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Załącznik do rozporządzen ia Rady Mini
strów z dnia 8 sierpnia 1995 r. (poz. 467) 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 

Kategoria 
Kwota w złotych 

zaszeregowania 

I 270 - 290 
II 275 - 310 
III 280 - 330 
IV 285 - 350 
V 290 - 370 
VI 295 - 400 
VII 300 - 430 
VIII 305 - 460 
IX 310 - 490 
X 315 - 520 
XI 320 - 560 
XII 325 - 600 
XIII 330 - 640 
XIV 340 - 680 
XV 350 -720 
XVI 360 -760 
XVII 370 - 800 
XVIII 390 - 850 
XIX 410 - 900 
XX 430 - 950 
XXI 450 -1.000 
XXII 500 - 1.100 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 9 sierpnia 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. 

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 
35 ust: 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz 
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat
ku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. 
U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, 
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 
października 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego 
(Dz. U. Nr 125, poz. 611, z 1995 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 
92, poz. 456) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Do nadmiernych ubytków lub niedoborów spi

rytusu, nabytego po cenie niźszej od najwyźszej 
ceny urzędowej, stosuje się stawkę podatku ak
cyzowego w wysokości różnicy między najwyż
szą ceną urzędową, pomniejszoną o podatek od 
towarów i usług, a ceną nabycia pomniejszoną 
o podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem 
ust. 3."; 

2) w § 5: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 4, 
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży so
li (SWW 1212) obniża się o podatek akcyzowy 
zawarty w cenach zakupu zużytych do jej wy-

twarzania surowców oraz podatek akcyzowy 
pobrany przez urzędy celne od tych surow
ców."; 

3) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Wpłaty kwot określonych zgodnie z ust. 3 po

winny być dokonywane nie później niż do 25 
dnia, licząc od dnia następującego po dniu 
opuszczenia przez wyrób pomieszczenia produ
centa."; 

4) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu: 
,,§ 19a. Na żądanie nabywcy podatnik podatku ak

cyzowego jest obowiązany określić w fak
turze kwotę podatku akcyzowego zawartą 
w wartości sprzedaży towarów wykaza
nych w tej fakturze."; 

5) w załączniku nr 1: 
a) w poz. 9 w kolumnie 4 stawkę ,,0,05 zł/1000 szt." 

zastępuje się stawką ,,0,06 zł/1000 szt.", 
b) w poz. 13 w pkt 1 w kolumnie 4 stawkę 

,,0,75 zł/I" zastępuje się stawką ,,0,80 zł/I", 
c) w poz. 14 w pkt 1 w kolumnie 4 stawkę 

,,0,52 zł/I" zastępuje się stawką ,,0,54 zł/I", 
d) w poz. 14 w pkt 2 w kolumnie 4 stawkę 

,,0,58 zł/I" zastępuje się stawką ,,0,60 zł/I", 
e) w poz. 14 w pkt 3 w kolumnie 4 stawkę 

,,0,90 zł/I" zastępuje się stawką ,,0,92 zł/I"; 

6) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w za
łączniku do niniejszego rozporządzenia . 
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że stawki podatku ak
cyzowego ustalone w załączniku do niniejszego rozpo-

rządzenia w poz. 4b i 5b wchodzą w życie z dniem 21 
sierpnia 1995 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 9 sierpnia 1995 r. (poz. 
468) 

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH IMPORTOWANYCH TOWARÓW 

Poz. Kod PCN 

1 2 
1 1704 10 

ex2106 90 91 O 
ex2106 90 9901 

2 ex220290 

3 220300 

4 2204 

220421 
220421 90 O 
22042990 O 

5 2205 

2205 10 
2205 1090 O 
22059090 O 

6 220600 

7 250100910 

8 ex2710 00 87 O 

9 330300 

10 ex3304 

11 ex3506 99 00 O 

12 36050000 O 

13 ex4302 

Nazwa grupy towarów (towaru) 

3 
Guma do żucia, również pokryta cukrem 

Piwo bezalkoholowe 

Piwo otrzymywane ze słodu 

Wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi, 
moszcz winogronowy inny niż objęty pozycją nr 2009 
w tym: 
a) w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej 
b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. 

Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami 
lub substancjami aromatycznymi 
wtym: 
a) w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej 
b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj. 

Pozostałe napoje fermentowane (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i 
miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki 
napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych nie 
wymienione ani nie włączone gdzie indziej 
w tym: 
w pojemnikach zwierających 2 I lub mniej 

Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi 

Oleje silnikowe 

Perfumy i wody toaletowe 

Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji 
skóry (z wyjątkiem leków), łącznie z preparatami do opalania, do 
manicure i pedicure, z wyłączeniem towarów o symbolu 33049900 O 

Kleje do rzęs i peruk 

Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne z pozycji nr 3604 

Garbowane lub wykończone skóry futerkowe (łącznie z łbami, ogona
mi, łapami i innymi kawałkami lub ścinkami), nawet połączone (bez 
dodatku z innych materiałów), z wyjątkiem króliczych i zajęczych, z 

Stawka podat
ku akcyzowe

go w zł na jed
nostkę wyrobu 
lub w % pod-
stawy opo

datkowania*) 

4 

25 

7 

0,92 zł/I 

0,80 zł/I 

1,32 zł/I 
12,70 zł/I 

0,80 zł/I 

1,32 zł/I 
12,00 zł/I 

0,65 zł/I 

1,32 zł/I 

20 

15 

25 

25 

25 

0,06 zł/1000 szt. 
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2 

14 ex4303 

15 8521 1031 O 

16 ex8521 1039 O 

17 ex8528 

18 ex8528 

19 niezależnie od 
kodu PCN 

20 ex8703 

21 ex8903 

22 ex9303 

23 ex9304 00 00 O 

24 ex9504 40 00 O 

25 ex9504 

26 niezależnie od 
kodu PCN 

27 

Objaśnienia: 

- 2331 -

3 

owiec I Jagniąt , z jagniąt astrachańskich, szerokoogonowych 
karakułowych, perskich i podobnych jagniąt indyjskich, chińskich, 

Poz. 468 

4 

mongolskich lub tybetańskich, z wydr morskich lub nutrii 25 

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby 
futrzarskie - z wyjątkiem wytworzonych ze skór króliczych i 
zajęczych , z owiec i jagniąt, z jagniąt astrachańskich, sze
rokoogonowych karakułowych, perskich i podobnych jagniąt indyjs-
kich, chińskich , mongolskich lub tybetańskich, z wydr morskich lub 
nutrii 

Kamery wideo, których wartość celna jest wyższa od równowartości 
600 ECU 

Magnetowidy i odtwarzacze, których wartość celna jest wyższa od 
równowartości 350 ECU 

Odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego (barwne), 
których wartość celna jest wyższa od równowartości 750 ECU 

Zestawy sprzętu elektronicznego: 
1) odbiornika telewizyjnego i magnetowidu lub odtwarzacza, jeżeli 

wartość celna zestawu jest wyższa od równowartości 1.100 ECU 
2) odbiornika telewizyjnego i kamery wideo, jeżeli wartość celna 

zestawu jest wyższa od równowartości 1.350 ECU 
3) odbiornika telewizyjnego, mai netowidu lub odtwarzacza i kamery 

wideo, jeżeli wartość celna ze tawu jest wyższa od równowartości 
1.700 ECU 

Zestawy do odbioru programów satelitarnych oraz poszczególne 
części składowe tych zestawów 

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone 
zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją 8702), łącznie z 
samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami 
wyścigowymi, których wartość celna jest wyższa od równowartości 
7.000 ECU 

Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe, 
których wartość celna jest wyższa od równowartości 2.400 ECU 

Broń myśliwska 

Broń gazowa 

Karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci 

Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej: 
1) rulety wraz ze stołami do rulety 
2) automaty hazardowe 
3) stoły do gry w karty 
4) maszyny i urządzenia losujące 
5) elektron iczne maszyny i urządzenia do gry 

Zestawy zawierające preparaty do upiększania i makijażu oraz 
preparaty do pielęgnacji skóry, wymienione w poz. 9 i 10 

Pozostałe towary nie wymienione w poz. 1-26 

20 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

25 

25 

25 

30 

20 
20 
20 
20 
20 

25 

wolne od 
podatku 

ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalana tylko dla niektórych 
towarów objętych danym kodem; określonych w kolumnie 3. 

*) - określonej wart. 36 ust. 2 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, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz 
z 1995 r. Nr 44, poz. 231). 




