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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 stycznia 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według 
Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagra

nicznego (peN). ' 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. 
o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy 
(Dz. U. Nr 127, poz. 584) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie wykazu wyrobów 
podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według 
Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Pol
skiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagra-

nicznego (PCN) (Monitor Polski Nr 62, poz. 691) otrzy
muje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 18 stycznia 1996 r. (poz. 106) 

WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OZNACZANIU ZNAKAMI AKCYZY WEDŁUG SYSTEMATYCZNEGO 
WYKAZU WYROBÓW (SWW) ORAZ POLSKIEJ SCALONEJ NOMENKLATURY TOWAROWEJ HANDLU 

ZAGRANICZNEGO (PCN) 

I. Wyroby tytoniowe (papierosy) 1): 

1. Papierosy importowane (SWW 2552-5,-9), 
(PCN 2402 20, 2402 90 00 O): 

1) papierosy z tytoniu (PCN 2402 20): 

a) zawierające goździki (PCN 2402 20 10 O), 

b) pozostałe (PCN 2402 2090 O), 

2) papierosy pozostałe (PCN 24029000 O), 

3) papierosy z namiastek tytoniu (PCN 24029000 O), 

4) papierosy niepełnowartościowe: 

a) z tytoniu (PCN 2402 20), 

b) z namiastek tytoniu (PCN 24029000 O). 

2. Papierosy krajowe (SWW 2552-1,-2,-8): 

1) papierosy - bez licencyjnych (SWW 2552-1): 

a) papierosy- bez licencyjnych - bez filtra (SWW 
2552-11 ), 

b) papierosy - bez licencyjnych - z filtrem celulo
zowym (SWW 2552-12), 

c) papierosy - bez licencyjnych - z filtrem aceta
towym (SWW 2552-13), 

d) papierosy - bez licencyjnych - z filtrem kom
binowanym (SWW 2552-14), 

2) papierosy licencyjne (SWW 2552-2), 

3) papierosy niepełnowartościowe (SWW 2552-8). 

II. Wyroby spirytusowe1): 

1. Wyroby spirytusowe importowane (SWW 2443), 
(PCN 2207 10 00 O, ex 22082)): 

1) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy 
alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej (PCN 
2207 1000 O), 

2) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy 
alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i in
ne napoje alkoholowe (PCN 2208 20, 2208 30, 
2208 40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90): 

a) napoje alkoholowe otrzymywane przez destyla
cję wina z winogron lub wytłoków z winogron 
(PCN 2208 20), 

b) whisky (PCN 220830), 

c) rumy (PCN 2208 40), 

d) giny i gin Geneva (PCN 220850), 

e) vodka (PCN 220860), 
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f) likiery i kordiały (peN 2208 70), 

g) pozostałe: arak, napoje alkoholowe śliwkowe, 
gruszkowe i wiśniowe, ouzo, calvados, korn 
inne napoje alkoholowe (peN ex 2208 902)). 

2. Wyroby spirytusowe krajowe (SWW 2443): 

1) wyroby spirytusowe czyste (SWW 2443-1): 

a) wódki czyste zwykłe (SWW 2443-11), 

b) wódki czyste wyborowe (SWW 2443-12), 

c) wódki czyste luksusowe (SWW 2443-14), 

d) spirytus butelkowany (SWW 2443-15), 

e) wyroby spirytusowe czyste pozostałe (SWW 
2443-19), 

2) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne (SWW 
2443-2) : 

a) wódki naturalne wytrawne i naturalne wytrawne 
mieszane (bez stołowych) (SWW 2443-21), 

b) wódki wytrawne stołowe (SWW 2443-22), 

c) wódki półwytrawne (SWW 2443-27), 

d) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne 

pozostałe (SWW 2443-29), 

3) wódki gatunkowe półsłodkie i słodkie (SWW 2443-
-3, -31), 

4) wódki gatunkowe - likiery (SWW 2443-4, -41), 

5) wódki gatunkowe niskoprocentowe (o mocy od 18% 
do 25%) oraz napoje alkoholowe niskoprocentowe 
(o mocy poniżej 18%) (SWW 2443-5): 

a) wódki gatunkowe niskoprocentowe (o mocy od 
18% do 25%) (SWW 2443-51), 

b) napoje alkoholowe niskoprocentowe (o mocy 
poniżej 18%) (SWW 2443-52). 

III. Wyroby winiarskie1): 

1. Wyroby winiarskie importowane (SWW 2472-2), 
(peN 2204, 2205, 2206 00): 

1) wino ze świeżych winogron łącznie z winami 
wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z 
pozycji nr 2009 (peN 2204), 

2) wermut i inne wina ze świeżych winogron 
przyprawione roślinami lub substancjami 
aromatycznymi (peN 2205), 

3) pozostałe napoje fermentowane (na przykład 

jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); 
mieszanki napoJow fermentowanych oraz 
mieszanki napojów fermentowanych i napojów 
bezalkoholowych, nie wymienione ani nie 
włączone gdzie indziej (peN 220600). 

2. Wyroby winiarskie krajowe (SWW 2471, 2472-1, 
2473,2474-1): 

1) wina owocowe i owocowo-ziołowe (SWW 2471): 

a) wina owocowe (SWW 2471-1): 

- wina owocowe wytrawne (SWW 2471-11), 

- wina owocowe półwytrawne (SWW 2471-
-12), 

- wina owocowe półsłodkie (SWW 2471-13), 

- wina owocowe słodkie (SWW 2471-14), 

- wina owocowe bardzo słodkie (SWW 2471-
-15), 

b) wina owocowo-ziołowe (SWW 2471 -3): 

- wina owocowo-ziołowe wytrawne (SWW 
2471-31), 

- wina owocowo-ziołowe półwytrawne (SWW 
2471-32), 

- wina owocowo-ziołowe półsłodkie (SWW 
2471-33), 

- wina owocowo-ziołowe słodkie (SWW 2471-
34) , 

-wina owocowo-ziołowe bardzo słodkie (SWW 
2471-35), 

c) wina owocowe gazowane (SWW 2471-5): 
- wina owocowe gazowane wytrawne (SWW 

2471-51), 
- wina owocowe gazowane półwytrawne 

(SWW 2471-52), 
- wina owocowe gazowane półsłodkie (SWW 

2471-53), 
- wina owocowe gazowane słodkie (SWW 

2471-54), 
- wina owocowe gazowane bardzo słodkie 

(SWW 2471-55), 

d) napoje typu win i napoje winopochodne 
niskoprocentowe na bazie alkoholu winnego (do 
18% mocy) (SWW 2471-6), 

2) wina gronowe (SWW 2472-1): 
a) wina gronowe (bez gronowo-ziołowych) (SWW 

2472-11), 
b) wina gronowo-ziołowe (SWW 2472-13), 

3) miody pitne (SWW 2473), 

4) moszcze winne (SWW 2474-1): 
a) moszcze winne z jabłek (SWW 2474-11), 
b) moszcze winne z winogron (SWW 2474-12), 
c) moszcze winne z wiśni (SWW 2474-13), 
d) moszcze winne pozostałe (SWW 2474-19). 

Objaśnienia: 

1) Dotyczy wyrobów w opakowaniach jednostkowych 
określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
19 lutego1994 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 i Nr 148, 
poz. 723). 

2) Nie dotyczy kodu peN 220890691. 


