
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekszta∏ceniach w∏a-
snoÊciowych w przemyÊle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98,
poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121,
poz. 770) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Maksymalna iloÊç cukru, jaka mo˝e byç wypro-
dukowana w czasie kampanii cukrowniczej 2002 r.
i przeznaczona na zaopatrzenie rynku krajowego,
w okresie od dnia 1 paêdziernika 2002 r. do dnia
30 wrzeÊnia 2003 r., wynosi 1 540 tys. ton (kwota A).

§ 2. Maksymalna iloÊç cukru, jaka mo˝e byç wypro-
dukowana w czasie kampanii cukrowniczej 2002 r.
i przeznaczona na eksport, z zastosowaniem dop∏at,
w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia
2003 r., wynosi 104,4 tys. ton (kwota B).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2001 r.

w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku 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 i Nr 63, poz. 639)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 50:

a) w ust. 5 w pkt 2 w lit. b) kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) us∏ug polegajàcych na drukowaniu:

a) ksià˝ek i broszur (ex PCN 4901) oznaczo-
nych stosowanymi na podstawie odr´b-
nych przepisów symbolami ISBN,

b) wydawnictw prasowych (SWW 2711)
oznaczonych stosowanymi na podstawie
odr´bnych przepisów symbolami ISSN,

c) czasopism specjalistycznych.”,

b) po ust. 5b dodaje si´ ust. 5c w brzmieniu:

„5c. W okresie do dnia 31 grudnia 2003 r. staw-
k´ podatku w wysokoÊci 3% stosuje si´ do:

1) sprzeda˝y w kraju sprz´tu komputerowe-
go (bez wzgl´du na symbol SWW) prze-
znaczonego dla szkó∏ i przedszkoli, w ro-
zumieniu odpowiednio przepisów o sys-
temie oÊwiaty, o szkolnictwie wy˝szym
oraz o wy˝szych szko∏ach zawodowych,

2) importu towarów okreÊlonych w pkt 1.”,

c) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw oÊwiaty i wychowania oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa
wy˝szego, ustali, w drodze rozporzàdzenia,
list´ towarów, o których mowa w ust. 5c,
oraz warunki stosowania stawki 3%.”;

2) w za∏àczniku nr 2 w poz. 23 na koƒcu stawia si´
przecinek i dodaje si´ wyrazy „w tym po∏àczenia
z Internetem w placówkach oÊwiatowych, szko∏ach
wy˝szych i wy˝szych szko∏ach zawodowych”;

3) w za∏àczniku nr 3 dodaje si´ poz. 88 w brzmieniu:

„88. Us∏ugi teleinformatyczne”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od
dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 5 lipca 2001 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym.


