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Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 10, art. 14
ust. 11, art. 21 ust. 9, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 5,
art. 39 ust. 2, art. 47 i 50 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.
o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzo-
wym (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
22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245,
z 2000 r. Nr 25, poz. 304, Nr 72, poz. 843, Nr 91,
poz. 1011 i Nr 121, poz. 1296 oraz z 2001 r. Nr 50,
poz. 521 i Nr 95, poz. 1039) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w § 56 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy ,,w rozumieniu prze-
pisów o wykonywaniu mi´dzynarodowego trans-
portu drogowego” zast´puje si´ wyrazami ,,w ro-
zumieniu przepisów o transporcie drogowym”;

2) § 63 otrzymuje brzmienie:
,,§ 63. Obni˝onà do wysokoÊci 0% stawk´ podatku

stosuje si´ do:
1) importu nawozów sztucznych:

a) azotowych (ex PCN 2814, ex PCN 2827,
ex PCN 3102, ex PCN 3105),

b) fosforowych (ex PCN 2510, ex
PCN 2835, ex PCN 3103, ex PCN 3105),

c) potasowych (ex PCN 3104, ex
PCN 3105),

d) wielosk∏adnikowych (ex PCN 3105),
e) pozosta∏ych (ex PCN 2522, ex

PCN 2530, ex PCN 2835, ex PCN 3105,
ex PCN 3824),

2) importu nawozów wapniowych i wapnio-
wo-magnezowych (ex PCN 2521 00 00 0,
ex PCN 2522),

3) importu sk∏adników chemicznych mie-
szanek paszowych (bez farmaceutycz-
nych):
a) zwiàzków azotowych do mieszanek pa-

szowych (ex PCN 2814, ex PCN 2836,
ex PCN 3102),

b) zwiàzków fosforowych do mieszanek
paszowych (ex PCN 2835, ex
PCN 3103),

c) pozosta∏ych (ex PCN 2501 00, ex PCN
2509 00 00 0, ex PCN 2833),

4) importu publikacji w alfabecie Brail-
le’a (bez wzgl´du na kod PCN), je˝eli
z uwagi na form´ w ca∏oÊci przeznaczone
sà dla u˝ytku osób niewidomych i s∏abo-
widzàcych,

5) importu samolotów u˝ywanych w lotnic-
twie cywilnym o masie w∏asnej przekra-
czajàcej 12 ton oraz cz´Êci zamiennych do
nich i wyposa˝enia pok∏adowego przy-
wo˝onego przez ich u˝ytkownika docelo-
wego, posiadajàcego Êwiadectwo kwalifi-
kacyjne wydane przez polski organ nad-
zoru lotniczego,

6) sprzeda˝y Êrodków transportu morskiego
i rybo∏ówstwa morskiego (SWW 1051,
1052) armatorom morskim,

7) importu Êrodków transportu morskiego
i rybo∏ówstwa morskiego (PCN 8901 10
10 0, 8901 20 10 0, 8901 30 10 0, 8901 90
10 0, 8902 00 12 0, 8902 00 18 0) przez ar-
matorów morskich.”;

3) w § 68:
a) skreÊla si´ pkt 2,
b) dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

,,3) us∏ug w zakresie sk∏adowania, zagospodaro-
wywania i utylizacji Êmieci i odpadków,

4) prowizji i innych wynagrodzeƒ z tytu∏u wy-
konania umów agencyjnych, zlecenia i po-
Êrednictwa lub innych umów o podobnym
charakterze zwiàzanych ze Êwiadczeniem
us∏ug w zakresie turystyki oraz sprzeda˝à bi-
letów dotyczàcych przewozu osób kolejami,
taborem samochodowym, wodnym i lotni-
czym oraz Êrodkami komunikacji miejskiej.”;

4) w § 69 :
a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) import materia∏ów p´dnych w zbiorniku
paliwa wbudowanym fabrycznie na sta∏e
do Êrodka przewozowego, przewo˝onych
w pojazdach samochodowych przeznaczo-
nych do dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli
stawka celna na te materia∏y jest zawieszo-
na w ca∏oÊci na podstawie odr´bnych prze-
pisów, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2002 r.,”
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b) dodaje si´ pkt 19 w brzmieniu:
,,19) import:

a) wartoÊci dewizowych,
b) znaków pieni´˝nych (banknoty i monety)

przywo˝onych przez Narodowy Bank
Polski i banki przed wprowadzeniem ich
do obiegu i po wycofaniu ich z obiegu,

c) sprz´tu lotniczego, zestawów logistycz-
nych oraz lotniczych Êrodków bojowych
wynikajàcych z realizacji programu wie-
loletniego «Wyposa˝enie Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe»,

d) sprz´tu wojskowego w ramach zwrotnej
pomocy Stanów Zjednoczonych Amery-
ki, pod warunkiem potwierdzenia przez
Ministra Obrony Narodowej charakteru
pomocy,

e) rzeczy zwolnionych od c∏a, przywo˝o-
nych w ramach bezzwrotnej pomocy
udzielonej przez rzàdy paƒstw obcych
oraz mi´dzynarodowe organizacje mi´-
dzyrzàdowe, 

f) Êrodków spo˝ywczych zwolnionych od
c∏a, przeznaczonych do spo˝ycia w Êrod-
ku przewozowym przez cz∏onków obs∏u-
gi i pasa˝erów  w przewozach mi´dzyna-
rodowych.”;

5) w § 76 wyrazy „31 grudnia 2001 r.” zast´puje si´
wyrazami „31 grudnia 2002 r.”;

6) dodaje si´ § 76e i 76f w brzmieniu:
,,§ 76e. Obni˝a si´ do wysokoÊci 0% stawk´ podat-

ku dla tej cz´Êci zaliczek (przedp∏at, zadat-
ków, rat), które zosta∏y zrealizowane przed
dniem 1 stycznia 2002 r. z tytu∏u umów
sprzeda˝y lokali mieszkalnych przez podat-
ników prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie budownictwa mieszka-
niowego lub us∏ug mieszkaniowych
i w chwili ich realizacji nie przekroczy∏y po-
∏owy ceny, o której mowa w art. 6 ust. 8
ustawy.

§ 76f. 1. Podatnicy, którzy do dnia 31 grudnia
2001 r. byli zwolnieni od podatku, z wyjàt-
kiem podatników wykonujàcych wy∏àcz-

nie czynnoÊci zwolnione od podatku na
podstawie art. 7 i przepisów wydanych
na podstawie art. 47 ustawy, a od dnia 1
stycznia 2002 r. sà obowiàzani p∏aciç po-
datek, mogà powi´kszyç podatek naliczo-
ny za styczeƒ 2002 r. o podatek naliczony
wynikajàcy z faktur dokumentujàcych za-
kupy towarów posiadanych w dniu 31
grudnia 2001 r. oraz o podatek naliczony
wynikajàcy z dokumentów celnych doty-
czàcych tych towarów, z zastrze˝eniem
przepisów ust. 2—5.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ pod warun-
kiem sporzàdzenia przez podatnika spisu
z natury zapasów towarów posiadanych
w dniu 31 grudnia 2001 r. W spisie jest
wykazywana kwota podatku naliczonego
przypadajàca na poszczególne grupy to-
warowe obj´te spisem w podziale na po-
szczególne stawki podatkowe.

3. Kwoty podatku, o których mowa w ust. 2,
sà ustalane:
1) tylko dla towarów stanowiàcych zapa-

sy u podatnika w dniu 31 grudnia
2001 r. po zakoƒczeniu sprzeda˝y,

2) przez pomno˝enie iloÊci towarów
ustalonych na podstawie spisu przez
kwot´ podatku naliczonego przypada-
jàcà na jednostk´ towaru.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowied-
nio do podatku naliczonego zawartego
w wyrobach gotowych, pó∏wyrobach,
pó∏fabrykatach, produkcji w toku, a tak˝e
robotach budowlano-monta˝owych, je-
˝eli na podstawie ewidencji prowadzonej
przez podatnika istnieje mo˝liwoÊç usta-
lenia kwoty tego podatku.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, sà
obowiàzani poinformowaç w∏aÊciwy
urzàd skarbowy o ∏àcznej kwocie podat-
ku naliczonego, ustalonej w wyniku spisu
z natury, w terminie do dnia 31 stycznia
2002 r.”;

7) w za∏àczniku nr 4:
a) po poz. 2a dodaje si´ poz. 2b w brzmieniu:

b) po poz. 11e dodaje si´ poz. 11f w brzmieniu:

Poz. Nazwa towaru

1 2

,,2b Reflektometry (SWW 0953-424)”

Poz. Nazwa towaru

1 2

,,11f Reflektometry (ex PCN 9027 50 00 0)”

8) skreÊla si´ za∏àcznik nr 5.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Minister Finansów: M. Belka


