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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 listopada 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i us∏ug oraz
podatku akcyzowego w imporcie.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127
i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r.
Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137,
poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776
i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162,
poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076,
z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95,
poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107
oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56,
poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90,
poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 29
grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów do celów
poboru podatku od towarów i us∏ug oraz podatku ak-
cyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 111, poz. 1290 oraz
z 2000 r. Nr 72, poz. 842 i Nr 121, poz. 1298) w za∏àczni-
ku nr 4:

1) po pozycji 153 w kolumnie „Wyszczególnienie” do-
daje si´ wyrazy: „Produkty chemiczne i preparaty
przemys∏u chemicznego lub przemys∏ów pokrew-
nych (∏àcznie z mieszaninami produktów natural-
nych), gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczo-
ne; produkty odpadowe tych przemys∏ów gdzie in-
dziej niewymienione ani niew∏àczone:” oraz doda-
je si´ pozycj´ 153a w brzmieniu:

Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie

153a * 3824 90 95 0

Produkty chemiczne i preparaty przemys∏u chemicznego lub przemys∏ów pokrewnych
(∏àcznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani nie-
w∏àczone; produkty odpadowe tych przemys∏ów gdzie indziej niewymienione ani niew∏à-
czone:
— — — — Pozosta∏e17

2) w objaÊnieniach do tabeli do podpozycji oznaczo-
nych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod
PCN, po objaÊnieniu nr 16 dodaje si´ objaÊnienie
nr 17 w brzmieniu:

„17 Dotyczy mieszanin olejów nap´dowych zawie-
rajàcych w masie mniej ni˝ 70% olejów ropy
naftowej lub olejów otrzymywanych z minera-

∏ów bitumicznych, s∏u˝àcych do nap´du silni-
ków spalinowych.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: M. Belka


