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30 grudnia 1989 r. w sprawie ceł na towary przywożone 
z zagranicy (Dz. U. Nr 75, poz. 448, z 1990 r. Nr 19, poz. 
113, Nr 31, poz. 183, Nr 42, poz. 247, Nr 57, poz. 339 i Nr 77, 
poz. 455 oraz z 1991 r. Nr 1, poz. 4» ustanawia się 
w wysokości podanej w załączniku do niniejszego roz 
porządzenia. 

Nr poz. Kod HS 

1 2 

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

Nazwa 

3 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 8 marca 1991 r. (poz. 85) 

Stawka 

4 

24.02 Cygara (również z odciętym końcem). cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek 
tytoniu 

2402.90 - Pozostałe 50 
24.03 Pozostałe gotowe tytonie i namiastki tytoniu; tytoń "homogenizowany" i "regenero-

wany"; ekstrakty i esencje tytoniowe 
2403.91 - Tytoń "homogenizowany" i "regenerowany " 25 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 12 marca 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub 
nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art. 10 ust. 2a i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 16 grudnia--197'2··r .. ·d'-podatlrn-obrotowym" (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 
3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30) oraz 
art. 15 ust. 7a i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. 
U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 
192, Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126 oraz z 1991 r. 
Nr 9, poz. 30) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załącznikach do rozporządzenia Ministra Finan
sów z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie stawek podatku 
obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych 
zzagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 15, poz. 
69) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 w lp. 5: 

a) w pkt 2 stawkę ..40" zastępuje się stawką ,,90", 
b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

Stawka podatku 
Dział. rozdział, 

Lp. Nazwa grupy towarów obrotowego w 
pozycja, podpo- % wartości cel-
zycja, kod H.S. (towaru) 

nej powiększo-
nej o cło 

1 2 3 4 

"ex 27.10 3) Oleje napędowe do silników 20" 

2) w załączniku nr 2 po lp. 13 dodaje się lp. 13a w brzmieniu: 

Dział, rozdział. 
Lp. pozycja, podpo- Nazwa grupy towarów (towaru) 

zycja, kod H.S. 

1 2 3 

,,13a ex 27.10 Oleje napędowe do silników" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1991 r. 

Minister Finansów: w z. A. Podsiad/o 


