hij moet zodanig 

magazijnboek niet minder dan twalf maanden nadat het: vol- 

geschreven is, houden. 

7. Elke handelaar in bladtabak moet aan de Kommissaris, 

door middel van de aksijns ontvanger van zijn distrikt, op of. 

vé6r de veertiende dag van elke maand een ware en volledige — 

verklaring van zijn transakties gedurende de voorgaande 

maand, in Formulier T.7 inleveren. 

8. Elke handelaar in roltabak moet een magazijnboek hou- 

den in Formulier T.8 in de Bijlage, waarin. hij dageliks, op 

de debitzijde, alle ontvangsten roltabak van ieder bron, en 

maandeliks op de kreditzijde alle van de hand doeningen of 

terugtrekkingen van tabak waarop belasting betaald is, moet 

aantekenen. ; 

9. Elke handelaar in roltabak moet bij de Kommissaris, 

door middel van de Aksijns Ontvanger van zijn distrikt, op 

of véér de veertiende dag van elke maand een ware en volle- 

dige verklaring van zijn transakties gedurende de voorgaande 

maand in Formulier T.8 in de Bijlage hieraangehecht 

indienen, 

10. Elk vervaardiger van tabak, elke handelaar in blad- 

tabak, en elke handelaar in roltabak, moet van de Kommis- 

saris of een bevoegde ambtenaar de nodige ‘* ontvangst-be- 

wijs’’ in triplicaat verkrijgen en 

(a) hij “moet . kwitanties geven voor de verkregen 

boeken ; 

(b) hij moet de ontvangsten gebruiken in dé orde 

waarin zij in het boek genummerd zijn, en zodanig 

ontvangst van kwitantieboek op zijn percelen ter 

inzage van een ambtenaar houden, en moet dage- 

liks de ontvangsten bij de Ontvanger van Aksijns 

van zijn distrikt indienen ; 

(c) hij moet niet gebruiken of laten gebruiken enig 

ontvangst bewijs, behalve voor. het ontvangst van 

tabak voor zijn eigen voorraad of. aflevering of 

enig vorm van ontvangst van de hand doen zonder 

het in te vullen ;
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(a) he shall immediately after the occurrence ‘or. the 
observance of any discrepancy notify in writing to the 
proper officer. any error or alteration, or can- 
cellation, spoiling, loss, or destruction of any 
“acknowledgment. form ” and ‘the two portions of 

.any caricelled or spoiled ‘ “acknowledgment forms ’ 
shall be forwarded as soon as possible to the proper 
officer. ; 

“LL. No’ duty shall © aecrue' on ‘tébaéeo exported in quantities 
of twenty pounds weight and over from the Union ‘(othér than 
that ‘exported to ‘a territory the ‘Government whereof Has 
ériteréd ‘into a Custonis “agreement with ‘the Governinent of 
the Union) but the exporter” thereof shall furnish within three: 
months of ‘the’ date of despatch, to the Excise ‘Réceiver ‘of his 
district, in the form No. T:9 of the Schedule, a certificate 
of the principal ‘officer-of customs or approved officer of the 
receiving territory; or in’ the case’ of tobacco removed by ship 
and consigned to a port outside*the limits of the Union, or 
in the case of the shipment of tobacco as ship’s stores, a 

‘certificate of the surveyor of -customs or other responsible 
customs officer at the port of shipment, to the effect that the 
full quantity of tobacco specified in the certificate of removal 
has been removed across the borders of the Union, or shipped 

_beyond the limits of the Union as the case may be. 

12, A manufacturer of: tobacco, and a dealer in leaf or in 
roll tobacco, shall be liable for; and shall forthwith pay, the 
excise duty due, on any deficiency in his stocks ‘of: tobacco, 
including ‘tobaéco in ‘transit, uiless he shall prove to the 
satisfaction of the ‘Coininissioner ‘that the ‘tobacco found 
deficient has not been used, sold or otherwise consumed, but is 
due to natural drying out or to other circumstances beyond 
his control. 

The question of remitting the tobacco excise duty on such 
deficiency will receive consideration when the following condi- 
tions have been complied with :— 

(a) Any loss due to eleaning and stemming of tobacco ; 
tobacco being found unfit for use-shall be notified in 
writing and, the evidence, 7.e., dust, stems, mouldy 
tobacco. or cigarettes, shall be produced to the excise 
officer or other authorized officer and destroyed i in his 

presence and shall be entered in the manufactirer’s 
stockbook ; 

(?) Any deficiency, due to natural. drying during the course 
of ‘manufacture or found during stocktaking shall 
be. entered in the manufacture’s stockbook, and .such 

claim for exemption from duty shall be supported 
by a declaration made before a Justice of the Peace 
or Commissioner ‘of Oaths, to the effect that the loss 
had actually occurred and that to the best of ‘the 

- knowledge | and ‘belief of the manufacturer, dealer in 
leaf tobacco or dealer in roll tobacco, no portion of 
the deficiency was ‘sold, removed or. consumed. 

18. -A manufacturer ‘of tobacco or licensed dealer in roll 
or leaf tobacto (including a producer-manufacturer) shall 
verify and sign any statement of his tobacco excise transactions 
required of him by the Commissioner whether such statement 
be prepared .by himself or an: excise: officer or other duly 
authorized officer. 

‘14. A manufacturer of Yobaceo, or a dealer in leaf tobacco, , 
or a dealer in roll tobacco, shall when required. by the Com- 
missioner enter into 4 bond, (with sufficient. surety, to be 
approved by the Commissioner in'a sum to be likéwise approved, 
for securing the paymént of duty payable under the Customs 
and Excise Duties. Amendmént Act, 1921. 

16. Every manufacturer or dealer in leaf tobaceo or dealer 
‘in roll tobacco shall when required provide—to enable an 
‘excise officer to take contents of any store—sufficient light, 
suitablé scales and weights and other conveniences, including 
office accommodation, and assist the officer in taking an account 
of all tobacco. 

  

  

  

(@) hij moet onmiddellik nadat de gebeurtenis of de 
ontdekking van enig verschil, schriftelik kennis 
geven aan de bevoegde ambtenaar van zodanig 
fout of verandering, of schrapping; bederving ver- 
lies, of vernietiging van enig ontvangst vorm, en 
moet de twee delen van enig gekanseleerde of be- | 
‘dorven ontvangst vormen ‘zodra mogelik aan dé 
bevoegde ambtenaar zenden. 

11. Geen recht zal, op uitgevoerde tabak, in hoeveelheden 
van twintig pond en over uit de Unie, oplopen (behalve dat 
witgevoerd naar een gebied waarvan de regering een doeane- 
‘overeenikomst ‘itiet | de regering van de Unie heeft getroffen) 
mar de witvoerdér ervan moet, binnen drie-‘maanden van de 
datum Van ° ‘afzetidinig | aan de Aksijns Ontvanger van zijn dis- 
trikt | ‘Fortiulier No, T.9 in de Bijlage, een certifikaat van de. 

, hoofd- -doéaneambtenaar of gemachtigde ambtenaar van het ge- 
bied van onitvangst inleveren; of in hét geval van tabak ver- 
voerd per ‘boot en verzonden naar een haven buiten de grenzen 
van de Unie, of in het geval van een bezending tabak als 
scheepsbehoeften een certifikaat van de toezichthouder van 
‘doeane of andere verazitwoordelike ambtenaar aan de ladings- 
haven, tonende de volle hoeveelheid tabak opgegeven in de 
Gertifikaat van vervoer dat over de grenzen van de Unie ver- 
wijderd werd, of verscheept werd buiten de grenzen van de 
Unie, al naar het geval mocht zijn. 

12. Een vervaardiger van tabak en een handelaar in blad 
of in roltabak zal blootstaan aan, en moet onmiddellik het 
‘aksijngrecht verschuldigd aan enig tekort in zijn voorraad 
tabak, ingesloten bij het vervoer van tabak, betalen, tenzij 
hij kan _bewijzen tot de voldoening van de Kommissaris dat de 

‘tabak ° ‘gevonden’ tekort te zijn niet verbruikt, verkocht of 
anderszins verbruikt is, maar verschuldigd aan natuirlike ver- 
droging of aan andere omstandigheden buiten zijn beheer. 

De vraag van _terugbetaling van tabakaksijnsrechter! op 
zodanig tekort zal in overweging genomen worden zodra aan 
de volgende’ voorwaarden voldaan zijn :— 

(4) enig verlies te wijten aan de reiniging en afstro- 
ping van tabak; tabak gevoniden ongeschikt voor 
gebruik moet sohriftelik aaligegeven worden en de 
gebuigenis n.l. stof, stengels beschimmeld tabak of 
Sigaretten moet aan de aksijnsambtenaar of andere 
gemachtigde ambteriaar getoond en in zijn tegen- 
woordigheid vernietigd worden en moet in het ver- 
vaardigers-magazijnboek ingeschreven worden ; 

(b) enig tekort verschildigd aan de. natuurlike droging 
‘gedurende de loop van vervaardiging of ‘gedurende 
inventarisatie méet in het vervaardigers: magazijn- . 
boek inigeschreven worden en zodanig eis voor vrij- 
stelling van rechten moet ondérsteund worden door 
een declaratie gemaakt, in de tegenwoordigheid 
van een vrederechter of Kommissaris van Eden, 
tonende, 
naar de beste weten van de vervaardiger hande- 
Jaar in bladtabak of handelaar in roltabak’ geen. - 
deel van het tekort verkocht, verwijderd of ge- 
bruikt werd. 

19. Een vervaardiger van tabak of. gelicentiverde handelaar 
in rol: of bladtabak (een “ voortbrenger-vervaardiger ” inge- 
sloten) moet bevestigen en tekenen de verklaring van zijn 
tabak aksijns transakties van hem door de Kommissaris. ver- 
eist, hetzij zodanig verklaring door lemzelf of een aksijns- 
ambtenaar of een ander gemachtigde ambtenaar uitgemaakt 
wordt. 

14. Een vervaardiger van tabak of een handelaar in blad- 
tabak of een handelaar in roltabak moet zekerheid stellen, 
wanheer door de Kommissaris véreist (met voldoende sekuri- — 
teit), te worden goedgekeurd door de Kommissaris, in een be- 
‘drag te worden dergelijks goedgekeurd voor ’t verzekering van 

. betaling van rechten te worden betaald onder de Doeane en 

Aksijnsrechten Wijzigings Wet, 1921. 
15. Elk vervaardiger of handelaar in bladtabak of hande- 

laar in roltabak moet, indien verlangd genoegzaadm licht . 
‘als Gok geschikte schalen en gewichten en andere materieale 
gemakken, kantoorplaatsruimte ingesloten voorzien, ten einde 
een ‘aksijnsbeambte i in staat te stellen de inhoud van énig pak- 
huis te onderzoeken en aan de ambtenaar, bij ’t rekening 
houdey yan alle tabak, hulp verlenen, 

dat het tekort werkelik bestond en. dat ”
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16. A manufacturer of tobacco, dealer in leaf tobacco or 

dealer in roll tobacco, shall produce his licence as a manu- 

facturer or any other licence covering his business as a dealer 

in tobacco, on the demand of an excise, or other authorized, 

officer. 

17. Samples required for excise purposes taken by an excise, 

or other authorized, officer shall be supplied free of charge, - 

and no excise duty shall accrue on them, provided that they 

do not exceed in quantity in respect of tobacco 1 Ib., cigarettes 

100, and cigars 25. 

18. Any person who holds stocks of leaf tobacco, who does 

not become a licensed dealer in leaf tobacco under this Act, 

shall within one month after the publication of the regulations 

make a return to the Magistrate of his district of stocks in 

hand, or in transit to him on the 15th June, 1921, and of 

his receipts and sales since that date, and pay the duty due 

on the quantity sold or otherwise disposed of to other than | 

manufacturers of tobacco or to licensed dealers in leaf tobacco. 

19. A‘ producer-manufacturer” who desires to dispose of 

tobacco grown by himself on land owned or occupied by him- 

self, to a person other than a licensed dealer “in tobacco, shall 

before removing such tobacco from such land or premises’ on 

such land aforesaid, shall obtain— 

(c) enter into a surety bond for an amount covering the 

Customs and Excise Duties Amendment Act, 1921; 

and ; 

(5) pay to the Excise Receiver of his district the full duty 

on such tobacco; and . 

(c) enter into surety bond for an amount covering the 

full duty and render in terms of such bond a return 

of his sales or disposals of tobacco in the form in the 

Schedule No. T.10. 

90. A’ “producer-manufacturer ” is required to pay duty 

on deficiencies in tobacco stocks, save and except that if he 

shall prove to the satisfaction of the Commissioner that such ° 

deficiencies havé occurred through natural drying or through 

a bona fide error in any tobacco excise return or through other 

circumstances beyond his control and that such tobacco shown 

as deficient has not been consumed the duty will not accrue; . 

provided that all losses due to drying or other circumstances 

beyond his control shall be immediately notified in writing to’ 

the proper officer of excise and the “ producer-manufac- 

turer ? may be required to furnish a declaration in support of 

his claim for exemption from duty in respect of any deficiency. 

No allowances will be made in respect of duty-paid tobacco 

stocks. : 

21. A“ producer-manufacturer ” is not required to pay duty 

on tobacco exported in quantities of twenty pounds in weight 

or over, provided proof is furnished in the form T.9 that the 

tobacco has been duly exported. 

_ 22. Any -customs or excise officer or other officer duly 

authorized by the Commissioner may demand from a “producer- 

manufacturer” the authority. (Form T.10) under which he 

has removed tobacco from the land owned or occupied by him, 

on.which it was grown. , . 

23. Tobacco excise duties are payable at the office of the 

Receiver of Excise of the district in which they accrue. 

24, In these regulation unless inconsistent with the context: 

‘€Commissioner ” means the Commissioner of Excise or 
any officer deputed by him to act on his’ behalf. 

“‘ Duty ”’ means tobacco excise duty. 

“ Producer-manufacturer ’? means:a person referred to 

in section eight, sub-section (2) of the Act.who produces 
tobacco and disposes of it in the form of manufactured 
tobacco or as leaf tobacco other than to-a person licensed 
under this Act to manufacture tobacco or .to deal in leaf 

or roll tobacco, 

at
e   

_16. Hen vervaardiger van tabak, handelaar in bladtabak of 
handelaar, in roltabak, moet zijn licentie als een vervaardiger 

of enig ander licentie insluitende zijn bezigheid als een han- 

‘delaar in tabak, op verzoek van een aksijns of ander gemach- - 
tigde ambtenaar tonen. 

17. Monsters verlangd voor aksijns doeleinden door een 
aksijns of ander gemachtigde ambtenaar moeten vrij gegeven 
worden, en geen aksijnsrechten zullen er op betaald worden,. 
mits zij niet in hoeveelheid, ten aanzien van tabak één pond, 
sigaretten 100 en sigaren 25 overtreffen. 

18. Enig:persoon die bladtabak in voorraad heeft, die niet 
een gelicentieerde handelaar in bladtabak onder deze wet, 
wordt, moet, binnen een maand na de publikatie van deze 

regulaties een opgaaf van zijn voorraad of in transito aan 

hem op 15 Junie 1921 en ook van zijn ontvangsten en ver- 

kopen sedert dat datum, aan de Magistraat van zijn distrikt 

inleveren, en moet, op de hoeveelheid verkocht of op een 

andere wijze van de hand gedaan aan personen, niet zijnde 

vervaardigers van tabak of gelicentieerde handelaars in blad- 

tabak, de verschuldigde aksijnsrechten betalen. 
19. Een ‘‘ voortbrenger-vervaardiger,’’ die verlangt tabak 

door hemzelf.op land gekweekt, waarvan hij zelf eigenaar of 

bewoner is, aan een persoon niet zijnde een gelicentieerde 

tabakhandelaar, van de hand te. doen, moet, voordat. hii zoda- 

nig tabak van zodanig land of percelen op zodanig land boven- 

staande verwijdert, 

(a) verkrijgen een permit als door artikel zeven (4) van 
de Doeane en Aksijnsrechten Wijzigingswet 1921, 

. vereist wordt ; 

(b) aan de aksijns ontvanger van zijn distrikt de volle 
rechten op zodanige tabak betalen ; en 

(c) zekerheid van borgtocht stellen voor een bedrag in- 
sluitende de volle rechten, en ten aanzien van 
zodanig zekerheid een opgaaf van zijn verkopingen 
of andere van de hand doeningen van tabak. 

in Formulier T.10 in de Bijlage, verstrekken. 

20. Een ‘“‘ voortbrenger-vervaardiger ”’ wordt vereist de 
rechten op tekorten in tabak voorraden te betalen. tenzij, 
waar hij kan .bewijzen tot de voldoening van de Kommis- 
saris, dat zodanige tekorten veroorzaakt zijn door natuurlike 
droging of door een bona fide fout in enig tabak aksijrs 
opgaaf of door andere omstandigheden buiten zijn beheer en, 

dat, wanneer zodanig tabak. als tekort aangewezen, niet: 

verbruikt is, zal de. aksijnsrechten niet oplopen, met dien 
verstande dat verliezen, verschuldigd aan .verdroging | of 
andere omstandigheden buiten zijn beheer, moeten onmid- 
delik aan de bevoegde aksijnsambtenaar schriftelik ingediend 
worden,. en. de “‘ voortbrenger-vervaardiger ’’ kan vereist 

worden, een declaratie ten bewijze van zijn eis voor vrij- 

stelling van de rechten in verband met enig tekort, in te 
dienen. - Geen korting zal ten.aanzien van voorraden. tabak 
waarop belasting betaald is toegekend worden. 

21. Een “ voortbrenger-vervaardiger ’’ wordt niet vereist 
aksijnsrecht op tabak uitgevoerd in -hoeveelheden van twintig 
pond en meer te betalen, mits een bewijs in de Formulier 
T.9, dat de tabak uitgevoerd is, ingediend wordt. 

22. Enige doeane of aksijnsambtenaar of ander ambtenaar 
door de Kommissaris gemachtigd kan van een ‘ voortbrenger- 
vervaardiger’’ de machtiging  (Formulier T.10) vereisen, 
waaronder hij tabak van het land, waarvan hij eigenaar of 
bewoner is waarop het gekweekt werd verwijderd heeft. 

23. Tabak-aksijnsrechten zijn betaalbaar bij de kantoor 

van de Ontvanger van Aksijns van de distrikt waarin, het 
verzameld wordt. . 

24. In deze regulaties hebben onderstaande uitdrukkingen, 
mits het verband niet een andere zin aanwijst, de navolgende 
betekenis : 

‘“‘Kommissaris’’ betekend de Kommissarig van 

Doeane en Aksijns of enig ambtenaar door hem gevol- 
macht in naam van hem te handelen. 

* Recht ” betekent tabakaksijnsrecht. 

_ “Voortbrenger-Vervaardiger ’’ betekent een persoon 
“ genoemd in artikel acht, sub-artikel (2) van de Wet, 

die tabak voortbrengt en het van de hand ‘doet in de 
vorm van bereide tabak of als bladtabak’ aan een 
persoon, niet zijnde gelicentieerd onder deze Wet, om 
tabak te bereiden of in bladtabak of in roltabak ‘te 
handelen, , °
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PENALTY. 

25. Any person who contravenes or fails to’ comply with . a 
provision of these regulations shall be liable to a fine not 

exceeding one hundred pounds. 

G. OWEN-SMITH, 

Commissioner of Customs and Excise. 

' SCHEDULE. 
T. | Entry Paper. 
T. 2 Acknowledgmentof Receipt of Tobacco. 
T. 3 Manufacturer’s Stock Book. 

—T. 4 . 
T. 5 | nutter’ Monthly Account. 
T. 6 
T. 7 Leaf Dealer’s Stock Book and Monthly Account. 

8 T. Roll Tobacco Dealer’s Stock Book and Monthly 
Account. 

‘I. 9 Customs Certificate of Exportation of Tobacco. 
T.10 Producer-Manufacturer’s Excise Account. 

T. 1, 

ENTRY PAPER OF PREMISES OF A MANU- 
FACTURER OF TOBACCO. 

do hereby make entry as a Manufacturer of Tobacco of the 

following places, rooms, machinery and vessels situate on the 

beeen seievivcrtsttesttstttescssstsssssesseess factory premises at 

I certify the above to be a true entry of all the premises, 

places, rooms, machines and vessels in use by or under the 

Control of the .........ccccccecee eee teen nee ee nee Een eC nent bes 

Signed at...........00 this..........4. day of... 192.. 

Signature 
Witness: 

Excise Officer. 

T. 2 

ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT 
OF TOBACCO. 

ae No. ..... eee eee 

Tobacco at cece cent ena eeeeca seen eneeeeaeceaaee eee tetaeeeeeeenedeeeeneeees 
licensed to deal in Tobacco, hereby acknowledge to have 

received from ............:0665 pee te nena Lead ede ence ee ee eenn eens ae of 

sebee eens sense enanes ceeeveeverturaes AT cececccceaceceeeseseesaeteeteneenens 

. veeeeneees lbs. Manufactured Tobacco, 

whee cneeeaes lbs. Leaf Tobacco, 

beeen eneenas lbs. Roll Tobacco. 

Signature of Licensed Dealer. 

* Manufacturer of, Dealer in Leaf, or Dealer in Roll. 

{ Producer ‘of or Licensed Dealer in.   

BOETE., 

25. Ieder die een bepaling van deze regulaties overtreedt 
of verzuimt daaraan te voldoen, wordt gestraft met een boete 
van hoogstens honderd pond. 

- G. OWEN-SMITH, 

Kommissaris van Invoerrechten en- Aksijns. 

SCHEDULE. 
1 Declaratie (Ingangs Papier). 
2 Erkenning van Ontvangst van Tabak. 
3° Vervaardigers Voorraad Boek. 
4 
5 Vervaardigers Maandelijks Rekening. 
6 
7 Voorraad Boek en Maandelijks Rekening vail eet. 

Handelaar in Blad Tabak. 
S Voorraad Boek en Maandelijks Rekening van een 

Handelaar in Rol Tabak. 
9 Douane Certifikaat van Uitvoer van Tabak. 

10 Voortbrenger-Vervaardigers Aksijns Rekening. HE
 

8 
S
S
8
s
s
e
5
.
 

1. 

DECLARATIE VAN GEBOUWEN VAN EEN 
‘VERVAARDIGER VAN TABAK. 

waak hierbij als Vervaardiger van Tabak, declaratie van de 

volgende plaatsen, kamers, machines en vergaarbakken, ge- 

plaatst binnen de... ee cece cece ees Fabriek gebouwen 

ce Lene eee eect eee eee eetate eee nents 

mamelijk.........cceeeecee eee, te cscseseccecevsvseseseaverecetevevevanevee: 

Ik verklaar bovenstaande te zijn een ware declaratie van al 

de gebouwen, plaatsen, kamers, machines en vergaarbakken in 

gebruik of onder beheet van............cccccccccecessescueeeeeseaeenee 

Geteekend te....... we MOZO eee dag van... ee, 192.. 

‘ Naamieekening. 
Getuigen : 

Aksijnsbeambte. 

T, 2, 

ERKENNING VAN ONTVANGST 
VAN TABAK. 

Now cece eee e eens 

TR WA * eect eteceeeseeeeesaseceueeseuneriaee nes 
Tabak van oo... ceecceeceeeeeteanseseuesceeereaeseuegeenecnes 

' gelicenseerd om in Tabak te handelen erkennen hierbij te 
hebben ontvangen van ............cccccccccceccececsseueeeceeenees van 
Leena este ease case eeeereeeeneeues re 

Tabak :— 

bebecaeeeaes Ibs. Bereide Tabak, 

rn lbs. Blad Tabak, 

Le eeeeeeees Ibs. Rol Tabak. 

Naamteekening van Gelicenseerd Handelaar. 

Datum oo... ee, 192.. 

* Vervaardiger van of Handelaar in Blad of Handelaar in Rol. 
+ Voortbrenger van of Gelicenseerd Handelaar in,
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Dr. STOCK BOOK FOR TOBACCO. — Cr. 
. Month.......- ve eaeees Year... cece eeae 

Separate folios must be kept for a, 6, & e, d, e and leaf. 
  

Tobacco received into Stock. Tobacco sold or removed from Stock. 

  

From whom received. | Packages. To whom sent. ' Packages. 

    Permit Weight in| Surplusin; — Permit 
No. lbs. weight or | Transfers] Date, | No- 

avd. additions : Name. Address. 

Weight in 
Date. Tbs. Deficiencies| Transfera‘ 

Name. | Address. avd. 

N
u
m
b
e
r
.
 

      |D
es
cr
ip
ti
on
 

N
u
m
b
e
r
 

, 
De
sc
ri
pt
io
n 

  

  
                                ot _t 

TOBACCO EXCISE ACCOUNT, BO 1.4. 
Name of Munufacturer....f......cccceee cent ee en eee vaca seaseeeete tAMALOSS... occ cee cece cu etceesaveees — Month 

  

  

  

  

      

  
  

                          
  

  

  

  

  

  

  
  

                                                            
  

Lhd eee Cece ee ene eens 192.. 

RECEIPTS. INTO. NON-DUTY-PAID STOCK, 

3 g Province a ‘Class of Consignor. ‘For uso in Head Office only. 
: ss aS or mt . 

Date. Consignor. ; District. 3 a Country = ; Total. . Remarks. 

g # of Origin, Producer, Leaf | Manu- ! . 
Zo |. ete. . ‘| Dealer. | facturer. 

| Ibs. Ibe. | Ibs. | tbs. | tbs, | Ibs, | Ibs, 

Totals’ 

* Nota.—The Tariff Classification is as follows :— 
Leaf Tobacco ; (ce) Tobacco in the form of Cigarettes ; 
(a) Tobacco for smoking in a pipe, including cake, plug, and stiek tobacco; (d) Tobacco in the form of Cigars or Cigarillos; 
(b) Tobacco ready for use in the making of Cigarettes 5 (e) Roll Tobaceo. 

. TS. 
TOBAGGO EXCISE ACCOUNT. 

Name of Manufacturer... renee veeeetsenee ens cate teeanes «. Address....... sesueteesessutessteseeeseseeses Veeseetenens Month...... Wis ecene bees eeeaeeees 192... 

. DISPOSALS FROM NON-DUTY-PAID STOCK. , 

7 = = ; . For use in 
DUTY-PAID REMOVALS ' NON-DUTY-PAID REMOVALS . . Head Office 

. . ‘only. 

Period| Leaf! a. |b.&ej d. | e. | Total |’ Gonsignee | "District Date ORDINARY - - > * EXPORTS 
. : ° - | Leaf] a. jb &el d. e. Total. Leaf. a. |b. &ep dv e. | Total. 

Ibs. | lbs. | lbs. | lbs. | Ibs. | Tbs. *. | Vbs. | Ibs. { Ibs.) Ibs. | lbs. Iba. | Ibs, | lbs. .| Ibs. | Ibs. | ‘Ibs. {| Ibs. | Ibs.. 
UI. . U.( I. vy I. 

TOTAL : ; __ITOTAL y— —_ 

ht Leaf a a b. & Cn Meneeeeeeees Ibs. @ fe per lbh = £ 8. d 
oun G eaoeaes hich ty eee s eee lbs. @ 2/6 per lb. = * Note :—Exports must be supported by 

: yO haat eee + lbs. @ 6d. per lb. = Proofs of Export. (T.4) 

Total £
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| - , T 8, 
Dr. VOORRAADBOEK VOOR TABAK. . €r, 

Maand...ccsseccssecssessseseeees JAad..caececseeeee 

x Afzonderlijke folios moeten gehouden worden ‘voor a, 0 & ¢, d, e en blad. 

_Tabak Ontvangen Verkochte of Weggevoerde Tabak 

Van wien Ontvangen Colli- Surplus in Aan wien Verzonden. Colli. ; ; ‘ 

Datum Permit Gewicht “ sewicht . Over- | Datum! Permit _ Gewidoe " Tekort Over- 
. avde biivoegden zetting . . avd. setting 

Naam. Adres. Aan- Soort ° Naam. Ad ef. Aa Soort 

t 

! 

| 

| 

| 

| | 

| 

TABAK AKSIJNS REKENING. T.4 
Naam van Vervaardiger....00..0 cc ceccceeeeeeeeeeenneeee ees Are... certs Maand.... cee 192.. 

ONTVANGSTEN IN VOORRAAD WAAROP GEEN BELASTING IS BETAALD. : 

@:| 888 
4 PEI o 3 a Kas van Consignoorder. Voor gebruik in Hoofd 
5 . Ls SSiese. Kantoor alleen. 
2 _ Consigneerder. Distrikt. ‘Sal 4 £ 2 Totaal. Aanmer 

A Ey by & | Voort- ry Vervaar- kingen 

Zo | a. & | brenger.| ‘Tabak, diger. - 

Ibs. Ibs. Ibs. lbs. Ibs. Ibs. lbs. 

Totalen                         
  

"* Nora.—De tarief klassifikatio is als voleti— 
Blad Tabak ; 
(a) Tabak voor roking in een tabaks pijp, insluitende plak, plug en stok tabak ; 
(b) Tabak gereed voor gebruik voor het maken van Sigaretten ; 

Naam van Vervaardiger 

(d) Tabak in de vorm van Sigaren en Sigarillos ; 

(¢) Rol Tabak. 

TABAK AKSIJNS REKENING. 

VERKOOPINGEN UIT VOORRAAD WAAROP GEEN BELASTING IS BETAALD, 

  

(c) Tabak in de vorm van Sigaretten ; 

T.5. 

  

  

  

    

                                                                

— —s : : voor gebruik 
BELASTING BETAALDE VERWIJDERINGEN. VERWIJDERUIGEN WAAROP GEEN BELASTING IS BETAALD. in Hoot kan 

- _ . . . oor alleen 

Periode| Blad | a. |b.&c| dad. |: e. Total Consigneerder| Distrikt | Datum GEWOONLYKE ‘ “UITVORRINGEN _ 
; : : of. Blad} a |]b&e)] d. e. | Totaal Blad a. [b&ef de e. { Totaal 

Ibs. | Ibs. | lbs..) Ibs. f Ibs. | Ibs. wt Ibs. | lbs. | Ibs. | Tbs. Ibs. oy Ibs. | Ibs. | Ibse | Ibs. | Ibs. } lbs. | Ibs. 
UsI. : I. a1 

Totaal! Totaal 

: Blad a, b. & Cyssecceesres Ibs. @ 1/- per Ib. = & s. d, * Nota :—Uitvoeringen moeten worden on- 
Ponden ts) oante : » a » lbs. @ 2/6 per Ib. = dersteund door Bewijzen van Uit- 

elasting oploopt. " e.: Ibs. @ 6d. per Ib. = voer (T.4) 

  

Totaal
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- TOBACCO EXCISE ACCOUNT. — T, 6. 

Name of Manufacturer.....:.....0 o eaeceeetanennanesenses Monti... ccccccccceccescesceseeesences 192... AGAYOSS...ccccccccscecesseescussestsecetseeseasascaeseteneveees 
* SUMMARY. . 

Manutac- - ao 
Dr. Leaf. Process. ved Total. Cr, Leaf. Process. Manure » Total. 

. —_ —_ _ lbs. lbs. Tbs. Ibs. Disposals : ‘lbs. Tbs. lbs. Ibs. 

, : ‘UI . Duty Paid we Lew . 
[Leaf 4 - : . “Daf so fee f : 

*Stock on hand a I Deporte Paid ... 

Me pesimine) 0. : Dettosy: 
a. © Dine cceeeeae eee er sees enenae eee eee 

Receipts during Month wn 7 . . Leat 

Surplus : . 7 oa 

Fecceel Transfers < be&e 
d. 
CG 

. (UI 
a. - || Leal UT 

Transfers we b. & &. Stock on hand a. 
, al at end. of b &e 

a. Month ‘ a 

ec 

ToTaLs we sed | . TOTALS 

“Fractions of a pound (avoirdupois) to be discarded ; Nork, —The Tariff Classification is as follows :— 
tParticulars of Surplus, i.e., due to Moisture, Solids, etc. ; Leaf Tobacco ; 

(a) Tobacco for smoking in a tobacco pipe, including cake, plug, and 
stick tobacco ; $Particulars of Deficiency. All tobacco, etc., destroyed is to be shown as a2 

deficiency and must be supported by an official certificate ; (b) jkobacco ready for use in the making of Cigarettes ; 

{c) Tobacco in the form of Cigarettes ; [Distinguish between leaf tobacco grown in the Union and leaf tobacco 
(d) ‘Tobacco in the form of Cigars or Gigarillos ; ; . imported inte the Union. 

{e) Roll Tobacco. 
declare that the above avcount isa true and complete statement of mylour transactions during the month. 

  

  

  

  
  

  
  

      

    

  

      
    

      
    

        

  

    

Tyacconseeeaeeessceesecanenccnessessanses coececnnsuesneanarnricesssuandenenatanaeeecase 

. Signature of Manufacturer... Declared before Me i iscccccceseccneresssersecsegercanareesenseneeneeevenes 
Commissioner of Oaths or Justice of the Peace, 

Date. ccesesssccctessesnessneneertasersusesenecneeecasnnenn ave nenens 192...... EO. ceeececeeccrteeveneenecssnsneenerseeseeeeeanteaanee ceeessoennenes 19Y wee 

EXCISE TOBACCO ACCOUNT OF A’ DEALER IN LEAF. T. 7 
(Section 13, Act 35, 1921,) ~ 

TOBACCO. 

vive be eee cecetaeeecreneventeaeneeseeesnnens ......Division of District. ° Monthy... cee LOD 

ES BNC Ce Bcc an 

™ + ae : / For use in 
' For use in Head “DR . . i" 

DEBITS. Ibs. |" Office only. CREDITS. lbs. Head Office 

. . . only. 

5 a : - 'Non- i I 

Stock on hand beginning of Month............... Non-Duty Paid Disposals. 

Receipts into stock. Date. |Name of Consignee. Address. 

Date. aes Name of Consignor. Address. 

_ Duty Paid Disposals. 
| *Errors Adjusted. 

‘ Stock on hand at end of month. 

*Particulars of Errors To add to To deduct har 

Adjuated. - Stock lbs. |from Stock tbs! Authority, 

*Errors Adjusted. : Livecesceeeseeeenee suneeeaeees hereby declare that the above is a true and cor- 

7 rect statement of my transactions during the month of................ 192... 

: Date..cccsccssercnrens 192.. Signature 

Duty Acorued......cceceeee enereseeees lbs. @ 1/- per Ib.=£ 8. d. Declared efore TOG, ces ccccscenceccueeeeccesceecaseeeescegtanensteeten ee 

‘ : : Commissioner of Oaths or Justice of the Peace. 

Duty Paid. ccceceeeeeee sree £ S. d. Date oo .ccseccee concer eneen sees 192... 

Nors.—This Return must be forwarded to the Superintendent of Excise, Cape Town, not later than the 14th of the following month. 

TOBACCO EXCISE ACCOUNT OF A ROLL TOBACCO DEALER. 
(Section 15, Act 35, 1921). 

Month of..ccccecce cece ce cece eee LO cae 
Division or District. so 

  
  

    

  

        
  

  

          
  

    

Name oo... ee eee cence eee eres . Decent eee e eens tee tadaes 

Place of Business ......... 00sec reece reece See e eee eee eee e nae Shee eens 

Deby, . Jorusein Head : . For use in Head 
= Tbs. CREDIT. , lbs, 

Stock on hand Ist of month. | Office onty. Office only. 

Receipts into Stock. | 

No. of : 
Date. : re Add: . 

* ° Permit. | Consignor Tess Disposals during month 

‘ “ Deficiencies .. 

* Errors adjusted .. 

% Errors adjusted Stock on hand at end of month 

+ Particulars of Errors adjusted, Add to Stock. Pe deduct 1 from ‘Authority. 

  
    U 

I hereby declare that the above is a true and. correct 
Duty accrued on...... Ibs @ 6d. per Ib. £.... .... 8. ....d my” 

statement of our transactions during the month of 
Date ... cece cece cece cece eens bees 

. . seeee 192... 
uty aid £ s d Signature of Trader .. beeeeee Ledeen eect e eee enes 

Nore:—This Return must be forwarded to the Superintendent of Excise not later than the 14th of the following month. 
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TABAK AKSIJNS REKENING. T. 6. 
  

  

  

  

                    
  

Naam van Vervaardiger.........0.. estan eveaeene eee fences seenaseanees . Maand .....eeseeeseeeseeseeese nee 192... Adres... Seaaesaeeeeens veterans 
: : KORT BEGRIP. “ : - 

Vervaar- . . Verwaar- 
Dr. Blad. Proces. digd. Totaal, Cr. Blad. Proces, | digd. Totaal. 

lbs, Tbs. Ibs. [| Ibs. Verkoopingen :— _ | - Ibs. lbs. Tbs, Ibs. 

yplaa [Vp Belasting betaald ... 
*Voorraad op Belasting niet betaald 
anden bij begin b t c UVitgevoerd we 

yan maand, ‘a . . Tekort = 
é. ven deed ee eee tee ene neon genensenen 

' Ontvangsten gedurende Sf nnn Blad. 
MAAN ecesesesecerere er - . a. 

Overschot : ; Overdragt bh &e 

Pcceeee cee eeeeeeeeer enn ene ree anee es ‘ 6 

Sonnets haan te peeee ner ees , U sirens nee (Biaa f 
r Blad *Voorraad op a I 

. handen bij eind ve 
Overdragt ; b. : C. van maand be c. 

Loe i e. 

TOTAAL ... TorasL 

Nota—De Tarief Klassifikatie is als volgt :— *Gedeelten van een pond (avoirdupois) worden niet gerekend. 
: ad Tabak :— : , {Bijzonderheden van overschot, i.e. te wijten aan natheid, vaste ligchamen, enz. 

(a) Tabak voor roking in een tabaks piip insluitende plak, plug :Bijzonderheden van ‘l'ekort. Alle tabak enz, Vernietigd moet worden aange- 
en stok tabak. | toond ais “ tekort” en moet worden ondersteund door een officieel certifikant. 

(b) Tabak gereed voor gebruik in het maken van Sigaretten. [Maak onderscheid tusschen “ Blad Tabak.” binnen de Unie gekweekt, en Blad 
(ec) Tabak in de vorm van Sigaretten. . Tabak in de Unie ingevoerd. . : 
S Tabak in de vorm van Sigaren of Sigarillos. 
{e) Rol Tabak. . : 

ju. Verklaar dat bovenstaande rekening een ware en volledige opgave is van mijnjons transakties gedurende de maand. 
1 - Voor mij verklaard: Fabauereerenesonenennen DUO enone Seneeenen ceuuansersneseeae 

Naamteekening van Vervaardiger, 400000 tate cena se etetearneetreeeceennananeeeancares tavereevenesse 
Dat rasecseccsccateennees & sant eee teeeseaeaee vee LDQ eon , Kommissaris van Eden of Vr . Datum... 

TABAK AKSIJNS REKENING VAN EEN HANDELAAR IN BLAD TABAK. T.7. 
(Sektie 13 Wet 35° van 1921.) 

  

    

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

      
  
  

TABAK. 

Lee cb tense eden et eeeenee teens tenet eee eaeeneed Afdeling of Distrikt Maan... eee 199... 
NOAM... cece cece e nee n nee n eee nee ee tees Adres............ Were eben rete ee et rte e terete ccer ees 

Voor gebruik Toor cebnit = 
DEBETS. lbs. | in Hoofd Kan- CREDITS. Ibs. Hoot Kantoce toor alleen. . Alleen. 

: Verkoopingen . waarop geen belastin 
’ Voorraad op handen bij begin van maand. is betaald. Ps 8 

Ontvangsten in Voorraad. Naam van 
8 Datum Geconsigneerde. Adres, 

No van Naam van ' . - 
Datum. Permit. | Consigneerder. Adres. | 

Belasting betaalde Verkoopingen: 
| *Vereffende fouten. 
| Balans op handen op eind van maand. 
| 
} 

  

    
  

      
  
  

*Bijzonderheden van Yoorraad tef Voorraad te 
vereffende fouten. werden ver- worden ) Autoriteit. | 

meerderd. verminderd. : 

: 
LK ecceectseneeeeeensreteeneeseeees verklaar hierbij dat b de : 

“Voreffende fouten, 
: . : aar hierbi) dat bovenstaande een waar _ _ en volledige opgave is yan mijn transakties gedurende de maand 

Datum....... wee 192... Naamteekening...........0... peaveee tenses ues Belasting Opgeloopen..........ccccee l.s. @ 1J- per lb. =£ s, a. Voor mij verklaardy oo... cecsecsecscesssersecsecccscsseee, 
Kommissaris van Eeden of Vrederechter. — Belasting betaald........ccccee cee £ os 4 Datum... 192 Nota.—Deze opgave moet worden verzonden aan de Superintendent van Aksijns, Kaapstad, niet.later.dan de lide dag der volgende maand. 

TABAK AKSIJNS REKENING VAN EEN HANDELAAR IN ROL TABAK,: an 
(Sexrin 15 Wer 35 van 1921.) 

  

' . Afdeeling of Distrikt. 
re 192...      Plaats van bezigheid 

  

  

  

  

  

  

    
  

        

  

          
  

            
  

  

Yoor gerubik- - DEBET, . Ibs, in Hoofd Kan CREDIT. - Ibs, My opr ger toor alleen 
_ toor alleen. 

Voorraad op handen op Iste der maand 

Ontvangsten in voorraad. Verkoopingen gedurende maand 

Datum. $o.van Naam vau Consigneerder. Adres. 
Tekort .. .. .. a 

‘ * Vereffende fouten 

_ * Vereffende fouten. 7 ~ Voommad op, handen bis eind 

* Bi ‘ ‘nde fouten. os _ Bijvoeging tot | Aftrekking van| weeps ijzonderheden van vereffende fouten ; voorraad, voortand, Autoriteit. 

Belasting opgelopen op ...... Ibs, tegen Gd. per Ib. £ : gs. : da Ik verklaar hierbij dat bovenstaande een ware en volledige Datum. Lee enaeeeeaeaaeseeaea eee tenter opgave is van mijn/ons transakties gedurende de maand Belasting betaald: £ 8. rr Vesta a eee ene ete ste neseneaas 192... 
Handteekening van Handelaar ..... a veveeeaes Cer bee tee eer nee eee casera santana wea soe . Nora,—Deze opgave moet worden yerzonden aan den Superin tendent yan Aksijng njet later dan de 14de dag der volgende maand , 

t
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T. 9. T.9 

TOBACCOS. TABAK. 

Customs CERTiricatTE or ExPpoRTATION. DovuANE CERTIFIKAAT VAN UITVOERING. 

Issued by.... cc ce ieee ee ence eaee OF cece ce gece em eeeee Uitgegeven door........eeseeee es rr 

in respect of “Tobacco, Cigarettes. etc., exported . to aangaande ‘Tabak, Sigaretten, enz., uityevoerd naar 

of.. DS ce ccvecceee venreceeete ees VAN cee cee ee tee eee seeeeeees alS.cccccscccececececetttaees 

. Insert “ ‘Ship’ s Stores”? or “Cargo.” , duid aan “ Scheeps Voorraad * of “ Lading.” 

Ship’s Name...... 0... eee Destination eve eeaee kee eees Scheeps Naam............-. Bestemming.......+++sseeeee- 

Number of| Date of | Number of Deseripti lbs. Aantal Datum Getal | — Ibs. 

Packages. | Export. | Contents. Seription. Weight. Colli. van. van Beschrijving. Gewigt 

: Vervoer. | Inhoud. 
    
    

        
  

Signature of Exporter. 

CERTIFICATE OF CUSTOMS OFFICER AT PORT OF 
SHIPMENT. 

T hereby cextity that the above mentioned Tobaccos have 

actually been shipped : 
As “Cargo,” divect to... .. 6... c eee eee eet e eet eee 

(Port outside the limits of the Union.) 

As “Ship’s Stores,” for consumption outside the limits of 

the Union by the 8.8......... 00. eeepc eee te eee , the ship’s 
destination heing as indicated above. 

Signature of Surveyor of Customs or 
‘other responsible Customs Officer. 

Certificate of Customs Officer in African State, or Territory, 

into which Tobacco have been imported overland. 

I hereby certify that the above mentioned Tobaccos were 
actually imported Into... 6. cee c eee eee eee teen eens 

Place... cc cece eee eee 

Signature of Customs Officer. . 

T. 10. 

EXCISE TOBACCO ACCOUNT OF A 
PRODUCER-MANUFACTURER. 

(Section 8, Act No. 35 of 1921.) 

  

.. Division or District. 

  

      

Naamteekenirig van Vervoerder. 

-CERTIFIKAAT VAN DOUANE BEAMPTE TE 
INSCHEPINGS HAVEN. 

Ik verklaar hierbij dat bovengemelde Tabak werkelijk 

is verscheept : 
Als “Trading,” direkt naar........ sec e eee eee ees 

(Haven buiten de grenzen der Unie.) 

Als «‘Scheeps Voorraad ” voor verbruik buiten de grenzen 

der Unie op de B.S... 0... ccc cece eee ett ees de Scheeps 
bestemming zijnde als bovengemeld. 
Plaats... 2 ccc cece e eee eee 
Datum... cece eens cece ees 

Handteekening van Douane Toozighouder 
of andér Verdntwoordelijk Douane Beampte 

Certifikaat van Douane Beampte in Afrikaansche Staat of 
Gebied waarin de Tabak overland is ingevoerd. - 

Tk verklaar hierbij dat bovengemelde Tabak werkelifk 1 is 
Mpevoerd in... cece eee cece cee eee eee eee teens ‘ 

ep eee ee eee ee ee 

Handteekening ven Douane Beampte 

T, 10. 

TABAK ASKIJNS REKENING VAN EEN 
VOORTBRENGER-VERVAARDIGER. 

(Sektie 8, Wet No. 35 van 1921.) 

.. Divisie of Distrikt. 

  

  

      

  
  

Month..........00006- , 192... Maand............++++, 192.. 

Name... cc cc ec ce cece eee eee n eee eens Naam........ - 

Address... 0c. ccc cee ee eee eee eens AdIES. 6. eee ec ece ete eters 

(Leaf... lbs — PBlad. ewe ieee ee ibs 

Quantity of | * oe Kwantiteit . 

Permit No.. Tobacco ~ Roll..........Ibs. Permit No.......2. _ Tabak Rol..............Tbs. 

produced. | gekweekt. 
(Cut.. Tbs . Versneden........ Ibs. 

( (1) Duty paid £......:....8.....64 (1) Belasting betaald £......:... 80.0... 

Amount of Bedrag van a, 
-| (2) Surety Coo cetes Bee eds (2) Sekuriteit Che tee Bee Ad. 

‘ Officeel 

Stomp. Stempel. 

Signature of Issuing Officer. Neamteking van. nitreikende Beambte. 

State Kwanti-| Meld of | Voor ge- 

. Quantity| whether | For use in Aan wien teit blad, bruik in 

Date. | To whom sold. Address. sold. Leaf, | Head Office Datum, verkocht. Adres, verkocht| rol of Hoofd 

. oO b Rol or only. versne- | Kantoor 

Se ut. lbs. den, alleen. 

  

                
  

‘Sigiature*of Producer-Manufacturer,   Naamtekening van ‘Voorthrenger -Vervaardiger,
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GENERAL INSTRUCTIONS RELATIVE TO THE 
EXCISE ON TOBACCO. 

Excise Office, , 
Cape Town, 16th July, 1921.. 

1. The Customs and’ Excise Duties Amendment Act, 1921 
(Act 35 of 1921) was promulgated on the 7th July, 1921, and 
the Regulations framed thereunder will be published in the 
course of a few days. 

The excise duties. on tcbacco manufactured in the Union 
are as follows :— 

uo s. d. 
Cut, cake, plug, or stick tobacco, and leaf 

tobacco, when sold te a consumer, per Ib. 1 0 
Cigarette tobacco, and tobacco in the form of 

, cigarettes, per lb. tees ee ee 1 0 
Cigars or cigarillos, per ‘Ib bic ee ee ee ee 2 6 
Roll tobacco, per Ib. : bones 0 6 

2. The licences to be issued under this Act are of three. 

kinds, namely: (1) Manufacturers. (2) Dealers in leaf 
tobacco. (3) Dealers in roll tcbacco. Separate licences are 
required to cover the manufacture of tobacco, the purchase 
or sale of leaf tobacco, and the purchase or sale of roll tobacco. 
For instance, a manufacturer who purchases leaf for manu- 
facture, must hold two licences, t.e., as manufacturer and 
dealer in leaf tobacco. If he purchases or make roll tobacco 
he must also take out the licence for dealing in roll tobacco. 

3. Every manufacturer or dealer in leaf or roll tobacco 
must immediately upon receipt into stock of any non-duty- 
paid tobacco complete, in triplicate on the Form T.2, an 
acknowledgment. of receipt, and hand or forward the original 
to the seller or consignor. The second copy must be imme- 
diately rendered to the Excise Receiver (Receiver of Revenue 
or Collector of Customs) of his district, and the third copy 
to remain in, the consignee’s possession as. a record. 

4. All applications for licences must be made to the Excise 
Receiver, and those for the current year must be applied for 
immediately. Section one of the Regulations requires that 
the application for a manufacturer’s licence must be accom- 
panied by the Entry Paper T.1. The charges for the licences 
are 10s. for roll tobacco dealers, and 20s. for the others. 

. 5. Dealers in leaf tobacco who have not yet rendered returns 
of their stocks on hand on the 15th June and transactions 
since that date, must immediately do so to the Receiver, on 
the Form\T.7. One return for the period 15th June to 31st 
July, 1921, will suffice, but thereafter monthly returns must 
be rendered. 

6. Any dealer who may have dealt in leaf tobacco during 
the period. 15th June and 8th August, 1921, and thereafter 
discontinues to deal in leaf tobacco, need not take out a 
licence for the current year, but must render the return T.7 
and pay all duty due. 

7. Dealers in leaf tobacco are required to keep stock books, 
as prescribed in the Regulations, and to render monthly , 

returns on Form T.7, and pay the duty to the Excise Receiver 
of the district. 

8.. Although the tax on roll tobacco has been suspended 
until the 31st March, 1922, and therefore no duty will accrue 
on such tcbacco until that date, a dealer in roll tobacco is 
required to take out a licence, and to keep a stock book in a 
‘similar manner to that prescribed: for the dealer in leaf 
tobacco. (Note that the forms are different.) Dealers in 
roll tobaeco must give the Bond (T.12) in accordance with the 
provisions of the Act. 

9. The monthly returns (T.3) to be rendered by dealers in 
roll tobacco should show only transactions as from the Ist 
August, 1921. 

10. A producer of tobacco may remove consignments non- 

duty-paid to manufacturers or.any person holding the proper 
licence, under the provisions of the Act, authorizing such 
person to deal in the particular kind. of tobacco, but is 
responsible for the duty on all other disposals, and in the’ 
latter case must, prior to the first removal, apply to the   

ALGEMEENE INSTRUKTIES AANGAANDE DE 
TABAK-AKSIJNS. - 

" Aksijns Kantoor. 
Kaapstad, 16de Juli, 1921. 

1. De Douane en Aksijns Belasting Wijzigings Wet, 1921 
(Wet 35- van 1921), is ope de 7de Juli 1921 openbaar 
gemaakt, en de regulaties daaronder opgetrokken zullen 
binnen een paar dagen gepubliceerd worden. 

De Aksijns belastingen op tabak vervaardigd | bmnen de 
Unie zijn als volgt:: 

G 

: s. d. 
Versneden, plak, plug, en stok tabak, en blad 

. tabak wanneer 'verkocht aan een ver- 
; bruiker, per lb. bee ee ee nee eee 1 0 
Sigaretten tabak, en tabak in de vorm van 

sigaretten, per lb... ee ee ee 1 Oe 

Sigaren of sigarillos, per |b. wee ee eee ee ee 2 6 
Rol tabak, per Ib... 0. ee O86 

. De licenties te werden uitgereikt onder deze Wet zijn 
van marie socrten, namelijk: (1) Vervaardigers. (2) Handelaars 
in blad tabak. (3) Handelaars in rol tabak. .Aparte licenties 
zijn bencodigd voor vervaardigen van tabak, de koop’of verkoop 
van blad-tabak, en de koop of ° verkoop van rol tabak. Bijvoor- 
beeld, een vervaardiger die blad tabak koovt voor bereiding, 
moet twee licenties uitnemen, namelik, als vervaardiger,-en als 
handelaar in blad tabak. Zoo hij rol tabak koopt of vervaardigt 
moet hij ook een: licentie uitnemen als handelaar in rol tabak. 

8. Ieder vervaardiger of handelaar in blad of rol tabak moet, . 
dadelik na ontvangst in zijn voorraad van enig tabak waarop 
geen belasting is betaald, een drievoudig erkentenis van 

ontvangst voltooien, op Forma T.2, en ‘het origineel over- 
handigen of zenden aan de verkooper of consigneerder. De 
tweede kopij moet zonder verwijl worden overhandigd aan de 
Aksijns Ontvanger (De Ontvanger van Inkomsten of de Inza- 
melaar van Douane-rechten) van zijn distrikt, en de derde 
kopij blijft in bezit van de -.ontvanger, voor aanteekenings 
doeleinden. 

4. Alle aanvragen . voor licenties moeten worden gemaakt 
bij de Ontvanger van Aksiins Inkomsten, en aanvraag voor: 
die voor het loopend jaar moeten dadelijk gemaakt worden. 
Sektie one van de Regulaties erlangt dat aanvraag voor een’ 

Vervaardigers licentie moet worden vergezeld door een Ingang 
Papier T.1. Het bedrag te betalen voor een licentie als 
handelaar in rol tabak is 10s., dat vocr alle andere is 20s. ~ 

5. Handelaars in blad tabak die nog geen opgave hebben 
gedaan van hun voorraad in handen op de 15de Juni, en van 
hunne handelingen sedert die datum, moeten zulks dadelijk 
doen aan de Ontvanger, op de Forma T.7. Een opgaaf voor 
de periode 15de. Juni tot 31ste’ Juli 1921, zal genoegzaam 
zijn; daarna meeten echter maandelijksche opgaven gedaan 
worden. 

6. Eenig handelaar die handel heeft gedreven in blad tabak: 
gedurende de periode lide Juni tot 8ste Augustus 1921, en 
daarna ophoudt in blad tabak te drijven, behoeft niet een 
licentie uittenemen voor het loopend jaar. 
een cpgave inhandigen op Forma 1.7, en alle ‘opgeloopene 
belasting betalen. 

7. Handelaars in blad tabak‘zijn genoodigd Voorraad Boeken 
te houden, zoo als voorschreven in de Regulaties, maande- 
lijksche opgaven in te handigen (cp Forma T.7), en de belas- 
ting te betalen aan de Aksijns Ontvanger van het distrikt. 

8. Ofschoon de belasting op rol tabak is geschorst tot de 
3lste Maart 1922, en dus geen belasting oploopt op zulk tabak 
tot die datum, is een handelaar in rol tabak genoodzaakt een 

_ licentie uit te nemen, en een Voorraad Boek te houden—in 
gelijkerwijze als voorschreven voor een handelaar in blad 
tabak—(neem acht dat de Formen verschillend zijn). 
laars in rol tabak moeten een Verband leveren (T. 12) in 
overeenstemming met de bepalingen van de wet. 

9. De maandelijksche opgaven (T.3) te worden ingehandigd 
door handelaars in rol tabak moeten de transakties alleen van 
af Iste Augustus 1921 aantoonen. 

‘10. Een voortbrenger van tabak mag verzendingen waarop 
' geen belasting betaald is verwijderen naar vervaardigers of 
naar eenig persoon die een behoorlijke licentie houdt onder de 
bepalingen van de wet, zulk persoon veroorloovende om in dat 
bijzonder ‘soort van tabak handel te drijven, maar ‘is verant- 
woordelijk vcor betaling van belasting op alle andere verwij- 

Hij moet echter 

Hande-.
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magistrate or other authorized cficer for a. permit (T.17), 
authorizing him, as a “ producer-manufacturer’”’ for the 
current year to ‘sell direct to non-licensed persons. When 
applying for this permit he must elect either (a) to pay the 
duty cn the -total quantity of tobacco which he intends to 
remove from the farm premises for the purpose of carrying 
on such trade, or (4) give the Security Bond on Form (T.13).. 

_11. The magistrate or officer issuing such permit must, ccm- 
plete the Form (T.10) in triplicate, and hand. the original. to 
the producer, the. second copy to be forwarded to this office, 
and the third copy to be retined as a record. . 
permit or other serially numbered forms must be sent to this 
office. 

12. Should the producer at the time of the issue of the 
permit not intend to remove the whcle quantity of tobacco 
for sale to other than licensed persons, he may postpone pay- 
ment of duty on the quantity retained, but before subsequent 
remcval he must produce his: permit. and pay the duty to the 
local Receiver, -who-will complete a further T.10 statement. 

“ac - 13. In the case of ‘tobacco removed by a “‘ producer-manu- 
facturer’’ to a market or auction sale, the producer must 
ebtain a permit (T.17), pay the duty or give the Security 
Bond’ T.13), ‘unless the: market agent, market-master or 
auctioneer takes out the necessary licence under this Act, in 
which case the agent, master or auctioneer is responsible for 
the duty, and must make all prescribed returns, and give the 
required Excise Bonds. . 

14. Tobacco millers who do not themselves purchase ‘or sell 
tobacco must take’ out a. manufacturer’s licence, and comply 
with all regulations and instructions applicable. to manufac- 

‘payable by them upon the turers. No duty is, however, 
return of the cut tobacco to: ‘the producers or manufacturers. 

15. The duty on scrap, broken leaf or dust. tebacco is sus- 
pended until the 3lst March, 1922, but such tobacco must, 
for all other.purposes, be regarded as leaf tobacco, and it must 
be proved to the satisfaction of the magistrate, collector or 
officer that such tobacco was obtained or ‘produced in the 
handling. of unfermented leaf tobacco, when put up for 
smoking in a pipe, just as it is. If it is sorted, cut, mixed 
with other tobacco, or in any way dealt with, other’ than merely 
putting it in bags or parcels, it becomes a dutiable manu- 
factured tobacco. 

16. A producer whose premises are required to be regis- 
tered -as a factory under the provisions of the Factories Act, 
1918, must be regarded for all purposes as a manufacturer. 

17. All prescribed forms will be supplied free of charge, 
except that the stock books must be purchased from. ‘the prin- 
ters. The Methylated Spirit’ Stock Book (66 E) may, how- 
ever, be used if so desired by the licensee, provided it is suit- 
ably amended’ by him. The chargé for a Methylated Spirit 
Stock Book is 2s., and the book can be obtained on application 
to the local Excise Receiver. 

_ G. OWEN-SMITH, 

. Commissioner of Customs and Excise. 

Any spoilt: 

  

deringen; en in dit laatste geval moet, véér de eerste’ verwij- 
dering, aanvraag worden gedaan bij de Magistraat of ander 
behoorlijk geregtigde beambie om een permit (T.17) hem 
toelatende, als een Voortbrenger-Vervaardiger voor het 
loopend jaar, om te verkoopen direkt aan personen die niet 
gelicenseerd zijn. Wanneer aanvraag wordt gedaan voor dit 
permit moet hij verkiezen, (a) de belasting te betalen op de 
geheele kwantiteit tabak dat hij van plan is te verwijderen 
van de boereplaats ten einde zulk handel te drijven, of (4) ‘een 
Verband afleveren op Forma (T.13). 

11. De Magistraat of Beambte die zulk permit uitgeeft moet | 
Forma T.10 voltooien, in drievoud, en de origineel overhan- 
digen aan de voortbrenger; de tweede kopij. moet worden 
eezonden naar dit kantoor; en de derde kopij moet gehcuden 
worden voor aanteekening. Henig permit of ander in orde 
gerangschikte ‘formen dat bedorven zijn meeten naar. dit 
kantoor worden ingezonden. . 

12. Indien de voortbrenger niet van plan is ten tijde van de 
uitreiking van dit -ermit om de geheele kwantiteit tabak te 
verwijderen voor verkoop aan een ander dan _ gelicenseerde 
personen, mag hij betaling der belasting © an’ ‘de kwantiteit 
teruggehouden uitstellen. V6dr echter daarcpvolgende ver- 
wijdering moet: hij, zijn permit vertoonen en de belasting 
betalen aan de plaatselijke Ontvanger, die een verdere opgave 
(T.10) zal veltooien. . 

13. In geval van verwijdering van tabak door een Voort- 
brenger-Vervaardiger naar een markt of vendutie verkooping, 
moet de voortbrenger een permit verkrijgen (T.17), de belas- 
ting betalen, of een Verband (T.13) inleveren, tenzij de Markt 
Agent, Markt Meester, of Afslaper de ncodige licentie uit- 
neem onder deze wet, in welk geval zulk Agent, Meester, of 

Afslager verantwoordelijk is voor zulk belasting, en alle voor- 
schreven opgaven moet maken en de benocdigde Verbanden 
inleveren. 

14. Een tabak molenaar die niet zelf tabak koopt of verkoopt 
moet een Vervaardigers licentie uitnemen, en met al de regu- 
laties en’ instrukties - toepasselijk aan vervaardigers voldcen, 
Geen belasting is echter betaalbaar op versneden tabak aan 
voortbrengers of vervaardigers terug gezonden. 

15. De belasting op afval, gebroken blad, of stof tabak is 
geschorst tct de 3lste Maart 1922; zulk tabak moet echter 
voor alle andere dceleinden worden beschouwd ‘als blad tabak, 
en het moet tot de satisfaktie van de Magistraat, Ontvanger, 
of Beambte bewezen worden dat zulk tabak is verkregen of 
vervaardigd in behandelen van ongestcofde blad tabak dat is 
opgemaakt voor rcken in een tabaks-pijp, net zoo het is. Zoo 
het wordt gesorteerd, versneden, gemengd met ander tabak, 
of in eenig ander: manier wordt behandelt. dan slechts opge- 
maakt in zakjes of pakketten, wordt het een vervaardigde 
tabak waarop belasting oploopt. 

16. Een voortbrenger, wiens gebouwen moeten worden 
geregistreerd als een Fabriek, volgens de Fabrieks Wet van 
1918, moet voor alle doeleinden gerekend worden als een ver- 
vaardiger. 

17. Alle voorschreven formen zullen, zonder koste worden 
toegestaan ; behalve dat de “ Voorraad Boek” van de drukkers 
moet worden gekocht. De Voorraad Boek van Gemethyleerde 
Spiritus, (66 E) mag echter worden gebruikt door iemand die 
een licentie houdt, zoo hij verkiest, onder konditie dat het 
verbeterd wordt door hem waar benoodigd. De koste van een 
Gemethyleerde Spiritus Boek (66 E) is 2s., en-zulk boek kan 
worden verkregen op danvraag bij de plaatselijke Aksijns 
Ontvanger. 

G. OWEN-SMITH, 

Kommissaris van Invoerrechten en Aksijns. 
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