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~. 
~ . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 29 czerwca 1989 r . 

. . 
w sprawie stawek · poda~u obrotowego ud osób fizycznych I osób prawnychnte będącYch jednostkami 

gospodarki uspołecznionej oraz ulg I zwoInłeń od tego podatku. 

Na podstawle art. 7' ust. r;- art. 10 ' ust. 2 i 4 oraz 
.'art. t2 ustawy z dnia t6grudnia 1972 r. o podatku obro
towym (Oz. U.z ·1983 r. Nr 43, poz. 191, i 1985 r. Nr 12, 

. poz. SOi z 1989 r. Nr 3" poz. 12) oraz art, 9 pkt 4 i lart. 38 
pkt 't, 2 i 4 ustawY z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowią-

- ,zaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r,' 
Nr 45,·poz. 289, Ź 1984 r. Nr 52, poz. 268, z t985 r. Nr 12, 
poz. 50" z 1988· r.' Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r: Nr 4, 
poz. 23, Nr 33, poz. t76 i Nr 3'5, poz. 192) zarządza się, co 
następuje: . . 

§ 1. 1. . Za 'Produkty zwierzęte pochodzące z własnej 
hodowli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6~stawy z dnia 
16 grudnia 1.972 r. o podatku obrotowynl (Dz. U. z 1983 r. 
Nr 43, poz: 191, z 1985 r. ,Nr 12, poz. 50 J z 1989 r. Nr 3, 
poz. ' 12), zwanej da.lej "ustawą o podatku obrotoWYm", 
uważa - się również zwierzęta -nabyte i hodowane przez 
okres co najInniej: ' , 

I 

,l) 2 miesięcy w zakresie hodowli drobiu, a jeżeli chodzi 
o tucz kurcząt typu ' brojler -. przez okres co naj"" 
mniej 6 tygodni oraz odchów. piskląt na zaopatrzenie 
producentów rolnych w młody drób i tucz kaczek typu 
brojler · - przez okres co najmniej 3 tygodni, 

2) 3 ~iesięcy - w pozostałych wypadkac;h. 

-2. Do sprzedaży wyrobów i . usług na eksport, o któ
rej mo~a wart. 3, ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku obro
towym, zalicza się równiez sprzedaż dokonywan,ą: 

t) w kraju za waluty obce, .' 

2) w ramach transak-cji wymiennych, 

3) za pośrednictwem inhycłl jednostek prowadzących 
działalnóść gO$podarczą w handlu zagranicznym, 

4) . generalnym dostawcom kompletnych obiektów prz.e
znaczonych na eksport. 

3. W przypadku określonym w 'lIst. 2 pkt 3 i 4 prze- . 
znaczenie wyrobu lub uslpgi na- ~eksport ustala lIię 'na 
podstawie zawartej u~owy lub oświadczenia · złożonego 
przez nabywcę. .. , 

~ . 
4. Za działalnośś , w zakresie wolnych zawodów w ro

zumieniu art. 5 pkt 1 ustawy o podatku obrotowym uwata 
się działalnJ:>śćpolegajątą na świadczeniu usług przez le
karzy, lekluzydentystów, lekarzy weterynarii, . upra.wnio
nych techników dentystycznych, techników dentystycz-

. nych, felcze.rów, położne, pielęgniarki, prawnikÓw, inźy- · 
nie rów, techników budowlanych, . geodetów i tłumaczy, 
jeżeli działalność ta nie podlega przepisom o podatku od 
\vynagrodzeń. 

. § 2. Na wniosek podatrtika wyłącza się z obrotu przy 
wykonywaniu usług wartość dodanych części zamiennych, 
podzespołów- oraz nie przetworzońych materiałów i Innych 
wyrobów, jeżeli podatniki . 

1) wystawi . rachunek za wykonaną usługę, w którym 
wykaże w odrębnej pozycjiroctzaj,- ilość, cenę jed
nostkową, nie wyższą od ceny zakupu, oraz ogóln~ 
wartośc dodanych materiałó",?" części zamiennych 
i podzespołów, bez doliczania do niej narzutów, 

2) ma dowody zakupu określaj~ce zakup dodanych ma" 
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teriałów, częśc;i zamiennych i podzespołów, odpowia~ ,§- 6 .. 1. Stawki_ podatku obrotowego od ' obrotów z 
dajl\ce warunkom okrGślonym w odrębnych prze- działalnoś~i wytwórczej, usługowej i handlowej określa ., 

pisach. '. . '. tabel~stanowiąca załącznik ~~_' 1 do rozporządzenia' ~";i~:' 

§ 3. L Przy wykonyWaniu usług turystycznych, p6- . 2: Wolne są od podatku obrotowego obroty z dzia~ ~;f' 
legającycJl na prowadzeniu biur podróży, oraz usług w łalnosci ~wórczej Z? sprzedaży wyrobów :zaqpatr,:z;e- . t;, 
dzie~ziri:ie rekreacji ' ruchowej, polegających na organizo.:~ niowyc~ 1 koopera,cYJnych, u~okumentowaneJ kopiami _ ':,~. 
waniu obozów i imprez, wyłącza się z o.~rotu, na wniosek wystawIOnych rachunk~w, z· wyjątkiem wyrobów~r~ezna~ <-I ..... '.' 
podatnika, ,kwotę należności .stanowiącej _zwrot wydatków . czonych do wytworzema wyrobów przemyslu, od:Z;lezowe~ :! 
związanych z organizacją imprez turysty.cznp-wypoczyn~ 9:0 (SWW:. ~l), odzieży. skórzanej, odzieży ze sztucznej .. :.-'1 
kowych i krajoznawczych Oraz rekreacyjnych, z wyjąt- skóry, . odZ1ezy . futrzanej (SWW.: 2231, 2232, . 22~3) oraz .' ',1 
kiem wydatków będących kosztami prowadzenia. zakł'adu, wyrobów odzlezowych ' futrzarskIch pozostałych I wyro- /.) 
jeieli podatnik: ' bów futrzarskich prócz odzieży (Sww: 2234, 2239). ", .. 

1) 'wystawi rachunek za wYkonaną usługę, · w którym 3. Za. wyroby zaopatrzeniowe i kooperacyjne, z za 
wykaże w . odrębnej pozycji rodzaj i wielkość ' tych strzeżeniem ust. 5, uważa się wyroby sprzedawane beż 

. - , w<latków, pośrednictwa jednostek obrotu towarowego, z wyjątkiem 
;' ~ttilia rachUnki stwierdżcrjące poniesione wydatki, odpo- spółdzielni rzemieślniczych, z przeznaczeniem do dalszego 
. ,. wiadające wYmaganiom określonym w odrębnych 'Przerobu bądŹ zużycia' produkcyjnego, z tym że w zakre~ 

przepisach. . sie sprzedaży jednostkom gospodarki uspołecznionejźa .. tt 
wyroby zaOpatrzeniowe i kooperacyjne uważa , się wyro~ '.'~ 

2. Roczna suma należności stanowiących zwrot wy~ by sp!zedawane na cele wytwórcze, ochrony pracy, re- '~ 
c!~tk6w wYkazanych w ' raćhunkach za wykonaną usługę montowe. i usługowe tych jednostek, a także zakładów '. '~ 

. nie może być wyższa od sumy wydatków' faktycznie po- i jednostek budżetowych~ ' . ' 
niesiQnycą. · ," . 

, 4.P~zeznaczfmie sprźeda~anych wyrob,ów . na cele ·'. ." \ ",: 
<§ 4. przy prowadzeniu działalności handlowej pole- ' określone w ust. 3 ustala SIę na podstaWIe zawartych " ', 

gającej na kupnie i sprzedaży bonów towarowych Banku umów, w':" tym również, pi~emnych zamówień,nadosta-wy 
PKO lub dokonywaniu zakupu walut obych w celu ich . określonych wyrobów, w któ'rych nabywca oświadczy,' 
dalszej odsprzedaży ż zyskiem wyłącza się z obrotU' kwo~ że kupowane' wyróby przeznaczone są na te cele. 
ty wydatkowane na nabyCi~ bonów lub walut obcych, 
jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję: S. Za wyroby zaopatrzeniowe nie uważa się ' wyro- , 
t) przy kupnie , i sprzedaży -bonów towarowych Banku ' bów, dla których w tabeli :ustalono stawki podatku obro~' 

Pł{O, . odzwierciedlającą: ' ,towego wyższe od ISO/o, z 'wyjątkami oJtreś l onymi , w ta-
beli. I ' 

.. a) . po stronie zakupu - każdorazowe kupno bonów 
ze wskazaniem ich wartości nominalnej oraz za-

" .płaconą za ' nie należność w złotych, 
, b) 'po stronie sprzedaży- każdorazową sprzedaż ze 
','. wskćtzanielll otrzymanej należności w złotych oraz 
," '/wartości nomipalnej sprzedanych Donów, 

2) pąy kupnie i sprzedaży walut o.bcych - rejestr ku
powanych i sprzedawanych walut, odzwierciedlający: 

. ,}iL Jtazdorazowe klipno określonej waluty obcej ze 
wskazaniem jej ' wartości nominalnej oraz zapła -

coną za nią należność, . 
hl dokoIJaną każdorazową sprzedaż określone'j. wa

luty obcej ze wskazaniem otrzymanej n'~leżności 
< , w ' złotych oraz wartości nominalnej tej waluty. 

.. 5. 1. Sprzedaż towarów po likwidacji ,działalności 

wytwórczej" usługowej lub- handlowej nie podlega od1 
. dzielnemu opodatkowaniu podatkiem obrotowym, jeżeli: 

1) na dzień likwidacji ' został sporządzony spis remanen
tu towarów w dwóch egzeIllplat zach, z których jeden 
został złożony przez podatnika urzędQwi skarbowemu 
w terminie tygodniowym po dokonaniu spisu, 

2) podatnik wystawia, z zachowaniem kópli,; kolejno' nu
merowaI]-e rachunki za sprzedane towary, z zazna
czeniem pozycji spisu remaneritu, której sprzedaż do
tyczy; przy sprzedaży towarów bezpośrednio konsu
mentoWi nie jest J{onieczne podawanie w rachunku 
nazwiska, imienia i adresu nabywcy towaru, 

3) sprzedażtowaró,wriie trwa, dłużej niż trzy miesiące, 
licząc od dnia lik}Vidacji działalności. 

2. Urząd skarbowy może, na wniosek . pOdatnika, 
przedłużyć w uzasadnionych wypadkach termin określony 
w ust. 1 pkt · 3. 

, 6. Przepis ust. 5 nie dotyczy jednak Wyrobów koope~ 
racyjnych - przeznaczonych do montażu ' wyrobu finalnego. 

7. Do obrotów ze sprzedaży produktów i usług luksu
sowych stosuje się stawki podatku obrotpwego określone 
dla takich samych produktów i usług na podstawie art. 15 
·ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r ,J o opodatkowaniu " 
jedn'ostek. gospodarki uspołecznione} (Dz. U. z 1987 . r. 
Nr 12, poz. 7.7 i Z 1989 ,!. Nr 3, poz. 12) • 

§ 7. 1. Obniżkę podatku obrotowego, o której mowa 
wart. 11 ust. 1 ustawY o podatku obrotąwym" stosuje 
się również w wypadkach określonych w art. 11 ust. 2 
ustayvy o podatku obrotowym w razie zakupu surowców 
i materiałów, które zostały zużyte , do produkcji wyrobów 
i usług sprzedanych na eksport. ' 

2. Jeżeli kwp ta obniżki, o której mowa w uśt . 1 
i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku obrotowym, przekracza 
należny podatek , obrotowy za dany rok podatkowy lun 
jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia , od tego podat~u, 
właściwy urząd skarbowy potrąca różnicę 'z bieżących ' 
zobowiązań podatkowych, a w razie braku takich zobo
wiązań zwraca różnicę, obciążając nią rachunek Wydat- " 
ków budżetu centralnego. 

§ 8. 1. Obroty osiągnięte ze sprzedaży odzieży (wy
robów wy.tworzonych ze skór . fu~rzanych i skór odżieżo
wych własnych lub nabytych po cenach bez podatku 
obrotowego albo z podatkiem obrotowym niżSzym od 
określonego w załączniku nr 1 dla tych skó1'; . odlegają 
opodatkowaniu według stawekoltreślonych dla s.kór, ' 7, 

których zostały wytworzone odzież lub wyroby. ' 

2. Jeżeli odzież lub wyrób, ,o ktÓrych mowa w 
ust. L zostały wytworzone z różnych rodzajów skór!, sto-

.: 
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fi':., , suje. się stawkę po~atku obrotoweg,o właściwą dla skór, 

których udziaJ w produkcji tych wyrobów jest najwyższy. ~;:~ ", 

~"'/i/ § 9. 1. Podatnicy uiszczają podatek obrotowy w wy
~t.> .', . sokości Ś()9/o od obrotów osiągniętych ze sprzedaży robót 

budowlano-montażowych inwestycyjnych wykonywanych 
;,. systemem zleceniowym i g,ospodarczym, które polegają 

na wykonywaniu następujących budynJ,ców zakwalifiko
wanych do grupy 1 Klasyfikacji rodzajowej środków 
trW,ałych (KRST): 

.1) budynków przęmysłowych (KRST: 10) 

2) , budynków składowo-magazynowych (KRST: 13) 

3) budynków biurowych (KRST: 14) 

4) innyc,h budynków (KRST : 19) 

2. Stawka określona Vi ust. l , ma zastosowanie do 
" .' robót budowlano-montażowych związanych z budową no

, wych budynków na podstawie umów zawartych po dniu 
wejścia w życie' rozporządzenia. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 nie · dbtyczą budynków 
związanych z inwestycjami w 'budownictwie mieszkanio
owym, rolnictwie i gospodarce żywnościowej oraz budyn
ków związanych z ochroną środowiska naturalnego. ' 

§ 10. , 1. Podatnicy .. wytwarzający wyroby, które zo
stały zatwierdzone przez etnograficzne i artystyczne ' ko
misje kwalifikacyjne "Cepelil" Centralnego Związku Spół
dzielczości Rękodzieła Ludowego i Artystycznego oraz 
zostały wymienione w Systematycznym wykazie . wyro
bów (SWW) w podBranży 2882, uiszczają , podatek obro
towy według stawek właściwych dla tych wyrobów, 
określonych w tabeli, z wyjątkami określonymi w ust. 
2- i 3. 

. 2. Stawki podatku obr9towego dla niżej wymienio
nych wyrobów wynoszą: 

1) , SW'W 2882-41 meble regionalne i artystyczn'e z 
drewna, wikliny i pozostałych surow-
ców - 1 Oli/e, . . 

-43 sprzęt gospodarstwa domowego drew
niany - 100/0, 

-44 galanteria z drewna - 100/0, 

2) SWW 2882:'55 wyroby odpasowane i chodniki - 10°/0. 

3. Zwalnia się podatku~brotowego następujące 
. wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego wytwarzane 
przez podatnIków wymienionych w ust. 1: 

1) SWW 2882~ 14, -15 wyroby brązownicze i kowalstwa, 

2) SWW 2882-211, -212, -213 wyroby garncarskie użytko
wo-dekoracyjne l dekoracyjne, 

. 3) SWW 2882-451 wyroby ze słomy, 

4) SWW 2882-5517 dywany i chodniki ze ścinków ba
wełnianych, milanezowych i innych, 

'5) SWW 2882-561 wyroby koronkowe ręczne (szydełko
}Ve, klockowe,fxywolitkowe, drutowe, igliczkowe), 

6) SWW 2882-571 taśmy Ut.ane (krajki regionalne), 

7) SWW 2882-9311, -9314, -93l5 obrazy . malowane na 
szkle, z suszonych kwiatów 1 haftowane na mate.riale, 

/ 
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8) SWW 2882-9331, · -9332 rzeźby w glinie . i w drewnie, 

9) SWW 2882~991, -992, -993, -994 wyrol?y plastyki 
zdobniczo-obrzędowej, lalki, wycinanki, kwiaty z płót
na (tkanin), ze skóry, suszki. 

§ 11. 1. Zwalnia się ,od podatku obrotowego obroty: 

1) z wykonywania przez rolników prowadzących gospo
darstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, 
przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
,oraz przez pracowników rolnych - osobiście lub z 
udziałem członków rodziny pozostających we wspól
nym gospodarstwie domowym, działalności gospodar
czej w zakresie: 

a) wykonywania własnym sprzętem usług- w zakre
sie rolnictwa, 

b) wytwórczości ludowej i artystycznej, 

c) działalności wytwórczej i usługowej, z wyjątkiem 
działalności , wymienionej w ust. 4, jeżeli łączny 
obrót osiągany z tej działalności nie przekracza 
720.000 zł w roku podatkowym: 

nie stanowi przeszkody w stosowaniu zwolnienia za
trudnienie, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dwóch 
osób 'w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wyko
nywania określonej pracy i osiąganie w związku z 
tym wyższego obrotu, nie priekraczającęgo jednak na 
każdą z tych osób po 225.000 zł, . 

2) ze ' sprzedaży materiałów i surowców w cenie niei 
wyższej od ceny zakupu; zwolnienie to ma zastoso
wanie także przy opodatkowaniu wartości remanentu 
towarów w razie likwicJacji przedsiębiorstwa, 

3) z wykonywania osobiście u~ług, z wyjtltkiem ~sług 
przewozowych i wolnych zawodów w zakresie służby 
zdrowia, oraz ze sprzedaży rzeczy wytworzonych 
przez zbywcę, gdy . łączny obrót z tych- tytułów nie 
przekracza 180.000 zł rocznie, 

4) z usług lekarzy i innych pracowników służby zdrowia 
nie wykonujących żawodu poza ' jednostkami służby 
zdrowia, w razie gdy zwłoka w udzieleniu pomocy 
mogłaby spowodować utratę życia lub stały uszczer
bek na zdrowiu, -

5) ze sprzeda~y produktów ' leśnych i łąkowych, pasion 
drzew i krzewów owocowych l ozdobnych, ze zbioru 
wykonywanego osobiście albo z udziałem członków 
najbliższej ,rodziny, 

6) z usług przewozowych, wyk&nywanych własnym po- ' 
jazdemprzez rolnIków prowadzących gospodarstwo 
rolne - w zakresie: 

a) przewozu produktów rolnych i środków produkcji 
na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych, 

b) przewozu mleka do punktów ~kupu, 

c) zrywki i wywozu z lasu drewna i użytków n,ie:
drzewnYch do punktów przeładunkowych na zle
cenie jednostek organizacyjnych Lasów Państwo
wych, 

d) dorywczych usług przęwozowych, wykonywanych 
na zlecenie urzędów terenowych organów admini
stracji pańs~wowej, 

~,:,",~~-,-";"·~fa 
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eJ ' robót melioracyjnych na zlecenie przedsiębiorstw 
melioracyjnych; 

7) z usług związanych z utrzymaniem dróg publicznych, 
wykonywanych przez rolników prowadzących. gospo
darstwo rolne, , 

8) z przewozu uczniów do szkól, 

9) z hodowli zwierz.ąt prowadzonej w ramach kooperacji 
z innymi podmiotami 'gospodarczymi przez rolników 
prowadzących gospodar~two rolne, jeżeli zwierzęta 

są hodowane przez okres co najmniej: 
r , 

a) 2 miesięcy - w zakresie hodowli drobiu, a. jeżeli 
chodzi o odchów kurcząt i kaczek typu brojler ~ 
przez okres co najmriiej 3 tygodni, 

b) 3. miesięcy - w pozostałych wypadkach, 

10) z hodowli kurcząt otrzymywanych z zakładów wylę
gowych, prowadzonej w ramach kooperacji z innymi 

'podmiotami gospodarczynii przez rolników prówadzą
cych gospodarstwo rolne, z przeznaczeniem na zaopa

I trzenie indywidualnych gospodarstw rolnych, 

11) z odchowu zwierząt zprzeznaczenieni na eksport, 
prowadzonego VI, ramach kooperacji z innymI pod
miotami gospodarczymi, 

12) ze' sprzedaży posiłków domowych (śniadania, obiady, 
_kolacje) w mieszkaniach, jeżeli: 

a) sprzedaż posiłków nie przekracza 30 posiłków w 
miejscowościach na terenie gmin , i w miastach 
o liczbie mieszkańców do 25.000,' a w pozostałych 

, miejscowościac~ - , nie przekracza, 20 posiłków 

każdego rodzaju ' na dobę, licząc w skali średniej 
tygodniowej; ograniczenie liczby sprzedawanych 
posiłków , nie dotyczy sporadyczhego żywienia 

myśliwych pl:?=ez pracowników ' państwowychgos
podarstw leśnych, : 

I , 
b) sprzedaż posiłków nie j~st połączona ze sprze ~ 

dażą napojów -alkohola;wych, w tym ' również piwa; 

13) ze sprzedaży jednodaniowych posiłków domowych 
i napojów bezalkoholowych w mieszkaniach, jeżeli: 

a) sprzedaż odbywa się na podstawie umowy za. 
wartej z jednostką 'Właściwą do prowadzenia dzia" 
,lalności gas.tronomicznej lub turystycznej, 

p) sprzedaż posiłków nie przekracza 1{)0 posiłków na 
dobę~ 

c) sprzedaż posiłKÓW nie jest połączona ze sprze~ 
dażąnapojów alkoholowych, w tym równie~ ' piwa, 

14) ze sprzedaży towarów otrzymanycą przez sprzedają
cego z zagranicy, deklarowanych przez niego jako _ 
dary; nie dotyczy to osób wykonujących w kraju 

15) 

, działalność 'wytwórczą lub usługową, jeżeli surowce 
lub materiały otrzy~ane z zagranicy jako dary są 
przerabiane lub dodawane przy wykonywaniu świad
czeń ,w ramach tej działalności, 

ze sprzedaży towarów: , 

a) nabytych 'w kraju za waluty obce ' przekazane z 
zagranicy do polskiego banku dewizowego lub' 

, wpłacone na rachunek w tym banku, 

bl nabytych w , jednostkacll handlU ,zagranicznego I 
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przez ,członków ' załogi polskich morśkich statkąw 
handlowych w żegludze międzynaroąowej i stat
ków rybołówstwa morskiego za zagraniczne środki 
płatnicze uzyskane z otrzymanego dodatku dewL
zow:ego, 

c) przywiezionych albo ,sprowadzonyc;h z zagranicy 
zgodnie z przepisami prawa celnego i nabytych za , 
granicą' za waluty obce uzyskani:! z oszczędności 
w granicach , diet, kieszonkowego lub otrzymanych 
za granicą zarobków albo pochodzące z ' posiada
nego rachun~u 'walutowego w jednym z polskich , 
banków dewizowych; , 

zwolnienie nie dotyczy osób wykonujących w kraju 
działalność wytwórczą, usługową lub handlową" jeże~i 
towary te są sprzedawane, przerabiane lub dodawane I 

przy wykonywaniu świadczeń w ramach tej działal-' \ ,,,,,,> ... 
ności, 

16) ze sprżedaży regenerowanych przez ' sprzedającego 
produktów, 

17) ze sprzedaży przez wytwór<;:ów wyrobów okr~ślonycli 
w załączniku nr 2, , 

18) , ze sprzedaży przez hodowców skór ~urowYch zwie- , 
rząt futerkowych, 

1,9) z prowadzenia szaletów, 

20) z wykonywania usług' budowlanych. 

2. Za usługi w zakresie rolnictwa, O których mowa 
w ust. 1 pkt 1 lit. a), uważa się usługi z~iązane Z. p'rp'r
dukcją roślinną i zwierzęcą oraz inne związane z ' gospo~ 
darką rolniczą, określone' w "Klasyfikacji usług" wprowa.' 
d;z;onej przez Prezesa Gł6wnego' Urzędu Statystycznego do 
stosowania w plan Qwaniu, staty~fyce i ewidencJi. 

I • 

3. Wytwórczością ludową i artystyczną, o ' której 
mo.wa w usi. 1 pkt 1 lit b), jest ,działalność polegająca na 
osobistym wytwarzaniu w sposób rękodzielniczy ,przed
miotów ' o charakterze regionalnym, pamiątkarskim i art y- ~ 
stycznym. 

4. Zwolnienia, o których mowa W ust. 1 pkt l ' lit. 
nie stosuje się w razie wykonywania działalności w za- ' 
kresie: tartacznictwa, wytwarzania płyt, sklejek, oklein 
i obłogów,_ wytwarzania bindry, wyprawy skór futerKO
wych, kożuszkarstwa, kuśnierstwąj. wytwarzania, cukier
ków i wyro.bów czekoladowych, rozlewD;i piwa, wypoży
czalni , sprzętu i garderoby, wyrob6\'( chemicznych, ,z 'wy-
jątkiem wulkanizat9r:stwa. · , 

§ 12. 1. Zwalnia się od podatku obrotowego obroty 
osiągane z tytułu prowadzenia. działalności wytwórćzej 
i usługowej prźez osopy, które ukończyły: .kóbiety 60 lat, 
a mężczyzni 65 lat życia bądż zostały zaliczone do I lub 
II grupy inwalidów; w stosunku do kombatantów 'i byłych 
więźniów obozów koncentracyjnych wiek określony w 
zdaniu poprzednim obniża się odpowiednio do "55 lat i' do 
60 lat. , 

2. Zwolnienie" stqsuje się, jeżeli osoby określone w 
ust. 1: 

1) nie zatrudniają w związku z, wykonywaną działaI
ności'ą ani pracownika, ani pełno.1etniego członka ro-

( 
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dziny poza .~ałżonkiem, jak rówmez nie korzystają 
z usług innych osób nIe zatrudnionych Vi zakładzie, 
a jeżeli chodzi o osoby wykonujące działalność w za
kresie usług gastronomicznych, działalność tę prowa
dzą bez sprzedaży Jlapojów alkoholowych, w tym 
p'iwa, (latrudniają poza małżonkiem nie więcej niż 
jednego pracownika lub jednego pełnoletniego człon
ka rodziny, 

2) osiągają w roku podatkowym obrót z tytułu prowa-
dzenia działalności wytwórczej.4 usługowej, z wyjąt- . 
kiem usług gastronomicznych, nie przekraczający 
1.000.000 , zł, a z tytułu wykonywania działalności w 
zakresie . U"sług gastronomicznych sez<1nowo 
1.200.090 zł, w okresie zaś całego roku 1.800,000 zł. 

;3) nie wykonują same, poza' działalnością ' wymienioną 
w ust. 1, ani ich małżonkowię działalności podlega- ' 

. jącej podatkowi obrott:fwemu. 

3. Nie stanowi przeszkody w stosowaniu zwolnienia 
-" zatrudnienie, zgodnie z odrębnymi przepisami, dwóch osób 
. ' w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy i osiąganie '\IV związku z tym obrotu 
przekraczającego ' kwoty określone w I ust. 2 pkt 2, nie 
więcej jednak niż po 225 .. 000 zł rocznie na każdą z tycą 
osób. 

4. Zwolnienie stosuje się ' poczynając od roku po
datkowego następującego po . roku, w którym podatnik 
óSiągnął . wiek określ orty W ust. 1 albo został zaliqony 
do I lub, II grupy inwalidów:-

5. W celu uzyskania zwolnienia od podatku obroto
wego należy złożyć wniosek o zwolnienie w terminie do 
dnia 31 . grudnia roku poprzedzają~egorok podatkowy, 

, a 'w razie rozpoczęcia wykonywania działalności w ciągu 
roku podatkowego - przed rozpoczęciem jej wykony-. . . 

wama. 

~ 6. Osoba zwolńiona od podatku obrotowego na pod~ 
stawie ust. 1 jest' obowiązana zawiadomić urząd skarbo.
wy o powstaniu okoliczności powodujących utratę prawa 
,do zwolnienia. Zawiadomienie należy złożyć na p,iśmie w 

:lenninie si~dmiu dni od dnia utraty prawa do zwolnienia. 

7; Osoba, która zawiadomi urząd skarbowy w termi
nie , określpnym w ust. 6 o powstaniu okoliczności powo
dujących utratę prawa do zwolnienia od ~ podatku, zosŁa
nie opodatkowana od miesiąca następującego po utracie 
tego prawa, z wyj,ątkiem wypadku przekroczenia granicy 
obrotu określonej w .ust2 pkt 2 lub w ust. 3; '\IV tym ' wy
padku zostanie ona opodatkowana za cały rok podatkowy. 

. ~ 
8. Osoba, która wprowadzi u.rząd skarbowy w błąd 

co do warunków, od których uzależnione jest prawo do , 
zwolnienia od podatku obrotowego, lub która utraci to 
prawo i nie dop~łni obowiązków przewidzianych w ust. 6, 
podlega opodatkowaniu ' za cały rok podatkowy • . 

A, . 

. , 

9. W razie nieuwzględnienia wniosku O " zwolnienie
od podatku obrotowe,go, ' przysługuje podatnikowi prawo 
zgłoszenia, w terminie, dwutygodniowym od dnia dorę. 

czenia ostatecznej decyzji, wniosku o opodatkowanie vi 
formie karty pooatkowej albo O opodatkowanie na zasa
dach określonych w odrębnych , przepisach o zryczałtowa
nych formach opodatkowania. 

§ 13. Kwoty określone w § 11 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w 
§ 12 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, poczynając od roku podatko
wego 1990, podlegają w każdym roku podwyższęniu w 
stopniu odpowiadającym wskażnikowi wzrostu cen okre
ślonemu w centralnym planie rocznym. Wysokość tych 
kwot na każdy rok podatkowy jest ogłaszana w Moni
torze Polskim, Vl drodze obwieszczenia Ministra Finan
sów, w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzają
cego Tok podatkowy. 

"-" 

§ 14. 1. Podatnicy podatku obrotowego są obowią

zani corocznie zgłaszać urzędowi skarbowemu obowiązek 
podatkowy w zakresie tego podatku. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy o;ób wykonujących 
działalność zwolnioną ' od podatku obrotowego na podsta
wie § 11 12 oraz art. ' 3 ust. 1 ustawy o podatku obro
towym . . 

!§ 15. 1. Zgłoszenia obowiązku podatkowego doko
nuje się na piśmie przez złożenie deklaracji według usta
lonego wzoru uiszczenie opłaty zwiążanejz tym 'zgło
szeniem. 

, 2. Deklar:acje w sprawie zgłoszenia obowiązku po
datkowego składa się w jednym egzemplarzu. 

i§ 16. 1. Opłata roczna związana ze zgłqszeniem obo
' wlązku podatkowego wynosi 2.000 zł. 

2 . . Urząd skarbowY potwierdza zgłoszenie 
podatkowego przez wydanie. pokwitowańia 
opłaty związanej z tym zgłoszeniem, zwanego 
kwitowaniem", według ustalonego wzoru. , . . 

obowiązku 
uiszczenia 
dalej "po~ 

3. Pokwitowanie powinno stale znajdować się w 
miejscu . wykonywania działalności. Podatnicy wykonu
jący działalnośc bez utrzymywania żorganizowanego za
kładu powinni pqsiadać przy sobie pokwitowanie podczas 
wykonywania świadczeń . . 

§ 17. 1. Zgłoszenia obowiązky p 'odatkowego i uiszcze-
, nia związanej z tym opłaty należy dokonać w terminie 

do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, 
na który zgłaszany jest ten obowiązek, a jeżeli ooowią
zek podatkowy powstał w ciągu.roku podatkowego 
przed powstaniem tego obowiązku. 

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 
.lipca roku podatkoviego, uiszcza się tylko połowę opła

ty związanej ze zgłoszeniem tego obowiązku. Połowę 
opłaty uiszcza się również, w razie gdy działalność z uwa
gi na jej charakter jest wykonywana sezonowe) przez 
okres krótszy ni~ 6 miesięcy w ciągu rokq podatkowego. 
W takim wypadku. ważność pokwitowania wygasa z upły· . 
wem ,6 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania dzia
łalności, najpóżniej z końcem roku podatkowego. Jeżeli 
w tym samym roku podatkowym ' działalność wykonywa
na jest w dalszym ciągu po upływie okresu sześciomie
sięcznego" na podatniku ciąży obowiązek dopłacenia róż- ' 
nicy pomiędzy opłatą całoroczną a półroczną w ciągu ty
godnia od upływu okresu sześciomiesięcznego. 

§ 18. Obowiązek podatkowy . w zakresie podatku 
obrotowego powinien być zgłoszony odrębnie na każdy 

.' 
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zakład wytwórczy, usługowy i hą.ndlowy, a w braku zor .. 
ganizowanego zakładu - na mlejsce będące siedzibą pod-o 
miotu g~spodarczego. 

\ 

§ 19; 1. Jeżeli działalność jest wykonywana w róż,
nych lokalach, lub pomieszczeniach, podatnik powinien w 
deklaracji w sprawie ' zgłoszenia obowiązkU ,podatkowego 
wymienić te lokale i pomieszczenia, wskazując ich adre
sy; dotyczy to również lokali , i pomieszczeń, w których 
wykonują pracę osoby zatrudnione ~a podsta}'lie umowy 
o' pracę nakładczą, oraz odrębnych składów. 

2. W wypadkach określonych w ust. 1, jeżeli. podat
nik podejmuje działalność ' w różnych lokalach lub :'1>0-
'mieszczeniach albo uruchamia odrębny skład W ciągu 
roku podatkowego po zgłoszeniu obowiązku podatkowe
go, powinien on przed podjęciem takiej działalności albo 
przed uruchomieniem składu zawiadomić o tym urząd 

skarbowy. 

3~ W lokalach, pomieszczeniach i składach, o których 
mowa w ust. 1 i 2, powinny znajdować się odpisy pokwi
towadia poświadc.zone przez urząd skarbowy. 

&20. 1. Wykonywanie działalności przez spadko
bierców popaŁnika, w razie jego śmierci, nie powoduje 
obowi(\zku uiszczenia nowej opłaty związanej ze zgło
szeniem obowhlZku podatkowego, pod warunkiem zawia
domienia' o tym urzędu skarbowego w terminie dwóch 
miesięcy od daty śmierci podatnika . . Zasada ta ma odpo
wiednie zastosowanie również w razie ' przekształcenia 
działalności wykonywanej jednoosobowo w spółkę oraz 
w t azie połączenia się dwóch lub - więcej osób prawnych, 
z tym że termin zawiadomienia o tym urzędu skarbowego 
wynosi siedem dni od powstania tego zdarzenia. ' 

2. Zmiana miejsca (siedziby) wykonywania działal-
• ' ności nie powoduje obowiązku uiszczenia nowej opłaty 

związanej ze zgłoszeniem .obowiązku pOdatkowego, pod 
warunkiem zawiadomienia o tym w terminie ' SIedmiu dni 
urzędu właściwego miejscowo dla nowej siedziby wyko
nywania , działalności. Urzędowi skarbowemu właściwemu 
dla nowej siedziby dzi~łalności równocześnie z zawiado
mieniem należy przedstawić pokwitowanie w celu doko
nania na nim odpowiedniej adnotacji o zmianie. ! 

, 3. Zmiana rodzaju działalności nie powoduje 01,0. 
wiązku uiszczenia nowej opłaty związanej ze zgłoszeniem 
obowiązku podatkowego pod warunkiem zawiadomienia 
o tym urzędu skarbowego. w terminie siedmiu dni, z rów· 
noczesnym przedstawieniem urzędowi skarbowemu po
kwitowania VI celu dokonania na nim odpowiedniej adno
tacji o zmianie. 

\ 
4. W wypadkach określonych w ust. 1- 3 należy 

łącznie z zawiadomieniem złożyć deklarację, o której 
mowa w ,§ 15 ust. 2. ' 

§ 21. O zaprzestaniu na stałe , wykonywania działal
ności gospodarczej należy zawiadomić urząd skarbowy W 
terminie siedmiu dni. 

§ 22. Podatnicy podatku obrotowego obowiązani są 
składać urzędom skarbowym zeznania według ustalonego 
wzoru o .wysokości osiągniętego obrotu w ubiegłym roku 
podatkowym . . , 

§ 23. UstaJa się na,stępujące terminy składania zeznań, 
o których mowa w § 22: 

. 1) do dnia 30 kwietnia następnego roku podatkowego -,. 
przez podatników będących qSbbami praWnymi, 

2) do końca lutego następnego roku podatkowego - , 
przez podatników prowadzących księgi handlowe, nie 
będących osobami prawnymi, 

3) do c,lnia 15 styc~a następnego roku podatkowęgo ~. . 
przez pozostałyćfi~ poda~ników. ' .. 

§ 24. 1. Podatnicy prowadzący księgi handlowe obo
wiązani są w składanych zeznaniach zaznaczyć fakt pr9-
wadzenia ksiąg oraz dołączyć zamknięcie roczne; a ósoby 
prawne - ponadto odpis protokołu walnego zgromadze
nia (igroI.Dadzenia wspólników) zatwierdzającego zamknię
cie roczne oraz odpis sprawozdania komisji rewizyjnej. 

2. Podatnicy prowadzący podatkowe księgi przyi::ho~ .'. 
dów i rozćhodów obowiązani są w składanych zeznaniach 
zaznaczyć fakt prowadzenia ksiąg, a ponadto dołączyć 
zamknięte księgi do zeznania o wysokości obrotu. 

§ 25. Osoby prawne nie będące jednostkamigospó" 
darki uspołecznionej wpłacają zaliczki na podatek obro~ 

' towy według zasad określonych w rozporządzeniu Mini
stra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawieszczegó- ! 

łowych zasad obliczania ' podatków, terminów i trybu płat
ności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom, 

, podatkowym rozliczeń · (deklaracji) podatkowych przez /:;: ," 
jednostki góspodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 24, poz. 171 
i Nr 36, poz. 240, z 198. r. Nr 20, poz. 9ł oraz z ~1988 f. 
Nr 2, poz. 5). • ' 

§ 26. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
9 grudnia 1986 r. w sprawie zaliczek na gpdatki obrot6. 
wy i dochodowy (Dz. U. Nr 47, poz. 237) wprowadza się ' 

następujące zmiany: 

1) w § 1 po wyrazach , "nie będący jednostkami gospo
darki uspołecznionej" dodaje się wyrazy "z wyłącze-
niem osób prawnych" r ,~ 

2)" § 4 skreśla się, 

3) w § 10 w ust. 1 i w § 13w ust. 2 wyrazy ,,§ 2~ i 6" 
zastępuje się wyrazami ,,§ 2, 3 i 6". 

§ 2'7. Tracą moc przepisy: 

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 maja 
1988 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodo- ' 
wego od osób fizycznych i osób prawnych, nie będą
cych~ednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz; U. 
Nr 17, poz. 121) w zakresie podatku obrotowego, ' 

2) zarządzenia · Ministra Finansów z dnia ' 8 września .' I 
1988 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru pC)
datkÓw obrotowego i dochodowego od przychodów 
rolników ze świadczenia usług rolniczych przy uży~' 
ciu własnego sprzętu (Monitor Polski Nr 26, poz. 232) 
w zakresie podatku obrotowego. 

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z. dniem 
sierpnia 1989 r. ',' 

Minister Finansów: A. Wróblewski 
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Załącznik nr l ' dorozporzlldz~ia 

Mini6tra l"inans6w z dnia 29 czerwca 
1989 r. (poz; 242) 

TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI 
! " ' GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ ' \ 

SYmbol 
, Stawka podatku 

Poz • . SWWjKU 
.. Nazwa grupy wyrobów (wyrobu) lub usłUgi obrotowego w % 

obrotu 

l 2 3 .. 4 ' 

" 

l Ol , Węgiel i brykiety , wO,lnc od podatku 
I 

2 02 Paliwa oraz przetwory paHw - wolne od podatku 
w tym: . 
l)óleje. do silnik6w dwusuwowych i czterosuwowych z zapłonem iskrowym 50 
2) oleje do sUników z zapłonem samoczynnym (wysokopręmrm) typu CA, cn, CC, CD 50 

z czego: ;. -
oleje typu "Marinol" / 30 - " 

3 03 Energia elektryczna i ciepina / wolne od podatku , . 
4 M Wyroby hutnictwa żelaza • 15 r ' -

, w tym: rf._ 
041-1, złom stalowy i 'Zeliwny wolne od podatku 

-
5' 05 Wyroby przemyału metali Ilieżelaznych 15 

w tym: 
0521 l) złam metali nieżelaznyeh wolne od podatI."1l 

0522 2) odpady metalurgiczne metali nieżclaznycb .. wolne, od podatku 

z tego: 
mułek srebrny oraz srebro i związki srebra odzyskiwane w czasie procesów produkcyjnych 15 

0531-41 3) ' srebro Ag (SWW: 0531-41) oraz materiały i półfabrykaty ze srebra i z udziałem srebra 40 
, '1 

6 06 Wyroby przemysłu metalowego 20*"') 

w tym: -
, 0627 l) konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich ~olne od podatku 

; 
063 2) łożyska 30 

0671-37 3) nożyki i taśmy do golenia - 30 ' 

0673-522, 
. -, 

-523 4) chłodziarko-zamrażarki i ;amrażarki domowe 30 

0676, 5) wyroby ze złota i srebra oraz z udziałem złota i srebra, z wyjątkiem wyrobów kultu religijnego i de-
wocjonaliów (SWW:0676.52) 40 

z 'czego: 
wyroby jubilerskie (SWW: 0676·12, -14, ·9). złotnicze korpusowe (SWW : 0676·21 •• 22), grawer-
skie i medalierskie (SWW: 0676-3) 30 

- 25 
c 

6) . obrączki ze złota (SWW: 0676-111) J -
; 

7 07 Maszyny i urządzenia ~ część I 15 
.-

a 08 Maszyny i urządzeaia - część II 15 

w tym: - , 

082 l) maszyny; ur.ządzenia i narf;ędzia l'ohueze i dla gospodarki leśnej wolne od podatku 

0829·1 
do -6 i ·8 2) części maszyn i 'urządzeń , rolniczych 20 

z czego: 
części maszyn do zraszania gleby (SWW: 0822·6 i -9, 0829-2) wolne od podatku 

0843-7 3) urządzenia chłodnicze dla handlu i usług 30·· ) 
, 

-
9 09 - Wyroby ,przemysłu precyzyjnego 20··) 

w tym~ 

097 . narzędzia, przyrzlldy, aparaty i urządzenia medyczne oraz węterynaryjne , wolne od podatku 
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l 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

2 

10 

1026-95 
1041-1, -2, -3 
106 

11 

1153 

1153-43 
1153-91, -94, 

12 

1212 
123, 1246 

13 

131 
1322-1 do-5 
13~4-4, -5 
1324-62 

1355 
1365 
1376 
138 

14 

1482-22 . 

15 

151 
1532 
1541-1 

-14 ' 
-16 
-19 

ŚrOdki transportu 
w tym: 
l) samochody osobowe 
2) wózki ~walidzkie 

3 

3) zespoły i części oraz akcesoria (b~z względu na symbol 'SWW) środków transportu samochodowego 
(SWW: 102), ciągników uniwersalnych (SwW: 103) oraz motocykli, skuierów i motorowerów 
(SWW: 1041) . 
z czego: 
i1) zespoły i części ciągników uniwersalnych (rolniczych) (SWW: 1039) oraz akumulatory do ciąg

ników rolniczych 
b) ognmienie do 'śamochodów osobowych 
c) części zamieune do samochodu Fiat 126p- slanowiące specjalne wyposażenie samochodów dla 

inwalidów z dysfunkcją- nóg i z dysfunkcją -jednej ręki . 
4) przyczepy mieszkalne i kempingowe 
5) motocykle, motorowery i skutery 
6) • środki transportu lotniczego 

Wyroby przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego I 

w tym: .-
l) sp~ęt elektwniczny powszechnego użytku klasy , Hi-Fi i stereofoniczny 
2) odbiorniki t~lewizyjne z ekranem do odbioru kol(j,rowego 
3) magnetowidy powszechnego użytku 
4) aparaty dla źle słyszących oraz urządzenia alarmowe , elektroniczne 
5) przetworniki akustyczne klasy Hi-Fi 

Wyroby przemysłu chemicznego - część I 

w tym: ' 

l) s61 
2) nawozy sztuczne oraz składniki chemiczne mieszanek paszowych oraz pestycydy ' 

Wyroby prżemysłu chemicznego - część II 
w tym: 

l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

farby i lakiery 
mydła, pasty, płyny, proszki i granulki' do prania oraz mydła techniezne 
środki upiększające i wyroby perlumeryjne -
talki i zasypki kosmetyczne 
leki gotowe, surowice i szczepionki, wyroby opatrunkowe oraz środki ochrony zdrowia 
produkty spożywcze zielarskie ,-
wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa 
wyroby gumowe medyczne i sanitarne 
surowce wtórne! odpadowe dla przemysłu chemicznego 

Itlateriały budowlane 

w tym: 

p~mniki i nagrobki z kamienia naturalnego 

, Wyroby ze szkła 

w tym : 

l) szkło budowlane 
2) szkł~ -kryształowe 
3) butelki szklane do artykułów spożywczych 
w tym: 

a) butelki szklane do mleka , i przetworów mlecznych 
b) butelki 'do przypraw i olej6w roślinnych 
c) buielki dla niemowląt 

/ 

1541-1 , . 4) buteIkido napoj6w "Pepsi-Cola" i "Coca-Cola" o -pojemności 1,0 l 

16 

1624-1', -2, 
1639-1 

1635 

Wyroby z ceramiki szlachetnej 

w tym: 

l) ,płytki i kształtki:,podłogowe kamionkowe, ście~e szkliwione kamionkowe i ceramiczne ści~nne 
szkliwione 

2) galanteria jubilerska szklana i ceramiczna ' 

Poz. 242 

4 

15 

'40 
wolne od podatku 

30 

20 
50 

,I , 

wolne od podatku 
l 30 

20 , 
35 **) 

30 
40 
40 

wolne od podatku 
30 

15 

30 - \ 
wolne Qd poąatku 

30·) •• ) 
wolne od podatku 
. , 30 

wolne od podatku ' 
wolne od podatku 
wolne od podatku 
wolne od podatku 
wolne: ~d podatku -
wolne od podatku 

Vwolne od pod~tk:u 

20 

15 

wolne od podatku ' 
30 
20 

wolne \od podatku 
wolne od podatku 
wolne od, podatku 
wolne od. poda~ku 

15 

30 
40 

, ' 
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l 

17 

18 

,19 

20 

/ 

" 

23 

\ . 

24 

17 

1779 
178 

18 

2 

1825 
1829-13 
1829-4 

19 

1917-58 
1927-001 -
1929 
1936 
1955-1, 
-4, -9 
1955-34, 

-2, ' 

1956-1, -2 

20 

2024-
2025:222, 
-223, -224, 
-299 
2072-44 

21 

22 

22i2-4 

'22i2-418 
2212-45 
2215,2216 

2231 
2232,2233 
2234, 2239 

23 i 24 

2462-75 
247-

, 2483 

Wyroby przemysłu drzewnego 
w tym: 

3 

- l) meble dla szkół, przedszkoli i ~nnycłJ. placówek oś,~atowo-wychowawczych, z drewna oraz z częścio-
wym zastosowanietn \ innych materiaJów 

2) trumny oraz utensylia pogrzebowe (bez względu na sYmbol SWW) 
3) wyroby z drewna pozqstale - wliczając wyroby z odpadów 
4) odpadydrzew~e użytkowe i opałow~ 

Wyroby przemysłu papierniczego 
w tym: 
l) artykuły papiernicze szkolne 
2) karty do gry 
3)- artykuły ,papiernicze higieniczne 

Wyroby przemysłu włókienniczego - częś~ I 
w tym: . 

l) tkaniny ba~e~ei bawełnop~dobne wykończone specjalne - gallia 
2) tkaniny wełniane z wełny 100% 
3) włóczka wełniana i wełnopodobna 
4) ,tkaniny lniane i konopne wykończone 

5) -dywany, chodniki oraz wykładziny włókiennicze, z Wyłączeniem wykonanych z odpad6w 

6) firanki i ti~e, z wyłączeniem. siatek namiotowych . oraz firanek o długości lub szerokości do l m 

Wyroby przemysłu wł6kiennic~ego - częM II 
w tym: 

l) rajstopy i rajtuzy męskie i damskie z przędz tekSturowanych 
2) sznurek do maszyn rolniczych (bez względu na symbol SWW) 
3) wyrohy siecio~e . 

/ 

4) podpaski higieniczne: popularne, prasowane, z ligniny 
5) tkaniny z folii polipropylenowej dekoracyjne 
6) wyroby z włóczki wełnianej · i wełnopodobnej opodatkowanej podatkiem obrotowym 

Wyroby przemysłu odzieżowego 

Wyroby przemysłu skórzanego 
- w tym: 

1.) .sk6ry odzieżowe ' 

z czego: ; . 
a) dwoiny. bydlęce odzieżowe 
b) skóry śwmskie odzieżowe 

2) skóry futrzane norek,lisów, piżmaków, kun, tehórzy, tchórzofretek i fretek oraz sk6ry karakuło-
we i skóry mierłuszek- wyprawione, barwione i uszlachetnione. 

3) odzież skórzana 
4) odzież ze sztucznej skóry i futrzana 
5) wyroby odzieżowe futrzarskie pozostaJe i wyroby futJ:,zarskie oprócz odzieży 

Wyroby przemysłu spożywczego - częś6 I i II 
w tym: .l, 

l) soki z owoców cytrusowych pitne 
2) wyroby winiarskie 

z czego: 

a) wina produkowane z moszczy sziachetnych (porzeczki, truskawki, tarniny, wiśni, agrestu, bo
rówki brusznicy, czarnej jagody, czarnego bzu, dzikiej róży, głogu, jeżyny, łochyni i maliny) 
oraz wina z udziałem moszczy szlachetnych przy ich zużyciu powyżej 3151 n'a 1000 I wina 

h) miody pitne .oraz napoje "honey drink" i "honey liquor" 
3) piwo 

z czego: , 
piwo rozlewane do butelek lub pojemnikó~ o pojemności do 0,5 llłabyte od Jednostek'gospodarki 
uspołecznionej po cenach z podatkiem obrotowym -

4) napoje alkoholowe o 'zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z wyłąc7ieniem napojów określonych w pkt 
2 i 3 

25 . Wyroby przemysłu spożywczego - CZę8tl III ' 
I~ tym: 

2513 l) czekolada 
2514, 2515 2) wyroby czekoladowane oraz kakao 

Poz. 242 

15 

wolne od podatku 
wolne .od podatku 
wolne od podatku 
wolne od podatku 

15 

wobie od podatku 
50 

wolne od podatku 

15 

wolne od podatku 
25 
25 

wolne od podatku 

35 

50 " 

15 

30 
wolne od podatku 
wolne od podatku 

. wolne'od podjltku 
40 

wolne od podatku 

wolne od podatku 

15 

50 

25 
15 

50 
wolne od podatku 
wolne od podatku 
wolne od podatku 

:wolne od podatku 

2~ 
60 

55 
25 
-60 

2 

20 . 

wolne od pod8tku 

30 
15 

• t 

--;--

7 
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l 2 

2517 
2518, 2519·4 
2519·7 
2531 i 2532 

2543 

2543·1, ·2, -3 
25'5 

25 26 
26 27 
27 2-8 

2811, 2812 
2883-11, -14, 
~16, -21, -35, 
.41, -43, -44, 
-45, -46, ·51, 
-52, -53, ·91, 
·991, ·992, 
·995, 2884, 
2885 

2814 

28 40, 41" . 42 
i 43 

4035-1 
4035-9 
4131-24, -25, 
4132-4,4133 

29 99 
30 
31 

06706 
i 06707 
102' 

10203 
10204 

148 

223 

3) 
4) 
5) 
6) 

wyroby wschodnie (bez czekoladowanych) 
Wyrohy czekoladopodobne i wyroby w polewie kakaowej oraz wyroby z mai tłustych 
guma do żucia 
wody mmeralnei napojc bezalkoholowe (bez owocowych, mlecznych i warzywnych) 
z czego 
"Coca-Cola", "Pepi!i-Cola" oraz napoje typu "Mirinda" 

7) używki naturalne i ich ekstrakty 
z czego: 
herbata naturalna i jej ekstrakty 

8) tytoń i wyroby tytoniowc 
Pasze przemysłowe i produkty utylizacyjne 
Wyroby poligraficzne 
Wyroby przemysłowe pozostałe 

' w tym: \ 
l) instrumcnty muzyczne, czę~ci do instrumentów muzycznych i akcesoria muzyczne 

on -

2) przybory szkolne, pomoce naukówe, specjalistyczny sprz~t szkolny i przedszkolny, wyroby ortope-

30 
15 
50 
IS 

40 
40 

15 
50 

wolne od podatku 
wolne od podatku 

20··) 

wolne od podatku 

" 

,~ 

dyczne, rehabilitacyjne i protetyczne wolne od podatku , 
113) płyty gramofonowe, taśmy, kasety magnetofonowe z zapisem dźwięku i obrazu z muzyką powain. 

i ludową oraz nagrania dla dzieci wolne od podatku 

Produkty upraw polowych i łąk~wych, produkty ogrodnictwa, produkty hod,owli i produkty gospodar-
ki leśnej i łowiecki,ej " 
w tym: 
l) ziarno kawowe surowc 

2) wiórki kokosowe oraz morele i brżoskWlmc importowane"iwinogrona importowane, owoce południo· 
we importowane, z wyjątkiem cytryn - ' 

Przedmioty Idzie indziej nie JlkIasyfikowane ' 
Budowa budynków i innych 6biektów budowlanych, z wyją~em obrotów określonych w § 9 ust. 1 
Usługi 

w tym: 

l) jubilerskie, grawerskie, i kowalstwa artystycznego 
2) motoryzacyjne 

w tym: 
a) usługi świadczone w ramach gwarancji oraz pokrywane przez instytucje Ubezpieczeniowc ' 
b) Wllpgi związane z autobusami i trolejbusami 
c) mługi zwią~aDe z samochodami ciężarowymi, ciągnikami drogowynii i uniwersalnymi rolniczy

mi, samochodami do specjalnych celów (na podwoziach samoohod,6w ciężaroWych) oraz przy
czepami i naczepami samochodowymi 

3) usługi kamieniarskie, z wyjątkiem usług związanych z nagrobkami i pomnikami ze sztuczuego ka
mienia "lastrico" i z betonu 

4) kuśnierskie i kożuszkarskie 
z czego: 

, usługi kuśnierskie i kożuszkarskic naprawkowe, 'renowacyjne oraz' usługi pol~gające na wykony-
waniu nakry6 głowy 

5) agencyjne zlecenia doraźnego pośrednictwa i komisu - od prowizji 
6) gastronomiczne, jeżeli nie jest prowadzóna sprzedjlŻ napojów alkoholowych, w tym piwa 
7) turystyczne, w zakresie prowadzenia biur podr6ży , 

z czego: 
a) usługi turystyczne organizowane z programem rehabilitacyjnym dla osób niep~oaprawnych 
h) na potrzeby wycieczek sZkolnych, wczasów, kolonii i oboz6w młodzieżQwych _ 

8} Witrażowe 
9) szewskie - w zakresie sZ,ewstwa ortopedycznego 

10) llzewakie - w zakresie lzewstwa nap1'l1wkowego 
11) sztukatorskie ' 
12) .poiywcze 

, . 
, ,?lJ 

wolne od podatku ", '.<~ 
- l 

40 

20 
IS 

wolne od podatku 
5"·) 

10 
10 

5 
5 

5 

15 
25 

l 
wolne od podatku' 

2 
2 
4 
2 

wol.De od podatku 

/ 

• ,<' 
~. 

,.c' '>,,~ 
- .. :.:_~ . 
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~ ,,~~ 
\~ 
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32 

" 

,. 

, 

i 

'Handel 
w ty'm w zakresie sprzedaży,: 

l) pieczywa 
2) towarów epożyWczych i spożywczo-rolnych, z wyjątkiem pieczywa i kwiat6w 

3) 

4) 

z czego: , . 
aj napojów alkoholowych i, wyt:ob6wtytoniowych pochodzenia zagranicznego zakupionych od 

ludności -
b) importowanychprz,ez sprzedajllcego; 

ba) napojów alkoholowych. 
bb) wyrobów tytoniowych 
bc) moreli i brzoskwiń 
bd) winogron 
be) owoców południowych, .z wyjątkiem cytryn 
bf) ziarna' kawowego .8m~wego i kakaowego sUrowego 

wyrobów przemysłowych pochodzenia zagranicznego zakupionych od ludności, z wyjątkiem odzieŻ)" 
używanej i obuwia używanego . 
wyrobów przemysłowych importowanych przez sprzedającego, 
a)zegark6w osobistych . 
b) budzików kamiew9wych i 'bezkamieniowych (SWW: 0946-14) 
c) samochodów osobowych , 
d) samochod6w ciężarowych o ładowno6ci do 3 t 
e) zespołów 'i części oraz akcesoriów do8am.oebodów olobowyc'h 
f) motocykli 
,g) motorowerów i skuterów , 
h) OTV do odbioru kolorowego 
i) wyrobów przemysłu . odzie~owego 

j) odzieży sk6rzanej i ze sztucznej skóry ' , 
k) odzieży futrzanej i wyrobów odzieiowych futrzarskich pozostałych 
1)- wyrobów futrzarskich oprócz odzieży - " , ' 

5) wyrobów i produkt6w importowanych przez sprzedającego, nie wymienionych w pkt 2 lit. b) 
i pkt 4: stosuje się stawki określone w'p0z. 1-30. .-

6) sprzedaż walut obcych 
7) sprzedaż bon6w towarowych Ba~ku PKO 

.' 

5 

wolne od podatku 
.(. 

20 .. 
70 / 

50 
.. 20 

20 
20 

.- 40 

10 

20 
20 
50 
30 
50 
30 
30 
40 
~O 
30 
30 
30 .-

10 
- 10 

*) D'o obrotu ze sprzedaŻ)' wyrobów w opakowaniu do 5 kg' lub 5 l stawkę poda~ku obrotowego stosuje aię bez względ.!l na odbior~ i przeznaczenie 
wyrobu. . , 

**) W dOlltawach.zaopatrzeniowych nie stosuje eię podatku obrotowego • 

... ) Do celów podatku O'brotowego za usługi uważa się działalność gospodarczą, której przedmiotem są : 

l. Czynności o charakterz~ ruematerialnym, za~pokajające bezpośrednio potrzeby fizyczne lpsychiczne człowieka w. zakresie konsumpcji, 
. indywidualnej i zbiorowej, jak: ueługi komnnalne i mieszkaniowe, nauki i rozwoju techniki, ośWiaty i wychowania, kultQrY i szrlIki, ochrony 

zdrowia i opieki społecznej,. kultmy fizycznej, turystyki i wypoczynku, adwokackie, finansów i ubezpieczeń oraz inne wyłącznie o cha~ak
t erze osobistym. 

2. Czynności o charakterze ~aterialnym : 

l) w zakresie transportu i gastronomii. 
./ 

2) polegające na wykonywaniu prac geologicznych, geodezyjno-kartograficznych i projektowych, 

3) polegające na oddziaływaniu na przedmioty, . a mianowicie: 

a) 

b) 

związane ,z remontem, naprawą, konserwacją bądźmodernizacjll przedmiotów ~dądych w uzytkowaniu, 

będące wsp6łdziałanieąt 'w procesie produkcji, al.enie tworzące bezpośrednio nowych d6br, lecz po",iękezające wartości użytkowe 
przedmiotów (wyrobów) powierzonych bądź też polegające na ' obsłudze gospodarki rolnej, leśnej i ogrodniczej, 

4) polegające na wytwarzaniu na zlec.enie określonych przedmiotów (wyrobów) z materiaiU~powierzonego przez zleceniodawcę, 

-., 

!1 

. 5) do usług zalicza się również wytwarzanie przedmiotów (wyroMW) na indywidualne zamówienia z materiałów własnych . wykonawcy, 
w tym ~ poląc2;one z czynnościami ichinstałowaWa, uwzględnlając:e indywidualne cechy lub życzenIa zamawi)ljącego~ jeżeli przed
mioty te (wyroby): 
a) nie są przeZnaczone przez zamawiającego do dal~zej odsprzedaży, . ~ .• 
b) nie służą 'zamawiającemu do celów produkcyjnych i usługowych jakoBUlowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części itp . 

•••• ) Stawkę podatku stosuje ęię w wypadku, gdy podstawą opodatkowania jest obr6t pomniejszony o należności stanowiące zwrot wydatk6w zWll-
. zany:ch z organizacją imprez turystyczno-wypocz~owyeh i krajoZnawczych. ~ 

1.. 
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Załącznik ' Dr ' 2 do rozporilldleoia, " 
Ministra Finms6wz dnia , 29 czerW~', 
19891'. (poz. 242) 

WYKAZ WYROBÓW DLA DZIECl I MŁODZIEŻY ZWOLNIONYCH OD PODATKU OBROTOWEGO 

Poz. Symbol Sw\y 
~ 

l 0675-61, -62, -63, 
-M 
1366-li 

, ' 17'12-97 
2 1043-5 ; 

3 1043-8 , U36-169 
5 1322-62 
6 1324-113 
7 1324-212 
8 1324-321 
9 1324-332, -333 

10 llł7S~OOl 

11 lS26~19, -33 
' 12 174 
13 1749·2 
14 -1929-13 
15 
16 2012-1 «lo -s 
17 2013·1 do-S 
18 2014-1 do ·5 
19 20i9.1

1 

do ·5 
. 20 2221, 2222, 2223, 

2224~ 2225, 2226 
21 2272 .. 40 
22 282 
23 

, 

/ 

Nazwa grupy wyrob6w (wyrobu) " 

, \' J 

; . ' 
r " 

/ 

Narty, wiązania, kijki nar1ciarskie oraz śańki 
Rowery i p,ojazdy młodzieżowe '-, dzieci.;ce, 

" 

Wózki ,dzieci.;ce . 
Podgrzewacze , do butelek dla niemowląt 
Mydła dla 'dzieci ' 
Pasty do pielęgnacji jamy u8~ej dla dzieci 
Szampony dla 'dzieci ' -
Mleczko kosmetyczne dl!! dzieci . 
.Oliwy zwykłe dla dZieci i oliwy, witaminizowane dla dzieci 

\ " 
Obqwie guu{owe i t~kstylilo-gumowe dziecięce 
ButeJki szklane dla niemowląt ' 
Meble dla dzieci i młodzieży (bez ,względu na. symbol SWW) 

, -
Urz,dzenia ogródków dzieei.;eyeJl 
Karty «lo erY ' dla ' dzieci -

Tkaniny bawęlniane pielU8zkow~ , , 

Okrycia ~ dzianin dla dzieci. do lat lS,_ , 
Ubiory z dzianin dla dzieci do lat 15 , 

" Bielizna osobista z dzianin' dla dzieci do Jat 15 .J 

Wyroby pońezo8znieze dlad'Zieci do lat 15 

f 
. 

Obuwie dla dzieci i młodzieży do lat 15 " 

Tornistry niesk6rzane 
Z~awki i gry towarżyakie 
ArtY1riUłymimdurowe dla zuch6w i ~cerzy 

! -

; 

Egzemplarze blełące oraz z lat ubiegłych momanabywać na podstawie nadesłanego 
zamówienfa w Wydziale ' Wydnwnłctw Urzędu ' Rady Mbdllrów," ul. Po~ka 69(11, 

00-979 Warszawa p.t. ' 
• . ił , )C . • 

#' 

Re~ama'cje z powodu ntedoręczenIaposzczeg6lnych numerów . zgłasz.ać należy n4 • 
piśmie dQ Wydziału WY4awnictw Urzędu Rady ' Ministrąw (ul. Powsińs~a ' 69nl, 
00-019 Warszawa, , skrytka pocztowa ,8t) nlezwłocmłe po otrzymaniu Dłiltąpnego 

'koleJnego numeru. . 

Wyda)Vca: Urz~d Rady Ministrów. 
Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warsz-awa,. Al. Ujaźdowskle 1/~ • 

.organizacja drUku f kolpońat:Wydztał Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. , Powsiń
sita 69n1, tel. 42-14-18 i 694-6]-50. 

TIOCZODO z polecenia Pr!tzesa Rady ;Mlni,str6w " 
w Zakładach Graficznych .. Tamka", Zakład nr 1, Wars~aw.a! ul. Tamka 3. 
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