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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 31 sierpnia 1990 r.

w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i
przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą.
6)

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się,
co następuje :

cła

powinien

kwoty,

stanowiącej równowartość należności

celnych,
7)

datę sporządzenia

wniosku oraz podpis

wnoszącego

pismo.

§ 1. 1. Należności celne pobrane od towarów przywiezionych z zagranicy w postaci surowców, mater i ałów, półfab
rykatów lub elementów kooperacyjnych, zużytych przy wyrobie
towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą,
zwraca się producentowi towarów na wniosek o zwrot cła.

2. Wniosek o zwrot

żądanej

zużytych

§ 2. Wniosek o zwrot cła powinien być złożony razem
z wnioskiem, o którym mowa wart. 50 ust. 1 ustawy.
§ 3. Do wniosku o zwrot cła należy dołączyć :

zawierać określenie:

1) decyzje o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym oraz o wymiarze należności celnych,

1) organu celnego, do którego jest kierowany,
2) producenta, o którym mowa wart. 80 ust. 1 ustawy
z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75,
poz. 445) , zwanej dalej "ustawą",

2) dowód uiszczenia

należności

celnych ,

3) opis zastosowanego procesu przetwórczego lub produkcyjnego, jakim zostały poddane towary.

3) importera towarów zużytych przy wyrobie towarów
wywiezionych za granicę,

§ 4 . Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

4) eksportera towarów, jeżeli eksporterem nie jest produ cent wymieniony w pkt 2,
5) nazwy taryfowej towarów importowanych, zużytych
przy wyrobie towaró.w wywiezionych, ze wskazaniem
ilości lub wagi oraz wartości celnej ,

Minister

Współpracy

życie

po

upływie

Gospodarczej z

30 dni

Zagranicą:

M. Święcicki
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UCHWAŁA TRYBUNAŁU

z dnia 12

w sprawie

wykładni

KONSTYTUCYJNEGO

września

1990 r.

art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie:
przewodniczący : L. Łukaszuk, wiceprezes Trybunału

Konstytucyjnego,
sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: C. Bakalarski
(sprawozdawca), K. Działocha, A. Filcek, H. Groszyk, W .
Łączkowski, M. Łabor-Soraka, R. Orzechowski, A. Zoli
(sprawozdawca)
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 12 września 1990 r.
w trybie art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98, z 1987 r.
Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 73, poz. 436
oraz z 1990 r. Nr 3, poz. 16, Nr 6, poz. 35 i Nr 34, poz. 198)
wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 7 grudnia 1989 r. Q amnestii (Dz. U. Nr 64, poz. 390)
przez wyjaśnienie, czy na podstawie powyższego przepisu

podlega amnestyjnemu darowaniu kara grzywny orzeczona
prawomocnie obok kary pozbawienia wolności , która na
podstawie art. 2 ust. 1 powyższej ustawy ulega warun kowemu zawieszeniu jej wykonania, u s t a I ił :
Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii (Dz. U.
Nr 64, poz. 390) ma zastosowanie do prawomocnie orzeczonych grzywien jako kar samoistnych i nie stosuje się do
grzywien orzeczonych obok kary pozbawienia wolności, o których mowa wart. 2 ust. 1 powołanej ustawy; do tak orzeczonych grzywien stosuje się natomiast art. 5 ust. 2 tej ustawy.
Przewodniczący: L. Łukaszuk
Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie: C. Bakalarski, K. Dzialocha, A. Fi/cek, H. Groszyk,
W. Łączkowski, M. Łabor - Soroka, R. Orzechowski,

A.ZolI

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw
Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/ 71,00-979 Warszawa P-1.
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszc zególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69171 ,
00-979 Warszawa, P-1 , niezwłoczn i e po otrzymaniu następnego kolejnego numeru .
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