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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 18 listopada 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. 1 2 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, 
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 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwie
tnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od 
towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz 
zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr32, poz. 140, Nr49, poz. 
225, Nr 56, poz. 276, Nr 73, poz. 364 i Nr 77, poz. 389) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Zwalnia się od podatku obrotowego towary zao
patrzeniowe (również kooperacyjne) i inwestycyj
ne sprowadzane przez podatników mających sie
dzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej, w części przewyższającej 
kwotę podatku obliczonego przy zastosowaniu sta
wki w wysokości 6% od podstawy opodatkowa
nia", 

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje 
się w części przewyższającej kwotę podatku ob
liczonego przy zastosowaniu stawki w wysokości 
6% od podstawyopodatkowania.", 

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie
nie: 

"TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD TOWARÓW SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY PRZEZ OSOBY 
PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I OSOBY FIZYCZNE 

Kod CN Stawka podatku 
Lp. dział, Nazwa grupy towarów (towaru) obrotowego w % 

sekcja wartości celnej po-
większonej ocio 

1 2 3 4 

1 sekcja I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 6 
w tym: 

ex 0401 1) Śmietana nie zagęszczona ani nie zawierająca dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego 15 

ex 0402 2) Śmietana zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego 15 

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 15 

0405 4) Masło oraz inne tłuszcze i oleje otrzymywane z mleka 15 
0406 5) Sery i twarogi 15 

2 sekcja II Produkty pochodzenia roślinnego 6 
w tym: 

0801 1) Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub 40 
suszone, łuskane lub obrane albo nie nie mniej niż 

2 tys. zł/kg 
0802 2) Inne orzechy, świeże lub suszone, łuskane lub obrane albo nie 40 

nie mniej niż 
2 tys. zł/kg 

080300 3) Banany łącznie z plantanami, świeże lub suszone 40 
nie mniej niż 
2 tys. zł/kg 

0804 4) Daktyle, figi, ananasy, avokado, guawa, mango i smaczliwka, świeże lub 40 
suszone nie mniej niż 

2 tys. zł/kg 
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0805 5) Owoce cytrusowe, świeże lub suszone 40 
nie mniej niż 
2 tys. zł/kg 

0806 6) Winogrona, świeże lub suszone 40 
nie mniej niż 
2 tys. zł/kg 

0807 7) Melony (łącznie z arbuzami) i papaje, świeże 40 
nie mniej niż 
2 tys. zł/kg 

081090 8) Pozostałe 40 
nie mniej niż 
2 tys. złjkg 

0901 9) Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty 35 
kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji nie mniej riiż 

1 O tys. zł/kg 
w tym: 

0901 11 00 a) Kawa nie palona nie pozbawiona kofeiny 35 
nie mniej niż 

J 2 tys. zł/kg 
0901 1200 b) Kawa nie palona bezkofeinowa 35 

nie mniej niż 
2 tys. zł/kg 

0902 10) Herbata 35 
nie mniej niż 
1 O tys. zł/kg 

09030000 11) Herbata paragwajska 35 
nie mniej niż 
1 O tys. zł/kg 

0904 12) Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane lub mielone owoce 35 
z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta nie mniej niż 

20 tys. zł/kg 
09050000 13) Wanilia 35 

nie mniej niż 
20 tys. zł/kg 

0906 14) Cynamon i kwiaty cynamonowca 35 
nie mniej niż 
20 tys. zł/kg 

09070000 15) Goidziki (całe owoce, kwiaty i szypułki) 35 
nie mniej niż 
20 tys. zł/kg 

0908 16) Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony 35 
nie mniej niż 
20 tys. zł/kg 

0909 17) Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendra, kminu i kminku; jagody 35 
jałowca nie mniej niż 

20 tys. zł/kg 
0910 18) Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i inne przyprawy 35 

korzenne nie mniej niż 
20 tys. zł/kg 

1104 19) Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miaż-
dżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone), z wyjątkiem 
ryżu objętego pozycją nr 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płat-

kowane lub mielone 15 
1105 20) Mąka, grysik i płatki ziemniaczane 15 
1202 . 21) Orzeszki ziemne, nie palone ani nie gotowane inaczej, nawet łuskane 40 

lub łamane nie mniej niż 
2 tys. zł/kg 
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3 sekcja III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich 
rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub 
roślinnego 15 
z czego: 
1) Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spoży-

wanych przez ludzi 6 
2) Do zastosowań przemysłowych 6 
3) Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja 

artykułów spożywanych przez ludzi 6 
4) Tłuszcze i oleje surowe 6 

151800 5) 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 6 

1519 6) Przemysłowe jednokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafi-
nacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe 6 

1520 7) Gliceryna, również zanieczyszczona; wody glicerynowe i ługi gliceryno-
we· 6 

1521 8) Woski roślinne (oprócz trójglicerydów), wosk pszczeli, inne woski 
owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione 6 

152200 9) Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych 
oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych 6 

4 sekcja IV Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; 
tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu 15 
w tym: 

170410 1) Guma do żucia, również pokryta cukrem 50 
17049010 2) Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji zawierający więcej niż 10% masy sacharo-

zy, ale nie zawierający innych dodanych substancji 35 
17049030 3) Biała czekolada 35 
17049051 4) Pasty łącznie z marcepanem w bezpośrednich opakowaniach o zawar-

tości netto 1 kg lub więcej 35 
ex 1704 90 65 5) Guma do żucia 35 
17049099 6) Pozostałe 35 
dział 18 7) Kakao i przetwory z kakao 35 
ex 1905 90 20 8) Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych 6 
2009 9) 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 35 

2101 10) 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 35 

2201 11 ) Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, 
nie zawierające dodatku cukru ani innej substancji słodzącej ani 
aromatyzującej; lód i śnieg 35 

2202 12) Wody, w tym wody mineralne i 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 35 

220300 13) Piwo otrzymywane ze słodu 170 
nie mniej niż 

9 tys. zł/I 

w tym: 
piwo w butelkach i puszkach 150 

nie mniej niż 
9 tys. zł/I 
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2204 14) Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz 170 
winogronowy inny niż objęty pozycją nr 2009 nie mniej niż 

13 tys. zł/I 
w tym: 

220421 w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej 150 
nie mniej niż 
16 tys. zł/I 

2205 15) Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub 170 
substancjami aromatycznymi nie mniej niż 

16 tys. zł/I 
w tym: 

220510 w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej 150 
nie mniej niż 

16 tys. zł/I 
220600 16) Inne napoje fermentowane (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód 170 

pitny) nie mniej niż 
16 tys. zł/I 

w tym: 
22060093 w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej 150 

nie mniej niż 
16 tys. zł/I 

2207 17) Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszą-
cej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy i inne alkohole, skażone, 
o dowolnej mocy 1000 

2208 18) 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 1000 
z czego: 

220810 a) Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji 
napojów 300 

220820 b) Napoje alkoholowe otrzymywane przez destylację wina z winogron 
lub wytłoków z winogron 300 

220830 c) Whisky 300 
220840 d) Rumy 300 
220850 e) Giny i Gin Geneva 300 
220890 f) Aperitify, kremy, likiery i inne 300 
dział 24 19) Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu 65 

w tym: 
2402 a) Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu 

lub namiastek tytoniu 130 
z czego: papierosy nie mniej niż 

350 tys. zł/ 
/1000 szt 

24031000 b) Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej 
proporcji 130 

5 sekcja V Produkty mineralne 6 
w tym: 

dział 25 1) Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement 15 
w tym: 

2501 00 a) Sól (również kuchenna i denaturowana) i czysty chlorek sodowy, 
także w roztworze wodnym; woda morska 75 

2503 b) Siarka wszelkich rodzajów, z wyjątkiem sublimowanej strąconej 
i koloidalnej 6 

ex 2710 00 2) Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, z wyjątkiem paliw 155 
do silników lotniczych nie mniej niż 

5,8 mln zł/t 
z czego: 
benzyny bezołowiowe 150 

nie mniej niż 
5,6 mln zł/t 

ex 2710 00 3) Oleje napędowe do silników, oleje opałowe lekkie i inne 70 
nie mniej niż 
2,6 mln zł/t 

ex 2710 00 99 4) Oleje smarujące; pozostałe oleje: do innych celów 35 
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27150000 5) Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, 
na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku 
smołowym (np. masy uszczelniające bitumiczne, art-backs) 15 

6 sekcja VI Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 6 
w tym: 

3208 do 3212 1) Farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami); roztwory określone 
w uwadze 4 do działu 32 taryfy celnej; pigmenty, sykatywy; folie do 
wytłoczeń, barwniki i inne substancje barwiące 35 

ex 3214 2) Kit szklarski, kity żywiczne, masy uszczelniające i podobne mastyksy; 
wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do 
fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp. 15 

330300 3) Perfumy i wody toaletowe 50 
3304 4) Preparaty do upiększania i preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem 

leków), łącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure 50 
3305 5) Preparaty do stosowania na włosach 35 
3306 6) Preparaty do higieny zębów i jamy ustnej, łącznie z pastami i proszkami 

do utrzymania higieny protez 35 
3307 7) Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, 

dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i inne, preparaty 
kosmetyczne i toaletowe, nie wymienione ani nie włączone gdzie 
indziej, gotowe dezodoranty do pomieszczeń, perfumowane lub nie, lub 
mające własności dezynfekcyjne 35 

3401 8) Mydło; organiczne produkty powierzchniowo czynne i preparaty uży-
wane jako mydło, w postaci kawałków, odlanych kawałków lub innych 
kształtów, zawierających mydło lub nie; papier, wełna spilśniona 

i nietkana, impregnowana, powlekana lub pokryta mydłem lub deter-
gentem 35 

3402 9) Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty 
powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi 
preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub nie 
zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401 35 

3405 10) Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu, 
pasty i proszki do czyszczenia oraz podobne preparaty (w postaci 
papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw komórkowych sztucznych 
lub gumy porowatej, impregnowanych, powlekanych lub pokrytych 
takimi preparatami), wyłączając woski z pozycji nr 3404 35 

340600 11 ) Świece, stoczki i podobne 35 
3506 12) Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, gdzie indziej nie wymienione ani 

nie włączone, produkty przygotowane do użycia jako kleje lub spoiwa, 
przeznaczone do sprzedaży detalicznej, nie przekraczające masy netto 
1 kg 35 

3604 13) Ognie sztuczne; petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas 
mgły lub deszczu oraz inne artykuły pirotechniczne 35 

36050000 14) Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne z pozycji nr 3604 50 
nie mniej niż 

1300 zł/1000 szt 
ex dział 37 15) Materiały fotograficzne i kinematograficzne (inne niż dla promieni 

rentgenowskich) 35 
381400 16) Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie 

wymienione ani nie włączone; gotowe żmywacze farb i lakierów 35 
38160000 17) Ogniotrwałe: cementy, zaprawy, masy betonowe i inne podobne 

produkty z pozycji nr 3801 15 
3823 18) Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne 

i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącz-
nie z mieszaninami produktów naturalnych) gdzie indziej nie wymie-
nione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie 
indziej nie wymienione ani nie włączone 15 

7 sekcja VII Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 35 
w tym: 

ex 39241000 1) Butelki plastikowe dla niemowląt 15 
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5804 2) Tiul i inne tkaniny siatkowe, z wyjątkiem tkanin o konstrukcji tkanej, 
dzianej lub szydełkowanej; koronki w sztukach, w taśmach lub w postaci 
motywów 50 

6111 3) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub szydełkowane 15 
6209 4) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt 15 
6303 5) Firanki, zasłony i rolety; lambrekiny okienne i łóżkowe 50 

12 sekcja XIII Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; 
wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła 15 
w tym: 

ex 6802 1) Obrobione kamienie budowlane lub na pomniki (z wyjątkiem łupków) 
i wyroby z nich, inne niż towary z pozycji nr 6801 ; kostki mozaikowe itp., 
z kamieni naturalnych (łącznie z łupkami) : 

680221 00 
680291 00 a) Marmur, trawertyn i alabaster 50 
68022300 

I 

680293 b) Granit 50 
ex 6907 2) Nieszkliwione kafle lub plytki ścienne; nieszkliwione ceramiczne kostki 

mozaikowe itp., nawet na podłożu 35 
ex 6908 3) Szkliwione kafle lub płytki ścienne; szkliwione ceramiczne kostki 

mozaikowe itp. 35 
6910 4) Ceramiczne zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, 

miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobne wyroby sanitarne 35 
6911 5) Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz inne wyroby gospodarstwa 

domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej 35 
691200 6) Ceramiczne zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz inne wyroby 

gospodarstwa domowego i toaletowe, inne niż z porcelany, również 
chińskiej 35 

6913 7) Statuetki i inne ceramiczne wyroby dekoracyjne 35 
6914 8) Inne wyroby ceramiczne 35 
7007 9) Szkło bezpieczne złożone ze szkła hartowanego temperowanego lub 

warstwowego 35 
7009 10) Lustra w ramach lub nie, łącznie z lusterkami wstecznymi 35 
7010 11 ) Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i inne pojemniki ze 

szkła w rodzaju używanych do transportu lub pakowania towarów; 
słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i inne zamknięcia szklane 35 

701200 12) Szklane wkłady do termosów lub innych naczyń próżniowych 35 
ex 7013 13) Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchen-

nych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów 
(z wyjątkiem objętych pozycją nr 7010 lub 7018) , z wyjątkiem butelek 
dla niemowląt, objętych kodem CN 7013 39 35 

70151000 14) Szkła do okularów korekcyjnych 6 
70161000 15) Kostki szklane i inna drobnica szklana, na podłożu lub bez, na mozaiki 

lub do podobnych celów dekoracyjnych 35 
7018 16) Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i pół-

szlachetnych i podobna drobnica siklana oraz wyroby z niej, z wyjąt-
kiem sztucznej biżuterii; szklane oczy, z wyjątkiem protez; statuetki 
i inne wyroby ze szkła obrobionego na palniku, z wyjątkiem sztucznej 
biżuterii; kuleczki szklane o średnicy nie większej niż 1 mm 35 

702000 17) Inne wyroby ze szkła 35 

13 sekcja XIV Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, 
metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby 
z nich; sztuczna biżuteria; monety 35 
w tym: 

7106 1) Srebro (łącznie ze srebrem pokrywanym złotem lub platyną) , w stanie 
surowym lub półproduktu albo w postaci proszku 50 

7108 2) Złoto (łącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub pół-
produktu albo w postaci proszku 50 

7110 3) Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, albo w postaci proszku 50 
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4) Odpady i złom metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem 
szlachetnym 

5) Biżuteria i jej części z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem 
szlachetnym 

6) Wyroby jubilerskie ze złota i srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego 
lub metalu platerowanego metalem szlachetnym 

7) Pozostałe 

Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; 
urządzenia do rejestracji i odwarzania dźwięku; urządzenia telewizyjne do 
rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie 
dodatkowe do tych urządzeń 
w tym: 
1) Chłodziarki, zamrażarki i inne urządzenia chłodzące lub zamrażające, 

elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory ujęte 
w pozycji nr 8415 

2) Urządzenia przepływowe do podgrzewania wody, gazowe 
3) Zmywarki do naczyń domowe 
4) Maszyny i urządzenia pralnicze o pojemności jednorazowej nie prze

kraczającej 10 kg suchej bielizny: 
a) Maszyny w pełni automatyczne 
b) Pozostałe maszyny, z wbudowaną suszarką odśrodkową 
c) Pozostałe 

5) Maszyny do szycia typu domowego 
6) Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów 
7) Pozostałe maszyny biurowe (np. hektografy lub powielacze białkowe, 

maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sor
towania, liczenia lub pakowania monet. urządzenia do temperowania 
ołówków, dziurkacze lub zszywacze) 

8) Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, 
zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane 
termostatycznie 

9) Łożyska toczne 
10) Transformatory elektryczne, przekształtniki (np. prostowniki) oraz 

wzbudniki 
11) Ogniwa i baterie galwaniczne 
12) Akumulatory elektryczne, łącznie z separatorami, także prostokątnymi 

(włączając w to kwadratowe) 
13) Elektromechaniczne narzędzia do pracy ręcznej z własnym silnikiem 

elektrycznym 
14) Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego z własnym sil

nikiem elektrycznym 
15) Golarki oraz maszynki do strzyżenia z własnym silnikiem elektrycznym 
16) Elektryczne urządzenia zapłonowe i rozrusznikowe stosowane w sil

nikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym 
(np. iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece 
zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników) ; prądnice (np. prądu 
stałego przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi sil
nikami 

17) Elektryczny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacyjny (oprócz wyrobów 
z pozycji nr 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiega
jące zamarzaniu i potnieniu szyb, do rowerów i pojazdów mechanicz
nych 

18) Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego 
źródła energii (np. suchych baterii, akumulatorów, prądnic) , inne niż 
objęte pozycją nr 851 2 

19) Elektryczne podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe, 
oraz grzałki nurkowe; elektryczne urządzenia do ogrzewania gleby 
i pomieszczeń; elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie (np. suszarki do 
włosów, lokówki, nagrzewacze żelazek do fryzowania) oraz suszarki do 
rąk, elektryczne żelazka do prasowania, urządzenia elektrotermiczne do 
użytku domowego; elektryczne oporowe elementy grzejne, z wyjątkiem 
objętych pozycją nr 8545 
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20) Aparaty telefoniczne 
21) Mikrofony i ich stojaki; głośniki, w obudowach lub bez; słuchawki 

nagłowne, douszne oraz zestawy złożone ze słuchawek i mikrofonu; 
elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczna 
aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe 

22) Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarza" 
cze kasetowe oraz inny sprzęt do odtwarzania dźwię~u, nie zawierające 
urządzenia do rejestracji dźwięku 

23) Magnetofony i inne urządzenia do zapisu dźwięku, wyposażone lub nie 
w urządzenia do odtwarzania dźwięku 

24) Magnetowidy lub inne urządzenia do zapisu lub odtwarzania 
w tym: 
kamery wideo 

25) Części i akcesoria do sprzętu objętego pozycjami od nr 8519 do nr 8521 
26) Nie zapisane nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, inne niż 

wyszczególnione w dziale 37 
27) Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki do rejestracji 

dźwięku lub innych sygnałów, -łącznie z matrycami i negatywami płyt 
gramofonowych, stosowanych w fonografii, jednakże z wyłączeniem 
wyrobów wyszczególnionych w dziale 37 

28) Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, 
posiadające lub nie, w tej samej obudowie, aparaturę do zapisu lub 
odtwarzania dźwięku, lub posiadające zegar 

29) Odbiorniki telewizyjne (w tym monitory i projektory do współpracy 
z magnetowidami), połączone lub nie, w tej samej obudowie, z odbior
nikami radiowymi lub aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazu 

30) Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej 

pozycjami od nr 8525 do 8528 
31) Elektryczne urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (np. 

dzwonki, syreny, tablice sygnalizacyjne; urządzenia alarmowe przeciw
włamaniowe lub przeciwpożarowe). nie objęte pozycjami nr 8512 lub 
8530 

32) Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe 
33) Rezystory (w tym reostaty i potencjometry), nie będące rezystorami 

grzejnymi 
34) Obwody drukowane 
35) Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, także nierozbieralne wkłady 

reflektorów, oraz lampy ultrafioletowe lub promienniki lampowe pod
czerwieni; lampy łukowe 

36) Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą). z katodą zimną lub 
fotokatodą (np. lampy próżniowe, gazowane czyli wypełnione parami 
lub gazem, lampy prostownicze z parami rtęci, lampy elektro
nopromieniowe, kineskopy, lampy analizujące do kamerJelewizyjnych) 

37) Diody, tranzystory i inne podobne urządzenia półprzewodnikowe; 
światłoczułe urządzenia "półprzewodnikowe, w tym fotoogniwa, także 
zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody świecące (elektro
luminescencyjne); kryształy piezoelektryczne w oprawkach 

38) Elektroniczne układy scalone i mikromoduły 
39) Elektryczne maszyny i urządzenia wykonujące indywidualne funkcje, 

nie wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach tego 
działu 

40) Izolowane (także emaliowane lub anodyzowane) druty, kable (także 
kable koncentryczne) oraz inne izolowane przewody elektryczne, 
z łączówkami lub bez; przewody z włókien optycznych, złożone 
z indywidualnie osłoniętych włókien, także połączone z przewodnikami 
prądu elektrycznego lub zaopatrzone w końcówki (złączki) 

41) Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii 
oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, 
do zastosowań elektrotechnicznych 
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42) Izolatory elektryczne z dowolnego materiału 
43) Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego, 

wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie 
proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym), wpro
wadzone podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, 
różniące się od izolatorów według poz. nr 8546; rurki kablowe oraz 
osprzęt do rurkowania, z metali pospolitych pokrytych materiałem 

izolacyjnym 

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urzą
dzenia transportowe 
w tym: 
1) Ciągniki (inne niż objęte pozycją nr 8709) 
2) Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasad

niczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją nr 8702), włącznie 
z samochodami osobowo-bagażowymi (kombi) oraz samochodami 
wyścigowymi 

w tym: 
a) o pojemności skokowej od 1600 cm3 do 2000 cm 3 

b) o pojemności skokowej powyżej 2000 cm 3 oraz samochody z sil
nikiem spalinowym z zapłonem samoczynnym 

3) Części i akcesoria do pojazdów samochodowych według pozycji nr 8701 
4) Wózki inwalidzkie z napędem silnikowym bądź mechanicznym innego 

rodzaju lub bez takiego napędu 
5) Wózki dziecięce i ich części 
6) Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy lub naczepy do celów 

rolniczych 
7) Sanki 
8) Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe 

Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, 
pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne 
i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne, ich części oraz akcesoria 
w tym: 
1) Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub we

terynaryjne, w tym także aparaty scyntograficzne i inne elektromedyczne 
ora'z przyrządy do badania wzroku 

2) Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów 
psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, 
aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania, inne respiratory 
lecznicze 

3) Pozostałe respiratory oraz maski gazowe, z wyjątkiem masek ochron
nych, bez części mechanicznych lub wymiennych filtrów 

4) Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi 
i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania złamanych 
kości; protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone 
lub wszczepione, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa 

5) Aparaty wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie lub promienio
wanie alfa, beta lub gamma, także do zastosowań medycznych chirur
gicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą 
do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz innymi 
generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napięcia, 

pulpitami i panelami sterowniczymi, stołami, fotelami itp., do prowadze
nia badań lub leczenia 

6) Przyrządy i aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, 
refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy dymu lub gazu); przy
rządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, 

rozszerzalności, napięcia powierzchnjpwego itp.; przyrządy i aparaty do 
mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światło
mierzami; mikrotomy 

Poz. 437 

4 

35 

35 

35 

6 

28 

30 

35 
6 

6 
15 

6 
15 
50 

35 

6 

6 

6 

6 

6 

6 



Dziennik Ustaw Nr 86 

1 2 

17 sekcja XIX 

9303 

93040000 

18 sekcja XX 

9501 00 

9502 
9503 

95044000 
9608 

9609 

9613 

19 sekcja XXI 

20 

21 

Objaśnienia : 

- 1527 -

Broń i amunicja, części i akcesoria 
w tym: 

3 

1) Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt działający na zasadzie 
odpalania ładunku prochowego (np. strzelby i karabinki sportowe 
i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, rakietnice oraz inny sprzęt 
przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety i re
wolwery do strzelania ślepymi nabojami, pistolety do wstrzeliwania 
kołków, wyrzutnie linki, np. ratunkowej) 

2) Pozostała broń (np. pistolety i karabiny sprężynowe, gazowe lub 
pneumatyczne, pałki), oprócz wyrobów objętych pozycją nr 9307 

Wyroby różne 
w tym: 
1) Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci (np. rowerki 

trzykołowe oraz hulajnogi i samochodziki poruszane pedałami); wózki 
dla lalek 

2) Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie 
3) Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (zmniejszone w skali) i inne 

podobne modele służące do zabawy, także z napędem; łamigłówki 
wszelkich typów . 

4) Karty do gry 
5) Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub 

z tworzyw porowatych; pióra wieczne, stylografy oraz inne pióra, 
rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówków 
itp. części (także skuwki i klipsy) powyższych wyrobów, nie objętych 
pozycją nr 9609 

6) Ołówki (inne niż objęte pozycją nr 9608), kredki, grafity, pastele, węgle 
rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie 

7) Zapalniczki do papierosów i inne zapalniczki, także mechaniczne lub 
elektryczne, wraz z częściami innymi niż kamienie do zapalniczek i knoty 

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 

Zespoły, części, wyposażenie oraz akcesoria z sekcji VI, XIII. XVI (bez 
względu na kod CN) do pojazdów samochodowych według pozycji od nr 
8702 do nr 8705- z wyjątkiem przeznaczonych dla celów montażu 
przemysłowego 

Towary z sekcji nie wymienionych pod lp. 1-20 
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ex zamieszczony przy kodzie lub dziale eN oznacza, Żj:l stawka podatku obrotowego jest ustalana tyl~o dla niektórych towarów obittvch danym kodem lub 
działem, określonych w rubryce 3." 

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się lp. 12a, 14a, 14b, 14c, 14d, 54a, 104a, 1 04b w następującym brzmieniu: 

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

1 2 3 

" 12a 2501 Op Sól (również kuchenna i denaturowana) i czysty chlorek sodowy, także w roztworze wodnym; 
woda morska 

14a ex 3208 Farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie 
modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku 
niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do tego działu - w opakowaniach do 6 kg 
(litrów) 

14b ex 3209 Farby i pokosty (także emalie i lakiery) na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów 
naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku 
wodnym - w opakowaniach do 5 kg (litrów) 

14c ex 3210 00 Inne farby i pokosty (łącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty 
wodne używane do wykańczania skóry - w opakowaniach do 5 kg (litrów) 
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14d ex 3213 Farby, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne, do celów 
artystycznych, szkolnych i reklamowych, w tabletkach, tubkach, słoikach , butelkach, misecz-
kach albo podobnych postaciach lub opakowaniach - w opakowaniach do 5 kg (litrów) 

54a 7009 Lustra, w ramach lub nie, łącznie z lusterkami wstecznymi 
104a ex 9401 Meble do siedzenia (z wyjątkiem objętych pozycją 9402) , także przekształcone w miejsca do 

spania, oraz ich części - z wyjątkiem przeznaczonych dla lotnictwa 
104b ex 9403 Pozostałe meble i ich części - z wyjątkiem przeznaczonyoh dla lotnictwa (9403 20 10, 

9403 70 10)" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 20 dni od dnia ogłoszenia. 
Minister Finansów: J. Osiatyński 

Uwaga P.T. Prenumeratorzy Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że ukazał się 

SKOROWIDZ 
PRZEPISOW 
PRAWNYCH 
1918-1992 

Cena 1 egzemplarza wynosi 90000 zł. 
Zainteresowani tym wydawnictwem mogą je nabyć: 
n a t e r e n i e kra j u i w War s z a w i e: 
- w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 

obejmujący obowiązujące akty prawne 
ogłoszone w Dzienniku Ustaw 
i Monitorze Polskim 
według stanu prawnego 
na dzień 1 lipca 1992 r. 

Zamówienia należy kierować pod adresem Wydziału Wydawnictw U R M, ul. Powsińska 69/71 , 00-979 Warszawa, przelewem lub 
przekazem pocztowym na konto Wydziału w BPH w Krakowie, XVI O/W -wa, nr 320010-1717-139.11, z zaznaczeniem " Skorowidz 
przepisów prawnych 1918-1 992". 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, Al. Szucha 2/4 (tel. 29-61-73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1987-1991, 

- w księgarni sądowej (gmach Sądów, Al. Solidarności 127, tel. 20-03-71 w . 377), w księgarni im. St. Żeromskiego, Al. Solidarności 119 (tel. 20-46-28) 
- egzemplarze bieżące oraz z roku 1991, w księgarni Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Zurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21 -44-05) 
- egzemplarze bieżące oraz z roku 1991, Domu Wydawniczym ABC, ul. Zamenhofa 1 (tel. 31-01-58), Księgarni Bankowej " Afiks" , Al. Solidarnośc i 83/89, 
Księgarni " Elinex" - gmach Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, (tel. 694-47-69), salonie " Manager" w Warszawie (ul. Wspólna 69), 
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (ul. Wspólna 4); 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z roku 1991 : 
- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41), Bielsku-Białej (ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. 

Jagiellońska 3), Krakowie- Ks ięgarnia " Interesik" (ul. Basztowa 22) , Krośnie (ul. Bieszczadzka 1), Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), 
Radomiu (ul. Zeromskiego 53) , Sieradzu (pl. Wojewódzki 3), Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 6) , Suwałkach (ul. Noniewicza 10), Tarnobrzegu (ul. 
M ickiewicza 7) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w : Białymstoku (ul. Marii Curie -Skłodowskiej 1), Bielsku- Białej (ul. Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie 4), Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/25), Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdańsku (ul. Gen. Świerczewskiego 30), Gdyni (pl. Konstytucji 5), 
Gliwicach (ul. Powstańców Warszawy 23) , Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56), Kaliszu (al. Wolności 13a), Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach 
(ul. Jana Pawła II 9) , Krakowie- Księgarnia "Interesik" (ul. Przy Rondzie 7) , Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 43 i Obrońców Pokoju 1), Now\lm Sączu 
(ul. Pijarska 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1 a) , Radomiu (ul. Piłsudskiego 10), Rzeszowie (pl. Śreniawitów 3), Świdnicy 
(pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29), Toruniu (ul. Fosa Staromiejska 12(1 4) , Wrocławiu (ul. Energetyczna 4), Zielonej Górze (pl. 
Słowiański 1); 

- w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Usługowym " Vega" sp. z 0.0. w Bydgoszczy (ul. Stary Port 5) , Spółce Cywilnej "Infolex" w Cieszynie (ul. Stalmacha 7) , 
w Biurze Rachunkowo-Podatkowym w Koszalinie (ul. Chopina 7), Prywatnej Firmie Gospodarczej " Boom" w Koszalinie (ul. Waryńskiego 7 - budynek Sądu 
Wojewódzkiego) , w księgarni " Interesik" w Krakowie (ul. Krowoderskich Zuchów 2), Księgarence " Eureka" w Krakowie (ul. Wadowicka 12), 
w Przedsiębiorstwie Handlowo- Usługowym "Regis" - Sklep " Kleks" - Olsztyn (ul. Okopowa) , w Zakładzie Usług Biurowych "ZUBIK" w Pile (al. 
Niepodległości 2), w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Płocku, (ul. Kościuszki 6), w punkcie Informacyjno-Kolportażowym w Poznaniu (ul. Galileusza 
3), wfirmie "Drukan" w Pruszkowie (ul. Jasna 2) , w Agencj i "STA-HA" w Słupsku (ul. Norwida 10/50) , w spółce cywilnej " Mawi-Consulting" w Szczecinie 
(ul. Ogińskiego 15), w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym " ANDREW-TAG" - księgarnia we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 1); filie 
- księgarnie Domu Wydawniczego ABC: Gdynia (ul Świętojańska 68), Łódź (pl. Wolności 10/ 12), Opole (pl. Wolności 7/8) . 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niador,czenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urz,du Rady Ministrów. ul. Powsińska 69(71 . 
00-979 Warszawa. P-1 . niezwłocznie po otrzymaniu nast,pnego kolejnego numeru. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urz,du Rady Ministrów. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3, P-29. 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71 . P-1, 
tel. 42-14-78 i 694-67 -50, teleks 825944 WW, telefaks (22) 694-62-06. 

T/oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak/adach Graficznych "Tamka" S.A., Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3. 
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