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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustanawia si´ Taryf´ celnà, stanowiàcà za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Do towarów obj´tych kontraktami zawarty-
mi nie póêniej ni˝ przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia stosuje si´ stawki celne okreÊlo-
ne w rozporzàdzeniu, o którym mowa w § 3, je˝eli staw-
ka celna okreÊlona w Taryfie celnej, o której mowa
w § 1, jest wy˝sza albo kraj lub region pochodzenia to-

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112,
poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188,
poz. 1572.

waru by∏ obj´ty preferencjami celnymi, które zosta∏y
ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozpo-
rzàdzenia, pod warunkiem ˝e towarom tym nadano
przeznaczenie celne w ciàgu miesiàca od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozu-
mie si´ kontrakty potwierdzone fakturami wystawiony-
mi nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Tary-
fy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r. Nr 1,
poz. 18, Nr 100, poz. 906, Nr 104, poz. 931, Nr 132,
poz. 1116 i Nr 141, poz. 1186).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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(Taryfa celna stanowiàca za∏àcznik do rozporzàdzenia jest oddzielnym za∏àcznikiem do niniejszego numeru.)


