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ZARZĄDZENIA: 

567 - Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie częściowego zaniechania 
ustalania i poboru podatku akcyzowego od oleju napędowego 1105 

568 - Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowych 
maksymalnych wskaźników wzrostu cen umownych paliw silnikowych produkcji krajo-
wej . 1105 

569 - Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wpro
wadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb 
skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej . 1106 

570 - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 1996 r. zmieniające za
rządzenie w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych z ro-
ku 1996 . 1106 

567 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 października 1996 r. 

w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od oleju napędowego. 

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, z 1995 r. Nr 5, poz. 
25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się częściowe zaniechanie ustalania 
i poboru podatku akcyzowego od oleju napędowego 

(SWW: 0242-22, -23) w wysokości odpowiadającej 
kwocie 60 zł od każdej tony. 

2. Przepis ust. 1 dotyczy oleju napędowego z im
portu oraz wytwarzanego w kraju. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1996 r. 

Minister Finansów: G.w. Kofodko 

568 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 października 1996 r. 

w sprawie wprowadzenia okresowych maksymalnych wskaźników wzrostu cen umownych 
paliw silnikowych produkcji krajowej. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, 
poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, 

poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, 
poz. 536 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, 
co następuje: 
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§ 1. 1. Wprowadza się maksymalne wskaźniki wzro
stu cen detalicznych paliw silnikowych produkcji krajo
wej w następujących wysokościach: 

1) dla etyliny 94 0,7%, 

2) dla benzyny bezołowiowej 95 0,7%, 

3) dla olejów napędowych 4,9%. 

2. Wskaźniki, o których mowa w ust. 1, dotyczą cen 
detalicznych: 

1) stosowanych w dniu poprzedzającym dzień wejścia 
w życie zarządzenia przy sprzedaży 1 litra poszcze
gólnych paliw silnikowych, 

2) zawierających podatek od towarów i usług. 

3. W zakresie towarów wymienionych w ust. 1 
pkt 1 i 2, w rozliczeniach pomiędzy rafineriami i dystry
butorami maksymalny wskaźnik wzrostu cen wynosi 
0,01 zł za 1 litr. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1996 r. 

Minister Finansów: G.W Kołodko 

569 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 października 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą 
(sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 261u
tego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, 
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536 oraz 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 5 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 
listopada 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
informowania przez jednostkę gospodarczą (sprze
dawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny 
umownej (Monitor Polski Nr 62, poz. 560, z 1994 r. Nr 
31, poz. 254, Nr 44, poz. 364, Nr 47, poz. 384 i Nr 52, poz. 
444, z 1995 r. Nr 18, poz. 223, Nr 39, poz. 467 i Nr 46, 
poz. 522 oraz z 1996 r. Nr 15, poz. 202, Nr 24, poz. 256 
i Nr 54, poz. 491) w pkt 3 wyrazy "od dnia 12 kwietnia 

1996 r. do dnia 15 kwietnia 1996 r." zastępuje się wyra
zami "od dnia 9 października 1996 r. do dnia 31 grud
nia 1996 r." 

§ 2. Tracą moc decyzje o odroczeniu dokonania pod
wyżki ceny towarów wymienionych pod lp. 2-4 w za
łączniku nr 1 do zarządzenia wymienionego w § 1, wy
dane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządze
nia, jeżeli wskazany w nich okres odroczenia obejmuje 
także okres wskazany w § 1 niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1996 r. 

Minister Finansów: G. W Kołodko 

570 

ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 30 września 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych z roku 1996. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Sta
tystycznego z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie określe
nia obowiązku przekazywania danych statystycznych 
z roku 1996 (Monitor Polski Nr 20, poz. 236) wzory for
mularzy statystycznych G-02a i G-02b określone w za
łączniku nr 1 do zarządzenia otrzymują brzmienie okre
ślone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Sprawozdania statystyczne za III kwartał 1996 r. 
na formularzach G-02a i G-02b sporządza się według 
dotychczasowych ich wzorów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: 
w z. T. Janusiewicz 


