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Części

87.08

ex 8708.1O ex 8708.21 ex 8708.29 ex 8708.31 ex 8708.39 ex 8708.40 ex 8708.50 ex 8708.60 ex 8708.70 ex 8708.80 ex 8708.91 ex 8708.92 ex 8708.93 ex 8708.94 ex 8708.99 -

i akcesoria do pojazdów mechanicznych objętych pozycją nr 87.01 do 87.05
Zderzaki i ich częśc i ·)
Pozostałe części i. akcesoria nadwozi (również kabiny kierowcy):
- Pasy bezpieczeństwa·)
- Pozostałe·)
Hamulce i hamulce ze wspomaganiem (serwohamulce) oraz ich części:
- Zmontowane okładziny hamulcowe·>
- Pozostałe *)
Skrzyn ie przekładniowe·)
Mosty napędowe z przekładnią różnicową (dyferencjałem), również wyposażone
w inne elementy przekładni·)
Osie nie napędzane oraz ich części·)
Koła jezdne oraz ich części i akcesoria·)
Amortyzatory układu zawieszenia·>
Pozostałe części i akcesoria:
- Chłodnice·>
- Tłumiki i rury wydechowe·)
- Sprzęgła i ich części ·)
- Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie klerownicy·'
- Pozostałe·)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

.) "Ex" przy każdym kodzie H.S. dotyczy tyłko fabrycznie nowych towarów wymienionych w tym zaflsczniku, przeznaczonych do montażu
przemysłowego nowych pojazdów samochodowych i mechanicznych. zaliczanych do pozycji 87.02, 87.03. 87.04 i 87.05 taryfy celnej
przywozowej.
Uwagi:
1. Wyrażenie "przeznaczonych do montażu" dotyczy fabrycznie nowych silników, podwozi, nadwozi oraz części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych i mechanicznych objętych pozycjami od 87.02 do 87.05 (wymienionych w tym załączniku), przeznaczonych do
montażu przemysłowego nowych pOjazdów samochodowych I mechanicznych (objętych pozycjami 87.02, 87.03, 87.04 i 87.05).
dokonywanego w zakładzie montującym lub. produkującym wyżej wymłenlone pojazdy.
2. Silniki, podw ozia wyposażone w silniki, nadwozia, części I akcesoria do pojazdÓW eamochodowych I mechanicznych Objętych pozycjami
87.02, 87.03, 87.04 i 87.05 importowane z przeznaczeniem do montażu przemysłowego nie mogą być zastosowane jako części zamienne
do zmontowanych już pojazdów. W tym ostatn im przypadku cło jest pobierane zgodnie z taryfą importową.

456
ROZPORZĄDZENIE RADY

MINISTRÓW ·

z dnia 7 listopada 1990 r.
w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 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. Do dnia 30 czenr/ca 1991 r. zawiesza się pobieranie

ceł

od niekt6rych towarow.

2) czękiowo w odniesieniu do towarów wymienionych
w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.

ceł:

1)

całkowicie

w

w odniesieniu do towarów wymienionych
nr 1 do rozporządzenia,

załączniku

Prezes Rady M inistrów: T. Mazowiecki
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. (poz.

456)
Załącznik

Nr poz.

Kod H.S.

1

2

01.06
03.01

ex 01 06.00
ex0301.10
ex0301.91
ex0301.92
6)(0301.93
ex..0301.99
...

nr 1

Nazwa
3
Zwierzęta żywe Pozostałe·)

Ryby żywe
- Rybyozdobne· l
- Inne,yby żywe:
- - Pstrąg (Salmo trutta, Salmo gairdneri.Salmo daJki. Salmo.agtlabooita, Salmo giłae)·)
- - Węgorze (Anguilla spp.)·)
- - Karp·) .
- ~ Pozostałe·)
...
.
'
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2

3

15.07
1507.10
1507.90
15.15
1515.19
1515.30
1515.40
84.71

8471.91
8471 .92
8471.93
8471 .99
84.73
8473.30
85.09
8509.30

Olej sojowy j jego frakcje, nawet rafinowane, ale nie modyfikow ane chemicznie
- Olej surowy, nawet z usuniętymi gumami
- Pozostałe
Inne ciekłe roślinne tłuszcze i oleje (łączn i e z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale
nie modyfikowane chemicznie
- Olej lniany i jego frakcje:
- - Pozostałe
- Olej rycynowy i jego frakcje
- Olej tungowy i jego frakcje
Maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz ich urządze nia peryferyjne, czytniki
magnetyczne lub optyczne, maszyny do przekazywania zakodowanych danych na n ośniki oraz
maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej nie w ymienione lub nie w łączone
- Pozostałe:
- - Jednostki przetwarzania cyfrowego, z lub bez pozostałej części systemu, mogące
zawierać w tej samej obudowie jeden lub dwa następujące rodzaje układów pamięci,
wejścia, wyjścia
Układy wejścia lub wyjści a, z lub bez pozostałej części systemu, zawi erające lub nie
zawierające w tej samej obudowie układy pamięcj
- - Układy pamięci, z lub bez pozostałej części systemu
- - Pozostałe
Części i akcesoria (z wyjątkiem pokrowców, skrzyń transportowych itp.) przeznaczone
wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 84.69 do 84.72
- Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją nr 84.71
Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego, z własnym silnikiem elektrycznym
- Urządzenia do usuwania odpadków kuchennych

-

-

., ex 01 06.00 dotyczy biologicznych środk6w ochrony
ex 0301 .1O dotyczy materiału zarybieniowego
ex 0301.91
-" ex0301.92
- " ex0301.93
ex0301.99

roślin,

Zahlcznik nr 2

1. Stawki celne na towary

określone

przyjmują

na czas zawjeszenia

wysokości

podane w

szej tabeli.

Nr poz.

1

2 Stawki celne na towary określone kodem HS~

kodem HS:

87Q2.10, 8702.90, 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24,
8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.90, 8704.10, 8704.21,
8704.22, 8704.23, 8704.31, 8704. 3~, 8704.90, 8705.10,
8705.40,8706.00,8707.10 i 8707.90

Kod H.S• .

poniż

8703.21 , 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.328703.33, 8703.90
przyjmują na czas zawieszenia wysokości podane w poniż
szej tabeli, z tym że wysokość cła w złotych nie może być
niższa niż równowartość 350 USD według kursu ogłoszone
go przez Narodowy Bank Polski.

Nazwa

Stawka

3

4

2

87.02
870210
8702.90
87.03

8703.21
8703.22
8703.23
8703.24
8703.31
8703.32
8703.33
8703.90

Pojazdy samochodowe do publicznego przewozu osób
- Z silnikami tłokowymi spalinowymi o zapłonie samoczynnym
-

(wysokoprężne

j średnioprężne)
Pozostałe

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do
przewozu osób (inne niż pojazdy objęte pozycją nr 87.02), włączając w to samochody
osobowo-ciężarowe (typu kombi) oraz samochody wyścigowe
- Pozostałe pojazdy. z silnikiem tłokowym spalinowym z zapłonem iskrowym:
- - O pojemności skokowej nie przekraczającej 1000 cm3
- - O pojemności skokowej powyżej 1000 cm l do 1500 cm 3
- - O pojemności skokowej powyżej 1500 cm3 do 3000 cm 3
- - O pojemności skokowej powyżej 3000 cm l
- Pozostałe pojazdy z silnikiem tłokowym spalinowym z zapłonem samoczynnym
-

(wysokoprężne i średnioprężne):
O pojemności skokowej do 1500

-

cm 3
O pojemności skokowej powyżej 1500 cm' do 2500 cm 3
O pojemności skokowej powyżej 2500 cm 3

Pozostałe

10
10

10
10
10
10
10
10
10
10

