
Dziennik Ustaw Nr 31 - 420 _. Poz. 1 83, 184 i 185 

r---~---'------~-----'--------------------------------------------------------------'--------' 

2 3 4 
-----------------------------~------~ 

85.16 Natychmiastowe lub zasobnikowe el('ktryczne podgrzewacze do wody oraz 
grzałki nurkowe; elektryczne przyrządy do ogrzewania gleby i pomieszczeń, 
elektrotermiczne przyrządy fryzjerskit:.1 (np. suszarki do włosów, lokówki, 
na@rti3waczeżelazekdofryzowan ia) oraz suszarki do rąk, elektryczne żelazka do 
prasowania; inne urządzenia elektroter:niczne do użytku domowego; elektrycz
ne oporowe elementy grzejne, z wyjątkiem objętych pozycją nr 85.45 

- Piece mikrofalowe 5 8516.50 

8516.60 - Pozostałe piece, kuchenki; płyty do gotowania, ruszty do smażenia oraz 
rozna 5 

- Pozostały sprzęt elektrotermiczr. y: 

8516.71 

9611.00 

- - Ekspresy do kawy i herbaty 5 

96.11 Datowniki, pieczęcie , numeratory itp. (również urządzenia do drukowania lub 
tłoczenia etykiet). przeznaczone do obsługi ręcznej; komplety do ręcznego 
drukowania z takimi wierszown ikami 5 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 maja 1990 r. 

w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Napodstó,-,,-ieart. 19ust. 1 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 
184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych za
wierających powyżej 4,5% alkoholu we wszystkich punktach 
sprzedaży detalicznej. w tym również Przedsiębiorstwa Eks
portu Wewnętrznego "Pewex" i Przedsiębiorstwa Handlu 
Zagranicznego "Baltona", na terenie całego kraju w dniach 
26 i 27 maja 1990 r. 

§ 2. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów al
koholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu we wszy
stkich zakładach gastronomicznych na terenie kraju od 
godziny 18.00 w dniu 26 maja 1990 r. do godziny 24.00 
w dniu 27 maja 1990 r. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Minist
rowi Rynku Wewnętrznego i wojewodom. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 
szenia . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 maja 1990 r. 

w sprawie okresowego obniżenia wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług. 

Na podstawie 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. W okresie od dnia 15 maja do dnia 31 października 
1990 r. odpowiednie stawki podatku obrotowego, ustalone 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie stawek podatku 
obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będą
cych jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwol 
nień i trybu płatności tego podatku (Dz. U. Nr 27, poz. 156), 
zmniejsza się do wysokości określonej w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. 1. Podatek obrotowy od artykułów inwestycyj
nych, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia , 
o którym mowa w § 1, pobiera się w wysokości 15% od 
osiągniętego obrotu . 

2. Podatek obrotowy określony w ust. 1 stosuje się 
w okresie od dnia 15 maja do dnia 31 października 1990 r. bez 
względu na przeznaczenie i odbiorcę artykułów . 

§ 3. Stawki podatku obrotowego określone w § 2 
i w załączniku do niniejszego rozporządzenia dotyczą wyro
bów (towarów) krajowych i importowanych. 

§ 4. 1. Zwalnia się od podatku obrotowego obroty ze 
sprzedaży wyrobów zaopatrzeniowych, inwestycyjnych i ko
operacyjnych jednostkom i zakładom budżetowym na warun
kach określonych w § 9 rozporządzen ia wymienionego w § 1 . 

2. Zwolnienie stosuje się do obrotów osiąganych po
czynając od dnia 1 maja 1990 r. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Minister Finansów: w z. M. Dąbrowski 




