DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ PO:LSKIEJ

Nr1

Warszawa, dnia 1 stycznia 1990 r.
TREŚĆ:

POZ .:

ROZPO RZĄDZEN rA RADY M I N ISTRÓW:
1 - z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r.
2 -- z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów
3 - z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących oraz określenia
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy wynagrodzeń
u podatników, którzy podjęli działalność po dniu 30 września 1989 r.

ROZPO
4 5 6 7 -8 -

RZĄDZEN

2

lA:

Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o zobowiązaniach podatkowych
M inistra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia
kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów
Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia norm
ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej
Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie określenia spraw,
w których pozwolenia na przywóz i wywóz będą wydawały organy celne
Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu
rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz
i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą
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1
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 30 grudnia 1989 r.

w sprawie

się ,

określenia wysokości

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego
co następuje :

odsetek ustawowych za

styczeń

1990 r.

§ 2. Wysokość odsetek za następne miesiące 1990 r.

zarządza

będzie

§ 1. Ustalone w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości
odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16, poz. 84, Nr 41, poz. 225
i Nr 57, poz. 338) odsetki ustawowe podwyższa się za
styczeń 1990 r. do wysokości 60%.

ustalona

odrębnie .

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
nia 1990 r.

życie

z dniem 1 stycz-

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 31 grudnia 1989 r.

w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania
Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się,
co następuje :
§ 1. Zawiesza się w 1990

r. pobieranie

ceł

od towarów

ceł

od niektórych towarów

wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przeznaczo nych dla rolnictwa.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.
Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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Poz. 2 i 3
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1989 r. (poz. 2)

TOWARY, OD KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ W 1990 R. POBIERANIE CEŁ

r--poz.
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8432.10
8432.21
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87.01
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kUlty~acji g~eby; w~~ce-do

Maszyny
przygotowywania lub
trawników lub terenów sportowych
- Pługi
- Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki oraz glebogryzarki:
- - Brony talerzowe
- - Pozostałe
- Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania
- Roztrząsacze obornika oraz rozsiewacze nawozów
- Pozostałe urządzenia
- Części
Maszyny żniwne lub omłotowe, włącznie z prasami do belowania słomy i paszy; kosiarki do
trawy i zielonek; urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub
innych produktów rolnych inne niż urządzenia objęte pozycją nr 84.37
Pozostałe kosiarki, włącznie z kosiarkami doczepianymi do traktorów
Pozostałe urządzenia do przygotowywania siana
Prasy do belowania słomy lub paszy, włącznie z prasami zbierającymi
Pozostałe inne maszyny żniwne; maszyny omłotowe :
Kombajny zbożowe
Pozostałe maszyny omłotowe
Maszyny do zbioru bulw lub korzeni
Pozostałe

Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie
- Dojarki mechaniczne
- Urządzenia mleczarskie
- Części
Pozostałe maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie i pszczelarskie, włącz
nie z kiełkownikami wyposażonymi w instalacje mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylę
garnie drobiu
!Urządzenia do sporządzania pokarmów i pasz zwierzęcych
: - Urządzenia drobiarskie, inkubatory i wylęgarnie drobiu:
- - Inkubatory i wylęgarnie drobiu
- Pozostałe urządzenia
- Części :
, - - Urządzeń drobiarskich, inkubatorów i wylęgarni drobiu

I - - Pozostałe
I Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją nr 87.09)
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 grudnia 1989 r.
w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących oraz określenia przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy wynagrodzeń u podatników, którzy podjęli działal
ność po dniu 30 września 1989 r.
Na podstawie art. 4 ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 438) zarządza się, co
nastę puje:

§ 1. 1. Usta:a się współczynniki ko ryg ujące miesięczne
wskaźniki

wzro stu cen detalicznych towarów i
sumpcyjnych w 1990 r. w wysokości:
1) w styczniu
- 0,3,
2) w lutym
- 0,2,
3) w marcu
- 0,2,
4) w kwietniu - 0,2.

usług

kon-

2. Współczynniki korygujące na następne miesiące
1990 r. zostaną ustalone odrębnie.
§ 2. Kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
stan owiącego podstawę ustalenia normy wynagrodzeń przez
urzędy skarbowe dla podatników, którzy podjęli działalność
po dniu 30 września 1989 r., określa się w wysokości
580 tys. zł.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.
Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

