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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 29 lipca 1983 r. 

w sprawie stawek podatku obrotowego od obrotów z dzlałalnoścl gospodarczej prowadzonej na obszarze PolskieJ 
Rzeczypospolitej Ludowej przez osoby fizyczne i prawIle mające miejsce zamieszkania lub pobytu albo , siedzibę za 

. . granicą oraz przez obywatell państw obcych mających kartę' stałego pobytu w Polsce. 

Na pod stawie art. iD ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 
'1972' r. o pod atku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 
191) zarządza się, co następuje : ' 

§ 1. I. Stawki poda tku obrotowego od obrotów z dzia~ 
łalnośc i gospodarczej prowadzonej na ol/szarze polskie.i 

2. Stawki podatkJl obrotowego od obrc,ÓW ze sp rzeda~ 
ży niektórych wyrobów i usług okrfł~;Óne- są w- ta beli sta~ . 
nowiącej zatącznik do ro~por:'.ądzenia. Stawki te mają rów~ 
nież zastosowanie W Ci;lalalności handlowej, w . zakresie 
obrotu . towa ran:~importowanymi. 

. Rzeczypospol ite j Ludowej pr?ez osoby , fiz yczne i prawne 
Ipające miejsce"iamieszkania lub pobytu ajbo sied2ibę .~~. 
griJnicą 'oraz przez obywateli państw obcydl mających 
kartę stałego pobytu w Polski ej R~f!czypospolitej LudOw ej, 
z zastrzeżeniem 'ust. f[ I 3, wynoszą: . . 

3. Do 'o~rotów ze sprzedaży produktów i usług luksu~ 
~(r\.'jych stosu je się stawki podatku obrotowego określone 
dla takich samych produktów iuslug na podstawie art.' 
15 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu' 
jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 7, poz.' 
55 i Nr 45, poz. 289). 

·1) z działalności wytwórtzej 
2) Ż ' działa Inościustuf!owej 

· 3) z dzialalnoś,ci handlowej 

10%, 
5%, 

5%. 

§ 2 . . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierp~ 
nia 1983 r. 

Minister Finansów: S. Niec~arz 

T AB ELA 

Załącznik ' do rozporządzenia Mini stra 
Finansów z dnia 29 lipca 1983 r., 
(poz. 198). 

STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD OBROTÓW ZE SPRZEDA2Y NIEKTORYCH WYROBOW rUSŁUG 
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!Stawkapodatku I 
Nazwa grupy wyrobów (wyrobu) lub usługi qbrotvwego r 

-------,.------------3~_----~---_________ IW% o: obrotu . 

Wyroby hutnictwa żelaza 
w tym: 
złom stalowy iźeliwny 

Wyroby przemysłu metali nieżelaznych 
w tym: 
l) złom metali nieżelaznych ' 

2) odpady metalurgiczne metali nieżelaznych 
B. czego:· mułek srebra ' 
Wyroby przemysiu metalowego 
l) . łożyska toczne 
2) gwoździe 
3) elektrody do spawania 
4) nożyki i taśmy do golenia 
S) ma~zyny d~ szycia domowe 
6) chtodziarkozarnrażarki i zarnrdarki domow'; 
7) na~ty, wiązania, kijki narciarskie dziecięce oraz sanki 
8) sprzęt my.śliwski metalowy 
9) wyroby jubilerskie, złotnicze,. grawerakie l pokrewne 

z czego: wy~oby wYkonane ze · złota i · z udziałem złota 
10) zespoły i ,części wyrobów metalowych powlZechllego użytku 
Maszyny i urządzenia 
w tym: 
1) maszyny, urządzenia Lnarzędzla rolnicze 
2) części maszyn i lJI'2lądzeń rolniczych. 

. 3) urządzenia chłodnicze 

. Wyroby przemysJu , precyzyjnego 
l) maszyny do dodawania (sumatory) 
2) maszyny k:alkulacyjne 
,li) maszyny do pisania hiurowe l · walizkowe ~ 

4) zespo/yiczęści do wyrobów wymieniońych w pkt l-S 
: 5) zegary wewnętrzne 

z czego: osobiste 
6) zespoły i części do wyrobów wymieuionychw pkt 5 
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