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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 30 marca 1990 r. 

w sprawie opodatkowania pódatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, 
osiąganych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 
191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 
74, poz. 443) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się tabelę stawek podatku obrotowego 
od obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytuso
wych, osiąganych przez osoby f izyczne i osoby prawne nie 
będące jednostkami gospodarki uspołecznionej , stanowiącą 
załącznik do zarządzenia. 

2. Stawki podatku obrotowego ustalone w załączniku 
do zarządzenia dotyczą obrotów ze sprzedaży spirytusu 
i wyrobów spirytusowych produkowanych w kraju i pocho
dzących z importu, z wyjątkIem wypadków, gdy podatek 
obrotowy został pobrany zgodnie z odrębnymi przepisami 
przez urzędy celne. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 
1990 r. 

Minister Finansów: w z. M. Dąbrowski 

Załącznik do zarządzenia Ministra Finan
sów z dnia 30 marca 1990 r. (poz. 104) 

TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD OBROTÓW ZE SPRZEDAŻY SPIRYTUSU I WYROBÓW 
SPIRYTUSOWYCH, OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE NIE BĘDĄCE 

JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ 

Symbol 
Poz. Systematycznego 

wykazu wyrobów 

1 2 

1 

2441 

2442 

\ 

2444-1 

2449-3 

2444-2 

2 2443 

3 2449-4 

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

3" 

Spirytus 

1) surowy 

2) rektyfikowany 
- Z tego importowany 

3) odwodniony 

4) porektyfikacyjny 

5) skażony butelkowany (denaturat) 

Wyroby spirytusowe czyste i gatunkowe 

w tym: 
1) importowane 

z czego: 
koniaki, winiaki, brandy, whisky, rumy, likiery, kremy i gin 

2) wyroby spirytusowe koszerne: 
a) Passover Slivovitz 70° 
b) Nissovka 50° 
c) Travka, Żytniovka i Excite 40° 

Półprodukty do wódek gatunkowych 

105 
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 27 marca 1990 r. 

Stawka podatku 
obrotowego w % 
wartości sprzedaży 

4 

94 

.. 90 
95 

89 

92 

20 

80 

95 

75 

67 
70 
66 

60 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów . i komisji 
orzecznictwa do spraw wykroczeń. 

Na podstawie art. 20 ·§ 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
o ustroju kolegiów do spraw wykroczań (Dz. U. Nr 12, poz. 
118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312~ z 1974 r. Nr 24, poz. 142, 
z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291 i z 1989 r. Nr 
35, poz. 192) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrtnych 
z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania za 
udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do 

spraw wykroczeń (Monitor Polski Nr 24, poz. 191) 
w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w pkt 1 kwotę " 1400 zł" zastępuje się kwotą" 7200 zł", 
2) w pkt 2 kwotę ,,900 zł" zastępuje się kwotą ,,5400 zł", 

3) w pkt 3 kwotę" 1200 zł" zastępuje się kwotą ,,6600 zł". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 kwietnia 1990 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. H. Dankowski 

l' 


