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6) dotyczy wyłącznie protez wewnątrzgałkowych, 
7) dotyczy wyłącznie: zastawek serca, kondutidów, protez i łat naczyniowych, protez wewnątrznaczyniowych (stenty), zasta

wek do wodogłowia, 
8) dotyczy wyłącznie sprzętu i urządzeń medycznych. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 listopada 1995 r. 

w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych 
osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5, 
poz. 25 i Nr 85, poz. 426) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru 
podatku dochodowego od dochodów zagranicznych 
osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę za granicą, uzyskanych z t y-

tułu odsetek od obligacji wyemitowanych w 1996 r. 
przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz z tytułu 
sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej prze
noszącej własność tych obligacji. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1996 r. 

Minister Finansów: G. W Kofodko 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 24 listopada 1995 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie oraz sprzedaż banderol 
lub wydanie upoważnień do wydania banderol. 

Na podstawie art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 2 grud
nia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi 
akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie wzoru wniosku o wy
danie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień 
do wydania banderol (Monitor Polski Nr 14, poz. 106) 
w objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papie
rosów) albo spirytusowych, albo winiarskich."; 

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) Należy wpisać odpowiednio: rodzaj, pojemność, 
zawartość opakowania lub pochodzenie wyrobu, 
np.: twarde z 20 papierosami importowanymi (dla 
banderol podatkowych na wyroby tytoniowe), al
bo butelki do 0,25 I i powyżej 25% do 40% alkoho-

lu (dla banderol podatkowych na wyroby spirytu
sowe), albo do 0,5 I i powyżej 9% do 12% alkoho
lu (dla banderol podatkowych na wyroby winiar
skie). albo papierosów krajowych (dla banderol 
legalizacyjnych na wyroby tytoniowe). albo butel
ki powyżej 0,25 I z alkoholem importowanym (dla 
banderol legalizacyjnych na wyroby spirytuso
we), albo do 0,5 I z alkoholem krajowym (dla ban
derol legalizacyjnych na wyroby winiarskie). Przy 
wypełnianiu tej części wniosku należy odpowied
nio wykorzystać załączniki nr 1-5 do rozporzą
dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. 
w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy 
(Dz. U. Nr 26, poz. 93, Nr 43, poz. 167, Nr 71, 
poz. 313 i Nr 127, poz. 629 oraz z 1995 r. Nr 135, 
poz. 664)." 

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

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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