
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 17 kwietnia 2012 r. 
 

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji  
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  

oraz środków pochodz ących 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. Nr 157, poz. 1240, 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. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546 
oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296, poz. 1758) wprowadza się następujące 
zmiany:  

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów 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 „75629 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych” dodaje 
się rozdział 75630 w brzmieniu: 

„75630 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin”;     

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, 
przychodów i środków (z objaśnieniami) po paragrafie „014 Podatek od towarów i 
usług” wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 015 w brzmieniu: 

„015 Podatek od wydobycia niektórych kopalin”.     

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r. 
 
 

MINISTER FINANSÓW 

                                                                                       W zastępstwie Ministra Finansów 

                /-/ 

    Sekretarz Stanu 

      M. Orłowska 

 

 

 
                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.  
1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 


