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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 23 lipca 1992 r. 

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

Na podstawie art. 1 O 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, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155 
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) oraz art. 15 ust. 7a i art. 54 ust. 
2 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek 
podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nad
syłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. 
Nr 32, poz. 140 i Nr 49, poz. 225) w lp. 5 pkt 2 i 3 otrzymują 
brzmienie: 

Lp. Kod CN Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku obrotowego w % 
dział, sekcja ~artości celnej powiększonej o cło 

1 2 3 4 

"ex 271000 2) Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, 
z wyjątkiem paliw do silników lotniczych 145 

nie mniej niż 5,3 mln zł/t 
ex 271000 3) Oleje napędowe do silników 47 

nie mniej niż 1,6 mln zł/t" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 1992 r. 
Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 22 czerwca 1992 r. 

w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia 
wojskowego. 

Na podstawie art. 70 ust. 1 i 2, art. 73, art. 89 ust. 2, art. 
90 ust. 1 i art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967. r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol 
skiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, 
poz. 254) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przepisy art. 44, 46, 56, 60---62,70,87,93,190 
i 230, powołane w niniejszym rozporządzeniu bez bliższego 
określenia, oznaczają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, 
poz. 254). 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego 
określenia o "osobie", rozumie się przez to poborowego 
przeznaczonego do zasadniczej służby wojskowej. absol
wenta szkoły wyższej przeznaczonego do odbycia prze
szkolenia wojskowego oraz żołnierza przedterminowo zwol
nionego z zasadniczej służby wojskowej i zwolnionego z tej 
służby przed jej odbyciem bez przeniesienia do rezerwy, 
uznanego za zdolnego do czynnej służby wojskowej. 

§ 2. Czynności przewidziane w rozporządzeniu dla wojs
kowego komendanta uzupełnień wykonuje wojskowy komen
dant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce pobytu 
stałego (zamieszkania) lub pobytu czasoweąo trwającego 
ponad dwa miesiące osoby podlegającej obOWiązkowi służby 
wojskowej, a dla dowódcy jednostki wojskowej - dowódca 
jednostki wojskowej, w której poborowy miał stawić się do 
odbycia czynnej służby wojskowej lub w której żołnierz odbywa 
tę służbę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

§ 3. Żołnierze odbywają czynną służbę wojskową w je
dnostkach wojskowych. 

Rozdział 2 

Powoływanie do czynnej służby wojskowej 

Powoływanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz 
przeznaczanie i powoływanie do odbycia przeszkolenia 

wojskowego 

§ 4. 1. Poborowi uznani za zdolnych do czynnej służby 
wojskowej podlegają powołaniu do odbycia zasadniczej 
służby wojskowej do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, 
w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia. 

2. Powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej 
podlegają również poborowi określeni wart. 46 ust. 2 do dnia 
30 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzie
ścia osiem lat życia. 

3. Oprócz osób wymienionych wart. 44 ust. 1 oraz 
przypadku określonego wart. 190 ust. 2 do odbycia zasad
niczej służby wojskowej nie powołuje się również poboro
wych, którzy: 
1) korzystają z odroczenia czynnej służby wojskowej, 
2) są tymczasowo aresztowani lub odbywają karę poz

bawienia wolności (aresztu), w tym zastępczą karę 
pozbawienia wolności (aresztu). albo jest wobec nich 
wykonywana kara pozbawienia praw publicznych. 

4. Do odbycia zasadniczej służby wojskowej - na 
wniosek poborowych - można nie powołać ponadto pobo
rowych, których ojciec lub brat w czasie odbywania czynnej 


