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Załącznik do rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 19 grudnia 1990 r. 
(poz. 543) 

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAM I PRZYWOZU 

Lp. Kod H.S. Nazwa towaru 

1 2203.00 Piwo otrzymywane ze słodu 

2 2204.10 Wino musujące 

2204.21 Wino w pojemnikach o pojemności nie większej niż 2 litry 

2204.29 Wino pozostałe 

2204.30 Inny moszcz winogronowy 

2205.10 Wermuty w pojemnikach o pojemności nie większej niż 2 litry 

2205.90 Wermuty pozostałe 

2206.00 Inne napoje poddawane fermentacji (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny) 

3 2402.10 Cygara (również z odciętym końcem) i cygaretki, z tytoniu 

2402.20 Papierosy z tytoniu 

2402.90 Pozostałe 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 grudnia 1990 r. 

w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 
- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się w 1991 r. ograniczenia wywozu 
towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia . 

2. Towary, o których mowa w ust. 1, mogą być wywo
żone za granicę wyłącznie przez podmioty będące producen
tami tych towarów oraz inne podmioty, które uzyskały 

w eksporcie w 1990 r. ceny wyższe od średnich cen 
eksportowych takich towarów. 

§ 2. Czasowe ograniczenia, o których mowa w § 1, nie 
dotyczą towarów wywożonych za granicę w ilości lub 
wartości nie przekraczającej ustalonych odrębnymi przepisa
mi norm ilościowych lub wartościowych towarów przywo
żonych z zagranicy przez podróżnych, których przywóz jest 
wolny od cła i od pozwolenia wymaganego zgodnie z art. 7 
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 
Nr 75, poz. 445). 

§ 3. 1. W odniesieniu do towarów nie objętych wy
mogiem uzyskania pozwolenia na wywóz na mocy prze-

pisów odrębnych ustanawia się w ~991 r. ograniczenie 
wywozu za granicę, polegające fi-" obowiązku uzyskania 
pozwolenia. 

2. Ograniczenie określo"e w ust. 1 nie dotyczy towarów 
wywożonych przez: 

1) podmioty gospod"cze mające miejsce zamieszkania lub 
siedzibę na teryorium Rzeczypospolitej Polskiej , 

2) podmioty inne niż określone w pkt 1, jeżeli przedmio
tem wywoz:J są towary od~owiadające pod względem 
ilości, r()!lzaju , wartości lub przeznaczenia towa
rom, kt6rych przywóz jest wolny od cła i obowiąz
ku uZlskania pozwolenia, wymienionym wart. 14 
ust. 7 pkt 1-9, 11-15,17,19-25,28,29,35 i 37 
ustaWy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne 
(DZ. U. Nr 75, poz. 445), w granicach norm ilościowych 
lub wartościowych ustanowionych dla przywozu takich 
towarów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 19 grudnia 1990 r. 
(poz. 544) 

WYKAZ TOWAROW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI WYWOZU 

Symbol Systematycznego 

Lp. 
wykazu wyrobów (Nomen-

Nazwa towaru 
klatury towarowej handlu 

zagran icznego) 

1 011 , 01 2, 013 Węgiel kamienny, węgiel antracytowy, brykiety z węgla kamiennego 
2 0211 Koks i półkoks 

3 0242-2 Paliwa do silników n iskoprężnych 

4 0242-4 Paliwa do silników wysokoprężnych 
5 0281 T orf i wyroby z torfu 
6 0414-1 Złom stalowy 
7 0521 Złom poamortyzacyjny i odpady metaliczne 
8 084522 Palety ładunkowe 
9 1711 , 1712-1 Tarcica iglasta i liściasta dębowa 

10 1713, 17141 Półfabrykaty tarte iglaste i liściaste dębowe 
11 2353-21 , 2353 -22 Mleko w proszku pełne i mleko odtłuszczone 
12 2354 Sery i serwity 
13 2358-2 Masło 

14 2411-2 Mąka pszenna 
15 4011 Ziarno zbóż podstawowych 
16 4031-13 Ziarno rzepaku 
17 2213, 2321 Skóry surowe zakonserwowane i skóry półgarbowane dla przemysłu garbarskiego 
18 42121 , 42131 Bydło użytkowe i rzeźne młode (wolce, młodzież użytkowa, cielęta) do 100 kg 
19 4212-2, 4213-2, 2313-1 Trzoda chlewna użytkowa i rzeźna oraz mięso wieprzowe surowe 
20 4311 , 4312 Drewno iglaste i liściaste dębowe 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 21 grudnia 1990 r. 

w sprawie karty podatkowej. 

Na podstawie art. 9 pkt 1, urt. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2-4 
ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podat
kowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111 , z 1982 r. Nr 45, poz. 289, 
z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. I\- 12, poz. 50, z 1988 r. 
Nr 41 , poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. ~3, Nr 33, poz. 176, 
Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 orm z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Podatnicy prowadzący działalność III zakresie i na 
warunkach określonych w rozporządzeniu mO{ją płacić zry
czałtowane podatki obrotowy i dochodowy w hrmie karty 
podatkowej . 

§ 2. 1. Podatnicy prowadzący działalność oPbdatko
waną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku 
prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklara
cji o obrocie i dochodzie oraz wpłacania zaliczek na podatki 
obrotowy i dochodowy. Podatnicy ci są obowiązani jednak 
wydawać na żądanie klienta kolejno numerowane rachunki 
stwierdzające sprzedaż \l\lyrobu lub wykonanie usługi oraz 
przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachun-

ków w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od początku 
roku, w którym wystawiono rachunek. 

2. Do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok 
podatkowy płacili podatki obrotowy i dochodowy na ogól
nych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa albo 
którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, nie stosu
je się zwolnień, o których mowa w ust. 1, w okresie przed 
doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie 
karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy . 

§ 3. 1. W razie osiągania przez podatników określonych 
w § 1 dochodów z innych źródeł, podlegających opodat
kowaniu tylko podatkiem dochodowym, dochody te pod
legają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogól
nych zasadach. Do dochodu osiągniętego z tych źródeł 
przychodu stosuje się stopę podatku odpowiadającą do
chodowi osiągniętemu ze wszystkich źródeł przychodów 
podatnika i jego małżonka , z wyjątkiem przychodów zwol
nionych od podatku dochodowego bądź odrębnie opodat
kowanych tym podatkiem z mocy przepisów szczególnych . 


