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544 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 grudnia 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych. 

Nr 123 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 
1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5) zarządza 
się, co następuje : 

2) w ust. 2 kwotę ,,150000 zł" zastępuje się kwotą 

,,250000 zł". 

§ 1. W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 
marca 1991 r. w sprawie opłat paszportowych (Dz. U. Nr 26, 
poz. 107) : 

1) w ust. 1 kwotę ,,300000 zł" zastępuje się kwotą 
,,500000 zł", 

§ 2 . Opłaty w wysokości określonej w § 1 pobiera się, 

jeżel i podania w sprawie wydania paszportów zostały złożo 

ne po dniu wejścia w życie rozporządzenia . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 grudnia 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących 
jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 2 i art. 12 ustawy 
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowyrr (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 43, poz. 191 , z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 
3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, 

poz. 155) oraz art. 9 pkt 4 i art. 38 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 19 
grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 
27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, 
poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41 , poz. 
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325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 
192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. 
Nr 100, poz. 442 i Nr 110, poz. 475) zarządza się, co 
następuje : 

obrotowego), które następn ie zostały sprzeda 
ne na cele inne niż określone w ~ 9 ust. 2, 

2) uprzednio wywiezionych za granicę na czas 
oznaczony w celu naprawienia, uszlachetnie
nia, przerobu lub przetworzenia. § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 

kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od 
osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki 
uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organiza
cyjnych nie posiadających osobowości prawnej. ulg, zwol
nień i trybu płatności tego podatku (Dz. U . Nr 38, poz. 165 
i Nr 68, poz. 291) wprowadza się następujące zmiany: 

3 . . Zwalnia się od podatku obrotowego sprzedaż 
'towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w części 
odpowiadającej kwocie podatku obrotowego, 
obliczonego przez urząd celny, pod w arunkiem 
posiadania dokumentu stwierdzającego zapłace
niet~o podatku."; 

1) w § 2 w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach " jednostki handlowe" 
skreśla się wyrazy "które sprzedają wyroby nabyte 
bezpośrednio od producenta"; 

4) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 

,,§ 17a. 1. Podatnicy sprzedający wyroby wytworzone przy 
użyciu spirytusu i wyrobów spirytusowych włas

nej produkGji uiszczają podatek obrotowy od 
wartości zużytego spirytusu i wyrobów sp irytuso~ 

wych, przy zastosowaniu stawek podatkowych 
określonych odrębnymi przepisami. 

2) skreśla się § 12; 

3) § 15 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1 5. 1. Zwalnia się od podatku obrotowego obrót że 
sprzedaży w stanie nie przetworzonym towarów 
sprowadzonych (nadesłanych) z zagranicy. 

2. Zwolnienie określone w ust. 1 nie dotyczy obrotu 
ze sprzedaży towarów: 

2. Przepis ust. 1 sto$uje się odpowiednio w przypa
dku, gdy podatnik zużyje zakupiony spirytus na 
inne. cele, . niż ~o określqnp. vv zamówieniu."; 

Poz. 

1 

2 

24 

49 

1) sprowadzonych (nadesłanych) jako towary 
zaopatrzeniowe i inwestycyjne (bez podatku 

5) w załączniku nr 1 poz. 2, .24, 49, 50 i 59 otrzymują brzmie
nie: 

, 
Symbol Syste-

matycznego wy-
Nazwa grupy wyrobów (wyrobu) lub usługi 

Stawka podatku 
kazu wyrobów obrotowego w 

( Klasyfikacji % ceny obrotu 
usług) 

2 3 4 

02 Paliwa (z wyjątkiem węgla i brykietów) oraz przetwory paliw: 
1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny t>:azowe, z wyjątkiem paliw do 

silników lotniczych 60 
2) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, z wyjątkiem olejów do 

silników okrętowych 35 
3) oleje do silników dwusuwowych i czterosuwowych z Zapłonem iskrowym oraz 

do silników z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych) 12 
4) pozostałe wolne od podatku 

1322-1 do -5, Mydła, pasty, płyny, proszki i granulki do prania oraz mydła techniczne, środki do mycia 
1323-4 i czyszczenia w przemyśle, transporcie, gospodarce ~omunalnej i u innych odbiorców 

zbiorowych 5 

23 i 24 Wyroby przemysłu spożywczego - część I i II : 
231 , 232 1) produkty przemysłu mięsnego - część I i II, z wyłączeniem przetworow mięsnych 

i podrobowych ze zwierząt rzeźnych, z dziczyzny i królików (SwW 231 p-1 do -5, -9 
i SWW 2317) wolne od podatku 

233 2) wyroby przemysłu jajczarsko-drobiarskiego, z wyłączeniem konserw drobiowych i węd -
I 

lin drobiowych (SWW 2332-1 , -3) wolne od podatku 
234 3) produkty połowów i przetwory rybne, z wyłączeniem konserw z ryb oraz innych 

surowców z połowów (SWW 2347-1) , wolne od podatku 
235 4) produkty mleczarskie, z wyłączeniem śmietanki w proszku (SWW 2353-24), serów 

(SWW 2354-1 , -4, -5, -9), lodów (SWW 2355) oraz śmietanki i śmietany, masła 
i napojów mlecznych (SWW 2358) wolne od podatku 

2411 , 2412, 5) mąka, kasza, przetwory młynarskie spożywcze pozostałe, p,rodukty młynarskie paszowe 
2418,2419 i techniczne wolne od podatku 
2421-1, -2 6) pieczywo żytnie (z ewentualnym dodatkiem mąki pszennej do 10%) i mieszane wolne od podatku 
2439 7) produkty przemysłu cukrowniczego pozostałe wolne od podatku 
244 8) wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego *J 

245 9) przetwory ziemniaczane i skrobiowe, z wyłączeniem mączki ziemniaczanej (SWW 
2451-4) oraz suszów i przetworów z suszów ziemniaczanych spo~czych (SWW 
2453) wolne od podatku 

246 10) przetwory owocowe, warzywne i grzybowe: 
2462 a) przetwory owocowe - część I. z wyjątkiem soków z owoców cytrusowych pitnych 5 
2462-75 b) soki z owoców cytrusowych pitne 20 ! 

c) pozostałe wolne od podatku> 
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50 

59 

2 

247 

2483 

2489 

2492, 2499 

25 
2513 
2514,2515 
2517 
2518, 2519-4 

2519-7 
2531 i 2532 

2543 
2525-7, -8, 
2529-13 

255 
2551,2553 

2552 

067 
06706 i 06707 

06802 
09404 
10201 

11303 
11502 
148 

15101 
15301 
173 
174 
17502 
177 
19004 

20102 
211 
21801 
221 

- 1751 
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11) wyroby winiarskie, z wyjątkiem napojów alkoholowych typu wina 
niskoprocentowe iwinopochodnych (SWW 2471 -6) oraz miodów 
pitnych i napojów typu "honey drink" i "honey liquor" 
z tego: 
a) wyroby winiarskie wytworzone z surowców importowanych, któ

rych udział ilościowy wynosi co najmniej 70% 
b) wino luzem oraz w pojemnikach o pojemności powyżej 2 litrów 

12) piwo 
z tego: 
a) piwo w butelkach 
b) piwo w puszkach 
c) piwo bezalkoholowe 

13) produkty uboczne i odpady słodownicze i browarniane 
14) napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1 ,5%, z wyłączeniem 

wyrobów określonych w pkt 8, 11 i 12 
15) tłuszcze roślinne techniczne i produkty uboczne przerobu nasion 

oleistych 
1 6) pozostałe 
Wyroby przemysłu spożywczego - część III : 
1) czekolada 
2) wyroby czekoladowane oraz kakao 
3) wyroby wschodnie (bez czekoladowanych) 
4) wyroby czekoladopodobne i wyroby w polewie kakaowej oraz wyroby 

z mas tłustych 
5) guma do żucia 
6) wody mineralne i napoje bezalkoholowe (bez owocowych, mlecznych 

i warzywnych) 
7) używki naturalne i ich ekstrakty 
8) odżywki spożywcze dla niemowląt i dzieci starszych, koncentraty 

specjalnego przeznaczenia (żywność specjalna) i konserwy typu Bobo
-Vita 

9) tytoń i wyroby tytoniowe: 
a) tytoń przemysłowy i półprodukty tytoniowe oraz półprodukty i od

pady tytoniowe 
b) wyroby tytoniowe 

w tym: 
papierosy 

10) pozostałe 
Usługi : 
1) usługi związane z wyrobami metalowymi powszechnego użytku : 

a) usługi jubilerskie oraz usługi grawerskie i kowalstwa artystycznego 
b) pozostałe 

2) usługi kowalskie i ślusarskie świadczone ludności 
3) usługi zegarmistrzowskie 
4) usługi motoryzacyjne związane z samochodami osobowymi i pojazdami 

motorowymi jednośladowymi, z wyjątkiem usług świadczonych w ra
mach gwarancji oraz finansowanych przez instytucje ubezpieczeniowe 

5) usługi związane ze sprzętem oświetleniowym 
6) usługi związane ze sprzętem elektronicznym powszechnego użytku 
7) usługi kamieniarskie: 

a) usługi związane z nagrobkami i pomnikami ze sztucznego kamienia 
"lastrico" 

b) pozostałe 

8) usługi szklarskie 
9) usługi związane ze szkłem technicznym 

10) usługi stolarki budowlanej 
11) usługi meblarsko-tapicerskie i stolarskie 
12) usługi bednarskie 
13) usługi związane z pozostałymi wyrobami z drewna 
14) usługi związane z tkaninami dekoracyjnymi i wyrobami pasmanteryj
nymi 
15) usługi dziewiarskie 
16) usługi odzieżowe i bieliźniarskie 
17) usługi związane z bielizną domową 
18) usługi garbarskie 

Poz. 545 

4 

60 

50 
65 
65 

60 
50 
40 

wolne od podatku 

40 

wolne od podatku 
5 

20 
20 
20 

20 
30 

20 
20 

~olne od podatku 

~olne od podatku 
40 

65 
5 

10 
5 
5 
5 

10 
5 
5 

5 
10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
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22201 
223 
227 
27101 
28101 
28807 

34401 
725 
72901 
84401 
89 

19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 

25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 

usługi szewskie 
usługi kuśnierskie 

- 1752 -
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usługi związane z pozostałymi wyrobami skórzanymi 
usługi drukarskie i powielaczowe 
usługi związane z instrumentami muzycznymi 
usługi związane z pozostałymi wyrobami przemysłu osobno nie wymie
nionymi 
usługi studniarskie 
pranie, chemiczne czyszczenie i farbowanie 
usługi kominiarskie 
usługi rozrywkowe 
pozostałe branże usług niematerialnych 
skup kamieni jubilerskich pochodzenia krajowego i zagranicznego 
usługi noclegowe w hotelach i motelach: 
a) na potrzeby wycieczek szkolnych, kolonii i obozów młodzieżowych 

oraz wczasów 
b) pozostałe 

32) usługi turystyczne w zakresie prowadzenia biur podróży: 
a) organizowane z programem rehabilitacyjnym dla osób niepełno

sprawnych 
b) na potrzeby wyc ieczek szkolnych, kolon ii i obozów młodzieżowych 

oraz wczasów 
c) pozostałe 

33) usługi adwokackie i radcowskie 
34) usługi wymienione w pkt 1- 24 będące usługami gwarancyjnymi 

i przed sp rzedażnymi fi nansowanymi przez producentów 
35) sprzedaż biletów wstępu na imprezy sportowe międzynarodowe (z 

udziałem zawodników i drużyn innych krajów) 
36) obroty jednostek gospodarczych prowadzących zakłady gastronomicz

ne ze sprzedaży napojów alkoholowych 
37) obroty osiągane z tytułu prowadzenia gier losowych i totalizatorów: 

a) gry liczbowe 
z czego: gra "bingo" 

b) loterie pieniężne 
c) totalizatory 
d) gra zwana ruletą 
e) gry w karty, w których uczestnicy grają przeciw prowadzącemu grę 
f) gry w automatach 
g) bukmacherstwo 
h) pozostałe 

38) usługi pośrednictwa, agencyjne i usługi komisowe - od prowizji lub 
innych wynagrodzeń za wykonane usługi 

39) obroty ze sprzedaży biletów wstępu na giełdy, targowiska, kiermasze 
40) usługi w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie 

lombardów) - od prowizji stanowiącej wartość spłaconych odsetek 
lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy 
i kwotą udzielonej pożyczki 

41) przewozy osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi 
42) usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 
43) usługi nie wymienione w pkt 1-42 

Poz. 545 

4 

5 
10 

5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 

~olne od podatku 
5*** 

~olne od podatku 

~ol ne od podatku 
5 
5 

~oln e od poaatku 

5 

10 

7,5 
15 
10 

5 
35 
35 
35 
10 
10 

10 
10 

5 
5 . 
5 

~olne od podatku 

8) w załączniku nr 3 poz. 55- 70 otrzymują brzmienie: 

Symbol Systema-
Poz. ycznego wykazu Nazwa grupy wyrobów (wyrobu) 

wyrobów 

1 2 3 

55 2316-1 do -5, Przetwory mięsne i podrobowe ze zwierząt rzeźnych, z dziczyzny i królików 
-9, 2317 

56 2332-1, -3 Konserwy i wędliny drobiowe 
57 2347-1 Konserwy z ryb oraz innych surowców z połowów 
58 2353-24, 

2354-1 , -4, -5, Śmietanka w proszku, sery, lody, śmietanka i śmietana , masło i napoje mleczne, z wyłączeniem 
-9, śmietany i śmietanki przerzutowej do dalszej produkcji (SWW 2358-13) 
2355, 2358 
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59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 
70 

241 
242 

2 

2431 -1,-2 
2451-4, 2453 
2462 
247 
2483 

249 
25 

2814 
2881-6, -7, -8, 
-9, 2882 
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Przetwory młynarskie i makaron 
Pieczywo i inne produkty przemysłu piekarskiego, z wyłączeniem pieczywa żytniego (z 
ewentualnym dodatkiem mąki pszennej do 10%) i mieszanego (SWW 2421-1, -2) 
Cukier biały i rafinowany 
Mączka ziemniaczana oraz susze i przetwory z suszów ziemniaczanych spożywczych 
Przetwory owocowe - część I 
Wyroby winiarskie*) 
Piwo*) 
Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (nie wymienione w poz. 64 i 65)*) 
Produkty przemysłu olejarskiego 
Wyroby przemysłu spożywczego - część III , z wyłączeniem półproduktów cukierniczych 
(SWW 2511) oraz lodu naturalnego i sztucznego (SWW 2561 ) 
Zapis dźwięku i wizji gotowy (z wyjątkiem SWW 2814-62, -72) 
Parasole i laski, wyroby pamiątkarskie i dekoracyjne, sztuczna biżuteria oraz pozostała 
galanteria, wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (atestowane przez komisje artystyczne 
i etnograficzne) 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 
1992 r., z tym że : 

2) produkty wymienione w poz. 49 pkt 10 lit. a) i pkt 16 
oraz w poz. 50 pkt 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia 
podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym wed 
ług stawek określonych w tych pozycjach poczynając od 
dnia 1 lutego 1992 r. 

1) do sprzedaży samochodów osobowych zakupionych 
przez jednostki handlowe przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia stosuje się zasady opodatkowania poda 
tkiem obrotowym obowiązujące do tego dnia, 

546 

Minister Finansów: L. Balcerowicz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 grudnia 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub 
nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art. 10 ust. 2a i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 
3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, 
poz. 155) oraz art. 15 ust. 7a i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 
lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspo
łecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3. poz. 
12. Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21 . poz. 126 
oraz z 1991 r. Nr 9. poz. 30 i Nr 80. poz. 350) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 
lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od 

Kod CN 

towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz 
zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68. poz. 290) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) w § 5 w ust. 1 w pkt 3 dodaje się wyrazy " oraz art. 41 pkt 
1 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
(Dz. U. Nr 66. poz. 287 i Nr 95, poz. 425) . z wyjątkiem 
towarów wymienionych w załączniku nr 2"; 

2) w § 6 w ust. 1 liczbę 6.000.000 zł zastępuje się liczbą 
3.000.000 zł; 

3) w załączniku nr 1: 
a) lp. 1 otrzymuje brzmienie: 

Stawka podatku 
obrotowego w % 

Lp. dział, Nazwa grupy towarów (towaru) wartości celnej 
sekcja 

powiększonej 
o cło 

1 2 3 4 

1 sekcja I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego wolne od podatku 
w tym: 

ex 0401 1) Śmietana nie zagęszczona ani nie zawierająca dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego 7 

ex 0402 2) Śmietana zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru. lub innego środka 
słodzącego 7 

ex 0403 3) Jogurt. kefir i inne mleko i śmietana sfermentowane lub zakwaszone, nawet 
zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego 
lub aromatycznego. lub zawierające dodatek owoców. orzechów lub kakao 7 




