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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 6 września 1995 r. 

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. Ustala się tabele stawek podatku akcyzowego, 
stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia, dla 
wyrobów akcyzowych produkowanych w kraju oraz 
importowanych, wymienionych w pozycjach 2-12, 
14-16 i 18 załącznika nr 6 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, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. 
Nr 44, poz. 231), zwanej dalej "ustawą". 

§ 2. 1. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków 
i zawinionych niedoborów wpłaca się w przypadku 
wystąpienia tych ubytków i niedoborów w czasie pro
dukcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewo
zu spirytusu i wyrobów spirytusowych (SWW: 244), 
wyrobów winiarskich (SWW: 247) oraz piwa (SWW: 
2483). 

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku stwierdze
nia nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów: 

1) przed powstaniem obowiązku podatkowego w po
datku akcyzowym, 

2) w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zu
życia lub przewozu spirytusu nabytego po cenie 

niższej od określonej w odrębnych przepisach naj
wyższej urzędowej ceny zbytu. 

3. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedo
borów stosuje się najwyższą stawkę podatku akcyzo
wego, ustaloną dla wyrobu akcyzowego wytworzone
go przez producenta, u którego powstały te ubytki lub 
niedobory. 

4. Do nadmiernych ubytków lub niedoborów spiry
tusu nabytego po cenie niższej od najwyższej ceny 
urzędowej stosuje się stawkę podatku akcyzowego 
w wysokości różnicy między najwyższą ceną urzędo
wą, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, a ce
ną nabycia pomniejszoną o podatek od towarów 
i usług, z zastrzeżeniem ust. ,3. 

5. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków 
wyrobów winiarskich pomniejsza się o podatek akcy
zowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wy
tworzenia wyrobów winiarskich i podatek akcyzowy 
pobrany przez urzędy celne od tych surowców. 

§ 3. W przypadku gdy producent oddaje wyrób akcy
zowy w odpłatne użytkowanie, obowiązek podatkowy 
w podatku akcyzowym powstaje nie później niż w dniu 
opuszczenia przez wyrób pomieszczenia producenta. 

§ 4. Przy sprzedaży paliw do silników przesyłanych 
do odbiorcy rurociągiem za datę opuszczenia po
mieszczenia producenta przyjmuje się datę odbioru 
paliw potwierdzoną pisemnym protokołem komisyj
nego przyjęcia paliwa przez odbiorcę. 
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§ 5. 1. Zwalnia się od podatku akcyzowego: 

1) odzież futrzaną i inne wyroby futrzarskie wytwo
rzone z wyprawionych skór zwierząt szlachetnych, 
zakupionych po cenach zawierających podatek ak
cyzowy lub od których podatek ten został pobrany 
przez urząd celny, 

2) rozlew piwa zakupionego po cenach zawierających 
podatek akcyzowy lub od których podatek ten zo
stał pobrany przez urząd celny, 

3) rozlew importowanych wódek gatunkowych, od 
których podatek ten został pobrany przez urząd 
celny, 

4) wyroby akcyzowe sprzedawane do wolnych ob
szarów celnych umiejscowionych na terenie lotni
czego, morskiego lub rzecznego przejścia granicz
nego, z przeznaczeniem do odprzedaży podróż
nym. 

2. Podatnicy, którzy przed sprzedażą wyrobów wi
niarskich: 

1) dokonują ich rozlewu, 

2) poddają je leżakowaniu, kupażowaniu, tzn. miesza
niu win w celu osiągnięcia właściwych efektów 
barwy, smaku i aromatu, dosładzaniu, doprawia
niu nalewką ziołową, nasycaniu dwutlenkiem wę
gla, podbarwianiu karmelem, doalkoholizowaniu 
lub maderyzacji, tzn. przyspieszeniu procesu doj
rzewania wina przez zastosowanie oddziaływania 
termicznego, 

mogą obniżyć podatek akcyzowy należny od sprze
daży tych wyrobów o podatek akcyzowy zawarty 
w cenach zakupu zużytych wyrobów winiarskich i po
datek akcyzowy pobrany przez urzędy celne od su
rowców winiarskich. 

3. W przypadku sprzedaży wyrobów wymienio
nych w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, poda
tek akcyzowy należny od tych wyrobów obniża się 
o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zuży
tych do ich wytwarzania materiałów zaliczanych we
dług Systematycznego wykazu wyrobów do grupy 
1324-4, -5, -9 oraz podatek akcyzowy pobrany przez 
urzędy celne od tych materiałów. 

4. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży soli 
(SWW: 1212) obniża się o podatek akcyzowy zawarty 
w cenach zakupu zużytych do jej wytwarzania surow
ców oraz podatek akcyzowy pobrany przez urzędy cel
ne od tych surowców. 

§ 6. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży wó
dek gatunkowych obniża się o podatek akcyzowy po
brany przez urzędy celne od napojów alkoholowych 
otrzymanych przez destylację wina z winogron lub wy
tłoków z winogron oraz złożonych preparatów i kon
centratów alkoholowych, zakupionych z przeznacze
niem do produkcji tych wódek. 

§ 7. Stawki podatku akcyzowego określone 
w poz. 14 pkt 1-3 załącznika nr 1 do rozporządzenia 
obniża się o: 

1) 0,10 zł/I przy sprzedaży piwa w ilości do 20.000 hl 
w każdym roku podatkowym, 

2) 0,06 zł/I przy sprzedaży piwa w ilości powyżej 
20.000 hl do 200.000 hl w każdym roku podatko
wym, 

3) 0,11 zł/I przy sprzedaży piwa w pojemnikach cylin
drycznych ze stali nierdzewnej, wykonanych we
dług norm "EURO" lub "DIN" z wbudowanym za
worem typu "Fiting", dostosowanych do sterylne
go mycia i napełniania (pojemniki KEG i KEG+). 

§ 8. W przypadku: 

1) zlecenia wykonania wyrobu akcyzowego, podatni
kiem podatku akcyzowego jest zleceniobiorca; je
żeli stawka podatku akcyzowego została wyrażona 
w formie procentowej, zleceniobiorca oblicza po
datek od wartości wyrobu akcyzowego, obliczonej 
na podstawie przeciętnych cen stosowanych w da
nej miejscowości lub na danym rynku w dniu wy
konania świadczenia, zmniejszonych o podatek od 
towarów i usług, 

2) ustalenia, na podstawie odrębnych przepisów, sta
wek podatku akcyzowego od spirytusu w formie 
różnicy cen lub jej części, podatnikiem jest pod
miot, u którego różnice te powstały. 

§ 9. Podatnikami podatku akcyzowego są również 
organy likwidacyjne, wymienione w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie zby
wania niektórych ruchomości stanowiących własność 
Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy 
administracji państwowej na podstawie przepisów 
szczególnych (Dz. U. Nr 9, poz. 41 i z 1984 r. Nr 14, poz. 
61); organy te uiszczają podatek akcyzowy według sta
wek właściwych dla sprzedaży poszczególnych wyro
bów akcyzowych, z tym że w przypadku sprzedaży wy
robów spirytusowych i spirytusu stosuje się stawkę 
właściwą dla spirytusu butelkowanego. 

§ 10. W przypadku gdy podatnik dokonuje sprze
daży oleju napędowego do silników szybkoobroto
wych armatorom rybołówstwa morskiego według za
sad określonych odrębnie przez Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej, podatnik ten może zwiększyć 
podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 i 2 
ustawy, o kwotę 410 zł/t. 

§ 11. 1. W przypadku gdy eksportowany wyrób ak
cyzowy został nabyty po cenach zawierających poda
tek akcyzowy, kwota tego podatku u eksportera zwięk
sza podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 
i 2 ustawy; dotyczy to również podatku akcyzowego 
zawartego w cenach surowców i materiałów zużytych 
do wytworzenia wyeksportowanych towarów. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy
padku eksportu wyrobu akcyzowego, od którego po
datek akcyzowy został pobrany przez urząd celny. 
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3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą eksportu wyrobów 
akcyzowych oznaczonych znakami skarbowymi akcyzy. 

§ 12. Podatnicy nabywający wyroby wymienione 
w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z przezna
czeniem do ich chemicznego przerobu, mogą zwięk
szyć podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 
ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawar
tego w cenach tych wyrobów. 

§ 13. Podatnicy importujący wyroby akcyzowe wy
mienione w poz. 1 załącznika nr 6 do ustawy z przezna
czeniem do ich chemicznego przerobu w procesie pi
rolizy mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym 
mowa wart. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku ak
cyzowego pobranego przez urzędy celne. 

§ 14. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy jest 
sprzedawany podróżnym na pasażerskich statkach 
pełnomorskich, promach pasażersko-samochodo
wych i w samolotach, obsługujących linie międzyna
rodowe, kwota podatku akcyzowego zwiększa poda
tek naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 i 2 usta
wy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyro
bów akcyzowych, podawanych pasażerom statków 
pełnomorskich, promów pasażersko-samochodowych 
i samolotów, obsługujących linie międzynarodowe. 

§ 15. Podatnicy uiszczają podatek akcyzowy od wy
robów wytwarzanych w kraju za okresy miesięczne 
w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po mie
siącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, 
na rachunek właściwego urzędu skarbowego, z za
strzeżeniem § 16, 18 i 19. 

§ 16. 1. Podatnicy wytwarzający wyroby akcyzowe 
określone w poz. 1, 2, 13, 15 i 17 załącznika nr 6 do 
ustawy uiszczają podatek akcyzowy: 

1) wstępnie - za okresy dzienne, 

2) za okresy miesięczne. 

2. Wpłaty dzienne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
są dokonywane przy zastosowaniu procentowej staw
ki obliczonej według następującego wzoru (z dokład
nością do 0,01%): 

gdzie: 

PA 
stawka % = -- x 100 

Ws 

PA - oznacza kwotę podatku akcyzowego przypada
jącego do zapłaty w urzędzie skarbowym z mie
siąca poprzedzającego ostatni miesiąc rozlicze
niowy, 

Ws - oznacza wartość sprzedaży wyrobów akcyzo
wych, od których płacony jest podatek akcyzo
wy, nie zawierającą podatku od towarów i usług 

z miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc roz
liczeniowy. 

3. Przy ustalaniu stawki procentowej, o której mo
wa w ust. 2, nie uwzględnia się wyrobów akcyzowych, 
dla których stawki podatku akcyzowego zostały wyra
żone w formie różnicy cen. 

4. Podatek za okresy dzienne stanowi iloczyn war
tości sprzedaży w danym dniu wyrobów akcyzowych, 
od których płacony jest podatek akcyzowy, pomniej
szonej o należny podatek od towarów i usług, oraz 
stawki procentowej, wynikającej ze wzoru określone
go w ust. 2. 

5. Wpłaty kwot określonych zgodnie z ust. 4 po
winny być dokonywane nie póżniej niż do 25 dnia, li
cząc od dnia następującego po dniu opuszczenia przez 
wyrób pomieszczenia producenta. 

6. Podatek akcyzowy jest rozliczany ostatecznie za 
okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca na
stępującego po miesiącu, w którym powstał obowią
zek podatkowy w tym podatku, z uwzględnieniem 
wstępnych wpłat dziennych. 

§ 17. W przypadku gdy na podstawie odrębnych 
przepisów producenci spirytusu i wyrobów spirytuso
wych obowiązani są do rozliczania podatku akcyzo
wego w formie różnicy cen od spirytusu surowego 
lub spirytusu o obniżonej jakości, obowiązek podat
kowy powstaje w momencie przekazania tych spirytu
sów do przerobu; przepis § 15 stosuje się odpowied
nio. 

§ 18. 1. Podatnicy podejmujący działalność w za
kresie wytwarzania wyrobów akcyzowych, o których 
mowa w § 16 ust. 1, rozliczają podatek" akcyzowy za 
okres dwóch miesięcy kalendarzowych od dokonania 
pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu wy
łącznie za okresy miesięczne. Obowiązek dokonywa
nia wstępnych wpłat dziennych powstaje w pierw
szym dniu trzeciego miesiąca kalendarzowego od do
konania po raz pierwszy czynności podlegającej opo
datkowaniu. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy
padku wznowienia wytwarzania wyrobów akcyzo
wych, o których mowa w § 16 ust. 1, zawieszonego na 
okres dłuższy niż trzy miesiące. 

§ 19. Wpłaty dzienne, o których mowa w § 16 ust. 
1 pkt 1 i ust. 2, zmniejszane są o kwotę zaliczki na po
datek akcyzowy, zapłaconej za nabycie banderol po
datkowych stosowanych na podstawie odrębnych 
przepisów. Jeżeli kwota zaliczki została zwrócona po
datnikowi przez urząd skarbowy, kwota ta zwiększa 
podatek akcyzowy należny za miesiąc, w którym doko
nano zwrotu. 

§ 20. Na żądanie nabywcy podatnik podatku akcy
zowego jest obowiązany określić w fakturze kwotę po-
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datku akcyzowego zawartą w wartości sprzedaży to
warów wykazanych w tej fakturze. 

zowego (Dz. U. Nr 125, poz. 611 oraz z 1995 r. Nr 28, 
poz. 145, Nr 92, poz. 456 i Nr 94, poz. 468). 

§ 21 . Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 28 października 1994 r. w sprawie podatku akcy-

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życ i e z dniem 14 
września 1995 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 

Załączniki do rozporządzenia M inistra Fi
nansów z dnia 6 września 1995 r. (poz. 516) 

Załącznik nr 1 

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH 
PRODUKOWANYCH W KRAJU 

Poz. 

1 

Symbol 
Systematyczne

go wykazu wyro
bów 

2 
0243 

2 0675-931 , -991 

3 0844-9 

4 1021 , 1022 

5 1055-1 

Nazwa grupy towarów (towaru) 

3 
Oleje smarowe i specjalne: 
1) oleje silnikowe, z wyjątkiem olejów DS-M do silników okręto

wych (SWW: 0243-135), olejów DS-H do silników okrętowych 
(SWW: 0243-136), olejów SC22 do silników okrętowych (SWW: 
0243-137), olejów do silników z zapłonem samoczynnym (wyso
koprężnych) pozostałych (SWW: 0243-139), olejów do silników 
lotniczych (SWW: 0243-14), olejów silnikowych pozostałych 
(SWW: 0243-19) oraz olejów do silników okrętowych określo-

nych przez Polską Normę PN-75C-96089/01 -04 jako Marinol typu 
CA,CB,CC, CD 

2) pozostałe, w tym także oleje siln ikowe wytwarzane z udzia łem 

komponentów uzyskiwanych z regeneracji zużytych olejów 
smarowych , w których udział komponentów z regeneracji 

Stawka podatku 
akcyzowego w % 
obrotu lub w zło
tych na jednost-

kę wyrobu 

4 

10 

w produkcie gotowym stanowi minimum 10% wolne od podatku 

Broń palna myśliwska, pistolety obronne na naboje gazowe 

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

Samochody osobowe ogólnego przeznaczenia oraz osobowe spe
cjalizowane: 

20 

15 
15 
15 
15 
15 

1) których cena jest wyższa od równowartośc i 7.000 ECU 10 
2) pozostałe wolne od podatku 

Jachty pełnomorskie: 
1) których cena jest wyższa od równowartości 2.400 ECU 20 
2) pozostałe wolne od podatku 
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1 2 

6 1153 

7 1212 

8 1324-4, -5, -9 

9 1761 

10 1829-13 

11 2215-2 

- 2505 -

3 
Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku: 
1) odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego, któ

rych cena jest wyższa od równowartości 750 ECU 
2) magnetowidy i odtwarzacze, których cena jest wyższa od rów

nowartości 350 ECU 
3) kamery wideo, których cena jest wyższa od równowartości 

Poz. 516 

4 

10 

10 

600 ECU 10 
4) zestawy sprzętu elektronicznego składające się z: 

a) odbiornika telewizyjnego i magnetowidu lub odtwarzacza, 
których cena jest wyższa od równowartości 1.100 ECU 10 

b) odbiornika telewizyjnego i kamery wideo, których cena jest 
wyższa od równowartości 1.350 ECU 10 

c) odbiornika telewizyjnego, magnetowidu lub odtwarzacza i ka
mery wideo, których cena jest wyższa od równowartości 

1.700 ECU 10 
5) zestawy do odbioru programów satelitarnych oraz poszczególne 

części składowe tych zestawów 10 
6) pozostały wolny od podatku 

Sól: 
1) sól warzona zwykła (SWW: 1212-111) 
2) sól warzona jodowana (SWW: 1212-112, -122) 
3) sól kamienna zwykła (SWW: 1212-211) 
4) sól kamienna z mikroelementami (SWW: 1212-232) 
5) pozostała 

Środki upiększające i wyroby perfumeryjne oraz wyroby kosme-

15 
7 
15 
7 

wolna od podatku 

tyczne i perfumeryjne (bez ziołowych) pozostałe 20 

Zapałki 0,06 zł/1000 szt. 

Karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci 25 

Skóry futrzane zwierząt szlachetnych wyprawione: 
1) norek, lisów, piżmaków, kun, tchórzy, tchórzofretek i fretek 20 
2) pozostałe wolne od podatku 

12 2233, 2234, 2239 Odzież futrzana i inne wyroby futrzarskie : 
1) ze skór wymienionych w poz. 11 pkt 1 
2) pozostała 

13 247 Wyroby winiarskie: 
1) wina gronowe i gronowo-ziołowe 
2) wina owocowe 
3) miody pitne 
4) osady winiarskie 
5) pozostałe 

14 2483 Piwo: 
1) do 11 ,0° Big 
2) od 11,1 ° do 15,0° Big 
3) powyżej 15,0° Big 
4) piwo bezalkoholowe 

15 
wolna od podatku 

0,80 złll 
0,65 złll 
0,50 zł/I 

wolne od podatku 
0,65 złll 

0,54 złll 
0,60 zł/I 
0,92 złll 

5 
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1 2 3 4 

15 2519-7 Guma do żucia 20 

16 niezależnie od Łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i łodzie z dostosowaniem do sil -
symbolu SWW ników (drewniane, z tworzyw sztucznych i innych materiałów) , 

z wyłączeniem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych: 
1) których cena jest wyższa od równowartości 2.400 ECU 15 
2) pozostałe wolne od podatku 

17 Wyroby nie wymienione w poz. 1-16 wolne od podatku 

Objaśnienia: 

1. Zwolnienie od podatku olejów silnikowych wytwarzanych z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji zużytych 
olejów smarowych, o których mowa w poz. 1 pkt 2 tabeli, dotyczy producentów posiadających specjalistyczne instalacje 
do regeneracji olejów przepracowanych, składające się co najmniej z destylacji i rafinacji . 

2. Za cenę wyrobu, o której mowa w poz. 4, 5, 6 i 16 tabeli , uważa się cenę nie zawierającą podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowego. Podstawą ustalenia równowartości tej ceny w ECU jest kurs średni ogłoszony przez Narodowy 
Bank Polski z dnia sprzedaży wyrobu. 

Załącznik nr 2 

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH IMPORTOWANYCH TOWARÓW 

Stawka podatku 
akcyzowego w zł 

Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) na jednostkę wy-
robu lub w % 

podstawy opo-
datkowania * ) 

1 2 3 4 
1 1704 10 Guma do żucia, również pokryta cukrem 25 

ex 2106 90 91 O 
ex 2106 90 99 O 

2 ex 2202 90 Piwo bezalkoholowe 7 

3 220300 Piwo otrzymywane ze słodu 0,92 złl l 

4 2204 Wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi , 
moszcz winogronowy inny niż objęty pozycją nr 2009 0,80 złl l 

w tym: 
a) w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej 1,32 złl l 

b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj . 12,70 złl l 

5 2205 Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami 
lub substancjami aromatycznymi 0,80 złl l 

w tym: 
a) w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej 1,32 złll 
b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj . 12,00 złll 
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6 220600 

7 2501 0091 O 
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3 
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 
wtym: 
a) w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej 
b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. 

Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi 

8 ex 2710 00 87 O Oleje silnikowe 

9 330300 

10 ex 3304 

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 

Poz. 516 

4 

0,65 zł/I 

1,32 zł/I 
12,70 zł/I 

20 

15 

25 

symbolu 33049900 O 25 

11 ex 3506 99 00 O Kleje do rzęs i peruk 

12 36050000 O Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne z pozycji nr 3604 

13 ex 4302 

14 ex 4303 

Garbowane lub wykończone skóry futerkowe (łącznie z łbami, ogo
nami, łapami i innymi kawałkami lub ścinkami), nawet połączone 
(bez dodatku z innych materiałów), z wyjątkiem króliczych i 
zajęczych, z owiec i jagniąt, z jagniąt astrachańskich, sze
rokoogonowych karakułowych, perskich i podobnych jagniąt 

indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, z wydr mors
kich lub nutrii 

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 

indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, z wydr mors
kich lub nutrii 

15 8521 1031 O Kamery wideo, których wartość celna jest wyższa od 
równowartości 600 ECU 

16 ex 8521 1039 O Magnetowidy i odtwarzacze, których wartość celna jest wyższa od 

25 

0,06zł/1000 szt. 

25 

20 

15 

równowartości 350 ECU 15 

17 ex 8528 Odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego (bar
wne), których wartość celna jest wyższa od równowartości 750 
ECU 15 

18 ex 8528 Zestawy sprzętu elektronicznego: 
1) odbiornika telewizyjnego i magnetowidu lub odtwarzacza, jeżeli 

wartość celna zestawu jest wyższa od równowartości 1.100 ECU 15 
2) odbiornika telewizyjnego i kamery wideo, jeżeli wartość celna 

zestawu jest wyższa od równowartości 1.350 ECU 15 
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19 niezależnie od 
kodu PCN 

20 ex 8703 

21 ex 8903 

22 ex 9303 

23 ex 9304 00 00 O 

24 ex 9504 40 00 O 

25 ex 9504 

26 niezależnie od 
kodu PCN 

- 2508 -

3 
3) odbiornika telewizyjnego, magnetowidu lub odtwarzacza i 

kamery wideo, jeżeli wartość celna zestawu jest wyższa od 
równowartości 1.700 ECU 

Zestawy do odbioru programów satelitarnych oraz poszczególne 
częśc i składowe tych zestawów 

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechan iczne przeznaczone 
zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją 8702), 
łącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samo
chodami 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 specjal istyczne obiektów działalności rozrywkowej: 
1) rulety wraz ze stoła mi do rulety 
2) automaty hazardowe 
3) stoły do gry w ka rty 
4) maszyny i urządzen i a losujące 

5) elektroniczne maszyny i urządzenia do gry 

Zestawy zawierające preparaty do upiększania i makij ażu oraz 
preparaty do pielęgnacji skóry, wym ienione w poz. 9 i 10 

Poz. 516 

4 

15 

15 

15 

25 

25 

25 

30 

20 
20 
20 
20 
20 

25 

27 Pozostałe towary nie wymienione w poz. 1-26 wolne od podatku 

Objaśnienia : 

ex - zam ieszczony przy kodzie peN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest usta lana 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 towa rów i u słu g 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). 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załącznik i można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydzia le Wydaw nictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińs ka 69n l , 02-903 Warszawa P-l . 

Reklamacje z powodu ni edo ręcze ni a poszczególnych numerów zg łaszać na l eży na pi śm ie do Wydzia ł u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego 
U rzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69n l , 02-903 Warszawa, P-l , do 15 dni po otrzymaniu następnego ko lejnego numeru . 

o w szelk ich zm ianach nazw y prenumerato ra lub ad resu prosimy n iezwłocznie i nformować na p iśmi e Wydział Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Min istrów. 
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