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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 1995 r.
w sprawie szczególnego trybu zbycia niektórych akcji Banku
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca
1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.
U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz.
480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685),
wzwiązku z art. 86 6 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.
-Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr72, poz. 359, z 1993 r.
Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r.
Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. Nr 4, poz.
18) zarządza się, co następuje:

Gdańskiego

S.A.

niż 6 452 348 akcji Banku Gdańskiego S.A. w Gdańsku
(słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa t ysiące trzysta czterdzieści osiem), na podstawie których

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane
będą papiery wartośc i owe w związku z akcjami wyemitowanymi przez Bank Gdański S.A.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 1. Zezwala się Ministrowi Finansów na zbycie bankowi nowojorskiemu (The Bank ot New York) nie więcej

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 listopada 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 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) zarządza się , co następuje:

§ 1. Ustala się tabele stawek podatku akcyzowego,
stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia, dla wy-

robów akcyzowych produkowanych w kraju oraz importowanych, wymienionych w pozycjach 2-12, 14-

-16,18 i 20 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 produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu
spirytusu i wyrobów spirytusowych (SWW: 244), wyrobów winiarskich (SWW: 247) oraz piwa (SWW: 2483).
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2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku stwierdzenia nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów:
1) przed powstaniem obowiązku podatkowego w po-

datku akcyzowym,
2) w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zuży

cia lub przewozu spirytusu nabytego po cenie niż
szej od określonej w odrębnych przepisach najwyż 
szej urzędowej ceny zbytu.

3. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów stosuje się najwyższą stawkę podatku akcyzowego, ustaloną dla wyrobu akcyzowego wytworzonego przez producenta, u którego powstały te ubytki lub
niedobory.
4. Do nadmiernych ubytków lub niedoborów spirytusu nabytego po cenie niższej od najwyższej ceny urzę
dowej stosuje się stawkę podatku akcyzowego w wysokości różnicy między najwyższą ceną urzędową, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, a ceną nabycia pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków wyrobów winiarskich pomniejsza się o podatek akcyzowy
zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytworzenia
wyrobów winiarskich i podatek akcyzowy pobrany
przez urzędy celne od tych surowców.
§ 3. W przypadku gdy producent oddaje wyrób akcyzowy 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 pomieszczenia producenta przyjmuje się datę odbioru paliw potwierdzoną pisemnym protokołem komisyjnego przyjęcia paliwa przez odbiorcę.
§ 5. 1. Zwalnia się od podatku akcyzowego:

1) opakowania z tworzyw sztucznych dla środkówfarma
ceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105,
poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211),
2) opakowania z tworzyw sztucznych produkowane
przez zakłady pracy chronionej,
3)

odzież futrzaną

i inne wyroby futrzarskie wytworzone z wyprawionych skór zwierząt szlachetnych, za kupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od których podatek ten został pobrany
przez urząd celny,

4) rozlew piwa zakupionego po cenach zawierających
podatek akcyzowy lub od których podatek ten został
pobrany przez urząd celny,
5) rozlew importowanych wódek gatu nkowych, od których podatek ten został pobrany przez urząd celny,
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6) wyroby akcyzowe sprzedawane do wolnych obszarów celnych, umiejscowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, z przeznaczeniem do odprzedaży podróżnym.

2. Podatnicy, którzy przed
niarskich:

sprzedażą

wyrobów wi-

1) dokonują ich rozlewu,
2) poddają je leżakowaniu , kupażowaniu, tzn. miesza-

niu win w celu osiągnięcia właściwych efektów barwy, smaku i aromatu, dosładzaniu, doprawianiu nalewką ziołową, nasycaniu dwutlenkiem węgla, podbarwianiu karmelem, doalkoholizowaniu lub maderyzacji, tzn. przyspieszeniu procesu dojrzewania
wina przez zastosowanie oddziaływania termicznego,
mogą obniżyć

podatek akcyzowy należny od sprzedatych wyrobów o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych wyrobów winiarskich i podatek
akcyzowy pobrany przez urzędy celne od surowców
winiarskich.
ży

3. W przypadku sprzedaży wyrobów wymienionych
w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, podatek akcyzowy należny od tych wyrobów obniża się o podatek
akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytwarzania materiałów zaliczanych według 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 surowców oraz podatek akcyzowy pobrany przez urzędy celne
od tych surowców.
§ 6. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży wódek
gatunkowych obniża się o podatek akcyzowy pobrany
przez urzędy celne od napojów alkoholowych otrzymanych przez destylację wina z winogron lub wytłoków
z winogron oraz złożonych preparatów i koncentratów
alkoholowych, zakupionych z przeznaczeniem do produkcji tych wódek.
§ 7. 1. Zwalnia się od podatku akcyzowego opakowania z tworzyw sztucznych wytwarzane w całości z następujących surowców:

1) polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) - w
powiadającej 90%,
2)

części

od-

poliwęglanu

(PC), polistyrenu (PS), politereftalanu
etylenu (PET) -w części odpowiadającej 80%

kwoty podatku obliczonego według stawek
nych w załącznikach do rozporządzenia.

określo 

2. Zwolnienia od podatku akcyzowego dla opa kowań z tworzyw sztucznych importowanych stosu je się w przypadku, gdy importer przedstawi w urzę
dzie celnym dokument stwierdzający, że opakowania

te zostały wytworzol"e z surowców wymienionych
w ust. 1.
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§ 8. Stawki podatku akcyzowego określone w poz.

15 pkt 1-3
się

z a tącznika

nr 1 do

rozporządzenia obniża

o:
sprzedaży piwa w
roku podatkowym,

1) 0,10 ztll przy
w

każdym

i lości

do 20 000 hl

2) 0,06 zt/l przy sprzedaży piwa w ilości powyżej
20000 hl do 200000 hl w każdym roku podatkowym ,
sprzedaży piwa w pojemnikach cylin drycznych ze stali nierdzewnej wykonanych wedtug
norm "EURO" lub " DIN " z wbudowanym zaworem
typu "Fit ing" , dostosO\iJanych do sterylnego mycia
i napetniania (pojemniki KEG i KEG+).

3) 0,11 ztll przy

§ 9. W przypadku:

1) zlecenia wykonania wyrobu akcyzowego, podatnikiem podatku akcyzowego jest zlecen iobiorca ; jeże
li stawka podatku akcyzowego zostata wyrażona
wformie procentowej, zleceniobiorca oblicza poda tek od wartości wyrobu akcyzowego, obl iczonej na
podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej
miejscowości lub na danym rynku w dniu wykona nia świadczenia, zmniejszonych o podatek od towa rów i ustug,
2) ustalenia, na podstawie odrębnych przepisów, sta wek podatku akcyzowego od spirytusu w formie
różn i cy cen lub jej części, podatnikiem jest podmiot,
u którego ró ż nice te powstaty,
3) gdy producent opakowań z tworzyw sztucznych zu żywa je do pakowania (rozlewania) wyrobów gotowych, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w momentach określonych wart. 6
ust. 1 i 4 ustawy,
4) importu towarów w opakowaniach z twórzyw
sztucznych, wymienionych w poz. 27 zatącznika nr 2
do rozporządzenia, podatek akcyzowy od tych opakowań jest ptacony wedtug zasad i w term inach
określonych wart. 11 i 12 ustawy.

10. 1. Podatnikam i podatku akcyzowego są rówosoby f izyczne, jednostki organizacyjne nie mające
osobowośc i prawnej oraz osoby prawne posiadające
importowane wyroby akcyzowe, od których nie pobra no podatku akcyzowego.
§

nież

2. Obowiązek podatkowy dla podatników, o których
mowa w ust. 1, powstaje z chwilą nabycia wyrobów
podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
3. W przypadku gdy stawka podatku zostata wyrażo 
na w formie procentowej podatnicy, o których mowa
w ust. 1, obliczają podatek od wartośc i wyrobu akcyzowego, obliczonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku
w dniu nabycia wyrobu.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób fizycznych nabywających wyroby akcyzowe na wtasne cele
konsumpcyjne .
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11. Podatnikami podatku akcyzowego są róworgany likwidacyjne, wymienione w rozporzą 
dzeniu Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w spra wie zbywania niektórych ruchomości stanowiących
wtasnoś ć 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 wedtug stawek wtaściwych dla sprzedaży
poszczególnych wyrobów akcyzowych, z tym że
w przypadku sprzedaży wyrobów spirytusowych
i spirytusu stosuje się stawkę wtaściwą dla spirytusu
butelkowanego .
§

nież

§ 12. W przypadku gdy podatnik dokonuje sprzeda oleju napędowego do silników szybkoobrotowych
armatorom rybotówstwa morskiego wedtug zasad
określonych odrębnie przez Min istra Transportu i Gospodarki Morskiej, podatnik t en może zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 i 2 ustawy,
o kwotę 418,80 ztlt.
ży

§ 13. 1. W przypadku gdy eksportowany wyrób akcyzowy zostat nabyty po cenach zawierających podatek
akcyzowy, kwota tego podatku u eksportera zwiększa
podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 i 2
ustawy; dotyczy to również podatku akcyzowego zawartego w cenach surowców i materiatów zużytych do
wytworzenia wyeksportowanych towarów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypad ku eksportu wyrobu akcyzowego, od którego podatek
akcyzowy zostat pobrany przez urząd celny.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą eksportu wyrobów
akcyzowych oznaczonych znakami skarbowymi akcyzy.
nabywający paliwo lotnicze mogą
podatek naliczony, o którym mowa wart. 19
ust. 1 i 2 ustawy, o kwot ę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu oraz o kwotę podatku akcyzowego
pobranego przez urzędy celne od paliw zużytych do napędu silników stosowanych w środkach transportu lotniczego .

§

14. Podatnicy

zwiększyć

§ 15. Podatn icy nabywający wyroby wymienione
w poz. 7 zatącznika nr 1 do rozporządzenia , z przeznaczeniem do ich chemicznego przerobu, mogą zwiększyć
podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 i 2
ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach tych wyrobów.
§ 16. Podatnicy importujący wyroby akcyzowe wymienione w poz. 1 zatącznika nr 6 do ustawy z przeznaczen iem do ich chemicznego przerobu w procesie pirolizy, mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa
wart. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego
pobranego przez urzędy celne.
§ 17. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy jest
sprzedawany podróżnym na pasażerskich statkach petnomorskich, promach pasażersko-samochodowych
i w samolotach , obstugujących linie międzynarodowe,
kwota podatku akcyzowego zwiększa podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

-
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyrobów akcyzowych, podawanych pasażerom statków peł
nomorskich, promów pasażersko-samochodowych
i samolotów, obsługujących linie międzynarodowe.

go w formie różnicy cen od spirytusu surowego lub spirytusu o obniżonej jakości, obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania tych spirytusów do
przerobu; przepis § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 18. Podatnicy uiszczają podatek akcyzowy od wyrobów wytwarzanych w kraju za okresy miesięczne
w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, na
rachunek właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeże 
niem § 19,20 i 21.

§ 21. 1. Podatnicy podejmujący działalność w zakresie wytwarzania wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 19 ust. 1, rozliczają podatek akcyzowy za okres
dwóch miesięcy kalendarzowych od dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu wyłącznie
za okresy miesięczne. Obowiązek dokonywania wstęp
nych wpłat dziennych powstaje w pierwszym dniu trzeciego miesiąca kalendarzowego od dokonania po raz
pierwszy czynności podlegającej opodatkowaniu.

§ 19. 1. Podatnicy wytwarzający wyroby akcyzowe
określone

w poz. 1, 2, 13, 15 i 17 załącznika nr 6 do ustapodatek akcyzowy:

wy

uiszczają

1)

wstępnie

2) za okresy

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wznowienia wytwarzania wyrobów akcyzowych,
o których mowa w § 19 ust. 1, zawieszonego na okres
dłuższy niż trzy miesiące.

- za okresy dzienne,
miesięczne.

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

stawka %

= ~x 100

gdzie:
PA -

oznacza kwotę podatku akcyzowego przypadają
cego do zapłaty w urzędzie skarbowym z miesiąca
poprzedzającego ostatni miesiąc rozliczeniowy,

Ws - oznacza wartość sprzedaży wyrobów akcyzowych, od których płacony jest podatek akcyzowy,
nie zawierającą podatku od towarów i usług z miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc rozliczeniowy.
3. Przy ustalaniu stawki procentowej, o której mowa
w ust. 2, nie uwzględnia się wyrobów akcyzowych, dla
których stawki podatku akcyzowego zostały wyrażone
w form ie różnicy cen.

§ 22. Wpłaty dzienne, o których mowa w § 19 ust. 1
pkt 1 i ust. 2, zmniejszane są o kwotę zaliczki na podatek
akcyzowy, zapłaconej za nabycie banderol podatkowych stosowanych na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli kwota zaliczki została zwrócona podatnikowi przez urząd skarbowy, kwota ta zwiększa podatek akcyzowy należny za miesiąc, w którym dokonano zwrotu.
§ 23. 1. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży wyrobów winiarskich obniża się o kwotę zaliczki na podatek akcyzowy zapłaconej za nabycie banderol, o których
mowa w § 22, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy różnica między kwotą należne
go podatku akcyzowego od sprzedażywyrobówwiniar
skich i kwotą zaliczek na nabycie banderol stanowi kwotę ujemną, kwota ta zwiększa podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Przepis § 22 stosuje

szonej o należny podatek od towarów i
stawki procentowej, wynikającej ze wzoru
go w ust. 2.

usług oraz
określone

5. Wpłaty kwot określonych zgodnie z ust. 4 powinny być dokonywane nie później niż do 25 dnia, licząc 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 następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek
podatkowy w tym podatku, z uwzględnieniem wstęp
nych wpłat dziennych.
§ 20. W przypadku gdy na podstawie odrębnych
przepisów producenci spirytusu i wyrobów spirytusowych obowiązani są do rozliczania podatku akcyzowe-

odpowiednio.

§ 24. Na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego zawartą w wartości sprzedaży towarów
wykazanych wtej fakturze.

4. Podatek za okresy dzienne stanowi iloczyn wartości sprzedaży w danym dniu wyrobów akcyzowych,
od których płacony jest podatek akcyzowy, pomniej-

się

§ 25. Tracą moc:

1)

rozporządzenie

Ministra Finansów z dnia 6 wrze1995 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U.
Nr 105, poz. 516), z wyjątkiem przepisu § 10 i stawek
podatku akcyzowego określonych w poz. 1 załączni
ka nr 1 i w poz. 8 załącznika nr 2, które tracą moc
z dniem 31 grudnia 1995 r.,

śnia

2)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
1995 r. w sprawie podatku akcyzowego od opakowań z tworzyw sztucznych (Dz. U. Nr 64, poz. 331).

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11
grudnia 1995 r., z wyjątkiem przepisów § 10,12,14 i 23
oraz stawek podatku akcyzowego określonych w poz. 1
załącznika nr 1 i w poz. 8 załącznika nr 2, które wchodzą
w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
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