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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 czerwca 1994 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia. 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344, 
z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201 oraz z 1994 r. Nr 4, 
poz. 17) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów ,z,dnia 
18 grudnia 1990 r. w sprawie sposobu potwierdzenia speł
nienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia (Monitor Polski 

Nr 49, poz. 380, z 1991 r. Nr 26, poz. 179, z 1992 r. Nr 36, poz. 
266 oraz z 1993 r. Nr 34, poz. 342) otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Finansów: wz. H. Chmielak 

Załącznik do zarządzenia Ministra Finan
sów z dnia 15 czerwca 1994 r. (poz. 283) 

WZÓR NALEPKI KONTROLNEJ POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA OD
POWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU 

Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW W ROKU 1995 

Cechy graficzne Wymiary w milimetrach 
strona przednia strona odwrotna długość szerokość 

Kolor żółty, w górnej części Identyczna jak strona przed-
nalepki oznaczenie ubezpie- nia; powierzchnia klejąca 70,0 50,0 
czyciela, w środku nalepki 
oznaczenie roku 

284 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 20 czerwca 1994 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego 
i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz 

zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lis
topada 1993 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla 
wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektó
rych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, 
wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Mo
nitor Polski Nr 59, poz. 544, Nr 69, poz. 612 oraz z 1994 r. Nr 
14, poz. 108 i Nr 32, poz. 262) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)w§1 : 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W przypadku odprzedaży spirytusu na inny cel 
niż określono w zamówieniu podatek akcyzowy 
stanowi różnicę między urzędową ceną tego 
spirytusu, właściwą ze względu na jego prze
znaczenie u nabywcy, pomniejszoną o należny 
podatek od towarów i usług, a ceną nabycia 
przez sprzedawcę pomniejszoną o naliczony po
datek od towarów i usług.", 

b) w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się wyrazy "nie dotyczy to spirytusu od
padowego, zlewek przeznaczonych do dalszego 
przerobu oraz spirytusu przeznaczonego do produk
cji paliw silnikowych."; 
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