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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 czerwca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia podatników niemajàcych obowiàzku sk∏adania zg∏oszenia
rejestracyjnego.

Na podstawie art. 9 ust. 11 pkt 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
oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56,
poz. 580 i Nr 63, poz. 639) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 16
grudnia 1999 r. w sprawie okreÊlenia podatników nie-
majàcych obowiàzku sk∏adania zg∏oszenia rejestracyj-
nego (Dz. U. Nr 109, poz. 1242) w § 1 w pkt 2 kropk´ za-
st´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) nieposiadajàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej siedziby lub miejsca zamieszkania albo
miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
je˝eli sà zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towarów i us∏ug lub podatku o podobnym cha-
rakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania
albo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-

czej i wykonujà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nast´pujàce rodzaje us∏ug:
a) us∏ugi transportowe i us∏ugi towarzyszàce

us∏ugom transportowym dotyczàce importu
towarów, których wartoÊç powi´kszy∏a podsta-
w´ opodatkowania towarów importowanych
zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy,

b) us∏ugi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lot-
niczego, Êwiadczone na rzecz przewoêników
powietrznych oraz innych podmiotów wykonu-
jàcych rejsy przez granic´ Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

c) us∏ugi zwiàzane z obs∏ugà startu, làdowania,
parkowania, obs∏ugà pasa˝erów i ∏adunków
oraz inne us∏ugi Êwiadczone na rzecz przewoê-
ników powietrznych oraz innych podmiotów
wykonujàcych rejsy przez granic´ Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

d) us∏ugi Êwiadczone na obszarze polskich por-
tów morskich, zwiàzane z transportem mi´dzy-
narodowym, polegajàce na obs∏udze làdowych
i morskich Êrodków transportu oraz na kom-
pleksowej obs∏udze ∏adunków i pasa˝erów
w tych portach,
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e) us∏ugi ratownictwa morskiego, nadzoru nad
bezpieczeƒstwem ˝eglugi morskiej i Êródlàdo-
wej oraz us∏ugi zwiàzane z ochronà Êrodowiska
morskiego  i utrzymaniem akwenów porto-
wych i torów podejÊciowych,

f)  us∏ugi najmu (czarteru) statków powietrznych,
morskich i ˝eglugi Êródlàdowej oraz us∏ugi naj-
mu wyposa˝enia tych statków w zwiàzku
z transportem mi´dzynarodowym,

g) us∏ugi zwiàzane z obs∏ugà statków, kutrów oraz
∏odzi morskich nale˝àcych do armatorów rybo-
∏ówstwa morskiego, z wyjàtkiem us∏ug Êwiad-
czonych na cele osobiste za∏ogi,

h) us∏ugi polegajàce na remoncie, przebudowie
lub konserwacji statków, kutrów i ∏odzi mor-
skich, o których mowa w lit. f) i g), oraz ich cz´-
Êci sk∏adowych,

i)  us∏ugi Êwiadczone na rzecz przedstawicielstw
dyplomatycznych, urz´dów konsularnych

i cz∏onkom ich personelu oraz innym osobom
zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów
lub zwyczajów mi´dzynarodowych,

j)  us∏ugi Êwiadczone na podstawie porozumieƒ
mi´dzynarodowych, 

k) us∏ugi zwiàzane ze sk∏adowaniem w sk∏adach
celnych i w wolnych obszarach celnych oraz
tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

l)  us∏ugi, w stosunku do których podatnikami roz-
liczajàcymi podatek od towarów i us∏ug sà po-
datnicy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5
ustawy.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc


