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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym protoko∏em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏ on uznany za s∏uszny zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w nim zawartych,

— jest przyj´ty, ratyfikowany i potwierdzony,

— b´dzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 5 kwietnia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 10 maja 2002 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u, sporzàdzonego w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r., do Kon-
wencji mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà W´gierskà w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku, sporzàdzo-

nej w Budapeszcie dnia 23 wrzeÊnia 1992 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ̋ e dnia 5 kwiet-
nia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa∏
Protokó∏, sporzàdzony w Warszawie dnia 27 czerwca
2000 r., do Konwencji mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Republikà W´gierskà w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku, spo-
rzàdzonej w Budapeszcie dnia 23 wrzeÊnia 1992 r.*

Zgodnie z artyku∏em 2 ust´p 1 protoko∏u zo-
sta∏y dokonane przewidziane w tym artykule no-
tyfikacje. Protokó∏ wszed∏ w ˝ycie dnia 1 maja 
2002 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 lipca 2002 r.

w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce, oraz warunków
stosowania tych kas przez podatników.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku ak-
cyzowym (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, Nr 41, poz. 365 i
Nr 86, poz. 794) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug
oraz o podatku akcyzowym,

2) podatnikach  —  rozumie si´ przez to podatników
podatku od towarów i us∏ug,

3) podatku — rozumie si´ przez to podatek od towa-
rów i us∏ug,

4) numerze identyfikacji podatkowej podatnika (NIP)
— rozumie si´ przez to numer identyfikacji podat-
kowej podatnika w rozumieniu przepisów o zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atni-
ków,

5) sprzeda˝y — rozumie si´ przez to czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy,

* Tekst zmienianej konwencji zosta∏ og∏oszony w Dz. U.
z 1995 r. Nr 125, poz. 602.


