
Dziennik Ustaw Nr 128 2284 Poz. 632 

632 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 14 listopada 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowego w imporcie. 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, 
poz. 599) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodar
czej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie wykazu 
towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. z 1994 r. Nr 5, poz. 
23 i Nr 67, poz. 292) wprowadza się następujące zmiany: 

. Pozycja Kod PCN 

1) w wykazie materiałów budowlanych, których przywóz 
z zagranicy jest objęty stawką podatku w wysokości 7%, 
stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia, wpro
wadza się następujące zmiany: 

a) po pozycji towarowej określonej kodem PCN 
4418 90 00 O dodaje się pozycje towarowe określone 
kodami PCN 450410 91 O i 450410 99 O w brzmie
niu: 

Wyszczególnienie 

4504 4504 Korek prasowany, nawet z dodatkiem spoiwa oraz wyroby z takiego korka: 
450410 - Bloki, płyty, arkusze i pasy; płytki o dowolnym kształcie, lite cylindry łącznie z krążkami: 

- - Pozostałe: 

450410910 - - - Z substancją wiążącą7 
450410990 ___ Pozostałe 7 

b) w zamieszczonych pod tabelą Objaśnieniach do pod pozycj i oznaczonych symbolem* umieszczonym w kolumnie 
Pozycja, po wyrazach ,, 6 dotyczy tylko warników i bojlerów" dodaje się wyrazy ,,7 dotyczy tylko materiałów 
izolacyjnych z korka", 

2) w wykazie wyrobów akcyzowych, stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany: 
a) pozycję towarową określoną kodem PCN 17049065 O zastępuje się pozycją towarową określoną kodem pcN 

17049075 O w brzmieniu: 

Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie 

* 170490750 - - - - Cukierki toffi, karmelki i podobne1 

b) po pozycji towarowej określonej kodem PCN 21069091 O dodaje się pozycję towarową określoną kodem PCN 
21069099 O w brzmieniu: ' . 

Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie 

* 210690990 - - - Pozostałe1 4 

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

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: L. Podkański 

Reklamacje z powodu niedoręczenla poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw I Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego 
Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69j71, 02-903 Warszawa, P-1, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa 
Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów. 
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