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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 grudn ia 1996 r. 

w sprawie waloryzacji podstaw y opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry 
i salonach gier w automatach losowych. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 
1992 r. o grach losowych i za kładach wzajem nych 
(Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. 
Nr 98, poz. 472 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, 
poz. 621) zarządza się , co następuje : 

Podstawa opodatkowania 
za okresy dekadowe 

do 72.100 zł 

powyżej 72.100 zł do 144.200 zł 

powyżej 144.200 zł do 240.400 zł 

powyżej 240.400 zł do 360.600 zł 

powyżej 360.600 zł 

§ 1. Dokonuje się waloryzacji podstawy opodatko
wania w podatku od gier dla: 

1) gier prowadzonych w kasynach gry, jak następuje: 

Stawka podatku 

25% 

18.000 zł + 30% od kwoty powyżej 72.100 zł 

39.600 zł + 35% od kwoty powyżej 144.200 zł 

73.300 zł + 40% od kwoty powyżej 240.400 zł 

121.400 zł + 50% od kwoty powyżej 360.600 zł 

2) gier prowadzo nych w salonach gier w automatach losowych, jak następuje: 

Podstawa opodatkowan ia 
Stawka podatku 

za okresy dekadowe 

do 18.000 zł 30% 
powyżej 18.000 zł do 36.100 zł 5.400 zł + 40% od kwoty powyżej 18.000 zł 

powyżej 36.100 zł do 60.100 zł 12.600 zł + 50% od kwoty powyżej 36.100 zł 

powyżej 60.100 zł 24.600 zł + 60% od kwoty powyżej 60.100 zł 

§ 2. Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. 

Minister Finansów: w z. K. Ka licki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dn ia 23 grudnia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. 

Na podstawie art. 54 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, z 1995 r. 
Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. 
Nr 137, poz. 640) zarządza się, co następuje : 

§. 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
27 grudnia 1995 r. w sprawie wykazu towarów dla ce
lów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 154, poz. 798) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku nr 1: 

1) skreś la się pozycję towarową określoną kodem 
peN 0302 69 65 o i po pozycji określo nej kodem 
peN 0302 6961 o dodaje się pozycje określone ko
dami peN 0302 69 66 O, 0302 6967 O, 0302 69 68 o 
i 0302 69 69 o w brzmieni u: 


