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Poz. 375 i 376

rządzi przeprowadzenie analiz, o których mowa wart. 20
ustawy określonej w § 5 rozporządzenia .

1.

Term in realizacji : 6
umowy z doradcą .

Rozpoczęcie prac zmierzających do wyboru doradcy
do real izacji programu prywatyzacji Spółek Cukrowych, wybór doradcy oraz zawarcie umowy z dorad-

3.

cą ·

miesięcy , licząc

od dnia zawarcia

Wyłonienie

inwestora/ inwestorów zainteresowanych zakupem akcji Spółek Cukrowych w trybie
art. 23 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 5 rozporządzenia.

Termin real izacji : 6 miesięcy, licząc od dnia wpisania
do rejestru handlowego ostatniej Spółki Cukrowej .

Termin realizacji : 2 miesiące, licząc od dnia przyjęcia
analiz przez Ministra Prze kształceń Własnościowych .

2. Wykonanie analiz, o których mowa w pkt III , zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Przekształceń Własnoś
ciowych z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie
sposobu przeprowadzania analiz prawnych i ekono miczno-finansowych przedsiębiorstwa spółki , ich finansowania oraz kwalifikacji wymaganych od osób
dokonujących analiz (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 10) .

4. Negocjowanie warunków i zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółek Cukrowych pomiędzy Skarbem
Państwa reprezentowanym przez Ministra Przekształceń Własnościowych a inwestorem/ inwestorami.
Termin realizacji : 5
poczęcia negocjacji .

miesięcy, licząc

od dnia roz-

376
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 czerwca 1995 r.

w sprawie

określenia

minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym produkcie finalnym. umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach
kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398) zarządza
się, co następuje :

§ 1. Minimalni procentowy udział składników pocho dzenia krajowego w towarach lub usługach będących przedmiotem kontraktów eksportowych, które mogą być objęte
gwarantowanymi przez Skarb Państwa ubezpieczeniami,
ustala się w wysokości 50% wartości transakcyjnej eksportowanego produktu finalnego, z tym że :
1) dla kabli '~ światłowodowych , samolotów rolniczych
i sportowych oraz wyrobów farmaceutycznych udział
wynosi 40%.
2) dla systemów komputerowych i urządzeń elektronicznej
techniki obliczeniowej oraz wyrobów przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i teletechnicznego
udział wynosi 20 % ,

2. Wartość składników pochodzących z importu ~ ie l
obejmuje:
1) wynagrodzenia krajowego przewoźnika , gdy na przewożony ładunek wydano polski dokument przewozowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)

Wartość składników

krajowych ustala się jako
różnicę między wartością transakcyjną a wartością skład ników pochodzących z importu, z zastrzeżeniem ust. 2.

ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia towaru, stanowiącego przedmiot eksportu, jeżeli ubezpieczy ~
cielem jest podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospol itej Polskiej,

3) kosztów transportu wykonywanego. przez innego przewoźnika niż krajowy, jeżeli eksporter złoży zaświad
czenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej stwierdzające niemożność skorzystania z usług przewoźnika
krajowego,
4) surowców i półfabrykatów pochodzących z importu,
użytych do produkcji produktu finalnego, które nie są
wydobywane i wytwarzane w kraju .

3) dla eksportu usług budowlanych udział wynosi 10% .

§ 2. 1.

składki

§ 3.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłosze-

nia.
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