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11) tytuł załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie: 
"Wykaz wyrobów dla dzieci" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 20 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: A. Olechowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 6 kwietnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej 
oraz ulg i zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i 5, ust. 2 pkt 4 i ust. 4 pkt 
3, art. 15 ust. 4, 7 i 8, art. 16 ust. 2, art. 18, art. 54 ust. 2 i art. 57 
ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu 
jednostek gospodarki uspołecznionej (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, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, 
poz. 350 oraz z 1992 r: Nr 21, poz. 86) oraz art. 38 pkt 
4 i 5 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. 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, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 110, poz. 475 oraz 
z 1992 r. Nr 21, poz. 86) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 
kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od 
jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od 
tego podatku (Dz. U. Nr 38, poz. 166, Nr 68, poz. 292 i Nr 
123, poz. 547 oraz z 1992 r. Nr 9, poz. 34) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Ustala się wykaz wyrobów dla dzieci, stanowiący 
załącznik nr 3 do rozporządzenia. Stawka podatku 
obrotowego od wyrobów wymienionych w tym 
załączniku wynosi 5% obrotu i stosuje się ją bez 
względu na odbiorcę."; 

2) w § 12 skreśla się pkt 5; 

3) w § 13 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy 
podatku od działalności handlowej, określonego 
w poz. 58 załącznika nr 1 do rozporządzenia."; 

4) w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
,,6. Nie podlega potrąceniu podatek obrotowy zawarty 

w cenach skór futrzanych, określonych w poz. 45 
załącznika nr 1, skór odzieżowych (z wyjątkiem skór 
odzieżowych zużytych do produkcji odzieży skórza
nej - SWW 2231) oraz spirytusu, paliw silniko
wych benzynowych i oleju napędowego, a także 
opakowań szklanych."; 

5) po § 14 dodaje się § 14a i § 14b w brzmieniu : 

,,§ 14a. 1. Za działalność handlową, o której mowa 
w poz. 58 załącznika nr 1 do rozporządzenia, 
uważa się sprzedaż w stanie nie przetworzo
nym nabytych uprzednio produktów (wyro
bów) i towarów, w tym również takich, które 
zostały przez sprzedawcę zapakowane lub 
rozważone w mniejsze opakowania albo 
rozlane w butelki, puszki lub mniejsze poje
mniki. 

2. Zwalnia się od podatku obrotowego działal
ność handlową polegającą na sprzedaży: 
1) towarów wolnych od podatku obroto

wego na podstawie § 2 ust. 1-6 roz-
porządzenia, . . 

2) węgla i brykietów (SWW01), paliw oraz 
przetworów paliw (SWW 02), z wyjąt
kiem paliw do silników (SWW 0242-2) 
i olejów silnikowych (SWW 0243-1 ), 

3) energii elektrycznej i cieplnej (SWW 
03), 

4) maszyn i urządzeń (SWW 07,08), 

5) narzędzi, przyrządów, aparatów i urzą
dzeń medycznych oraz weterynaryjnych 
(SWW 097), 

6) samochodów osobowych Fiat 126p 
przystosowanych fabrycznie dla inwali
dów oraz wózków inwalidzkich, 

7) aparatów dla słabo słyszących (SWW 
1153-91) , 

8) nawozów sztucznych, składników che
micznych mieszanek paszowych i pes
tycydów (SWW 123, 1246) oraz wap
na, nawozów wapniowych i wapnio
wo-magnezowych (SWW 1431,1432), 

9) leków gotowych, surowic i szczepionek, 
wyrobów opatrunkowych oraz środków 
ochrony zdrowia (bez względu na sym
bol SWW), 

10) sprzętu medycznego z tworzyw sztucz
nych (SWW 1369-7), 

11) wyrobów gumowych medycznych i sa
nitarnych (SWW 1376), 

12) trumien oraz utensyliów pogrzebowych 
(bez względu na symbol SWW), 

13) sznurka do maszyn rolniczych (bez 
względu na symbol SWW), 

14) wyrobów sieciowych (SWW 2024), 
15) pasz przemysłowych i produktów utyli

zacyjnych (SWW 26), 
16) wyrobów ortopedycznych, rehabilita

cyjnych i protetycznych (SWW 2885), 

17) produktów upraw polowych i łąko
wych, produktów ogrodnictwa, produ
któw hodowli i produktów gospodarki 
leśnej i łowieckiej (SWW 40, 41, 42 
i 43), z wyjątkiem owoców południo
wych (SWW 4133) . 

§ 14b. 1. Za usługi gastronomiczne, o których mowa 
w poz. 59 pkt 38 załącznika nr 1 do roz-
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porządzenia, uważa się usługi związane 
z przygotowywaniem posiłków i napojów, 
sprzedaż tych posiłków i napojów oraz 
sprzedaż towarów, prowadzoną przez ogól
nie dostępne placówki gastronomiczne. 

2. Za usługi gastronomiczne, o których mowa 
w ust. 1, uważa się także sprzedaż posiłków, 
napojów i towarów, prowadzoną w formie 
obnośnej i obwoźnej, a także sprzedaż 

w wagonach kolejowych, samolotach, na 
promach i statkach pasażerskich żeglugi 
morskiej, śródlądowej i przybrzeżnej (w tym 
również prowadzoną za granicą)."; 

3. Jeżeli produkt (wyrób) lub towar jest wolny 
od podatku obrotowego na podstawie 
§ 2 ust. 1-6, w fakturze (rachunku) powin 
na być zawarta klauzula "sprzedaż na cele 
zaopatrzeniowe (inwestycyjne)". 

4. W przypadku sprzedaży produktów (wyro
bów) lub towarów na eksport, w fakturze 
(rachunku) powinna być zawarta klauzula 
"sprzedaż na eksport". 

6) po § 18 dodaje się § 18a i § 18b w brzmieniu : 

5. Obowiązek wystawiania faktur (rachun 
ków) nie dotyczy sprzedaży osobom fizycz
nym, które nie prowadzą działalności gos
podarczej, chyba że osoba ta zażąda wy
stawienia faktury (rachunku) . 

,,§ 18a. 1. Sprzedawcy produktów (wyrobów) i towa
rów obowiązani są wystawiać faktury (ra
chunki) zawierające co najmniej : nazwę (i
mię i nazwisko) oraz adres sprzedawcy i od
biorcy, nazwę produktu (wyrobu) lub towa
ru, cenę jednostkową, ilość, wartość sprze
daży, stawkę podatku obrotowego, kwotę 
tego podatku oraz datę wystawienia faktury 
(rachunku) . 

§ 18b. 1. Zaliczkę na podatek obrotowy od produk
tów (wyrobów) i usług opodatkowanych 
stawką podatku obrotowego w wysokości 
5% obrotu (ceny sprzedaży) oraz od działal
ności handlowej i gastronomicznej uiszcza 
się za okresy miesięczne. . 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podatników, któ 
rzy przed dniem wejścia w życie rozporzą
dzenia uiszczali zaliczki na podatek obroto
wy za okresy dekadowe."; 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 

sprzedaży (świadczenia) usług . 7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

"TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI 
GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ 

Symbol Systema-
Stawka podatku ycznego wykazu 

Poz. wyrobów Nazwa grupy wyrobów (wyrobu) lub usługi obrotowego w % 
(Klasyfikacji ceny realizacji 

usług) 

1 2 3 4 

1 01 Węgiel i brykiety wolne od podatku 
2 02 Paliwa (z wyjątkiem węgla i brykietów) oraz przetwory paliw: 

1) paliwa silnikowe, oleje silnikowe *) 

2) pozostałe wolne od podatku 
3 03 Energia elektryczna i cieplna wolna od podatku 
4 0531-4 Metale szlachetne 30 
5 0627 Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich wolne od podatku 
6 0671-23, -24 Nakrycia stołowe srebrne i srebrzone 30 
7 0671-43 Zapalniczki oraz zapalarki do gazu (łącznie z elektrycznymi) 30 
8 0675-931 Broń palna myśliwska 35 
9 0676-1, -2, -31, Wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie i pokrewne 30 

-7, -9 
10 07,08,092,097 Maszyny i urządzenia-część I i II, systemy komputerowe i urządzenia 

elektronicznej techniki obliczeniowej oraz narzędzia , przyrządy, apara-
ty i urządzenia medyczne oraz weterynaryjne wolne od podatku 

11 10 Środki transportu: . 
1021, 1022-6 1) samochody osobowe: 

a) o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 do 2000 cm 3 30 
b) o pojemności silnika powyżej 2000 cm 3 oraz samochody 

z silnikiem spalinowym z zapłonem samoczynnym 35 
c) których cena (bez podatku obrotowego) jest wyższa niż 120 

mln zł 50 
d) Fiat 126p, przystosowane fabrycznie dla inwalidów wolne od podatku 
e) pozostałe 20 

1055-1 2) jachty pełnomorskie 30 
3) łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i łodzie z dostosowaniem do 

silników (drewniane, z tworzyw sztucznych i z innych materia-
łów), z wyłączeniem łodzi rybackich, roboczych i ratunkowych 30 
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1026-6 
103 

1039 

1153 

1153-91 

1212 
123,1246 

1322-1 do-5 
1323-4 

1324-4, -5 

1355 
1365 
1369-7, 1376 

14 
1413-001, -002, 
-003, 1415-4 

1431,1432 
1482-22 

151 
1532 
1541 -1 
1541-14 
1541-16 

1733 
1761 
1779 

1829-13 
1829-4 
1956-1, -2 

2024 
21 
2212-4 
2212-418 
2212-45 

2215,2216 

2231 

2232, 2233 

- 512 -

3 

Zespoły i części oraz akcesoria do samochodów przeciwpożarowych 
na podwoziach samochodów ciężarowych (SWW 1025-3), dostar
czane na potrzeby straży pożarnych 
Przyczepy ciągnikowe rolnicze 
Ciągniki rolnicze 
Wózki inwalidzkie 
Zespoły i części ciągników uniwersalnych (rolniczych) oraz obciążniki 
do ciągników Massey Ferguson 
Części zamienne do samochodu Fiat 126p, stanowiące specjalne 
wyposażenie samochodów dla inwalidów z dysfunkcją nóg i z dysfun
kcją jednej ręki 
Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku klasy Hi-Fi stereofonicz
ny, odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego, mag
netowidy powszechnego użytku 
Przetworniki akustyczne klasy Hi- Fi 
Aparaty dla słabo słyszących 
Kamery wideo 
Sól 
Nawozy sztuczne oraz składniki chemiczne mieszanek paszowych 
i pestycydy 
Mydła, pasty, płyny, proszki i granulki do prania oraz mydła technicz
ne, środki do mycia i czyszczenia w przemyśle, transporcie, gospodar
ce komunalnej i u innych odbiorców zbiorowych 
Środki upiększające i wyroby perfumeryjne 
Leki gotowe, surowice i szczepionki, wyroby opatrunkowe (także 
włókiennicze - SWW 2025) oraz środki ochrony zdrowia 
Produkty spożywcze zielarskie 
Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa 
Sprzęt medyczny z tworzyw sztucznych, wyroby gumowe medyczne 
i sanitarne 
Materiały budowlane: 

1) elementy budowlane kamienne: granitowe, sjenitowe i mar-
murowe oraz alabaster 

2) wapno, nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe 
3) pomniki i nagrobki wyłącznie z kamienia naturalnego 
4) pozostałe 

Szkło budowlane 
Szkło kryształowe 

Butelki szklane do artykułów spożywczych: 
a) butelki szklane do mleka i przetworów mlecznych 
b) butelki do przypraw i olejów roślinnych 
c) pozostałe 
Stolarka budowlana otworowa 
Zapałki 
Wyroby z drewna pozostałe - wliczając wyroby z odpadów 
Trumny oraz utensylia pogrzebowe (bez względu na symbol SWW) 
Karty do gry 
Artykuły papiernicze higieniczne 
Firanki i tiule, z wyłączeniem siatek namiotowych oraz firanek o długo
ści lub szerokości do 1 m 
Sznurek do maszyn rolniczych (bez względu na symbol SWW) 
Wyroby sieciowe 
Wyroby przemysłu odzieżowego 
Skóry odzieżowe: 
a) dwoiny bydlęce odzieżowe 
b) skóry świńskie odzieżowe 
c) pozostałe 
Skóry futrzane norek, lisów, piżmaków, kun, tchórzy, tchórzofretek 
i fretek oraz skóry karakułowe i skóry mierłuszek - wyprawione, 
barwione i uszlachetnione 
Odzież skórzana: 
a) szyta z dwoin bydlęcych i ze skór świńskich 
b) pozostała 

Odzież ze sztucznej skóry i futrzana 

Poz. 142 

4 

wolne od podatku 
wolne od podatku 
wolne od podatku 
wolne od podatku 

wolne od podatku 

wolne od podatku 

25 
25 

wolne od podatku 
30 
40 

wolne od podatku 

5 
30 

wolne od podatku 
5 
5 

wolne od podatku 

25 
wolne od podatku 

20 
5 
5 

25 

wolne od podatku 
wolne od podatku 

25 
5 

30 
5 

wolne od podatku 
40 

wolne od podatku 

30 
wolny od podatku 
wolne od podatku 
wolne od podatku 

20 
20 
35 

35 

20 
30 

wolna od podatku 
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1 2 3 4 

48 2234,2239 Wyroby odzieżowe futrzarskie pozostałe i wyroby futrzarskie, oprócz 
odzieży wolne od podatku 

49 23 i 24 Wyroby przemysłu spożywczego - część I i II: 
2316 1) przetwory mięsne i podrobowe ze zwierząt rzeźnych 5 
2317 2) przetwory mięsne i podrobowe z dziczyzny i królików 5 
2332-1, -3, -4, 
-9 3) konserwy drobiowe, wędliny drobiowe, wyroby wędliniarskie 

drobiowe i przetwory z drobiu pozostałe 5 
2345 4) ryby, inne zwierzęta wodne oraz przetwory z nich marynowane 5 
2346 5) ryby i przetwory rybne wędzone 5 
2347 6) konserwy i prezerwy z ryb oraz innych surowców z połowów 5 
2353-24 7) śmietanka w proszku 5 
2354 8) sery 5 
2355 9) lody 5 
2358 10) śmietanka i śmietana, masło oraz napoje mleczne 5 
241 11 ) przetwory młynarskie i makaron, z wyjątkiem produktów młynars-

kich paszowych i technicznych (SWW 2419) 5 
2421 12) pieczywo, z wyjątkiem pieczywa żytniego (SWW 2421 -1 ) i pie-

czywa mieszanego (SWW 2421-2) 5 
2422 13) wyroby ciastkarskie 5 
2431 14) cukier 5 
244 15) wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego *J 

2451-4 16) mączka ziemniaczana 5 
2453 17) susze i przetwory z suszów ziemniaczanych spożywczych 5 
246 18) przetwory owocowe, warzywne i grzybowe: 
2461-2 a) soki owocowe i warzywne zagęszczone 5 
2462 b) przetwory owocowe - część I, z wyjątkiem soków i napojów 

owocowych pitnych (SWW 2462-7) 5 
2462-7 c) soki i napoje owocowe pitne 20 

d) pozostałe wolne od podatku 
247 19) wyroby winiarskie - z wyjątkiem napojów alkoholowych typu 

wina niskoprocentowe iwinopochodnych (SWW 2471-6), 
w których udział ilościowy win nie przekracza 65%, oraz z wyjąt-
kiem miodów pitnych i napojów typu "honey drink" i "honey 
liquor" 60 
z tego: 
a) wyroby winiarskie wytworzone z surowców importowanych, 

których udział ilościowy wynosi co najmniej 70% 50 
b) wino luzem oraz w pojemnikach o pojemności powyżej 

2 litrów 65 
~ie mniej niż 12000 zł/I 

2483 20) piwo: 
a) piwo luzem 65 

nie mniej niż 8200 zł/I 
w tym: 
aa) piwo o zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej do 

10,5% wag. 63 
nie mniej niż 7200 zł/I 

ab) piwo o zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej 
powyżej 13% wag. 68 

nie mniej niż 9400 zł/I 
b) piwo w butelkach 60 

w tym: 
ba) piwo o zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej do 

10,5% wag. 58 
bb) piwo o zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej 

powyżej 13% wag . 62 
c) piwo w puszkach 50 

w tym: 
ca) piwo o zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej do 

10,5% wag. 47 
cb) piwo o zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej 

powyżej 13% wag. 52 
d) piwo bezalkoholowe 40 

21) napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z wyłą-
czeniem wyrobów określonych w pkt 15, 19 i 20 40 

2491 22) tłuszcze roślinne jadalne 5 
23) pozostałe wolne od podatku 
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25 
2511 
2512 
2513 
2514,2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2519-4 
2519-7 

2521 
2522 
2523 
2524 
2525 

2526 
2529 
253 
2541 
2542 
2543 
2549 
2552 

26 
27 
2811 , 2812, 
2814 

2885 
40,41,42 i 43 

067 
06706 i 06707 

06802 
09404 
10201 

11303 
11502 

148 

15101 
15301 
173 

- 514 -

3 

Wyroby przemysłu spożywczego - część III : 
1) półprodukty cukiernicze 
2) cukierki (bez czekoladowanych) 
3) czekolada 
4) wyroby czekoladowane oraz kakao 
5) pieczywo cukiernicze trwałe (bez czekoladowanego) 
6) wyroby wschodnie (bez czekoladowanych) 
7) wyroby czekoladopodobne i wyroby w polewie kakaowej 
8) wyroby cukiernicze trwałe pozostałe : 

a) wyroby z mas tłustych 
b) guma do żucia 
c) pozostałe 

9) koncentraty obiadowe 
10) koncentraty przypraw do potraw i sosy utrwalone 
11) koncentraty deserów 
12) przyprawy i dodatki do ciast 
13) odżywcze wyroby spożywcze, z wyjątkiem koncentratów spec-

jalnego przeznaczenia (SWW 2525-8) 
14) mieszanki kawy zbożowej, zbożowo- naturalnej i cykoria prażona 
15) wyroby przemysłu koncentratów spożywczych pozostałe 
16) wody mineralne i napoje bezalkoholowe 
17) ocet, musztarda i kwasy spożywcze 
18) wyroby kulinarne i garmażeryjne gotowe, świeże i mrożone 
19) używki naturalne i ich ekstrakty 
20) produkty przemysłu spożywczego osobno nie wymienione 
21) wyroby tytoniowe 

w tym: 
papierosy 

22) pozostałe 

Pasze przemysłowe i produkty utylizacyjne 
Wyroby poligraficzne 

Instrumenty muzyczne, części do instrumentów muzycznych i ak
cesoria muzyczne oraz zapis dźwięku i wizji gotowy z muzyką 
poważną i ludową - na płytach gramofonowych i taśmach mag
netycznych (w kasetach i na szpulach) 
Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne 
Produkty upraw polowych i łąkowych, produkty ogrodnictwa, produ
kty hodowli i produkty gospodarki leśnej i łowieckiej 
Wyroby nie wymienione w poz. 1- 55 
Roboty budowlano-montażowe 
Działalność handlowa (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w wa 
runkach określonych w § 2 ust. 7, § 3 ust. 1 i 3, § 6 ust. 3, § 13 ust. 
2 pkt 1, § 17 ust. 2-4 i § 18 rozporządzenia) 
Usługi: 

1) usługi związane z wyrobami metalowymi powszechnego użytku : 

a) usługi jubilerskie oraz usługi grawerskie i kowalstwa artys
tycznego 

b) pozostałe 

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

jazdami motorowymi jednośladowymi , z wyjątkiem usług świad
czonych w ramach gwarancji oraz finansowanych przez instytu
cje ubezpieczeniowe 

5) usługi związane ze sprzętem oświetleniowym 
6) usługi związane ze sprzętem elektronicznym powszechnego użyt

ku 
7) usługi kamieniarskie: 

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

b) pozostałe 
8) usługi szklarskie 
9) usługi związane ze szkłem gospodarczym 

10) usługi stolarki budowlanej 

4 

5 
5 

20 
20 

5 
20 
20 

20 
30 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 

20 
5 
5 

20 
5 

40 

65 

Poz. 142 

wolne od podatku 
wolne od podatku 
wolne od podatku 

wolne od podatku 
wolne od podatku 

wolne od podatku 
20 

wolne od podatku 

10 
5 
5 
5 

10 
5 

5 

5 
10 

5 
5 
5 
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174 11 ) usługi meblarsko-tapicerskie i stolarskie 5 
17502 12) usługi bednarskie 5 
177 13) usługi związane z pozostałymi wyrobami z drewna 5 
19004 14) usługi związane z tkaninami dekoracyjnymi i wyrobami pasman-

teryjnymi 5 
20102 15) usługi dziewiarskie 5 
211 16) usługi odzieżowe i bieliźniarskie 5 
21801 17) usługi związane z bielizną domową 5 
221 18) usługi garbarskie 5 
22201 19) usługi szewskie 5 
223 20) usługi kuśnierskie 10 
227 21) usługi związane z pozostałymi wyrobami skórzanymi 5 
27101 22) usługi drukarskie i powielaczowe 5 
28101 23) usługi związane z instrumentami muzycznymi 5 
28807 24) usługi związane z pozostałymi wyrobami przemysłu osobno nie 

wymienionymi 5 
34401 25) usługi studniarskie 5 
725 26) pranie, chemiczne czyszczenie i farbowanie 5 
72901 27) usługi kominiarskie 5 
84401 28) usługi rozrywkowe 5 
89 29) pozostałe branże usług niematerialnych (w tym również prowa-

dzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz 
inne usługi w zakresie rachunkowości, a także wypożyczanie 
kaset wideo, kaset magnetofonowych oraz płyt gramofonowych 
i kompaktowych) 5 

30) usługi detektywistyczne i ochrony osób 5 
31) usługi noclegowe w hotelach i motelach 5 

311-314 32) usługi remontowo-budowlane i instalacyjne świadczone ludno-
ści 5 

33) skup kamieni jubilerskich pochodzenia krajowego i zagranicz-
nego 10 

34) marże i prowizje uzyskane z organizowania imprez w zakresie 
turystyki krajowej i zagranicznej wyjazdowej: 
a) imprezy z programem rehabilitacyjnym dla osób niepełno-

sprawnych wolne od podatku 
b) wycieczki szkolne, kolonie i obozy młodzieżowe wolne od podatku 
c) pozostałe 5 

35) usługi zespołów adwokackich i spółdzielni radców prawnych 5 
36) usługi wymienione w pkt 1-24 będące usługami gwarancyjnymi 

i przedsprzedażnymi finansowanymi przez producentów wolne od podatku 
37) sprzedaż biletów wstępu na imprezy sportowe międzynarodowe 

(z udziałem zawodników i drużyn innych krajów) 5 
38) usługi gastronomiczne 1 

z czego: 
obroty ze sprzedaży napojów alkoholowych 10 

39) obroty osiągane z tytułu prowadzenia gier losowych i totalizato-
rów: 
a) gry liczbowe 15 
b) loterie pieniężne 10 
c) totalizatory 10 
d) gra zwana ruletą 40 ~ 
e) gry w karty, w których uczestnicy grają przeciw prowadzące-

mu grę 40 
f) gry w automatach 35 
g) bukmacherstwo 10 
h) pozostałe 10 

40) usługi pośrednictwa, agencyjne i usługi komisowe - od prowizji 
lub innych wynagrodzeń za wykonane usługi 10 

41) obroty ze sprzedaży biletów wstępu na giełdy, targowiska, 
kiermasze 10 

42) usługi w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie 
lombardów) - od prowizji stanowiącej wartość spłaconych 
odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży za-
stawionej rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki 5 
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43) przewozy osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowy-
mi 5 

44) usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 5 
45) usługi nie wymienione w pkt 1-44 wolne od podatku 

.l Stawki podatku obrotowego określone są odrębn ie . " ; 

8) w załączniku nr 2 poz. 55- 70 otrzymują brzmienie: 

Symbol Syste-
Poz. matycznego wy-

kazu wyrobów 

1 2 

,,55 2316,2317 
56 2332-1, -3, -4, 

-9 

57 2345, 2346, 
2347 

58 2353-24, 2354, 
2355, 2358 

59 241 , 242 

60 2431-1 , -2 
61 2451-4 
62 2453 
63 2461 -2, 2462 
64 247 
65 2483 
66 
67 2491 
68 25 

69 2814 
70 2881-6, -7, -8, 

-9,2882 

Nazwa grupy produktów (produktu) 

3 

Przetwory mięsne i podrobowe ze zwierząt rzeźnych , z dziczyzny i królików 

Konserwy drobiowe, wędliny drobiowe, wyroby wędliniarskie drobiowe i przetwory z drobiu 
pozostałe 

Ryby i inne zwierzęta wodne oraz przetwory z nich marynowane, ryby i przetwory rybne 
wędzone, konserwy i prezerwy z ryb oraz innych surowców z połowów 

Śmietanka w proszku, sery, lody, śmietanka i śmietana, masło oraz napoje mleczne 
Przetwory młynarskie i makaron, pieczywo, z wyjątkiem pieczywa żytniego (SWW 2421-1 ) 
i pieczywa mieszanego (SWW 2421-2), wyroby ciastkarskie 
Cukier biały i rafinowany 
Mączka ziemniaczana 
Susze i przetwory z suszów ziemniaczanych spożywczych 
Soki owocowe i warzywne zagęszczone, przetwory owocowe - część I 
Wyroby winiarskie*) 
Piwo*) 
Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (nie wymienione w poz. 64 i 65)*> 
Tłuszcze roślinne jadalne 
Wyroby przemysłu spożywczego - część Ul, z wyłączeniem półproduktów cukierniczych 
(SWW 2511) 
Zapis dźwięku i wizji gotowy (z wyjątkiem SWW 2814-62, -72) 

Parasole i laski, wyroby pamiątkarsk i e i dekoracyjne, sztuczna biżuteria oraz pozostała 
galanteria, wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (atestowane przez komisje artystyczne 
i etnograficzne)" 

9) tytuł załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie: § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 20 dni 
od dnia ogłoszen ia . " Wykaz wyrobów dla dzieci". 
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