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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 grudnia 1990 r. 

w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym 
obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza s ię, 
co następuje : 

§ 1. 1. Na towary wytworzone, przetworzone, przero
bione, uszlachetnione lub konfekcjonowane na terenie wol
nego obszaru celnego obniża się cło o 0,75 stawki celnej 
ustalonej w taryfie celnej przywozowej, jeżeli zostały speł
nione warunki określone w ust. 2. 

2. Zastosowanie obniżonej stawki celnej, o której mowa 
w ust. 1, może nastąpić, jeżeli w towarach wytworzonych, 
przetworzonych, przerobionych, uszlachetnionych lub kon
fekcjonowanych pochodzących z wolnego obszaru celnego 
co najmniej 50% poniesionych kosztów uzyskania stanowi: 
1) wartość towarów sprowadzonych z polskiego obszaru 

celnego lub 
2) wartość usług świadczonych na polskim obszarze cel

nym albo na wolnym obszarze celnym przez podmiot 
gospodarczy prowadzący działalność w polskim ob
szarze celnym albo 

3) wartość wykorzystanych praw na dobrach niematerial
nych przysługujących podmiotom gospodarczym pro
wadzącym działalność na polskim obszarze celnym. 

3. Warunki określone w ust. 2 należy uznać za spełnione 
również wtedy, gdy wartość towarów i usług wymienionych 
w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz wartość wykorzystanych praw na 
dobrach niematerialnych wymienionych w ust. 2 pkt 3 stano
wiłyby łącznie co najmniej 50% poniesionych kosztów uzys
kania towarów pochodzących z wolnego obszaru celnego. 

§ 2. Zwalnia się od cła towary pochodzące z wolnego 
obszaru celnego, jeżeli do ich wytworzenia, przetworzenia, 
przerobienia, uszlachetnienia lub konfekcjonowania na terenie 
wolnego obszaru celnego użyto towarów określonych w § 1 ust. 
2 pkt 1 lub świadczono usługi określone w § 1 ust. 2 pkt 2 albo 
wykorzystano prawa na dobrach niematerialnych określonych 
w §'1 ust. 2 pkt 3, z tym że wartość towaru lub usług albo 
wartość wykorzystanych praw stanowiły 75% poniesionych 
kosztów uzyskania towarów pochodzących z wolnego obszar!-, 
celnego. Przepis § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Zwalnia się od cła towary przywiezione z wolnego 
obszaru celnego w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia 
przez podmiot gospodarczy działalności gospodarczej na 
terenie wolnego obszaru celnego, jeżeli do ich wytworzenia, 
przetworzenia, przerobienia, uszlachetnienia lub konfekc
jonowania na terenie wolnego obszaru celnego użyto towa
rów określonych w § 1 ust. 2 pkt 1, świadczono usługi 
określone w § 1 ust. 2 pkt 2 albo wykorzystano prawa na 
dobrach niematerialnych określonych w § 1 ust. 2 pkt 3, z tym 
że wartość towarów lub usług albo wartość wykorzystanych 
praw stanowiły 40% poniesionych kosztów uzyskania towa
rów pochodzących z wolnego obszaru celnego. Przepis 
§ 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Obniżkę cła i zwolnienia celne, o których mowa 
w § 1-3, stosuje się po przedłożeniu odpowiednich doku
mentów świadczących o: 
1) sprowadzeniu z polskiego obszaru celnego towarów 

określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 lub świadczeniu usług 
określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 albo o wykorzystaniu praw 
na dobrach niematerialnych określonych w § 1 ust. 2 
pkt 3, 

2) wytworzeniu, przetworzeniu, przerobieniu, uszlachet
nieniu lub konfekcjonowaniu towarów na terenie wol
nego obszaru celnego, 

3) zastosowanym procesie produkcyjnym, jakiemu zostały 
poddane towary, wraz z kalkulacją kosztów wskazującą 
na stosunek wartości towarów i usług określonych 
w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz wartości wykorzystanych praw 
na dobrach niematerialnych określonych w § 1 ust. 2 
pkt 3 do kosztów uzyskania towarów pochodzących 
z wolnego obszaru celnego. 

§ 5. Obniżka cła i zwolnienia celne, o których mowa 
w § 1-3, nie dotyczą towarów wymienionych w załączniku 
do rozporządzenia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 22 grudnia 1990 r. (poz. 3) 

WYKAZ TOWARÓW NIE OBJĘTYCH ZWOLNIENIAMI OD CŁA 

Poz. Kod H.S. Nazwa towaru 

1 2 3 

22.03 2203.00 Piwo otrzymywane ze słodu 
22.04 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami alkoholizowanymi; moszcz winogronowy i inny niż ten objęty 

pozycją nr 20.09 
2204.10 - Wino musujące . 

- Inne wina; moszcz winogronowy z fermentacją przerwaną lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu: 
2204.21 - - W pojemnikach o pojemności nie większej niż 2 litry 
2204.29 - - Po'zostałe 
2204.30 - Inny moszcz winogronowy 

2205 Wermuty i inne wina ze świeżych winogron, przyprawiane roślinami lub substancjami aromatycznymi, 
2205.10 - W pojemnikach o pojemności nie większej niż 2 litry 
2205.90 - Pozostałe 

22.06 2206.00 Inne napoje poddawane fermentacji (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny) 
22.07 Alkohol etylowy nieskażony o mocy 80% objętościowych lub więcej; alkohol etylowy i inne wódki skażone 

o jakiejkolwiek mocy 
2207.10 - Nieskażony alkohol etylowy o mocy 80% objętościowych lub więcej 
2207.20 - Alkohol etylowy i inne wódki skażone o jakiejkolwiek mocy 

22.08 Alkohol etylowy nieskażony o mocy poniżej 80% objętościowych; wódki, likiery oraz inne napoje alkoholowe; 
złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych .do produkcji napojów 
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2208.10 - Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów 
2208.20 - Wódki otrzymywane przez destylację wina z w inogron lub wytłoków z w inogron 
2208.30 - Whisky 
2208.40 - Rumy 
2208.50 - Gin i jałowcówki 
2208.90 - Pozostałe 

24.01 Tytoń surowy lub nie poddany przeróbce; odpadki tytoniowe 
2401 .10 - Tytoń nie odżyłowany 
2401 .20 - Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany 
2401 .30 - Odpadki tytoniu 

24.02 Cygara (również z odciętym końcem) , cygaretki, papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 
2402.10 - Cygara (również z odciętym końcem) i cygaretki, z tytoniu 
2402.20 - Papierosy z tytoniu 
2402.90 - Pozostałe 

24.03 Pozostałe gotowe tytonie i namiastki tyton iu; tytoń " homogenizowany" i " regenerowany"; ekstrakty i esencje 
tytoniowe 

2403.10 - Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w jakichkolwiek proporcjach 
- Pozostałe: 

2403.91 - - Tytoń " homogenizowany" i "regenerowany" 
2403.99 - - Pozostałe 

4 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 27 grudnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. 

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

§ 1. W rozporządzeni u Rady Ministrów z dnia 30 grud
nia 1989 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy 
(Dz. U. Nr 75, poz. 448 oraz z 1990 r. Nr 19, poz. 113, Nr 31, 
poz. 183, Nr 42, poz. 247, Nr 57, poz. 339 i Nr 77, poz. 455) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 
a) w ust. 1: 

- w zdaniu wstępnym wyraz "państw" zastępuje 
się wyrazami "krajów i regionów", 

- w pkt 2 wyrazy "które do towarów pochodzenia 
polskiego stosują klauzulę największego uprzy
wilejowania" zastępuje się wyrazami "do których 
stosuje się klauzulę najw iększego uprzywilejo-
wania", . 

b) w ust. 2 wyraz "państw" zastępuje się wyrazami 
"krajów i regionów", . 

c) w ust. 3 wyraz "państw" zastępuje się wyrazami 
"krajów i regionów"; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 5. Ustala się preferencyjne stawki celne w wysokości 

0,7 stawki podstawowej, określonej w taryfie 
celnej przywozowej, na towary pochodzące z po
zaeuropejskich krajów i regionów rozwijających 
się, wymienionych w załączn iku nr 5 do roz
porządzenia, jeżeli wartość produktu krajowego 
brutto przypadającego na jednego mieszkańca nie 

przekracza wartości produktu krajowego brutto 
przypadającego na jednego mieszkańca w Polsce."; 

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: 
a) w wykazie państw stron Układu Ogólnego w sprawie 

Taryf Celnych i Handlu (GATT) dodaje się następu 
jące pozycje: 
,,101

. Boliwia 
46 1

. Kostaryka 
89 1

. Wenezuela", 
b) wykaz państw stosujących do towarów pochodzenia 

polskiego klauzulę największego uprzywilejowania 
zastępuje się wykazem innych krajów i regionów, do 
których stosuje się klauzulę największego uprzywile
jowania, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
rozporządzen ia; 

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządze
nia; 

5) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządze
nia. 

§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają za
stosowania w przypadkach realizacji kontraktów zawartych 
przed dniem jego wejścia w życie, z terminem dostawy do 
dnia 30 czerwca 1991 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycz
nia 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

Załączniki do rozporządzen i a Rady Mi
nistrów z dnia 27 grudnia 1990 r. 
(poz. 4) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ INNYCH KRAJÓW I REGIONÓW, DO KTÓRYCH 
STOSUJE SIĘ KLAUZULĘ NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA 

1. Albania 
2. Algieria 
3. Arabia Saudyjska 
4. Bahamy 
5. Bahrajn 
6. Brunei 

7. Bułgaria 
8. Irak 
9. Katar 

10. Liban 
11. Libia 
12. Seszele 

13. St. Christopher i Nevis 
14. Syria 
15. Tajwan 
16. Zjednoczone Emiraty Arabskie 
17. Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich 


