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kwoty nadwyżki w zł 

ponad do podatek wynosi 

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej : 

27 .000.000 17% 
27.000.000- 54.000.000 4.590.000 i 21 % od nadwyżki ponad 27.000.000 
54.000.000- 81.000.000 10.260.000 i 25% od nadwyżki ponad 54.000.000 
81 .000.000-108.000.000 17.010.000 i 29% od nadwyżki ponad 81 .000.000 

108.000.000- 135.000.000 24.840.000 i 33% od nadwyżki ponad 108.000.000 
135.000.000- 162.000.000 33.750.000 i 37% od nadwyżki ponad 135.000.000 
162.000.000-189.000.000 43.740.000 i 41 % od nadwyżki ponad 162.000.000 
189.000.000 54.810.000 i 45% od nadwyżki ponad 189.000.000, 

nie więcej jednak niż 40% podstawy obliczenia, 

4) określone wart. 16 ust. 1 ustawy kwoty wartości 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokalu 
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub 
budynku mieszkalnego, wyłączone z podstawy opodat
kowania: 

a) w pkt 1 do 118.950.000 zł , 

b) w pkt 2 do 79 .200.000 zł, 

c) w pkt 3 do 79.200.000 zł. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
16 września 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepi 
sów ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 73, 
poz. 363) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 29 czerwca 1993 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług oraz o podatku 
akcyzowym. 

Na podstawie art. 6 ust. 10, art. 21 ust. 9 pkt 2, art. 23 pkt 
1 i 2, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 
47 oraz art. 50 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od 
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, 
poz. 50 i Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów 
i usług powstaje z chwilą: 

1) upływu terminu wymagalności zapłaty, określonego 

w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu : 

a) dostaw energii elektrycznej i cieplnej (SWW 03, KU 
72101, KU 72701) oraz gazu przewodowego (SWW 
0222, KU 72801 ), 

b) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radioko
munikacyjnych (KU 59101) , 

2) otrzymania zapłaty, nie później jednak niż po upływie 30 
dni od dnia wykonania usług : 

a) przewozu osób i ładunków kolejami (KU 501 , KU 

502, KU 503), taborem samochodowym (KU 511) , 
statkami pełnomorskimi (KU 521), środkami trans
portu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej (KU 531), 
samolotami i helikopterami (KU 541) , 

b) spedycyjnych i przeładunkowych (KU 571), 

c) portów morskich i handlowych (KU 522), 

d) budowlanych lub budowlano-montażowych, 

3) otrzymania zapłaty z tytułu sprzedaży: 

a) wydawnictw dziełowych (SWW 2712), 

b) wydawnictw prasowych (SWW 2711) , 

4) otrzymania całości lub części zapłaty , nie później jednak 
niż z upływem terminu płatności - z tytułu świadczenia 
w kraju usług najmu, dzierżawy lub usług o podobnym 
charakterze, 

5) dokonania zapłaty, nie później jednak niż po upływie 30 
dni od dnia wykonania usługi - z tytułu importu usług , 

6) otrzymania całości lub części zapłaty - z tytułu eksportu 
usług , 

7) wystawienia faktury lub rachunku uproszczonego, nie 
później jednak niż po upływie 15 dni od dnia wykonania 
usługi - z tytułu usług turystyki wyjazdowej i zagranicz 
nej turystyki przyjazdowej . 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. d) stosuje się również do usług 
wykonywanych częściowo , których odbiór dokonywany jest 
na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych . 

3. Przepisy ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 nie naruszają 

odrębnych przepisów dotyczących momentu powstania 
obowiązku podatkowego z tytułu pobrania zaliczki. 

§ 2. 1. Podatnikami podatku akcyzowego są również 
osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobo-
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wości prawnej oraz osoby prawne posiadające importowane 
wyroby akcyzowe, od których nie pobrano podatku ak 
cyzowego. 

2. Obowiązek podatkowy dla podatników, o których 
mowa w ust. 1, powstaje z chwilą nabycia wyrobów pod 
legających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób fizycznych 
nabywających wyroby akcyzowe na własne cele konsump
cyjne. 

§ 3. Zwalnia się od podatku od towarów i usług : 

1) sprzedaż oraz inne czynności wymienione wart. 2 usta
wy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów 
i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 , poz. 50 
i Nr 28, poz. 127), zwanej dalej "ustawą", z wyjątkiem 
importu i eksportu, jeżeli ich przedmiotem są następują 

ce towary i usługi : 

a) dzieła sztuki , przedmioty o wartości muzealnej 
(SWW 994), rękopisy oraz inne przedmioty kolekc
jonerskie (SWW 995), 

b) wydawnictwa (SWW 27) oraz usługi transportowe 
(KU 593), gdy są sprzedawane lub świadczone 
między jednostkami państwowego przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej "Poczta Polska", będącymi 
podatnikami zgod'nie z art. 5 ust. 2 ustawy, a także 
gdy są sprzedawane (świadczone) przez te jednostki 
na rzecz " Telekomunikacji Polskiej S.A," , 

c) usługi związane z wypoczynkiem (KU 884) oraz 
nieodpłatne świadczenia okolicznościowe, świad 

czone przez zakłady pracy na rzecz pracowników i ich 
rodzin oraz innych osób, jeżeli usługi te finansowane 
są co najmniej w 30% z funduszy specjalnych 
tworzonych na podstawie odrębnych przepisów, 

d) opakowania zwrotne, jeżeli została za nie pobrana 
kaucja (należność), oraz opakowania sprzedawane 
producentom przez podatników prowadzących dzia 
łalność handlową , 

e) woda pitna (SWW 2852) bez względu na prze 
znaczenie i nabywcę, 

f) towary wymienione wart. 17 ust. 1 pkt 1 i 3- 10 oraz 
ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo 
celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 
253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. 
Nr 21 , poz. 85), 

g) posiłki sprzedawane w barach mlecznych oraz w sto
łówkach przyzakładowych , pod warunkiem że nie są 
to stołówki ogólnodostępne , 

h) posiłki regeneracyjne, 

i) usługi badania i oceny jakości , 

j) usługi finansowe świadczone przez przedsiębiorstwa 
maklerskie lub zarządzające funduszami powierni
czymi, polegające na obrocie papierami wartościo 

wymi, 

k) trumny i utensylia pogrzebowe (bez względu na 
symbol SWW), 

2) nieodpłatne przekazanie składników majątku trwałego 
przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan 
likwidacji lub upadłości na rzecz: 

a) publicznych szkół i zakładów opieki zdrowotnej. 
zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek 
oświatowych , a także instytucji kultury i instytucji 
filmu , 

b) zakładów pracy chronionej. 

c) organów administracji rządowej i samorządo 

wej , 

d) spółdzielni mieszkaniowych, j eże li przekazanie doty
czy budynków mieszkalnych, 

3) import usług telekomunikacyjnych . 

§ 4. 1. Podatnikom produkującym samoloty (SWW 
1061) , śmigłowce (SWW 1 062) , środki transportu wodnego 
(SWW 1051 - 1055) przysługuje zwrot róż nicy podatku 
naliczonego nad należnym, w kwocie nie wyższej od podatku 
naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych 

bezpośrednio z produkcją tych towarów. 

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisu art. 21 ust. 
3 ustawy. 

§ 5. Usługobiorcy używającemu samochodu osobowe
go na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy 
o podobnym charakterze nie przysługuje prawo do zwrotu 
różnicy podatku oraz do obniżenia podatku należnego, 

o którym mowa wart. 21 ustawy, o kwotę podatku naliczo 
nego od czynszu (raty) i innych odplatności wynikających 
z zawartej umowY'. 

§ 6. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 
maja 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług eksportu i importu niektórych uslug (Dz. U. 
Nr 39, poz. 175) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie " powietrznego" dodaje 
się wyrazy " i morskiego", 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy " lit. b) " ; 

2) w § 3: 

a) w pkt 1 wyrazy " powietrznego i kolejowego" za 
stępuje się wyrazami " powietrznego, kolejowego lub 
morskiego"; 

b) w pkt 2 po wyrazie " usług" dodaje się wyrazy 
" z wyjątkiem przewozów, o których mowa w § 6 
ust. 1 "; 

3) w § 4 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

,, 11) usługi , o których mowa w. § 1 ust. 3, związane 
z uslugami transportu międzynarodowego, okreś 

lonymi w § 2 ust. 1 i w § 3"; 

4) w § 5 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie "przez" dodaje się 
wyraz " graniczny"; 

5) w § 7 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie " osób" dodaje się 
wyrazy ..lub związana jest z organizacją polowań ". 

§ 7. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 
maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 39, poz. 176) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem 
i dodaje pkt 5 w brzmieniu : 






