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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, 
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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 
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1 2 3 4 

040500 4) Masło oraz inne tłuszcze i oleje otrzymywane z mleka 7 
0406 5) Sery i twarogi : 
040610 a) ser nie dojrzewający (łącznie z serem serwatkowym) nie fermen -

towany i twaróg wolne od podatku 
b) pozostałe 7 

b) w lp. 2: 
- pkt 1-8 otrzymują brzmienie: 

1 2 3 4 

2 0801 1 ) Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub 
suszone, łuskane lub obrane albo nie 30 

0802 2) Inne orzechy, świeże lub suszone, łuskane lub obrane albo nie 30 
080300 3) Banany, łącznie z plantanami, świeże lub suszone 30 
0804 4) Daktyle, figi, ananasy, avokado, guawa, mango i smaczliwka, świeże 

lub suszone 30 
0805 5) Owoce cytrusowe, świeże lub suszone 30 
0806 6) Winogrona świeże lub suszone 30 
0807 7) Melony (łącznie z arbuzami) i papaje, świeże 30 

081090 8) Pozostałe 30 

- dodaje się pkt 18a i 18b w brzmieniu: 

1 2 3 4 

1104 18a) Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miaż-
dżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone), z wyjąt-
kiem ryżu objętego pozycją nr 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, 
płatkowane lub mielone 7 

1105 18b) Mąka, grysik i płatki ziemniaczane 7 

- pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

1 2 3 4 

1202 19) Orzeszki ziemne, nie palone ani nie gotowane inaczej, nawet łuskane 
lub łamane 30 

c) lp. 3 otrzymuje brzmienie: 

1 2 3 4 

sekcja III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich 
rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub 
roślinnego 7 
z czego: 
a) do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spoży-

wanych przez ludzi ~olne od podatku 
b) do zastosowań przemysłowych ~olne od podatku 
c) do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja 

artykułów spożywanych przez ludzi ~olne od podatku 
d) tłuszcze i oleje surowe ~olne od podatku 

151800 e) tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, 
odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzanie 
w próżni lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane chemicznie, 
z wyłączeniem objętych pozycją nr 1516: niejadalne mieszaniny lub 
przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych , lub roślinnych albo 
z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu , gdzie indziej 
nie wymienione ani nie włączone ~olne od podatku 

1519 f) przemysłowe jednokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafi-
nacji ; przemysłowe alkohole tłuszczowe Wolne od podatku 

1520 g) gliceryna, również zanieczyszczona; wody glicerynowe i ługi gliceryno-
we wolne od podatku 

1521 h) woski roślinne (oprócz trójglicerydów). wosk pszczeli, inne woski 
owadzie i spermacet. nawet rafinowane lub barwione wolne od podatku 

152200 i) degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowyc h 
oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych Ivvolne od podatku 
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d) lp. 4 ot rzymuje brzmienie: 

4 

2 

sekcja IV 

170410 
17049010 

17049030 
17049051 

ex 1704 90 65 
17049099 

dział 18 
1901 1000 
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2203 00 93 
2207 

2208 

220810 

220820 

220830 
220840 

ex 2208 50 
ex 2208 90 

dział 24 

2402 

24031000 

3 

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; 
tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu 
w tym: 

1) guma do żucia , również pokryta cukrem 
2) wyciąg (ekstrakt) z lukrecji zawierający więcej niż 10% masy sacharozy, 

ale nie zawierający innych dodanych substancji 
3) biała czekolada 
4) pasty łącznie z marcepanem w bezpośrednich opakowaniach o zawar-

tości netto 1 kg lub więcej 
5) guma do żucia 
6) pozostałe 
7) kakao i przetwory z kakao 
8) przetwory dla niemowląt przygotowane do sprzedaży detalicznej 
9) opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych 

'10) soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne, 
nie sfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodat
kiem cukru lub innej substancji słodzącej 

11 ) ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajs
kiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty 
lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i inne palone namiastki kawy 
oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty 

12) wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, 
nie zawierające dodatku cukru ani innej substancji słodzącej, ani 
aromatyzującej ; lód i śnieg 

13) 'wody, w tym wody mineralne f wody gazowane, zawierające dodatek 
cukru lub innej substancji słodzącej lub aromatyzującej i inne napoje 
bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzyw objętych 
pozycją nr 2009 

.14) piwo otrzymywane ze słodu 

w tym: piwo w butelkach i puszkach 
15) wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz 

winogronowy inny niż objęty poz~cją nr 2009 
w tym: w pojemnikach zawierających 2 I lub mni~j 

1-6) wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub 
substancjami aromatycznymi 
w tym: w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej 

17) inne napoje fermentowane (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód 
pito y) 
w tym: w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej 

18) alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszą 
. cej 80% 9bj. lub więcej ; alkohol etylowy i inne alkohole, skażone, 

o dowolnej mocy 
19) alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej 

niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe; złożone preparaty 
alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów 
z czego: 
a) złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji 

napojów 
b) napoje alkoholowe otrzymywane przez destylację wina z winogron 

lub wytłoków z winogron 
c) whisky 
d) rumy 
e) gin 
f) aperitify, kremy, likiery 

20) tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu 
w tym: 
a) cygara, również z obc iętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu 

lub namiastek tytoniu 
z czego: papierosy 

b) tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej 
proporcji 

Poz. 546 
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25 
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10 

300 
300 
300 
300 
300 

65 

130 
nie mniej niż 
350 tys. zł/1 

tys. szt. 

130 
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e) w lp. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

1 2 3 4 

5 ex 2710 00 2) Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, z wyjątkiem paliw 150 
do silników lotniczych nie mniej niż 

5 mln zł/t 
ex 2710 00 3) Oleje napędowe do siln ików 50 

nie mniej niż 
1,8 mln zł/t 

4) w załączniku nr 2: 

a) lp. 1- 10 otrzymują brzmienie: 

Lp. 
Kod CN, dział Nazwa grupy towarów (towaru) sekcja 

1 2 3 

1 ex dział 4 Produkty mleczarskie (dotyczy tylko grup towarów opodatkowanych ~godnie z załącznik iem 

nr 1 ) 
2 ex sekcja II Produkty pochodzenia roślinnego (dotyczy tylko grup towarów opo~atkowanych zgodnie 

z załącznikiem nr 1) 
3 ex sekcja III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu ; gotowe 

tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (dotycz~ tylko grup towarów 
nie wymienionych jako wolne od podatku w załączniku nr 1) 

4 dział 16 Przetwory z mięsa , ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgoVlCów wodnych 
5 dział 17 Cukry i wyroby cukiernicze 
6 dział 18 Kakao i przetwory z kakao 
7 ex dział 19 Przetwory ze zbóż, mąki , skrobi lub mleka; pieczywa cukiern icze, z wyłączeńem grup towarów 

wymienionych w załączniku nr 1 jako wolne od podatku 
8 dział 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin 
9 dziaf 21 Różne przetwory spożywcze 

10 dział 22 Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet 

b) skreśla się lp. 11-1 3; 

c) dodaje się lp. 16a, 16b, 85a i 100 w brzmieniu : 

16a 

16b 

85a 
100 

2 

3401 

3402 

ex 8714 

3 

Mydło; organiczne produkty powierzchniowo czynne i preparaty używane jako mydło , 

w postaci kawałków, odlanych kawałków lub innych kształtów, zawierających nydło lub nie; 
papier, wełna spilśniona i nietkana, impregnowana, powlekana lub pokryta mydłem lub 
detergentem. Mydło i organiczne środki powierzchniowo czynne oraz preparaty w formie 
kawałków, odlanych kształtów oraz papier, watolina, filc i włóknina , impregnowana, po
wlekana i pokryta mydłem lub detergentem. 
Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło) ; preparaty powierzchniowo 
czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) orał preparaty 
czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła , inne niż te w pozycji nr 3401 . 
Części i akcesoria pojazdów według pozycji nr 8711 i 8712 
Zespoły, części , wyposażenie oraz akcesoria (bez względu na kod CN) do pojazdów 
samochodowych według pozycji od nr 8702 do nr 8705 (np. opony, dętki , koła , silniki, 
akumulatory, hamulce, sprzęgła , wycieraczki , bagażniki , lewarki itp.), z wyjątkiem prze
znaczonych dla celów montażu przemysłowego 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 
1992 r., z tym że towary, na które ustalono stawkę podatku 

obrotowego w wysokości 7%, podlegają opodatkowaniu 
poczynając od dnia 1 lutego 1992 r. 

Min ister Finansów: L. Balcerowicz 




