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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 29 kwietnia 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożaro
wej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%. 

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 stycz
nia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podat
ku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 
i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. 
Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 
grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia listy towarów prze
znaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do któ
rych stosuje się stawkę podatku od towarów i usług 
w wysokości 0% (Monitor Polski z 1996 r. Nr 2, poz. 18), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "bezpośrednio 
od producentów" dodaje się wyrazy "Iub jedno
stek ochrony przeciwpożarowej"; 

2) w załączniku do zarządzenia: 

a) w części I pozycja 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, 
pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ra
townictwa i gaszenia pożarów", 

b) w części III : 
- w pozycji 13 po wyrazie "pirometry" dodaje 

się wyrazy", kamery termowizyjne" , 
- w pozycji 16 po wyrazach "Prądownice stra

żackie" dodaje się wyrazy", działka wodne 
i wodno-pianowe", 

- w pozycji 17 po wyrazie "bosaki" dodaje się 
wyrazy", szafki hydrantowe" , 

c) w części IV w pozycji 27 skreśla się wyrazy" kuch
nie polowe," 

d) w części VI: 
- pozycja 32 otrzymuje brzmienie: 

,,32. Umundurowanie, odzież specjalna 
i ochronna, wyekwipowanie osobiste 
strażaka PSP według obowiązujących 
norm i wyposażenie specjalistyczne 
strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dys
tynkcje.", 

- w pozycji 35 po wyrazie "Podwozia" dodaje 
się wyrazy Iloraz nadwozia". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 29 kwietnia 1996 r. 

w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku importowego oraz podatku od towarów i usług od niektó
rych towarów. 

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. 1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru: 

1) podatku importowego od towarów sprowadzanych 
lub nadsyłanych z wolnego obszaru celnego w ro
zumieniu przepisów celnych, jeżeli są to towary 
wytworzone, przetworzone, przerobione, uszla
chetnione lub konfekcjonowane na terenie tego 
wolnego obszaru celnego: 

a) w kwocie podatku przewyższającej kwotę stano
wiącą 0,25 sta.wki podatku importowego, jeżeli 
w towarach tych co najmniej 50% kosztów ich 

uzyskania stanowią osobno lub łącznie koszty 
określone w ust. 2, 

b) w pełnej kwocie podatku, jeżeli w towarach tych 
co najmniej 75% kosztów ich uzyskania stanowią 
osobno lub łącznie koszty określone w ust. 2, 

2) podatku od towarów i usług od towa'rów, o których 
mowa w pkt 1, w kwotach podatku wynikających 
z zastosowania odpowiednio przepisów pkt 1 lit. a) 
i b). 

2. Za koszty uzyskania, o których mowa w ust. 1, 
uważa się: 

1) wartość towarów sprowadzonych z polskiego ob
szaru celnego, 


