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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 26 stycznia 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących 
jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. 

Na podstawie art. 7 ust., 1, art. 10 ust. 2 i art. 12 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. 
9 pkt 4 i art. 38 pkt 1,2, 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, po~ . 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 1.991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 11 O, 
poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 53, poz. 251) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 
kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od 
osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki 
uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organiza
cyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwol
nień i trybu płatności tego podatku (Dz. U. Nr 38, poz. 165, 
Nr 68, poz. 291, Nr 123, poz. 545 i Nr 125, poz. 559 oraz 
z 1992 r. Nr 2, poz. 5, Nr 9, poz. 32, Nr 22, poz. 95, Nr 32, poz. 
141, Nr 77, poz. 388 i Nr 86, poz. 435) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

,,§ 9a. 1. Zwalnia się od podatku obrotowego oleje 
opałowe lekkie wymienione w poz. 2 pkt 
4 załącznika nr 1 w przypadku, gdy sprzedaż 
dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, 
a ponadto: 

Symbol Syste-
matycznego wy-

1) nabywca złoży pisemne oświadczenie, iż 

nabywany olej zostanie przeznaczony na 
cele opałowe, 

2) sprzedawca zam ieści na fakturze (ra
chunku) informację, iż używanie tego 
oleju do napędu szybkoobrotowego sil
nika spalinowego może doprowadzić do 
zniszczenia tego siln ika; dotyczy to rów
nież przypadków sprzedaży oleju przez 
podmioty prowadzące działalność hand
lową, 

3) sprzedawca prowadzić będzie rejestr 
sprzedaży zawierający : 

a) nazwę i siedzibę kupującego, a w przy
padku osób fizycznych nie prowadzą
cych działalności gospodarczej - imię 

i nazwisko oraz adres nabywcy, 

b) ilość oleju zakupionego na cele opało
we, 

c) datę zakupu, 

d) przewidywane miejsce zużycia oleju. 

2. Nabywca oleju opałowego lekkiego, który 
sprzedał (zużył) olej na cele inne niż opa
łowe, uiszcza podatek obrotowy według sta
wki określonej w poz. 2 pkt 4 załącznika 

nr 1.", 

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia poz. 2 otrzymuje 
brzmienie: 

Stawka podatku 
Poz. kazu wyrobów Nazwa grupy wyrobów (wyrobu) lub usługi obrotowego 

(Klasyfikacji w % od obrotu 
usług) 

1 2 3 4 

,,2 02 Paliwa (z wyjątkiem węgla i brykietów) oraz przetwory paliw: 
1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe 

w tym: 
a) etyliny i benzyny bazowe etylin 62 
b) benzyny bezołowiowe 57 

2) oleje napędowe lekkie do silników szybkoobrotowych, z wyjątkiem 
olejów do silników okrętowych 46 
w tym: 
oleje napędowe lekkie do silników szybkoobrotowych o zawartości siarki 
poniżej 0,3% 44 
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1 2 3 4 

3) oleje do silników dwusuwowych i czterosuwowych z zapłonem isk-
rowym oraz do silników z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym) 24 

4) oleje opałowe lekkie typu: 

- "EKOTERM" o parametrach określonych w normie WT -92/ MZRiP/22, 
- "Do pieców domowych" o parametrach określonych w normie 

WT-92/SZR/48 

i inne, których lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C nie prze-
kracza 8 mm 2/s (cSt) 30 

5) pozostałe wolne 
do podatku" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 1993 r. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 26 stycznia 1993 r. 

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

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, 
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 

Kod CN, 

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, Nr 73, poz. 364, Nr 77, poz. 389 i Nr 86, 
poz. 437) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu : 

,,§ 5a. Warunkiem zastosowania stawki wymienionej 
w kolumnie 41p. 5 pkt 2 lit. a) załącznika nr 1 jest 
przedstawienie przy odprawie celnej oryginal
nych dokumentów wystawionych przez produ
centa zagranicznego." , 

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 
2 i 3 otrzymują brzmienie: 

Stawka podatku obrotowego 
Lp. dział, Nazwa grupy towarów (towaru) w % wartości celnej 

sekcja powiększonej o cło 

1 2 3 4 

5 " ex 2710 00 2) Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, z wyjąt- 190 
kiem paliw do silników lotniczych nie mniej niż 7,1 mln zł/t 
z czego: 

a) etylina 94 zakupiona bezpośrednio u producentów za- 180 
granicznych nie mniej niż 6,7 mln zł/t 

b) benzyny bezołowiowe 170 
nie mniej niż 6,5 mln zł/t 

ex 2710 00 3) Oleje napędowe do silników, oleje opałowe lekkie i inne 85 
nie mniej niż 3A mln zł/t" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 1993 r. 
Minister Finansów: J. Osiatyński 


