-

Dziennik Ustaw Nr 20

271

2. Wojewódzkie zgromadzenia prokuratorów na pierwszym posiedzeniu dokonają wyboru członków kolegiów
prokuratur wojewódzkich i członków Rady Prokuratorów
przy Prokuratorze Generalnym.
3. Do czasu podjęcia działalności przez wojewódzkie
zgromadzenia prokuratorów i kolegia prokuratur wojewódzkich przepisów art. 22 2 pkt 6 oraz art. 22 4 pkt 2 i 4 ustawy
o prokuraturze nie stosuje się .
Art. 9. 1. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym na pierwszym posiedzeniu określi termin wyborów
członków komisji dyscyplinarnych .
. 2. Do czasu wyboru komisj i dyscyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy działają komisje dyscyplinarne
utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych .
3. Nie zakończone prawomocnie sprawy do dnia wyboru komisji dyscyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy,
toczące się w dotychczasowych komisjach dyscyplinarnych,

Poz. 121 i 122
przekazuje się komisjom dyscyplinarnym utworzonym na
podstawie niniejszej ustawy.
Art. 10. Do czasu wydania przeplsow wykonawczych
przewidzianych w niniejszej ustawie pozostają w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
Art. 11. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa
o Prokuratorze Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
lub Prokuraturze Generalnej, należy przez to rozumieć Prokuratora Generalnego lub odpowiednio Ministerstwo Sprawiedliwości sprawujące obsługę Prokuratora Generalnego.
Art. 12. Minister Sprawiedliwości ogłosi w Dzienniku
Ustaw jednolity tekst ustawy o prokuraturze, z uwzględ
nieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej
numeracji artykułów, ustępów i punktów oraz porządku
alfabetycznego liter.
Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 marca
1990 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 marca 1990 r.
w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne
lub nadesłanych tym osobom z zagranicy.
Na podstawie art. 1 ust. 5 i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U.
z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 oraz z 1989 r.
Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443) zarządza się , co następuje :
§ 1. Ustala się tabelę stawek podatku obrotowego od
towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy, stanowiącą załącznik do

2) samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia,
sprowadzonych przez osoby fizyczne, które zawarły
umowę z kontrahentami zagranicznymi i do dnia 31
grudnia 1989 r. wpłaciły na ich konto całą lub część
należności za samochód,
wiącej

rozporządzenia .

§ 2. 1. Zwalnia
go w § 1 towary :

się

od podatku obrotowego

określone

1) na które w taryfie celnej ustalono zerowe stawki celne
oraz od których zawieszono pobieranie ceł,
2) zwolnione od cła na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne
(Dz. U. Nr 75, poz. 445), z zastrzeżeniem ust. 3,
3)

przywożone

na czas oznaczony,

4) przeznaczone do dalszego przerobu lub zużycia związa
nego z działalnością wytwórczą lub usługową prowadzoną przez osoby fizyczne, z wyjątkiem przeznaczonych do produkcji wyrobów odzieżowych .
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również:

1) samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia, sprowadzonych z zagranicy lub nadesłanych
inwalidom I lub II grupy bez względu na rodzaj inwalidztwa oraz inwalidom III grupy ze schorzeniami narzą
dów ruchu, a także samochodów osobowych zwolnionych od cła na mocy indywidualnej decyzji Głów
nego Urzędu Cel,

określonych

w pozycjach 7-10 tabeli stanodo rozporządzenia, sprowadzonych
z zagranicy przez osoby fizyczne, które zawarły umowy
z kontrahentami zagranicznymi i przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia wpłaciły na ich konto całą lub
część należności za te towary.

3) towarów

załącznik

3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje
do samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia,
przywożonych przez osoby powracające z czasowego pobytu za granicą, o których mowa wart. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy
- Prawo celne.
się

4. Zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3 nie stosuje się
w razie powstania obowiązku uiszczenia cła.
§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4,
stosuje się pod warunkiem okazania koncesji lub zaświad
czenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
w wypadku gdy wpis taki jest obowiązkowy, i złożenia przez
osobę fizyczną oświadczenia, że sprowadzony lub otrzymany
z zagranicy towar przeznaczony jest do dalszego przerobu lub
zużycia w związku z prowadzoną działalnością wytwórczą
lub usługową.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, stosuje
po przedłożeniu orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa
i zatrudnienia albo innego dokumentu o uznaniu za inwalidę,
a w przypadku inwalidów III grupy - takiego samego
się
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dokumentu z
schorzeniami
nego Urzędu

-

adnotacją. iż inwalidztwo jest spowodowane
narządów ruchu . lub pisemnej decyzji G łów
Ceł o przyznaniu ulgi celnej oraz pisemnego

oświadczenia o niesprowadzeniu lub nieotrzymaniu z zagranicy innego samochodu osobowego' w okresie poprzednich 36 mies i ęcy. licząc od dnia odprawy celnej .

3. Zwolnienie. o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3.
stosuje się po przedłożeniu dowodu zakupu lub dokumentu
potwierdzającego przekazanie całej lub części należności na
rzecz kontrahenta zagranicznego .
§ 4. Tracą moc:

1)

Poz. 122
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wym niektórych towarów sprowadzon ych prZ8Z osoby
f izyczne lub nadesłanych tym osobom z zagran icy
(Dz. U. Nr 75. poz. 450).
2)

zarządzenie

Ministra Finansów z dnia 8 iutego 1990 r.
w sprawie zan iechania ustalania i poboru zobowiązań
podatkowych w podatku obrotowym na leżnym od sa mochodów osobowych ogólnego przeznaczen ia sprowadzonych przez osoby fizyczne z zagranicy (Monitor
Polski Nr 7. poz. 51) .

§ 5. Rozporządzen ie wchodzi w
nia 1990 r.

życie

z dniem 1 kwiet-

rozporządzenie

M inistra Finansów z dnia 30 grudnia
1989 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obroto-

Minister Finansów: w z. M.

Dąbro wski

Zalączn ik

do rozporządzenia Mlnls\ra
Finansów z dnia 29 marca 1990 r.
(poz. 122)

TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD TOWARÓW SPROWADZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE LUB
NADESŁANYCH TYM OSOBOM Z ZAGRANICY

Poz.

Symbol Systematycznego wykazu
wyrobów (SWW)

Kod H.S.

1

2

3

1

1021

2

8703.21 8703.90
2207.102208.90

244

2204.102205.90
2206.00
2203.00
2402.102403.99

247

3

4
5

2483
255

6

02

7

2703.002715.00
8519.21 8519.99
8520.31
8520.90
8527.11 8527.39

1153

8

8528.10

9

1153-43

10

8521.10
8521 .90

Nazwa

Stawka podatku obrotowego w procencie
wartośc i celnej. po większonej o cło

artykułu

4

5

Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego.
z wyjątkiem drożdży (SWW: 2445). oraz produkty
i półprodukty przemysłu spirytusowego pozostałe
(SWW: 2449)

100
100

Piwo

100

i wyroby tytoniowe

Paliwa i przetwory paliw

wolne od podatku

Sprzęt

elektroniczny powszechnego
Hi-Fi i stereofoniczny

użytku

25
25

użytku

25

Towary nie wymienione w poz. 1-9 (bez
na symbol SWW)

Reklamacje z powodu

klasy

Odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego
Magnetowidy powszechnego

I

800

Wyroby winiarskie

Tytoń

I

20

Samochody osobowe ogólnego przeznaczenia

,

względu

10

niedoręczenia

poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul.
69(71, 00-979 Warszawa , P-1 , niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru .
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