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852990 - Pozostałe: 
- - Pozostałe: 

85299070 O - - - Zespoły elektroniczne 3,0 

852990 - Pozostałe : 

- - Pozostałe: 
- - - Pozostałe : 

85299089 - - - - Pozostałe: 

852990891 - - - - - Zespoły do montażu, takie jak mechanizmy kompletne radio- 3,0 
odtwarzaczy nawet montowane w korpusie wyrobu, kinesko-
py nawet nie uzbrojone, obwody drukowane (płytki) komplet-
ne wraz z zamontowanymi elementami i podzespołami me-
chanicznymi i elektronicznymi, pod warunkiem że nie są po-
łączone między sobą i pakowane są oddzielnie (SKD) 

852990899 - - - - - Pozostałe 0,4 

8536 Urządzenia elektryczne dla przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycz-
nych lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elek-
trycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, od-
gromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, gniazda wty-
kowe, oprawki lampowe, skrzynki przyłączowe) do napięć nie przekraczają-
cych 1000 V: 
- Przekaźniki: 

853641 - - Do napięć nie przekraczających 60 V: 
853641 10 O - - - Dla prądów nie przekraczających 2 A 3,0 

8537 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wspornikowe, wyposażo-
ne co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami nr 8535 lub 8536, służące 
do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej. łącznie z ukła-
dami zawierającymi przyrządy lub aparaturę wymienione w dziale 90, oraz 
aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta 
pozycją nr 8517: 

8537 10 - Do napięć nie większych niż 1000 V: 
8537 1010 O - - Panele od sterowania cyfrowego z wbudowanym urządzeniem do au-

tomatycznego przetwarzania danych 
ex 8527 10 10 O Sterowniki stacji bazowych dla potrzeb telefonii komórkowej 8,0 

8542 Elektroniczne układy scalone i mikromoduły: 
854240 - Układy scalone hybrydowe: 
85424050 O - - Wzmacniacze 1,5 
85424090 O - - Pozostałe 3,0 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 czerwca 1997 r. 

w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technolo
giczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 usta
wy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, 
poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, 
poz. 31) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1997 r. ustanawia się dodat
kowe kontyngenty celne wartościowe, w wysokości 
13940000 ECU, na przywóz towarów wymienionych 
w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia 
się preferencyjne zerowe stawki celne. 

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się 
stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stano
wiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary 
przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 145, poz. 670 oraz 
z 1997 r. Nr 27, poz. 147 i Nr 47, poz. 301). 

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

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 3 czerwca 1997 r. (poz. 388) 

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRE USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE 

Kod PCN Wyszczególnienie 
Wartość celna 

wECU 
1 2 3 

8413 Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzen i a pomiarowe; podnośniki 
do cieczy: 

841350 - Pozostałe pompy wyporowe o posuwisto-zwrotnym ruchu elementu robo-
czego: 

- - Pozostałe: 
84135050 O - - - Pompy dawkujące i dozujące 

ex 8413 50 50 O Elektryczne urządzenia dozujące kleje i aktywatory 50000 

8419 Maszyny, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, z podgrzewaniem elektrycznym 
lub bez, do poddawania materiałów procesom wymagającym zmiany tempe-
ratury, takim jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, 
sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, susze-
nie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządze-
nia lub instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do 
podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne: 
- Suszarki: 

84193900 O - - Pozostałe 
ex 8419 39 00 O Suszarki przepływowe do tworzyw sztucznych; suszarnie rozpyłowe do ferry-

tów 800000 

8460 Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, do ostrzenia, 
szlifowania, gładzenia , docierania, polerowania lub innej obróbki wykańcza-
jącej powierzchnie metali lub cermetali za pomocą toczaków (okrągłych tarcz 
z piaskowca do ostrzenia narzędzi), narzędzi i materiałów ściernych lub pole-
rujących, inne niż obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańcza-
jącej uzębień kół zębatych z pozycji nr 8461 : 
- Szlifierki do płaszczyzn , z możliwością ustawiania położenia wzdłuż której-

kolwiek z osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą: 
84601900 O - - Pozostałe 

ex 84601900 O Szlifierki do ferrytów 2200000 

- Pozostałe szlifierki , z możliwością ustawiania położenia wzdłuż którejkol-
wiek z osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą : 

846021 - - Sterowane numerycznie: 
- - - Do wałków i otworów: 

846021 15 O - - - - Szlifierki bezkłowe 
ex 8460 21 15 O Szlifierki do wałków bezkłowe 80000 

8462 Obrabiarki (także prasy) do obróbki metali metodą kucia, młotkowania lub ku-
cia matrycowego; obrabiarki (także prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, 
składania, prostowania, rozpłaszczania , ścinania, przebijania, dziurkowania 
lub nacinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali nie wymienione 
powyżej : 
- Giętarki, krawędziarki, prostownice lub prostownice do blach (także prasy): 

846229 - - Pozostałe: 

- - - Pozostałe: 
84622991 O ---- Hydraul iczne 

ex 8462 29 91 O Prasy hydrauliczne 200000 

- Maszyny do przebijania, dziurkowania lub nacinania (także prasy), także 
kombinowane dziurkarki i wykrawarki : 

846249 - - Pozostałe : 

84624910 O - - - Do obróbki wyrobów płaskich 
ex 84624910 O Automatyczne prasy do wykrawania kształtek 80000 

8464 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbe-
stowo-cementowych lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki 
szkła na zimno: 

846420 - Szlifierki lub polerki: 
- - Do obróbki szkła: 

84642019 O - - - Pozostałe 

ex 8464 2019 O Szlifierki z osprzętem do obróbki szkła 50000 
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8465 Obrabiarki (także maszyny do wbijania gwoździ, do łączenia klamrami, kleje-
nia lub innego łączenia) do drewna, korka, kości, twardej gumy, twardych 
tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów: 
- Pozostałe: 

84659500 O - - Wiertarki lub dłutarki 
ex 8465 95 00 O Wiertarki sterowane numerycznie 100000 

8468 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub 
zgrzewania, w tym także przystosowane do cięcia, inne niż z pozycji nr 8515; 
maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego: 

84688000 O - Pozostałe maszyny i urządzenia 
ex 8468 80 00 O Agregaty lutownicze 200000 

8474 Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, oddzielania, płukania, 
przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania zie-
mi, kamieni, rud lub innych substancji mineralnych, w postaci stałej (także 
w formie proszku lub pasty); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub 
formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nie utwardzone-
go cementu, materiałów gipsowych lub innych produktów mineralnych w po-
staci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form odlew-
niczych: 

84742000 O - Maszyny do zgniatania, kruszenia lub mielenia 
ex 8474 20 00 O Młyn do ferrytów; maszyny do zgniatania/kruszenia 370000 

- Maszyny do mieszania lub ugniatania: 
84743900 O - - Pozostałe 

ex 8474 39 00 O Mieszalnik homogenizator 260000 

8477 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów 
z tych materiałów, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym 
dziale: 

8477 90 - Części: 
8477 90 90 O - - Pozostałe 

ex 8477 90 90 O Podzespoły do kroplowego dozowania żywicy 80000 

8479 Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji 
specjalnych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale: 
- Pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne: 

84798100 O - - Do obróbki metali, także nawijarki uzwojeń elektrycznych 
ex 8479 81 00 O Automaty do cięcia i zdzierania izolacji uzwojeń; nawijarki cewek warstwo-

wych do transformatorów 400000 

ex 8479 81 00 O Nawijarki do cewek głośnikowych 200000 

847989 - - Pozostałe: 
- - - Pozostałe: 

84798995 O - - - - Pozostałe 
ex 8479 89 95 O Automaty i półautomaty do montażu SMD i taśmowania; urządzenia do me-

talizacji folii tworzywowej; urządzenia do kształtowania i skracania wyprowa-
dzeń elementów elektronicznych 2300000 

ex 8479 89 95 O Automaty do taśmowania przyrządów półprzewodnikowych; linia automa-
tyczna do produkcji kondensatorów kubkowych; automatyczna linia do pro-
dukcji rezystorów; automatyczna linia do produkcji głośników; maszyny do 
automatycznego montażu elementów radialnych i aksjalnych 5800000 

ex 8479 89 95 O Urządzenia do dozowania klejów i innych substancji chemicznych 60000 

ex 8479 89 95 O Automaty i półautomaty do montażu, sklejania i namagnesowania obwodów 
magnetycznych 60000 

8515 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego, twardego oraz spawania, tak-
że do cięcia metodą elektryczną (łącznie z ogrzewanym elektrycznie gazem), 
metodą laserową, lub za pomocą wiązki światła, lub fotonów, metodą ultra-
dźwiękową, za pomocą wiązki elektronów, impulsów magnetycznych lub łu-
ku plazmowego; elektryczne maszyny i aparaty do natryskiwania na gorąco 
metali lub cermetali: 
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- Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego lub twardego: 

85151900 O - - Pozostałe 
ex 85151900 O Agregaty lutownicze z podwójną falą 500000 

9010 Urządzenia i sprzęt dla laboratoriów fotograficznych (i filmowych) włącznie 
z urządzeniami do rzutowania lub rysowania masek obwodów scalonych 
elektronicznych na warstwę świ atłoczułą pokrywającą obrabiany materiał 
półprzewodnikowy, nie wymienione ani nie uwzględn ione w innych miej-
scach niniejszego działu; negatywoskopy; ekrany projekcyjne: 
- Urządzenia do rzutowania lub rysowania wzorów układów scalonych elek-

tronicznych na materiałach półp rzewodn i kowych światłoczułych: 
90104100 O - - U rządzenia do zapisu bezpośredniego na płytce 

ex 9010 4100 O Naświetlarki 150000 

389 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 11 czerwca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym. 

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 10, art. 14 z 1995 r. Nr5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr96, 
ust. 11, art. 21 ust. 9, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 5, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, 
art. 39 ust. 2, art. 47 i 50 ustawy z dnia 8 stycznia z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, 
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 28, poz. 153), 
i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. środk i te zaliczane są do składników majątku 
Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. użytkownika."; 

Nr 137, poz. 640) oraz art. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 
grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych 2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, 
z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. 
Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797 oraz z 1996 r. 
Nr 107, poz. 506 i Nr 157, poz. 805) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 8. Na równi z zakupem środków trwałych traktu
je się przyjęcie ich w odpłatne użytkowanie 
przez podatników, jeżeli zgodnie z odrębnymi 
przepisami, wydanymi na podstawie art. 14 
ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, 
z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, 
Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, 
poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, 
poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 
395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 
i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 
i Nr 30, poz. 164) oraz art. 12 ust. 7 ustawy 
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo
wym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. 
Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, 
Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, 
poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, 

,,2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do 
środków trwałych z importu, przyjętych w nie
odpłatne użytkowanie, oraz do innych towa
rów, o których mowa wart. 17 ust. 1 pkt 2 usta
wy z dnia 28 grudn ia 1989 r. - Prawo celne 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, 
poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31)."; 

3) w § 54 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) należność wynikająca z faktury (faktury korygu
jącej) nie przekracza kwot wymienionych 
wart. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 
1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. 
Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, 
poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, 
poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, 
Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, 
poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, 
poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, 
poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, 
Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. 
Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. 
Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, 
Nr 54, poz. 348 i Nr 60, poz. 369)"; 

4) w § 57 w ust. 1 wyrazy w nawiasie otrzymują 
brzmienie: 

"Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, 
poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, 


