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się

4) w § 15 dodaje
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Poz. 346 i 347

ust. 3 w brzmieniu:

nio do

,,3. Przepis ust. 2 nie dotyczy młodocianych, z którymi
umowa o pracę została zawarta po dniu 1 września
1990 r.";
5) po § 15 dodaje

-

się §

15a w brzmieniu:

młodocianych

zatrudnionych w nie
pracy nie będących
zakładami pracy."

uspołecznionych zakładach
rzemieślniczymi

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
nia 1990 r.

,,§ 15a. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowied-

życie

z dniem 1

wrześ

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW

z dnia 20 sierpnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie
będących

w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie
jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 2 i art. 12 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) oraz art. 9
pkt 4 i art. 38 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 19 grudnia
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27,
poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52,
poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41,
poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35,
poz. 192 i Nr 74 poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198)
zarządza się , co następuje:

2) w § 9:
a) w ust. 1 po wyrazach ,,(SWW: 2234, 2239)" dodaje
się wyrazy "oraz samochodów osobowych (SWW:
1021, 1022-6).",
b) dodaje

Ministra Finansów z dnia
17 kwietnia 1990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego
od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu
płatności tego podatku (Dz. U. Nr 27, poz. 156 i Nr 31, poz.
185) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje

się §

3) w § 14 w ust. 1 dodaje

się

pkt 11 w brzmieniu:

na eksport miałów energetycznych,
typu 34 i węgla typu 37 oraz węgla
uzyskanego w wyniku wprowadzenia nowych
technologii wzbogacania : mułów popłuczko
wych, przerostów, urobku silnie zasiarczonego
oraz węgla uzyskanego z przerobu hałd",

,,11) ze

sprzedaży

miałów

2a w brzmieniu:

,,§ 2a. W przypadku sprzedaży towarów będących wła

ust. 8 w brzmieniu:

,,8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także
jednostek handlowych nabywających wyroby
określone w ust. 2, z wyjątkiem wyrobów kooperacyjnych, w tym również pochodzące z importu, z przeznaczeniem do dalszej odprzedaży na cele
zaopatrzeniowe i inwestycyjne, przy zachowaniu
warunków określonych w ust. 3-7.".

rozporządzeniu

§ 1. W

się

a)

składy

celne,

4) w § 30 skreśla się wyrazy" z tym że podatek obrotowy od
niektórych wyrobów sprzedawanych na eksport ('§ 1 ust.
2) pobiera się od obrotów wynikających z kontraktów
zawartych po dniu wejścia w życie rozporządzenia.",

b)

składy

konsygnacyjne,

5) w

c)

sprzedaż w wykonaniu umów komisowych
w charakterze komisanta

snością

osób zagranicznych przez

prowadzą

cych :

za obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem
obrotowym u prowadzących tę sprzedaż uważa
się wartość towarów wyrażoną w cenie sprzedaży towarów, przy czym stosuje się stawki podatku określone dla poszczególnych towarów w załącznikach do rozporządzenia. W tym wypadku
nie pobiera się podatku obrotowego od prowizji
lub innych wynagrodzeń otrzymanych przez prowadzącego sprzedaż.",

załączniku

a) w poz. 19

nr 1:
skreśla się

pkt 3,

b) w poz. 31 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
,,13)

usługi

6)

załącznik
określone

adwokatów i

spółek

radców prawnych

5",
nr 2 do rozporządzen i a otrzymuje brzmienie
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia, z tym że § 1 pkt 2 lit. b) stosuje się od dnia 1 maja 1990 r.

Minister Finansów: w z. M .

Dąbrowski

-
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Poz. 347, 348 i 349
Załącznik

do rozporządzenia Ministra Fi nansów z dnia 20 sierpnia 1990 r.
(poz. 347)

TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA EKSPORT
ZA WALUTY WYMIENIALNE
Poz.
1

~ymbol Systema tycznego wykazu wyrobów

Stawka podatku
obrotowego
w % od obrotu

Nazwa produktu
Węgiel

01

20

2

0242 - 211

Paliwa silnikowe benzynowe

3

0242 - 22

Paliwa do silników z

4

0246-33

Benzyna do pyrolizy

50

zapłonem

samoczynnym

50
50

5

0614-511

Wanny

6

0672 - 11

Kuchnie gazowe z piekarnikiem

20

7

1021 , 1022

Samochody osobowe

20*>

8

2321

Skóry surowe zakonserwowane

20

9

4213-14

Cielęta rzeźne

20

kąpielowe żeliwne

i blaszane

20

. ) Podatku obrotowego nie stosuje się w przypadku, gdy cena sprzedaży osiągnięta w eksporcie jest wyższa od krajowej ceny zbytu
obow i ązującej w dniu real izacji eksportu, pomniejszonej o podatek obrotowy.
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z dnia 20 sierpnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych
i prawnych.

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), art. 22 pkt 1 ustawy z dnia
16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U.
z 1989 r. Nr 27, poz. 147 i Nr 74, poz. 443) , art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od
wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44,
poz. 201, z 1959 r. Nr 11, poz. 60 i z 1963 r. Nr 57,
poz. 309) i art. 9 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 2, art. 18 ust. 3
i art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowią
zaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111 , z 1982 r.
Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12,

poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4,
poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443
oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co nastę
puje:
§ 1. W rozporządzeniu M inistra Finansów z dnia 13
lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania niektórych
zagranicznych osób fizycznych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz.
46, z 1985 r. Nr 38, poz. 182 i z 1987 r. Nr 26, poz. 147)
skreśla się § 3.
§ 2.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

Minister Finansów: M.

ogło

Dąbrowski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW

z dnia 20 sierpnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

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. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29
marca 1990 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby
fizyczne lub nadesłanych tym osobm z zagranicy (Dz. U.
Nr 20, poz. 122) wprowadza się następujące zmiany:

