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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego.

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201) po
§ 7 dodaje si´ § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Bloczki mandatów karnych u˝ywane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia mogà
byç stosowane do dnia 31 lipca 2002 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
27 marca 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 11 pkt 2,
art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 9 pkt 2, art. 23, art. 24 ust. 2,
art. 32 ust. 5, art. 39 ust. 2, art. 47 i art. 50 ust. 1 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, 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 oraz
z 2002 r. Nr 19, poz. 185) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady ustalania i poboru podatku od
towarów i us∏ug z tytu∏u Êwiadczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej us∏ug mi´dzynarodowe-
go przewozu drogowego przez niektórych podatni-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym,

2) list´ towarów i us∏ug, do których nie majà zastoso-
wania zwolnienia od podatku, okreÊlone w art. 14
ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym,

3) przypadki i zasady zwrotu podatku naliczonego po-
datnikom dokonujàcym importu towarów,

4) przypadki rozszerzenia zakresu zwrotu ró˝nicy po-
datku na cz´Êç nadwy˝ki podatku naliczonego po-
nad podatek nale˝ny,

5) przypadki, w których nabycie towarów lub us∏ug
nie uprawnia do obni˝enia podatku nale˝nego oraz
zwrotu ró˝nicy podatku,

6) przypadki zwrotu podatku jednostkom poszukujà-
cym lub rozpoznajàcym z∏o˝a kopalin oraz wydo-
bywajàcym kopaliny ze z∏ó˝,

7) przypadki i zasady zwrotu podatku podatnikom do-
konujàcym zakupu towarów i us∏ug lub importu to-
warów, finansowanego ze Êrodków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej,

8) warunki i tryb zwrotu podatku naliczonego w for-
mie zaliczki przed powstaniem obowiàzku podat-
kowego w przypadku dokonania zakupów inwesty-
cyjnych,

9) zasady wystawiania i przechowywania faktur oraz
not korygujàcych,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 marca 2002 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym.


