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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FiNANSÓW

z dnia 12
zmieniające rozporządzenie

października

1992 r.

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

nadsyłanych

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, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz.
155 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341 ) 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,

Lp.

Kod CN,
dział

poz. 30 i Nr 80, poz. 350 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68,
poz. 341) 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 nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U.
Nr 32, poz. 140, Nr 49, poz. 225, Nr 56, poz. 276 i Nr 73, poz.
364) wprowadza się następujące zmiany:
1) w lp. 2 pkt 9 i 21

otrzymują

brzmienie:

Nazwa grupy towarów (towaru)

Stawka podatku
obrotowego w
% wartości celnej powiększonej o cło

3

4

sekcja
1

2

9) Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki ' i łuski kawy; substytuty
kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji

,,0901

0901 11 00

w tym:
a) Kawa nie palona nie pozbawiona kofeiny

0901 1200

b) Kawa nie palona bezkofeinowa

25
nie mniej niż
10 tys. zł/kg
25
nie mniej niż
2 tys. zł/kg
25
nie mniej niż
2 tys. zł/kg"

21) Orzeszki ziemne nie palone ani nie gotowane inaczej, nawet łuskane lub

,,1202

łamane

30
nie mniej niż
2 tys. zł/kg"

2) lp. 12 otrzymuje brzmienie:
1
,,12

2
sekcja XIII

ex 6802

680221 00
680291 00
68022300
680293
ex 6907
ex 6908
6910

6911

3
Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów;
wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła
w tym:
1 ) Obrobione kamienie budowlane lub na pomniki (z wyjątkiem h,.Ipków)
i wyroby z nich, inne niż towary z pozycji nr 6801; kostki mozaikowe itp.,
z kamieni naturalnyc~ (łącznie z łupkami):
a) Marmur, trawertyn i alabaster
b) Granit
2) Nie szkliwione kafle lub płytki ścienne; nie szkliwione ceramiczne kostki
mozaikowe itp., nawet na podłożu
3) Szkliwione kafle lub płytki ścienne; szkliwione ceramiczne kostki
mozaikowe itp.
4) Ceramiczne zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety,
miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobne wyroby sanitarne
5) Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz inne wyroby gospodarstwa
domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej

4
7

40
40
25
25

25
25

