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II. Dochody 8.582.482 15.072.521 

1. Składki od' rolników 963.323 1.286.300 
2. Dotacje z budżetu 7.499.991 13.708.800 
3. Różne dochody 119.168 77.421 

III Wydatki 7.749.032 15.543.594 

1. Emerytury i renty 7.103.663 13.722.330 
2. Zasiłki rodzinne 113.626 246.000 
3. Pozostałe zasiłki i świadczenia 353.164 990.431 
4. Rekompensaty 195 188 
5. Pozostałe wydatki 178.384 584.645 

IV Stan funduszu na koniec roku 936.529 465.456 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 20 grudnia 1991 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu 
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, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, 
poz. 44~ oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155) 
zarządza się, co następuje: 

nia 1991 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym 
obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, 
osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jędno
stkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowośc i praw
nej -(Monitor Polski Nr 17, poz. 113 i Nr 36, poz. 267), 
załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie: § 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 kwiet-

"TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD 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 

Symbol Syste- Stawka podatku 
Poz. matycznego Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) obrotowego ,wykazu w % obrotu wyrobów 

1 2 3 4 

1 Spirytus: 
2441 1 ) surowy 94,4 

w tym: skażony środkami szczególnymi 30,0 
2442 2) rektyfikowany 94,9 

w tym: skażony środkami szczególnymi 9,1 
2444-1 3) odwodniony 90,0 

w tym: skażony środkami szczególnymi wolny od podatku 
2449-3 4) porektyfikacyjny 92,0 

w tym: skażony środkami szczególnymi wolny od podatku 
2444-2 5) skażony środkiem ogólnym (denaturat) butelkowany 20,0 

2 Wyroby spirytusowe: 
2443-1 1 ) czyste 85,4 

w tym: spirytus butelkowany 87,6 
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2443-2 2) gatunkowe 84,4 
w tym: 

2443-2 a) koniaki, winiaki, brandy, whisky, rumy i giny 74,6 
2443-3 i -4 b) półsłodkie, słodkie i likiery 76,0 
2443-5 c) niskoprocentowe (do 25% mocy) 69,0 

z tego: kremy 48,0 
2443 3) koszerne 75,1 

w tym: Nissovka 50% 77,2 

3 2449-5 Półprodukty do wódek gatunkowych 60,0" 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 1992 r. Minister Finansów: L. Balcerowicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 17 grudnia 1991 r. 

w sprawie sposobu przeliczania emerytur i rent w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób 
fizycznych. 

Na podstawie art. 55 ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

. Nr 80, poz. 350 i Nr 1 00, poz. 442) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o: 

1) ustawie podatkowej - należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442), 

2) organie rentowym - należy przez to rozumieć organy 
rentowe: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministers
twa Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości , Po
licj i, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

3) kwocie bazowej - należy przez to rozumieć kwotę 
przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę 
ostatnio przeprowadzonej waloryzacji, 

4) ustawie z dnia 14 grudnia 1990 r. - należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryza
cji emerytur i rent dla osób, które ukończyły 80 lat, oraz 
o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emeryta
lnym (Dz. U. Nr 92, poz. 540), 

5) ustawie z dnia 17 października 1991 r. - należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 17 października 1991 r. o rewa
loryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur 
i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, 
poz. 450) . 

§ 2. 1. W celu dokonania przeliczenia, o którym mowa 
wart. 55 ust. 6 ustawy podatkowej, organy rentowe obowią
zane są zwiększyć wysokość emerytur i rent, zwanych dalej 
świadczeniami, należnych od 1 stycznia 1992 r. na zasadach 
określonych w § 3-5. 

2. Za wysokość świadczenia podlegającego przelicze
niu od 1 stycznia 1992 r. uważa się - z uwzględnieniem ust. 
3 - wysokość świadczenia ustaloną w wyniku ostatniej 
waloryzacji lub, jeśli świadczenie po rewaloryzacji nie było 
waloryzowane - wysokość świadczenia ustaloną podczas 
rewaloryzacj i. 

3. Jeżeli świadczenie podlegające przeliczeniu wypła
cane jest w dniu 1 stycznia 1992 r. w kwotach wynikających 
z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. lub z art. 32 ust. 

4 ustawy z dnia 17 października 1991 r., nową wysokość 
świadczenia ustala się przez: 

1) podwyższenie kwoty wypłacanego świadczenia w spo
sób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia, 

2) przeliczenie wysokości świadczenia ustalonej w wyniku 
rewaloryzacji, z uwzględnieniem przysługujących na
stępujących waloryzacji - w sposób określony w § 3, 

3) porównanie kwot określonych w pkt 1 i 2 i ustalenie 
wysokości świadczenia w kwocie wyższej. 

§ 3. 1. Jeżeli kwota bazowa określona została od wyna
grodzeń z okresu sprzed dnia 1 stycznia 1992 r., to świad
czenia, które w myśl przepisów emerytalno-rentowych usta
lone są w relacji do przeciętnego wynagrodzenia, po dn iu 31 
grudnia 1991 r. oblicza się jako określoną w przepisach 
relację do kwoty bazowej, uwzględniającej zwiększenie z ty
tułu wprowadzenia podatku dochodowego, przeliczonej 
zgodnie z ust. 2. 

2. Kwotę bazową uwzględniającą zwiększenie z tytułu 
wprowadzenia podatku dochodowego oblicza się przez 
podzielenie przez 0,8 różnicy pomiędzy kwotą bazową okreś
loną od wynagrodzeń sprzed 1 styczn ia 1992 r. a kwotą 
104.400 zł, po zaokrągleniu do pełnego tysiąca złotych 
w górę . 

3. Ilekroć przepisy emerytalno-rentowe usta lają świad
czenia w relacji do naj n iższej emerytury, po 31 grudnia 
1991 r. oblicza się je jako określoną w przepisach relacj ę do 
naj niższej emerytury, ustalonej zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. 

4. Zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych na
stępuje od 1 stycznia 1992 r. przez: 

1) ponowne ustalenie ich wysokości od przeliczonej 
w sposób określony w ust. 2 kwoty bazowej, z za
stosowaniem wskaźników wysokości świadczeń, 

2) przeliczenie wysokości świadczeń w sposób określony 
w załączniku nr 1 do zarządzenia , 

3) porównanie kwot określonych w pkt 1 i 2 oraz ustalenie 
wysokości świadczeń w kwocie wyższej , z zastrzeże
niem ust. 5 i 6, 

5. Jeżeli w wyniku przeliczenia, o którym mowa w ust. 
4, kwota świadczenia obliczona według zasad wynikających 




