
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 września 2016 r. 

Poz. 1504 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, 

z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75657 Rozli-

czenia z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych” dodaje się rozdział 

75658 w brzmieniu: 

„75658 Wpływy z podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanego 

przez urzędy celne”; 

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia po paragrafie „021 Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych” 

dodaje się paragraf 023 w brzmieniu: 

„023 Wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia: 

1) 1 sierpnia 2016 r. – w przypadku § 1 pkt 1; 

2) 1 września 2016 r. – w przypadku § 1 pkt 2. 

Minister Finansów: P. Szałamacha 

 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 

1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. 

poz. 195, 1257 i 1454. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 

1470 i 1978 oraz z 2016 r. poz. 242, 524 i 1121. 




