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Spółki 

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka
-Ruch" (RSW) zawarła 21 umów spółek, wnosząc do nich 
kapitał 371 .430.000 zł i 200 mln zł aporte"i" O losach tych 
spółek zadecydowała ustawa z dnia 22 marca 1990 r. 
o likwidacji RSW, dzieląc je na dwie grupy: 

1) spółki powstałe po dniu 31 sierpnia 1989 r. - prze
znaczone do likwidacji (art. 1 ust. 2 ustawy). 

2) spółki powstałe przed dniem 31 sierpnia 1989 r., tj. 
spółki, w których udział RSW powinien być sprzedany 
w trybie art. 6 ust. 2 ustawy. 

Ad. 1 
RSW zawarła 5 umów spółek z ograniczoną odpowiedzial
nością po dniu 31 sierpnia 1989 r. Spółki te ulegają likwidacji 
z mocy art. 1 ust. 2 ustawy. Likwidacja spółek prowadzona 

jest według przepisów art. 262-277 Kodeksu handlowego 
(Dz. U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, 
z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 
13, poz. 95, z1988 r. Nr 41, poz. 326 oraz z 1990 r. Nr 17, poz. 
98 i Nr 51, poz. 298) . Po zakończeniu procesu likwidacji 
spółek majątek ich proporcjonalnie do liczby udZiałów powi
nien być przekazany na konto RSW. 

Ad. 2 

RSW zawarła 16 umów spółek przed 31 sierpnia 1989 r., tj. 
12 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 3 spółki akcyj
ne i 1 spółkę z udziałem kapitału zagranicznego (Spółka 
z.O.O. "Orbita" z udziałem kapitału radzieckiego). W tych 
spółkach rola Komisji Likwidacyjnej RSW sprowadza się do 
zbycia udziałów RSW w drodze przetargu nieograniczonego 
(art. 6 ust. 2 ustawy) . . 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 14 stycznia 1991 r. 

w sprawie opodatkow,ania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, 
osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

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 spirytusowych, 
osiąganych przez osoby fizyczne .oraz nie będące jedno
stkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości praw
nej, 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 po-

chodzących z importu, z wyjątkiem wypadków, gdy zgodnie 
z odrębnymi przepisami podatek obrotowy od spirytusu 
i wyrobów spirytusowych został pobrany przez urząd celny 
albo artykuły te zostały nabyte przez sprzedającego po 
cenach z podatkiem obrotowym. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 
marca 1990 r. w sprawie opodatkowania podatkiem ob
rotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytu~ 
sowych osiąganych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie 
będące jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor 
Polski Nr 13, poz. 104) . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: wz. A. Podsiad/o 

Załącznik do zarządzenia Ministra Finan
sów z dnia 14 stycznia 1991 r. (poz. 14) 

TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD OBROTÓW ZE SPRZEDAŻY SPIRYTUSU I WYROBÓW SPIRYTUSO
WYCH, OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ NIE BĘDĄCE JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZ

NIONEJ OSOBY PRAWNE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

Symbol Stawka podatku 
Poz. Systematycznego Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) obrotowego w % 

wykazu wyrobów wartości sprzedaży 

1 2 3 4 

1 Spirytus , 

2441 1 ) surowy 95*> 
w tym skażony środkami szczególnymi 32 

2442 2) rektyfikowany 93 
z tego: 
a) importowany 95 
b) ' skażony środkami szczególnymi 9 
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1 2 3 4 

2444-1 3) odwodniony 90 
w tym skażony środkami szczególnymi wolny od podatku 

2449-3 4) porektyfikacyjny 92 
w tym skażony środkami szczególnymi wolny od podatku 

2444-2 5) skażony środkiem ogólnym (denaturat) butelkowany 20 

2 Wyroby spirytusowe 
2443-1 1 ) czyste 82 

w tym: importowane 95 

2443-2 2) gatunkowe 80 
w tym: importowane 90 
z czego: 
koniaki, winiaki, brandy, whisky, rum, likiery, coctaile, kremy i gin 70 

3) koszerne 70 
w tym: 
N issovka 50° 73 

3 2449-5 Półprodukty do wódek 65 

*l W dostawach zaopatrzeniowych dla rektyfikacji w zakładach przemysiu spirytusowego nie stosuje się podatku obrotowego. 

15 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 8 stycznia 1991 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1990 r . 

W związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady M inistrów 
z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania 
niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych (Dz. 

U. Nr 28, poz. 162 i Nr 85, poz. 502) ogłasza się, iż przeciętne 
wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki, 
bez wypłat z zysku, wynosiło w grudniu 1990 r. 1 .454.386 zł. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycz~ego: F. Kubiczek 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 12 stycznia 1991 r. 

w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1990 r. 

Na podstawie art. 4 u~t . 6 ustawy z dnia 27 grudnia 
1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. 
(Dz. U. Nr 74, poz. 438 oraz z 1990 r. Nr 13, poz. 82 i Nr 56, 
poz. 324) ogłasza się, co następuje: 

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyj
nych w grudniu 1990 r. w stosunku do listopada 1990 r. 
wyniósł 5,9%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: F. Kubiczek 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/ 71, 00-979 Warszawa P-1 . 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69171. 
00-979 Warszawa. P-1. niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja: Biuro Prawne. 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3, P-29. 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa. ul. Powsińska 69/71. P-1, 
tel. 42-14-78 i 694-67 -50. teleks 825944 WW, telefaks 428222 i 22-428222. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakład m 1. Warszawa. ul. Tamka 3. 

Zam. 2003-1300-90. PL ISSN 0209-214X Cena 880 zł 




