-
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Cena hurtowa
w złotych

Marża detaliczna
liczona od ceny hurtowej

40%

3,61- 4,80

1,44 zł

4,81- 6,50

30%

9,76-14,00
14,01-17,50
powyżej

zł

20%
2,80

zł

16%

o której mowa w ust. 1, oznacza

różnicę

w sobie

podatek od towarów i usług, a ceną zakupu
2 należnym podatkiem od towarów i usług.

łącznie

detaliczna przysługuje jednostponoszącym koszty handlowe prowadzenia
sprzedaży na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej i zakupujących towary na szczeblu hurtu przy
uwzględnieniu warunków zakupu podanych w § 2
ust. 3.
3.
kom

§ 4. Jednostkom obrotu towarowego prowadzą

i detaliczną,
swym zakresem warunki działania wymienione w § 2.ust. 3 i w § 3 ust. 3, przysługują marże handlowe hurtowa i detaliczna, określone zgodnie
z przepisami rozporządzenia.

cym

zintegrowaną działalność hurtową

§ 5. Nie uznaje się za nieprawidłową kwoty realizowanej marży, wyliczonej zgodnie z rozporządzeniem,
jeżeli przekroczenie tej marży wynika:

między ceną detaliczną sprzedaży, zawierającą

2.

Marża,

17,50

1,95

Poz. 1080 i 1081

obejmującą

0,00- 3,60

6,51- 9,75
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Marża urzędowa

1) z korekty wartości celnej o przyrost kursu walutowego NBP (kurs sprzedaży) w dniu sprzedaży towaru w stosunku do kursu przyjętego przy odprawie
celnej,
2) z uzyskanych i udokumentowanych rabatów, bonifikat i upustów,
3) ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynikającej z odrębnych przepisów.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w
1 stycznia 1999 r.

życie

z dniem

Minister Finansów: w z. J. Bauc

1081
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 grudnia 1998 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz.
344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133,
poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601
i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r.
Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141,
poz. 943 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 155,
poz. 1016) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów
i wydatków budżetowych oraz innych przychodów
i rozchodów (Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr
69, poz. 297 i Nr 81, poz. 356, z 1992 r. Nr 22, poz. 91
i Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42, poz. 194, Nr 59,
poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r. Nr 9, poz. 33 i Nr 66,
poz. 286, z 1995 r. Nr 29, poz. 148 i Nr 153, poz. 783,
z 1996 r. Nr 37, poz. 162 i Nr 116, poz. 556 oraz z 1997 r.
Nr 22, poz. 116, Nr 100, poz. 626 i Nr 151, poz. 999)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie wyraz
"oraz" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach

"poz. 496" dodaje się wyrazy "Nr 132, poz. 621 i Nr
139, poz. 647, z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz.
484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133,
poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158,
poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1016",
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków
budżetu państwa, budżetów: gmin, powiatów
i województw oraz ich jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporzą
dzenia." ,
3) w § 2 w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie
wyraz "oraz" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "poz. 496" dodaje się wyrazy "Nr 132, poz. 621
i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79,
poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778,
Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943
i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1016".
2. W

załączniku

się następujące

nr 1 do
zmiany:

rozporządzenia

wprowadza

1) w rozdziale I. Klasyfikacja resortowa (części):
a) części 15 i 82 otrzymują brzmienie:
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- " 15. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd",
- ,,82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego",
b)

Poz. 1081
13 15 -

"Celem oznakowania poszczególnych części budżetów samorządowych kolegiów odwoław
czych, jako trzecią i czwartą cyfrę symbolu
(w miejsce 00) przyjmuje się symbol:
01 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Warszawie,
03 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Białej Podlaskiej,
05 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Białymstoku,
07 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Bielsku-Białej,
09 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Bydgoszczy,
11 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Chełmie,

Samorządowe

w

skreśla się części:

- ,,39. Komenda Główna Policji",
- ,,60. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego",
c) po części ,,62. Urząd Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi" dodaje się części 63-65
w brzmieniu:
,,63. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
64. Główny Inspektorat Kolejnictwa
65. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ści
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu",
d) po części ,,85/00 Symbolem tym oznakowane są
części budżetów wojewodów" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:
"Celem oznakowania poszczególnych części budżetów wojewodów, jako trzecią i czwartą cyfrę
symbolu (w miejsce 00) przyjmuje się symbol
województwa:
02 - dolnośląskie,
04 - kujawsko-pomorskie,
06 - lubelskie,
08 -Iubuskie,
10 - łódzkie,
12 - małopolskie,
14 - mazowieckie,
16 - opolskie,
18 - podkarpackie,
20 - podlaskie,
22 - pomorskie,
24 - śląskie,
26 - świętokrzyskie,
28 - warmińsko-mazurskie,
30 - wielkopolskie,
32 - zachodniopomorskie,
a nazwę części stanowi nazwa województwa.",
e) objaśnienia występujące po części ,,86/00 Symbolem tym oznakowane są części budżetów samorządowych kolegiów odwoławczych" otrzymują brzmienie:

Samorządowe

Kolegium

Odwoławcze

Kolegium

Odwoławcze

Kolegium

Odwoławcze

Kolegium

Odwoławcze

w Ciechanowie,

17 -

Samorządowe

w
19 -

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 -

Elblągu,

Samorządowe

w
21 -

Częstochowie,

Gdańsku,

Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Gorzowie Wielkopolskim,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Jeleniej Górze,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Kaliszu,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Katowicach,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Kielcach,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Koninie,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Koszalinie,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Krakowie,
Kolegium Odwoławcze
Samorządowe
w Krośnie,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Legnicy,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Lesznie,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Lublinie,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Łomży,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Łodzi,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Nowym Sączu,
Kolegium Odwoławcze
Samorządowe
w Olsztynie,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Opolu,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Ostrołęce,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Pile,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Piotrkowie Trybunalskim,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Płocku,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Poznan"iu,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Przemyślu,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Radomiu,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Rzeszowie,
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Kolegium

Odwoławcze

Kolegium

Odwoławcze

w Siedlcach,
73 -

Samorządowe

w Sieradzu,
75 77 79 81 83 85 87 89 91 -

Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Skierniewicach,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Słupsku,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Suwałkach,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Szczecinie,
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Tarnobrzegu,
Kolegium Odwoławcze
Samorządowe
w Tarnowie,
Kolegium Odwoławcze
Samorządowe
w Toruniu,
Kolegium Odwoławcze
Samorządowe
w Wałbrzychu,
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we
Włocławku,

93 -

Samorządowe

Kolegium

Odwoławcze

we

Wrocławiu,

95 -

Samorządowe

Kolegium

Odwoławcze

Samorządowe
Kolegium
w Zielonej Górze,

Odwoławcze

w
97 -

Zamościu,

a nazwę części stanowi nazwa
kolegium odwoławczego . ";

samorządowego

2) w rozdziale III. Klasyfikacja rozdziałów:
a) w pkt 2 wyrazy "przez gminy " zastępuje się wyrazami "przez jednostki samorządu terytorialnego",
b) skreśla się pkt 3,
c) w dziale ,,40 - Rolnictwo" rozdziały 4001, 4002,
4008,4010,4011,4013, 4016, 4331 , 44110trzymują brzmienie:
,,4001 Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
4002 Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
4008 Biura geodezji i terenów rolnych
4010 Ośrodki doradztwa rolniczego
4011 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
4013 Inspekcja Weterynaryjna
4016 Inspekcja Ochrony Roślin
4331 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych
i melioracyjnych
4411 Monitorowanie dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagra nicznych i wielkości importu " ,
d) w dziale ,,50 - Transport" :
- rozdziały 5611-5613 otrzymują brzmienie:
,,5611 Drogi publiczne krajowe

Poz. 1081
5612 Drogi publiczne wojewódzkie
5613 Drogi publiczne gminne",
- po rozdziale ,,5613 Drogi publiczne gminne"
dodaje się rozdziały 5614 i 5615 w brzmieniu:
,,5614 Drogi publiczne powiatowe
5615 Drogi publiczne w miastach na pra wach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na
drogi gminne) " ,
e) w dziale ,,61 - Handel wewnętrzny" rozdział
6182 otrzymuje brzmienie:
,,6182 Inspekcja Handlowa",
f) w dziale ,,66 - Różne usługi materialne" skreśla
się rozdział ,,6811 Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska",
g) w dziale" 70 - Gospodarka komunalna " skreśla
się rozdział ,,7261 Ulice, place, mosty i wiadukty",
h) w dziale ,,79 - Oświata i wychowanie":
- po rozdziale ,,7911 Szkoły podstawowe " dodaje się rozdział 7912 w brzmieniu:
,,7912 Gimnazja",
- rozdziały 8222 i 8232 otrzymują brzm ienie:
,,8222 Zakłady kształcenia nauczycieli
8232 Świetlice dla uczniów i wychowan ków",
i) w dziale ,,81 - Szkolnictwo wyższe" po rozdziale ,,8121 Pomoc materialna dla studentów" dodaje się rozdział 8122 w brzmieniu:
,,8122 Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich",
j) w dziale ,,85 - Ochrona zdrowia":
- rozdziały 8514,8515,8519 i 8531 otrzymują
brzmienie:
,,8514 Lecznictwo psychiatryczne"
,,8515 Ratownictwo medyczne"
,,8519 Publiczna służba krwi"
,,8531 Inspekcja sanitarna",
- po rozdziale ,,8521 Żłobki" dodaje się rozdzia ły 8522-8524 w brzmieniu:
,,8522 Programy polityki zdrowotnej państwa
8523 Wysokospecjalistyczne procedury medyczne
8524 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego",
- po rozdziale ,,8554 Wojewódzkie zespoły metodyczne opieki zdrowotnej" dodaje się rozdział 8555 w brzmieniu:
,,8555 Medycyna pracy",
- skreśla się rozdział ,,8596 Kolejowa służba
zdrowia",
k) w dziale ,,86 - Opieka społeczna":
- rozdziały 8614, 8517 i 8618 otrzymują brzmienie:
,,8614 Powiatowe centra pomocy rodzinie
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rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
8618 Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej",
- po rozdziale ,,8618 Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej" dodaje się rozdział 8619 w brzmieniu:
,,8619 Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności" ,
- po rozdziale ,,8621 Stowarzyszenia opieki
społecznej" dodaje się rozdziały 8622 i 8623
w brzmieniu:
,,8622 Rodziny zastępcze i własne
8623 Regionalne ośrodki polityki społecz
nej",
I) w dziale ,,89 - Różna działalność" skreśla się
8617

Zasiłki

Poz. 1081
-

-

-

-

rozdziały:

,,8982 Obrona cywilna
8983 Pozostałe wydatki obronne
8985 Okręgowe inspektoraty gospodarki energetycznej",
t) w dziale ,,90 - Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej":
- przed rozdziałem ,,9012 Wpływy z rozliczeń
państwowych jednostek budżetowych z tytułu potrąceń" dodaje się rozdziały 9009-9011
w brzmieniu:
,,9009 Udziały gmin w podatkach stanowią
cych dochód budżetu państwa
9010 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
9011 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa",
- rozdział 9012 otrzymuje brzmienie:
,,9012 Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń
W rozdziale tym ujmuje się wpływy z tytułu
zwracanych przez jednostki budżetowe kwot
równoważących
zobowiązania
podatkowe
potrącone w trybie art. 64 i 65 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), z wzajemnej.
bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki budżetowej.",
- skreśla się rozdział ,,9015 Udziały w podatkach" oraz objaśnienia do tego rozdziału,
- w objaśnieniach występujących po rozdziale
,,9023 Wpływy z podatku od towarów
i usług", w podstawie prawnej wskazanej
w nawiasie, po wyrazach "poz. 926" wyraz "i"
zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach
"poz. 943" dodaje się wyrazy "i Nr 162, poz.
1104 oraz z 1998 r. Nr 139, poz. 905",
m) w dziale ,,91 - Administracja państwowa i samorządowa":

-

-

-

-

skreśla się rozdział ,,9112 Główny Inspektorat
Kolejnictwa",
po rozdziale ,,9113 Komitet Kinematografii"
dodaje się rozdział 9114 w brzmieniu:
,,9114 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego",
po rozdziale ,,9115 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej" dodaje się rozdział 9116
w brzmieniu:
,,9116 Inspekcja Ochrony Środowiska",
po rozdziale ,,9118 Centralny Inspektorat
Standaryzacji" dodaje się rozdziały 9119
i 9120 w brzmieniu:
,,9119 Inspekcja Farmaceutyczna
9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego",
po rozdziale ,,9122 Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą" dodaje się rozdziały 9123-9125 w brzmieniu:
,,9123 Urzędnicy Komendy Głównej Straży
Granicznej
9124 Urzędnicy Komendy Głównej Państwo
wej Straży Pożarnej
9125 Urzędnicy Komendy Głównej Policji",
rozdział 9134 otrzymuje brzmienie:
,,9134 Powiatowe urzędy pracy",
po rozdziale ,,9134 Powiatowe urzędy pracy"
dodaje się rozdziały 9135-9139 w brzmieniu:
,,9135 Urzędnicy jednostek terenowych Straży Granicznej
9136 Urzędnicy jednostek terenowych Pań
stwowej Straży Pożarnej
9137 Urzędnicy Nadwiślańskich Jednostek
Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
9138 Urzędnicy Biura Ochrony Rządu
9139 Urzędnicy jednostek terenowych Policji",
rozdziały 9143, 9145 i 9148 otrzymują brzmienie:
,,9143 Starostwa powiatowe
9145 Służba Ochrony Zabytków
9148 Sejmiki województw",
skreśla się rozdział ,,9150 Miejskie strefy
usług publicznych",
po rozdziale ,,9151 Państwowa Straż Rybacka" dodaje się rozdziały 9152 i 9153 w brzmieniu:
,,9152 Rady powiatów
9153 Urzędy marszałkowskie",
skreśla się rozdziały:

,,9171 Urząd Rady Ministrów w likwidacji
9172 Centralny Urząd Planowania w likwidacji
9173 Ministerstwo Przemysłu i Handlu w likwidacji
9174 Ministerstwo Przekształceń Własno
ściowych w likwidacji
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9175 Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w likwidacji
9176 Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w likwidacji
9177 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
w likwidacji",
- rozdział 9189 otrzymuje brzmienie:
,,9189 Wybory do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie",
n) w dziale ,,92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura" rozdział 9222 otrzymuje brzmienie:
,,9222 Terenowe jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej",
o) w dziale ,,93 - Bezpieczeństwo publiczne":
- przed rozdziałem ,,9311 Jednostka centralna"
dodaje się rozdział 9310 w brzmieniu:
,,9310 Komenda Główna Policji",
- po rozdziale ,,9312 Jednostki terenowe Policji" dodaje się rozdział 9313 w brzmieniu:
,,9313 Komendy powiatowe Policji",
- po rozdziale ,,9316 Państwowa Straż Pożar
na" dodaje się rozdziały 9317 i 9318 w brzmieni u:
,,9317 Obrona cywilna
9318 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej" ,

p) w dziale ,,94 - Finanse":
- po rozdziale ,,9421 Loteria i gry liczbowe" dodaje się rozdział 9422 w brzmieniu:
,,9422 Premie za oszczędzanie w kasach
oszczędnościowo-budowlanych",

po rozdziale ,,9435 Obsługa zadłużenia zagranicznego" dodaje się rozdział 9490 w brzmieni u:
,,9490 Obsługa papierów wartościowych
i kredytów jednostek samorządu terytorialnego" ,
- rozdział 9491 otrzymuje brzmienie:
,,9491 Obsługa skarbowych papierów wartościowych i kredytów",
q) w dziale ,,95 - Ubezpieczenia społeczne" rozdział 9593 otrzymuje brzmienie:
,,9593 Uposażenia sędziów i prokuratorów
w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne",
r) w dziale ,,96 - Dotacje na finansowanie zadań
gospoda rczych":
- rozdział 9611 otrzymuje brzmienie:
,,9611 Dotacje dla górnictwa i hutnictwa",
- skreśla się rozdział ,,9621 Dotacje dla spół
dzielni mieszkaniowych",
s) w dziale ,,97 - Różne rozliczenia":
- przed rozdziałem ,,9709 Subwencja drogowa
dla gmin" dodaje się rozdziały 9701, 9703
i 9704 w brzmieniu:
,,9701 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
-

Poz. 1081
Część

wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
9704 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw",
- rozdział 9709 otrzymuje brzmienie:
,,9709 Część
rekompensująca
subwencji
ogólnej dla gmin",
- po rozdziale ,,9709 Część rekompensująca
subwencji ogólnej dla gmin" dodaje się rozdział 9710 w brzmieniu:
,,9710 Część drogowa subwencji ogólnej dla
powiatów i województw",
- rozdziały 9711 i 9712 otrzymują brzmienie:
,,9711 Część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin
9712 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego",
- w objaśnieniach występujących po rozdziale
,,9718 Rezerwy ogólne i celowe" wyrazy "dla
gmin" zastępuje się wyrazami "dla jednostek
samorządu terytorialnego",
- skreśla się rozdział ,,9723 Dotacje dla gmin
z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym",
t) w dziale ,,98 - Obrona narodowa" po rozdziale
,,9818 Wojskowe Służby Informacyjne" dodaje
się rozdział 9819 w brzmieniu:
,,9819 Pozostałe wydatki obronne",
u) w dziale ,,99 - Urzędy naczelnych organów wła
dzy, kontroli i sądownictwa":
- po rozdziale ,,9916 Krajowa Rada Sądownic
twa" dodaje się rozdział 9917 w brzmieniu:
,,9917 Rzecznik Interesu Publicznego",
- rozdział 9992 otrzymuje brzmienie:
,,9992 Wybory do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie";
9703

3) w rozdziale IV. Klasyfikacja paragrafów dochodów

(z objaśnieniami):
a) przed paragrafem" 12 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego" dodaje się paragrafy
01-10 w brzmieniu:
,,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa
02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na inwestycje z zakresu administracji
rządowej, wykonywane przez samorząd województwa
03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na realizację bieżących zadań wła
snych samorządu województwa
04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa
05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące realizowane przez
samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

-
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(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
50 Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane
na
podstawie
porozumlen
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" ,
h) po paragrafie ,,53 Podatek leśny" dodaje się pa ragraf 54 w brzmieniu:
,,54 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
reali z ację inwestycji",
i) paragraf 60 otrzymuje brzmienie:
,,60 Wpływy z wpłat gmin na zwiększenie części
po dstawowej subwencji ogólnej ",
j) paragrafy 70, 71, 75 i 78 otrzymują brzmienie:
,,70 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych
71 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych
75 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego (związków gmin, związków
powiatów)
78 Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego (związków gmin i związków
powiatów)",
k) po paragrafie ,,79 Prowizje z tytułu gwarancji
i poręczeń Skarbu Państwa" dodaje się paragraf
80 w brzmieniu:
,,80 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorzą
du terytorialnego",
I) w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,83 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płaco
ne przez urząd skarbowy" wyrazy "w gminach"
zastępuje się wyrazami "w jednostkach samorządu terytorialnego",
ł) po paragrafie ,,83 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy" dodaje
się paragraf 84 w brzmieniu:
,,84 Wpłaty odsetek od podmiotów gospodarczych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych" ,
m) paragrafy 85-88 i 90 otrzymują brzmienie:
,,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań 
stwa na inwestycje z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom
86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na realizację inwestycji własnych
gmin ' (związków gmin)
87 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów
88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na realizację zadań bieżących z zakre-

06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na inwestycje realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
08 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań 
stwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na inwestycje realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracj i rządowej,
b) po paragrafie" 16 Podatek dochodowy od osób
prawnych" dodaje się paragrafy 17 i 18
w brzmieniu:
" 17 Zryczałtowany podatek dochodowy
Paragraf ten obejmuje wpływy, o których
mowa wart. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią
ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144,
poz. 930), oraz wpływy z ryczałtów określo
nych wart. 28, 29 i 30 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,
Nr87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz.
686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz.
153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85,
poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139,
poz. 932-934 i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz
z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471,
Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137,
poz. 887 i Nr 144, poz. 930)
18 Dotacje otrzyman e z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących",

c) w objaśnie niach występujących po paragrafie
,,19 Różne rozliczenia" skreśla się tiret drugie,
d) paragraf 31 otrzymuje brzmien ie:
,,31 Dochody ze sprzedaży akcji i udziałów jednostek samorządu terytorialnego (związków
gmin, związków powiatów)",
e) skreś la s ię paragraf ,,35 Wpływy ze sprzedaży
mienia komunalnego ",
f) skreśl a się objaśnienia występujące po paragrafie ,,43 Wpływy ze sprzeda ży wyrobów i składni
ków majątkowych",
g) paragrafy 49 i 50 otrzymują brzmienie:
,,49 Dotacje celowe otrzymane na zadani a bieżą
ce realizowane na podstawie porozumień

\
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su administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)",
,,90 Subwencje ogólne z bu dżetu państwa",
n) w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,91 Wpływy z rozliczeń pozostałości środków
pub licznych zakładów opieki zdrowotnej"
w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie wyraz "oraz" i wyraz "i" występujący po wyrazach
"poz. 661" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "poz. 769" dodaje się wyrazy "i Nr 158,
poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756",
o) paragrafy 92-95 otrzymują brzmienie:
,,92 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań 
stwa na inwestycje z zakresu administracji
rządowej wykonywane przez powiat
94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na realizację bieżących zadań wła
snych powiatu
95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na realizację inwestycji własnych powiatu";
4) w rozdziale V. Klasyfikacja paragrafów wydatków
(z objaśnieniami) :
a) w objaśnieniach podanych w "Uwadze":
- grupa paragrafów "Dotacje i subwencje"
otrzymuje brzmienie:
"Dotacje i subwencje 01, 03, 05, 07, 09, 27,
46 - 48, 49, 51 - 53, 55, 61 - rozdz. 9410,
9411,9412,9414, 81 ,88 do 90, 92, 94",
- grupa paragrafów "Wydatki bieżące" otrzymuje brzmienie:
"Wydatki bieżące 11 - 17, 19,26,28,29,31,
32, 33 - bez rozdz. 8591, 34 - 45, 60, 62,
65 - 67,69, 70, 81, 84, 87
wtym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11
Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzen ia sędziów i prokuratorów - 12
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych
i funkcjonariuszy - 15
Wynagrodzenia osobowe pracowników służ
by cywilnej - 16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17
Szkolenia pracowników służby cywilnej -19",
- grupa paragrafów "Wydatki majątkowe"
otrzymuje brzmienie:
"Wydatki majątkowe 02, 04, 06, 08, 10, 50,
72 -74, 78, 80, 85 do 86, 93, 95",
b) przed paragrafem" 11 Wynagrodzenia osobowe
pracowników" dodaje się paragrafy 01-10
w brzmieniu:
,,01 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa
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02 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na inwestycje z zakresu administracji
rządowej, wykonywane przez samorząd województwa
03 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na realizację bieżących zadań wła
snych samorządu województwa
04 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa
05 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące real izowane przez
samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
06 Dotacj e celowe przekazane z budżetu pań
stwa na inwestycje realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
07 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracj i rządowej
08 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na inwestycje realizowane przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
09 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań 
stwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
10 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na inwestycje realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej",
c) w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,12 Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i proku ratorów" tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
,,- uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami,
ekwiwalent za nie wykorzystany urlop, nagrody uznaniowe i zapomogi dla: żołnierzy zawodowych , żołnierzy pełniących nadterminową
służbę wojskową oraz policjantów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Urzędu Ochrony
Państwa, Straży Granicznej i Państwowej
Straży Pożarn ej,"

d) paragraf 17 otrzymuje brzmienie:
,,17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne",
e) po paragrafie" 17 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne" dodaje się paragraf 18 w brzmieniu:
,,18 Dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących",

f) w

objaśnieniach występujących

po paragrafie
,,20 Fundusz operacyjny":
- w tiret d rugim, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz "oraz" zastępuje się
przecinkiem , a po wyrazach "poz. 943" dodaje się wyrazy "oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668",
- w tiret piątym, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyrazy "i Nr 136, poz. 921"
zastępuje się wyrazami "i Nr 137, poz. 926",
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g) w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" tiret drugie otrzymuje brzmienie:
,,- diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,"
h) w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,26 Usługi zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej",
w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie
wyraz "oraz" i wyraz "i" występujący po wyra zach "poz. 661" zastępuje się przecinkiem, a po
wyrazach "poz. 769" dodaje się wyrazy
"i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 756",
i)

objaśnienia występujące

po paragrafie ,,27 Dotacje na zadania zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej"
otrzymują brzmienie:
"Paragraf ten obejmuje dotacje na zadania wymienione wart. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.
Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r.
Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104,
poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756), z wyjątkiem pkt 4, który dotyczy inwestycji klasyfikowanych do paragrafu 73 Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyj nych.",

j) w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,28 Podróże służbowe krajowe" wyrazy "zarzą
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad ustalania
oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 39, poz. 387
i z 1997 r. Nr 34, poz. 327)" zastępuje się wyraza mi "rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad
ustalania oraz wysokości należności przysługu 
jących pracownikom z tytułu podróży służbowej
na obszarze kraju (Dz. U. Nr 69, poz. 454)",
k) w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,37 Usługi niematerialne" kropkę występującą
po tiret ósmym zastępuje się przecinkiem oraz
dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:
,,-świadczenia

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.",

I) w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,39 Kary i odszkodowania", w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie wyraz "oraz"
zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "poz.
945" dodaje się wyrazy "oraz z 1998 r. Nr 60,
poz. 382, Nr 106, poz. 668 i Nr 107, poz. 669",
ł)

w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,40 Różne opłaty i składki" kropkę występującą

Poz. 1081
po tiret jedenastym zastępuje się przecinkiem
oraz dodaje się tiret dwunaste w brzmieniu:
,,- składki na ubezpieczenie zdrowotne.",
m) w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,42 Składki na Fundusz Pracy" , w podstawie
prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach
"poz. 776" dodaje się wyrazy "oraz z 1998 r.
Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz.
684 i Nr 137, poz. 887",
n) objaśnienia występujące po paragrafie ,,43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" otrzymują brzmienie:
"Paragraf ten obejmuje:
- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561,
Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r.
Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r.
Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717), klasyfikowane przed wejściem w życie powyższej ustawy do § 43 - Odpisy na zakładowy fundusz
socjalny i § 44 - Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy,
- wydatki ponoszone z funduszu socjalnego
tworzonego na podstawie art. 27 ustawy
z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r.
Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 944),
- wydatki ponoszone z funduszu socjalnego
tworzonego na podstawie art. 27 ustawy
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U.
Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z 1997 r.
Nr 28, poz. 153).",
o) objaśnienia występujące po paragrafie ,,44
Opłaty za świadczenia zdrowotne" otrzymują
brzmienie:
"Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług
medycznych świadczonych przez niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej
praktyki na rzecz uprawnionych na podstawie
umów zawieranych w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93,
poz. 592).",
p) paragrafy 49 i 50 otrzymują brzmienie:
,,49 Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
50 Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane
na
podstawie
porozumlen
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" ,
q) po paragrafie ,,53 Różne dotacje dla przedsię
biorstw" dodaje się paragraf 54 w brzmieniu:
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,,54 Dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację inwestycji",
r) objaśnienia do paragrafu ,,55 Dotacje dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej" otrzymują
brzmienie:
"Paragraften obejmuje dotacje udzielane przed administrowaniem
zasobami mieszkaniowymi oraz dla gospodarki
komunalnej na wyrównanie różnic między cena mi a kosztami świadczonych usług, powiększo
nymi o narzut zysku.",
s) paragrafy 60, 67 i 75 otrzymują brzmienie:
,,60 Wpłaty gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej
67 Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego",
,,75 Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń spła
ty kredytów krajowych przez Skarb Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego",
t) skreśla się paragraf ,,83 Wydatki specjalne" oraz
objaśnienia do tego paragrafu,
u) paragrafy 85-90 otrzymują brzmienie:
,,85 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na inwestycje z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom
86 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na realizację inwestycji własnych gmin
(związków gmin)
87 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów
88 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom
(związkom gmin)
89 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na realizację własnych zadań bieżą
cych gmin (związków gmin)
90 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu
terytorialnego" ,
v) w objaśnieniach występujących po paragrafie
,,91 Rozliczenia pozostałości środków publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w podstawie
prawnej wskazanej w nawiasie wyraz "oraz" i
wyraz "i" występujący po wyrazach "poz. 661"
zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "poz.
769" dodaje się wyrazy" i Nr 158, poz. 1041 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756",
w) paragrafy 92-95 otrzymują brzmienie:
,,92 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
93 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na inwestycje z zakresu administracji
rządowej wykonywane przez powiat
94 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na realizację bieżących zadań wła
snych powiatu
95 Dotacje celowe przekazane z budżetu pań
stwa na realizację inwestycji własnych powiatu".
siębiorcom zajmującym się

3. W

Poz. 1081

nr 2 do
zmiany:

załączniku

się następujące

rozporządzenia

wprowadza

a) w podstawie prawnej ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa, wskazanej w nawiasie w tytule załącznika, po wyrazach
"poz. 673" wyraz "i" zastępuje się przecinkiem,
a po wyrazach "poz. 741" dodaje się wyrazy
"i Nr 141, poz. 943",
b) w dziale ,,00 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia
Skarbu Państwa":
- w tytule działu po wyrazach "Skarbu Państwa"
dodaje się wyrazy "i majątku jednostek samorządu terytorial nego",
- pozycje 0021-0025 oraz 0028 otrzymują
brzmienie:
,,0021 Obligacje rocznej pożyczki państwowej
0022 Obligacje trzyletniej pożyczki państwowej
0023 Obligacje dwuletniej pożyczki państwowej
0024 Obligacje pięcioletniej pożyczki państwowej
0025 Obligacja nominowana w dolarach USD
wyemitowana w 1991 r.",
,,0028 Obligacje dziesięcioletniej pożyczki pań
stwowej",
- skreśla się pozycję ,,0030 Bony skarbowe o terminie wykupu 2, 3 dni oraz jednego i dwóch tygodni",
- po pozycji ,,0037 Obligacja na pozyskanie środ
ków Narodowego Banku Polskiego na wdroże
nie umowy z bankami komercyjnymi serii I, II,
III" dodaje się pozycje 0038-0040 w brzmieniu:
,,0038 Obligacje na zwiększenie ~unduszy własnych Banku Gospodarki Zywnościowej
S.A.
0039 Obligacja nominowana w dolarach USD
wyemitowana w 1997 r.
0040 Inne obligacje pożyczki państwowej",
- pozycje 0065 i 0069 otrzymują brzmienie:
,,0065 Spłata innych krajowych zobowiązań dłu
goterminowych",
,,0069 Prywatyzacja mienia Skarbu Państwa
i majątku jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie niedoboru budże
tu".
§ 2. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia

i ma zastosowanie, z zastrzeżeniem ust. 2,
do klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych od
dnia 1 stycznia 1999 r.
2. Przepisy § 1 ust. 2 pkt 2 lit. m) w zakresie dotyczą
cym rozdziału 9189 oraz lit. u) w zakresie dotyczącym
rozdziału 9992 mają zastosowanie od dnia wejścia
w życie rozporządzenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

