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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 maja 2001 r.

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

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 i Nr 39, poz. 459) zarzàdza
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 oraz
z 2000 r. Nr 25, poz. 304, Nr 72, poz. 843, Nr 91,
poz. 1011 i Nr 121, poz. 1296) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 6:
a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏aty z tytu-
∏u us∏ug polegajàcych na drukowaniu wy-
dawnictw dzie∏owych (SWW 2712) i wy-
dawnictw prasowych (SWW 2711), ozna-

czonych stosowanymi na podstawie odr´b-
nych przepisów symbolami ISBN i ISSN,
nie póêniej jednak ni˝ 90 dnia od dnia wy-
konania us∏ugi.”,

b) w ust. 3 wyrazy „w ust. 1 pkt 2, 4, 7, 9 i 11” za-
st´puje si´ wyrazami „w ust. 1 pkt 2, 4, 7, 9, 11
i 12”;

2) w § 42 w ust. 1 wyrazy „w § 6 ust. 1 pkt 1—4, 7, 9
i 11” zast´puje si´ wyrazami „w § 6 ust. 1 pkt 1—4,
7, 9, 11 i 12”;

3) po § 76c dodaje si´ § 76d w brzmieniu:
„§ 76d. Do dnia 31 grudnia 2001 r. obni˝a si´ do

wysokoÊci 7% stawk´ podatku dla sprz´tu
komputerowego nabywanego przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej ze Êrodków
zaplanowanych w ustawie bud˝etowej na
rok 2001 w rezerwie celowej przeznaczonej
na realizacj´ programu rozwoju pracowni
internetowych w szko∏ach. Warunkiem sto-
sowania stawki 7% jest pisemne oÊwiad-
czenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
o dokonaniu zakupów z tych Êrodków.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski


