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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 marca 1995 r. 

w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 
z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług. 

1. Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, 
poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 132, poz. 670) ogłasza się 
załączniki do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od 
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, 
poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 
132, poz. 670), z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej 
z zarządzenia nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statys
tycznego z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie Klasyfi
kacji wyrobów i usług (Dz. Urz. Głównego Urzędu 

Statystycznego Nr 24, poz. 132 i z 1994 r. Nr 5, poz. 52) 
w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-6 do obwiesz
czenia. 

2. Zmiana nomenklatury, o której mowa w ust. 1, nie 
powoduje zmian wysokości opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług po dniu 31 marca 1995 r. 

3. Wykazy określone w załącznikach do obwieszczenia 
stosuje się od dnia 1 kwietnia 1995 r. 

Minister Finansów: G. W. K%dko 
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Załączniki do obwieszczenia Ministra Fi
nansów z dnia 31 marca 1995 r. (poz. 
231) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ TOWAROW, KTORYCH SPRZEDAŻ JEST ZWOLNIONA OD PODATKU 

Symbol SWW 
2 

231 

2322 
233 

234 

2351 

2352 

2549-4 

2882 

40 

41 

42 

43 

Nazwa towaru (grupy towarów) 
3 

Produkty przemysłu mięsnego - część I, z wyłączeniem przetworów mięsnych i po
drobowych ze zwierząt rzeźnych oraz dziczyzny i królików (SWW: 2316, 2317) 

Produkty uboczne uboju i przetwórstwa mięsnego 

Wyroby przemysłu jajczarsko-drobiarskiego, z wyłączeniem konserw i wędlin drobiowych 
(SWW: 2332-1, -3 i -4) 

Produkty połowów i przetwory rybne, z wyłączeniem konserw i prezerw z ryb oraz innych 
surowców z połowów (SWW: 2347) 

Surowce mleczarskie 

Mleko z produkcji przemysłowej 

Miód pszczeli standaryzowany 

Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego atestowane przez krajowe komisje artystyczne 
i etnograficzne, z wyłączen iem wyrobów (SWW: 2882 -11 do -1 3) 

Produkty upraw polowych i łąkowych, z wyłączeniem produktów konsumpcyjnych roślin 
innych stref klimatycznych (SWW: 4035) 

Produkty ogrodnictwa, z wyłączeniem owoców południowych (SWW: 4133) 
Produkty hodowli 

Produkty gospodarki leśnej i łowieckiej 

Załącznik nr 2 

WYKAZ USŁUG, KTORYCH ŚWIADCZENIE JEST ZWOLNIONE OD PODATKU 

Symbol KWiU Nazwa usługi 
2 3 

01 .4 Usługi w zakresie rolnictwa, z wyjątkiem usług weterynaryjnych 

ex 01 .5 Usługi związane z łowiectwem 

02.02 Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna 

05.00.50 Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem 

41.00.20 Usługi w zakresie rozprowadzania wody 

ex 45.23.11 , Usługi wyłącznie w zakresie utrzymania ulic i placów miejskich 
ex 45.23.12, 
ex 45.23.15, 
ex 45.34.21, 
ex 63.21.25 




