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5. W stosunku do jednostek gospodarki uspołecznio
nej ,t~miny. o ktqrych IllowA, w ust~ 1 1, 2. wynoszą od
powiędnio jeden rok. 

6. NależnoścLcelnych ,od towarów nie dost~rczonych 
do kontroli celnej lub ~pod tej kontroli usuniętych nie 

, można dochodzić, po upływie 5 leit liCząCbd· końca roku 
kalendarzowego. w którym nastąpiło niedostarczenie to
waru do .. kontFOli celnej lub usunięcie go spod tej kon
trolL W tych' wypadkach nie stosuje sią przepisów 
ust. 1-5. 

7. Przed~nienie uwzglęo.nla się z urzędu. 

Art. ~3. 1. Towary celne nie podjęte w terminacH 
ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art. 55 
podlegaj~ sprzedaży z zastrzeżeniem art. 5 ust. 5. Sprze
dCl,ży dokonują urzędy celne na zasadach i w trybie prze
widzianych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym 
w ' !!dministracjii sprzedazy towarów złożonych do depo
%ytu w urzędzie celnym ds:>konuje się bez dodatkowegQ 
zawiadamiania o tym osób uprawnionych do podjęcia to
waru. 

. 2. Należności celne od towarów określonych :w ust. f 
przywiez~onych z zagrani'cy bez wymaganego stosownie 
do art. 11 pozwolenia zwiększa się o kwotę równq wy. 
sokości 509/ 0 krajowej ,wartości towaru. 

3. Z kwoty uzyskanej - ze sprzedaży pokrywa się V( 

następującej kolejności: 

l) koszty sprzedazy. 

2) koszty przewozu. pzeładuhku Ikładow~ 

3) nalezności celne, 

l) należności obciązaj ',c: e towary z mocy innych prz ... 
pisów. 

4. W razie gdy uz)",kana ze sprzedaży kwota ni_ 
pokrywa należności cel n) ch, roszczenie o uiszezenie na~ 
lezności celnych nie pol: rytych wygasa. 

5. Nadwyzkępozcs ta lą po pokryciu kosztów i nalet. 
ności wymienionych w ust. 3 zwraca się z zachowaniem 
przepisów dewizowych osobie uprawnionej do jej otrzy
mania. Nadwyżką przechodzi na własność Skarbu Pań

stwa, jeżeli że wzglc,d ll na brak adresu lub z innych 
względów nie można jE j przekazać. a osoba uprawniona. 
niezglosisię po jej odbiór w ciągu 1 roku , od dnia za
wiadomienia () sprzedaźy towarów lub od dnia stwier
dzenia niemozności dor~czenia zawiadomie nia. 

Art. 54. , Osoby przebywające za granicą powinny 
wskazać adres, dla doręczeń vi , kraju; w razie nieuczynie
nia tego, mimo ppuczenia przez organ administracji cel~ 
nej. pismo wysłane 'pod. ostatnio ' znanym adresem w 
kraju lub, jeżeli adresu tego n'jema.podane ,do wiado·, 
Jllościprzez wywieszenie na okres 14 dni w budynku 
prganu , administracji celńej uwaza się za doręczone. 

Art. 55. Minister Handlu Zagranicznego ' określi w 
drodze rozporządzenia : ' 

1) zasady i tryb odprawy celnej, terminy ,zgłoszenia 

towarów do odprawy celnej oraz terriliI;ly ich podjęcia 
po odprawie celnej, jak równieżskl1tki IiiepodjęcJa 
towarów w termini.e określonym, ' 

• ' , t 

, 2) zasady i , tryb udzielania zezwoleń ,na Ddprawę wa
r'unkową, ,wypadki zwolniep 'od pobierania zabezpie.
czenia oraz wysokośĆ 1~ sposób obliczania kar u ' ' 
zwłokę, ' 

3) 'zasady i tryb dopuszczenia ' towarów do obrotu na 
polskim obszarże celnym lub do Wywozu za granicę 
przed uisżczeniem należności celnych, odraczania ter
minu uiszczania nalezności celnych, rozkładania -ieIv 
na raty oraz umarzania. nalezności celnych nieś'clą

galny,ch, 
~) zasady i tryb odprawy celnej towarów odprawionych 

ostatecznie w Wypadkach powrotnego przywozu na '" 
polski obszar celny towaru uprzednio wywiezionego 
oraz wywozu % tego obszaru towaru uprzednio przy-

, 'wiezionego, 
5) zasady i warunki przewozu tówaJów przekazywanycli 

do wskazanego urzędu celnego dla --dokonania okr .. 
ślonych czynności celnych, 

6) ' zakres obowiązków oSób zgłaszających towar do od .. 
prawy celnej, 

7) zasady prze{:howywanla towarów celnych w maga-
zyna,ch celnych, -

8) zasady i tryb odprawy celnej towarówźłożonych na 
s~ład w wypadku wywożenia ich . ze składu celnego. 

ArL 56. 1. Ministrowie Handlu Zagranicznego ora'l 
Obrony Narodowej określajq zasady i tryb odprawy cel· 
neJ okrętów wojennych i wojskowych statkÓw powietrz
nych oraz ich , załóg. ' 

2. Właściwi ministrowie w ·porozumi.eniu % Ministrem 
Handlu Zagranicznego określają sposób przewozu ludzi 
i towarÓw ceJnycą przez granicę państwowlI wszelkimi 
'rodkami przewozowymi, 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU .ZAGRANICZNEGO 

% dnia 4 , grudnia 1984 r. 

w sprawie kOlltroU celnej I postępowania celnego. 

Na podstawie art gust. 4 i 6. art. 10, 17 pkt 1, 3 i 4, 
art, 20 ust. 4, art. 27, art. 42 usL 2' pkt L art. 51 ust. 3 
pkt 2 i art. 55 ustawy z' dnia 26 marca 1975 r. - Prawo 
celne (Dz. U. z 1984 r. Nr 57, poz. 290) zarządza się. co 
następuje: , 

Rozdział 1, 

Przep!sy ogolne. 

,§ L 1. Powolane w rozporząc1:l:eniu bez)ii,±szego 
p~reślenia artykuły oznac'zają artykułi usta,iy ' ~'~nła 

26 marca 1975 r. - , Prawo celne (Dz. U. z 1984 r. Nr 51, 
poz. 290). 

2. Użyte w rozporządzeniu określenia: 

1) "urząd oelny" oraz' "siedziba urzędu celnego" ozna
czają równie~ jego oddziały i posterunki oraz idlt 
cs.iedziby, ' , 

f,! ' [:ZI~rzą9 portu".pZ!1~~Z~ ró,vn~eż Morski Port HandlQ· 
" Y'y"Gdańsk." l Mo~skl Polt Handldwy ,;Gdynia''. r ' : 
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§ 2. L Do sprawowania kontroli celnej' i prowa
czenia W pierwszej instancji postępowania' celnego właści
we są urzędy celne. chyba że . przepisy szczególne prze
widują wlaściwo%ć Głównego Urżędu Cel., 

~ ,I t 

2. Główny Urząd Geł może zlecać w poszczegółnych 
wypadkach pl zeprowadzenie postępowania celnego urzę
d qm celnym inńym niż określone w art. ,,32. 

. 3. Funkcjonariusze celni. wykonując czynności w za
luesie kontroli.. celnej. są uprawnieni do wstępu do 
miejsc odpraw celnych określonyCh w §4 ust. 1 na pod
sta wie legitymacji służbowej. 

I' 
§ 3. 1. Jeżeli przepis szczególny określa dowody 

wymagane do stwrerdzenia okoliczności' mającej znacze ' 
nie dla kontroli ceJnej lub postępowania celnego, urząd 

celny . może dopuścić inne dowody tylko w wypadkach, 
gdy dowody te stwierdzają istnienie tej okoliczności. 

2. Organ administracji Celnej może: " 
\ 

1) zażądać ' urzędowego tłumaczenia na język polski do-
kumentu sporządzon;.go w j ęzyku obcym, , 

i 2) 

1*1 
odmówić przyjęcia dokumentu zagranicznego nie za
legalizowanego przez właściwe polsk.ie przedstawi
cielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny. ! 

I 

I 

l,,) 
\ 

§ 4. ' 1. Miejscami odpraw celnych są: 

~ miejscowościach stanowiących siedzibę urzędów 
celnych lub ich zamiejscowych organizacyjnych ko
mórek: 

a) tereny portów morskich, granicznych rzecznych. 
międzynarodowych lotniczych oraz kolejowych 
stacji granicznych, z tym że zarząd portu lub -
odpowiednio - stacja kolejowa wyznacza w po-

. rozumieniu ' z urzędem celnym mIejSCa postoju 
statków lub pojazdów kolejowych oraz .magazyny, 
rampy i place przeznaczone do przejściowego 
złoienia towarów celnych. 

b) pomieszczenia, magazyny, rampy .i place na sta
cjat h kolejowych i w portach rzecznych. ' innych 
niż określone pod lit. a), wyznaczone przez sta~ję 
kolejową lub -,- odpowiednio- przez zarząd por~ 
tu rzecznego w porozumieniu z urzędem celnym, 

\ a przeznaczone do przejściowego złożenia towarów 
celnych, . , 

c) pomieszczenia i magazyny przeznaczone do przej- , 
ściowego złożenia towarów cel n ych, wyznacZ0ne 
przez urząd pocztowy w p )rozumieniu z urzędem 
celnym, 

d) pomieszczenia i place przy granicznych przejściach 
drogowych, wyznaczone przez urząd celny w po
rozumieniu, z organami kontroli granicznej, 

2) bez względu na siedzibę urzędów celnych pomiesz
czenia, magazyny, 'rampy; plJce lub ich okreś l one 
części znajdujące się na terenach instytucji lub przed
siębiorstw, wyznaczone przez nie w porozumieniu 
z urzędem , celn ym, 

3) sklady celne, 

<1) odpowiednio oznaczone publiczne środki przewozo" 
we przewożące podróżnych: 

a) . przybywające z zagranicy - , od przekroc,zenia 
granicy państwowej. a gdy kontrola celna rozpo-

czyna ' się przed .. jej przekroczeniem - od przy
stąpienia funkcjona riuszy celnych do kontroli cel
nej do jej zakończenia, 

h) wyjeżdżające za . g·rankę - od przystąpienia 
funkcjonariuszy celnych do kontroli Gelnej do 
przekroczenia granicy, a gdy kontrola celna trwa 
po przekroczeniu granicy ,,,,,,,,, do jej zakończenia.-

2. Publiczne środki przewozowe ' określone w ust. l 
pkt 4, tereny portów morskich, międzynarOdowych lotni
czych, granicznych rzecznyth i granicznych stacji kole
jowych oraz oznaczone miejsca odpraw ćelnych przy gra-' 
nic,znych przejściach drogowych są gJdnicznymi miejsca-

. mi odpraw celnych; pozostałe miejsca odp/aw celnych są ' 
wewnętrznymi miejscami odpraw celnych. 

§ 5. 1. Zamknięciami celnymi są 'plomby, pieczęcie 

lub inne znaki urzędo)Ve, n 1.kładane na towary celne, 
środki przewozowe albo magazyny lub inne pomieszcze
nia przez: 

1) urzędy celne lub inne jednostki organizacyjne upraw
nione ' do wykonywania niektórych czynności n.ależą
cych do ~akresu dZiałania organów administraCJi 

, celnej, "'{ , 

'2) organy celne panstw obcych' albo inne . jednostki 
organizacyjne krajowe lub zagr.aniczne w razie uzfla C 

nia tych 'znaków przez drgany polskiej , administrac ji ' 
celnej. 

,2. Zamknięcia celne może zdjąć funkcjonariusz celny, 
a innaosolJa tylko w wypadkach określonych w prze
pisach wydanych na podstaw ie art. 30 ust. 3 albo za} 

zezwoleniem organu administracji ce~nei. 

§ 6;1. Dozór celny sprawuje się przez: 

1) strzeżenie lub Js.onwojowanie towa-rów celnych bądź 
środków przewozowych lub strzeżenie pomieszczeil 
(stały dozór celny). 

I 2) n a łożenie na towary celne, . środki przewozowe lub . 
pomies'lczenia zamknięć celnych lub przez dokon y
wanie innych czynności mających 'na ćelu zapewnie
nie nienarusza.lności -lub tożsamości towaru celnegb. 

2. Ustanowienie stałego dozoru celnego może nastą-
pić na wniosek strony 1ub z urzędu. 

3, Dostęp do towarów celnych, środków przewozo
w ych i pomieszczeń znajdujących się , pod dozorem cel 
nym. a w szczególności przenoszenie, prze.ładowywanre 
lub na{us~enie towarów celnych, wymaga zezwolenia 
urzędu celnego. 

4. Ustanowienie dozor'u celnego nie zwalnia osób, 
w których władaniu znajdują się albo do których należą 
towary, środki przewozowe' lub pomieszczenia wzięte pod. 
dozór, z ciążących na tych osoba'ch obowiązków, a w 
s~czególnóści . z odpowiedzialności za towary, środki prze
wozowe i pomieszczenja. 

5. W razie usunięcia towaru spod dozoru celnego. 
osoby, W. których władaniu towar w tym czasie się 

znajdował, ponoszą odpowiedzialność za należności celn':! 
ciążą~na towarze, chyba że towary te znajdowały' się 

pod stałym dozorem celnym ustanowionym na wniBsek 
strony. 

§ 7. 1. Znoszen ie towarów ze sŁatków morskich na 
ląd oraz wnoszenie towarów z lądu na statki morskie 
traktuje się jak przewóz pr'lez granicę państ\yową,jeżeli 
następuje ' ono bę.z, zezwolenia organu admInistracji cel
nej albo przed dokonaniem odprawy celnej. 
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. 2. Przepis ust; I stosuje ' się w wypadkach wyno
szenia tów'aró w przywiezionych Ż , zagranicy z 'innych niż 
statki morskfe środków ' przewozowych znajdujących się 
między granicą państwową a granicznym urzędem cel
nyni lub pozostających pod dozorem celnym, a także ze 
składów lub z magazynów celnych albo z miejsc uzna
nych za' mie~s~a odpraw celnych. jak również w wypad
kach wnoszema towarów przezn ,~r:zonych do wywozu za 
g ranicp, na takie środki przewozowe. mie jsca lub do skła-
dów , albo magazy nów celn ych. ' 

Rozdzi a ł 2 

Obowiązki celne. 

§ 8, 1. Przedsię biorstwa przewozowe, niezależnie od 
uzgodn ieli z innymi organami, określają w porozumieniu 
z orga'nami administracji celnej czas postoju środków 
przewozowych w przejśCiach granicznych oraz czas prze
kraczania przez te środki granic y państwowej. 

2. Zarządy portów mor,skich, rzecznych i lotniczych 
oraz graniczne ' stacje kolejowe są obowiązane zawiada
miać graniczne urzędy celne o czasie i miejscu przy
,bycia środków przewozowych na polski obszar celny oraz 
o- czasie i miejsc'\,! opuszczenia p rzez. nie tego obszaru. 

§ 9, 1. Graniczne stacje kolej owe są obowiązane 

!:Bwiadomić ,gran iczny urząd celny: 

1) o oczekiwanym przybyciu, opóźnieniu lub odwałaniu 
pociąg u kursującego według rozkładu ja~dy mają

cego przyjechać z zagranicy albo wyjechać za gra
nicę - niezwłocznie po nadejści u na stację-, odpo
wiedniego zawiadomienia, 

2) o oczekiwanym przybyciu z zagranicy pociągu do
datkowego tow arowego - niezwłoczn i e po nadejściu 
na stację odpowiedniego zawiadomien ia, a pas'ażer
skiego '- na jpóźniej na 48 godzin przed jego ' przy
jazdem na stację graniczn ą; o odjeździe za granicę 

poc i ągu dodatkowego towarowego - najpóźniej na 
2 godziny przed jego opja zdem ze stacji granicznej, 
a pasażerskiego - najpóźniej na 48 godzin prz~d 

jego odjazdem z tej stacji, 

3) 

" 
4) 

o doczepieniu wagonów towarowych do pociągu 
pasażerskiego kursującego według rozkładu jazdy

, najpóźniej na 6 godzin przed przyjazdem pociągu 

z zagranicy na -stację graniczną lub przed odjazdem 
pociągu za granicę, 

• , t 

o oczekiwan ym przybyciu lub odjeździe oddzielnych 
lokomotyw i innych niż pociągi pojazdów kolejo-
wych -- najpóźniej na 1 godzinę przed ich przy
jazdem z zagranicy lub odjazdem z~ granicę. 

2. Urząd celny może , :wyrazić zgodę na odstąpienie 
od obowiązków, o ktorych 'mowa w ust. 1 pkt 2-4. 

§ 10, 1. Pojazdy kolejowe przyjeżdzające z zagranicy 
i wyjeżdżające za granicę powinny być zatrzymywane w 
miejscach odpraw celQych. Opuszczenie przez pojazdy 
kolejowe tych ' miejsc wymaga zezwolenia urzędu celnego 
niezaleznie od zezwoleń innych organów'. ' 

2. O nieprzewidzianym z'a trzymaniu się pojazdu ko
lejowego między granicą pal'ls t woWą a miejscem odpraw 
celnych kierownik pojazdu. a j eżel i zatrzymanie. nastą

, piło w obrębie stacji kolejowej - stacja ma ebowiązek 
zawiadomić niezwłocznie gran iczny utząd" ce tny . . 

I 
3. Przepisy ust. I i 2 stosuje siEI odpovr.ednio do 'po-

jazdów drogowyeh. 

§ 11. W pociągach, w których odprawa celna ,0d
bywa się w cZ'asie ruchu, kierowriik pociągu jest obo- , 
wiążany przed jej rozpoczęciem oddzielić ' podróżnych po
zostających w kraju od podrążnych wyjeżdżających za 
granicę. 

§ 12. Przedsiębiorstwo przewozowe międzynarodowej' 

komunikacji autobUSOWej jest obowiązane zaWiadomić 

graniczny urząd celny o wprowadzeniu dodatkowych k,ur
sów autobusowych na 24 godziny przed wyjazdem za 
granicę lub przyjaz~em z zagranicy autobus!l. ' 

§ 13. 1. Przewo'Żnik morski lub jego pośrednik jest 
obowiązany: 

1) zawiadamiać urząd celny codziennie na plsmle o spo
dziewanym przybyciu z zagranicy statków' morskich ' 'i 

. w następnych 48 godzinach 'oraz' o przewidzianym w 
ciągu najbliższych 24 godzin wyjściu statków mor-
skich za gran icę , . 

2) zawiadomić urząd celny na 2 godziny przed zamie
rzonym .przeprowadzeniem statku morskiego na inne 
miejsce postoju w porcie lub zamierzonym wyjściu 
statku w morze. -

2. Kapitanat portu jest obowiązany zawiadomić urząd 
celny o przybyciu statku 'morskiego najpóźn iej na 2 go
dziny przed- oczekiwanym przybyciem statku na wyzna
c~one miejsce postoju. 

3. Urząd celny może wyrazić zgodę na skrócenie, 
czasu zawiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2. lub 
,na odstąpienie od wykonania tego obowiązku. 

§ 14. Do statków żeglugi śródlądowej st9suje siEI 
odpowiednio przepisy § 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3, 
z tym że zawiadomienia urzędu celnego ~ oczekiwanym 
przybyciu statku i o · zamierzonym wyjściu statku doko
nuje przedsiębiorstwo ż,eglugi śródlądowej . 

§ 15. Do statków powietrznych stosuje siEI odpo
wiednio przepisy § 9 ust: 1 p~t 1 i 2 oraz ust. 2. 

§ 16. 1. Osoba przekraczająca '- granicę państwową 
jest obowiązana zgłosić do opprawy celnej wszystkie 
przewożone ze ' sobą towary bez wzgl ędu na to, c~yj <\ 

stanowią własność, a na żądanie funkc j0nariusza celnego 
rozpakować i okazać przewożo'ne towary. 

l , 

2. Przez towary prżewożone ze sobą p(zez osobę 
przekraczającą granicę państwową rozumie się towary, 
którymi ona w czasie kontroli celnej bezpośredJ:;lio włada. 

§ 17. 1. Przewoźnik jest obowiązany dostarczyć do 
granicznego urzędu celnego wszys tkie .towary przewo
żone przez grankę państwową. Nie wolno mu przyjmo-
wać ani wydawać towarów podczas prze jazdu środka 

przewozowego pomiędzy g ranicą a gran iczn ym urzędem 

celnym: 
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2. W razie dokonania. przeładunku między granicą 
państwową • granicznym miejscem odpraw celnych bez 
udziału przedstawiciela urzędu .celnego,przewożnik jest 
obowil\zany zawiadomić o tym graniczny urząd <:elny 
jednocześnie s dostarczeniem towalU przywiezionego 
z ,zagranicy, • w stosuńku do tbwEru wywozonego -
przed jego wywozem za granicę. 

I 18. 1. Jednocześnie z dostarc~eniem towarów prze
,woźnik jest obowiązany " doręczyć urzępowi ceLnemu do~ 
kwnenty dotyczące ich''' przewozul 

1) przy przewozie . kQlejl\: 

al wykaz zdawczy przesyłek towarowych oraz wykaz 
. przesyłek .b~gażowychl wykazy te w razie przy
wozu' • zagranicy doręCZa się niezwłocznie POI 
przyjeidzifi pocil\Qu ' lub po otrzymaniu ' wykazu ' 
od organu kolei zdającej,' a w ' fazie wywozu . za 
granicę przed Qdjazdem pociągu - ' w czasie nie-
zbędnymdą,d9konania kontrQh, cel~ej, ' 

b) wykilS ~agonowy ' ': '; do '· wg~ądu, 

c) listy przewozowe z . dokumentami załączonymi 
przez nadawoąprzesyłki ' ',-- do wglądu, 

puy przewozie statkami ,morskimi: 

a) zgłoszelile ł.adunku (manifest statkowy) w liczbie 
egzemplatżynIezb~dnej na potrzeby kontroli 
celnej, 

b) zgłoszenie og6lne - gdy statek . nie ma ładunku 
do wyładowania lub załadowania w ,danym porcie, 

c) spis bagaży rejestrowanych, 

d) ,konosamenty ....... ' do ', wg,Iądu, 

.) listę załogi i paSAżerów, 

Rozdział 3 

Przyjęcie środków przewozowych I towarów pod ,dozór 
celny. 

§ 19. 1. Po doręczeniu dokumentów przez pr'zewoi. )· 
nika funkcjonanusz celny splawdza stan zamknl;ttC ceL .. 
nych na srodkach przewozowych, zgodność ' cech i . n.u~ . 
merów trch środków z dokumentami, a w miarę potrzeby 
moze sprawdzić stan opakuwań towarów, 'ich ilość, zna.J 
i numery. 

. 2. W razie stwier<izenia rozbieżności z tlescią do
kume.ntow: lUD uszkodzellla opako'wallla ~lbo / zamkmęć . 
celnyCH lub w · razie: dokonania p;zelauunku okreSl~ne\:lO ' 
w § 17 ust. 2; tunkcjonaIluszcelnyplzepluwad ... are,wlZjti 
celną towaru. Oapowiedniprotukoł na powyzsząQkollcz. 
nosc przy przewozie pojazdami drogQwymi sperządza 

funkcjonariusz celny z udzldlemprzewożnika, a w innycn 
rodzaJacn przewozu - przewożnik albo przedstawicIel 
zarządu magazynu, przyjmujący towar naprzecnowalllt:, 
Z udziałem funkcjonariusza celnegq . 

,3. W toku . wykonywania 'czynnosci pf,zewidzlanych 
w ust. l i 2 funkcJonanusz celny prZeSZUKUje w miarą 
potrze by śtodek prze woz{) w y. 

§ 20. 1. Po dokonaniu , czynności przewidziąnych w 
I 19 tunkcjonanusz celny nakłada zamKlllęcia celne. bet" 
pośrednio .na dostarczone towary lub na środki . przewo
zowe albo -- na stanowiące iCh .<;,zęŚć pomieszczenia. 

2. ' Nie nakłada się zamknięć' c:elnych na " towary i 

,1) zItajdujące się na statkach morski-<;h, z WYJątkIem 
napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowycn,uZ}
wek oraz przedmiotów innych niz potrzebne do" oso
bistego uzytku, posiadanych przez pos;lczególnych 

'f) zgłoszenie normalnego wyposażehiaoraz zapas6w członków załogi, 

niezbędnyc1ł dO '-' prawidł6wej eksploatacji itatku; _. 2) przewozone zgodnie 2. przepIsamI o pJZewózachbez 

,g) zgłósżeni:erzeczyzałógi," z wyjątkiem przedmiotów bpakowania w ' niektąrych wagonach,o~wartychbar~ j 
w i10sciach niezbędnych do codziennego osobiste- kac h albo innych środkach ' przewozowych, ' 
go użytku na statku, 

3. GłównylJrzą«;l Cel moze zezwolić na zaniechania 
n, akładania z, amk" nię, 'c c, elnych, równiez w innYchwypad~ 3) przy , pJzewQzie statkami żegltlgiśr6dl'ldówej: 

,,:. J~ach niż , o~reśJc:llle w i~st. ,2 . 
ą) listy przewozowe lui;> konosamenty - do -wglądu., 

§ 21. Przewożnik, spedytor, zarząd portu lub osoba; 
b) listę załogi i pasażerów, w której władaniu znajduje ' SIę towaI. są obowiązani za-
c) w Przywozie"':" także zgłoszenia, o których mowa ,, ]ł9wmć' wykon~nieprac fizycznych zWląlanych z dokQ~ 

w 'pkt2Iitc} 1 g).nywanierp :, czy~ności .. przewidzi-anyc;h w , * ,HI i 200JdZ ,. 

4) przy przewozie . stiltkami pqwiet~zPYmi: .. , .... ,." . .. 

aj manifest lotniciy, 

b) listy przewozowe - do wg,lądu, 

przy przewozie ' cię±'browymii<r pojazdami samochoqo- , 
wymi. - listy ' przeW(JZQwe. Clokumenty gwarancyjnI? 
przewidziane w umowach międzynarodowych lui).inne 
dokumenty określóne przez Główny Urząd Ceł -do 
wglądu. 

6) 'flrzy pTzewozie pocztowym - wykaz ładunku, 

u,dzielac ., hiezbędn ych . wy jaśnien t1otycząc:ych śrqdkqw 

plzewozpwych i przewożonych towarów. 
", ... : " ,';"" ' . . 

Rozdział 4 

Przechowywanie towarów, c.e,nYEih w mił!azynacb 
I .kładach cel n yeb. 

.'t ' 

§ 22. 1. Urząd celny zarządza złożenie towarów cel
nych do magazynu celnego , na czas niezbędny na pÓl
tfzeby', kon troI i celnej. 

" l 

2. Główny Urząd" Cel '.moż" zwolnić :p.rzewożnika ,' :,-,,;'- 2,' Zarząd' magazynu jest obowiązany 
r obowiązkn doręczaniamektórych ' dokpmentów w.ymleji'.ga,zynu ·.celnego towary określone .w ust. 

przYJąc: .doma_ 
~bez- względu 

. illunych . w ust. . l. -;~ i\I\,V,,;, na sposób ich przewozu przez ' granicę. .. I 

·1. 
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3. Magazyny celne mogą być prowadzone w miejsco
. wościach 'stanowiących siedzibę urzędów celnych przez 
pfZedsiębi'ol stwa ' przewozowe lub sped ycy Jne', 'a także 
przez zarządy portów. 

4. Główny Urząd Ceł może. zezwolić na prowadzenie 
magazynów cel·nych p.oza siedzibą urzędó,« celnych, a tak
ie przez ''' jedpostki organizacyjne inne ' niż wymienione 
w · ust. 3.-' 

. 5 . . 'MagazW1 ' celny podlega kontroli . celnej. Dozór 
ćelńy móże być ustanowiony nad całym magazynem lub 
jego częścią. 

6: ' Do towaru celne'go złozonego w magazynie cel- ' 
nym stó:; uje się . odp'9wiednie przepisy § 6 usL 4 i 5. 

. f " '" . 

prowa- . 

§ 25. 1. . Do obo'Wiązków ' przedsiębiors.tw obowiąza
nych . do uczestnictwa w 'post(1Powaniti .celnym należy: 

l) . zgłaszanie towarów z urzęd u do odprawy celnej, 

2) w razie zgłoszenia towarów do odprawy celnej zupo
ważTIlenia osoby o.kreśl onej w alt. 34 pkt l -- wy
konywanie wszelkich cZyllOQści ciążących na zgła

szającym, 'a z .właszcza dostarczanie dokUIl!entów po
trzebnych w ' postępowaniu ' celnym, uiszczenie należ

· ności celny.ch i podjęcie towarów'-po odprawie celnej, 

3) wykonywanie czynności przygotowawczych, w tym 
p rac fizyczn ych, związanych z przeprowadzaniem 
kontrol i celnej, a zwłaszcza otwarcie przesyłki, roz-. 
pakówanie towaru i zapakowanie go do dalszego prze-
wozu. 

7. ' Zarząd IIiagi-!zynu celnego je.st ObowIązany 
dzić ewidencję przechowywanych· towarów ' w sposób , 2. Zgłoszenie towaru do' odprawy celnej z urzędu 

, tizgódnion y' ż urzl)dein celnyin . . : . . nie pozbawia ' osoby uprawnionej prawa ' do. udziału W · 

8. Zar·ząO magazynu celnego jest obowiązany zapew
/ ,; nić.· wykonanie prac fizycznych 'związanych z dokonywa

niem czynn()sci z zakresu kontroli celnej. 

dalszym postępowaniu. O decyzjach urzędu celnego Z41-

wiadamia się zgłaszającego, ' który jest obowiązany prz&
kazać zawiadomienie osobie uprawnionej za pisemnym 
p'otwierdze niem odbioru . 

I J . 

.' 

" .. 

, . 

.. § 23. - 1. . Towary celrie przywiezione z zagranicy oraz 3. Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem państwowego przed-
tówary telne' przeznaczone do ' wywozu za granicę mogą ' siębiorstwa "Polsku' Poczta, Telegraf i Telefon", zwanego 
być złożonew· składach celnych w celu: dalej "PI3TT", są oL. wiązane w porozumieniu z urzędem 

- , l,) konsY!;Joac.ji. tow. arów (składy .konsygnęeyjne), celn ym wyznaczyć . p . . :cowników uprawnionych do zgła
azania towa'ró \~ dO" ocprawy celnej. 

2} przechowywania towarów przywiezionych z zagra- ;',. 
nicy, a przeznaczonych do wywozu za granicę (składy ' 
tranzytowe), . ..' '.' 

3), za.opatrywania statków .morskich powietrznych. 
prze.dstawicielstw dyplomaty cznych, urzędów konsu- · 

_ ... laqlych oraz misji specjalńych w Polsce (składy za- ., 
'-opatrzeni owe), " . ' . . 

4) in~.ym ' niż okres lony w pkt 1~3 (składy usługowe).~· 
'. 
2. Towary celne złożone w składzie mogą być prze

ch.owy:wane p.:-z.ez okres 3 lat: W uzasadhionych wypad
kaco okres ten może · być przedłużony lub skróqmy prżez 
właściwy miejscowo llrząd celny. 

j , 3. prowadzący skład nie może odmówić przyjęcia na . 
przęChowanię- towarów ' celnych, chyba że: l· 

, 1) nie rozporządza odpowiednią pojemnością składową 

lub 

2): rodzaj •. towaru jest inny niż ten, dla którego skład 
."ustanowiono, lub 

3)· · skład · jest przeznaczony tylko do przechowywania 
" włas~ych ' tOwarów. 

4. Do towarow złozonych w składach celnych stosuje 
się odpowiednio przepisy § 6 ust. 4 i 5 oraz § 22 ust. 'S, 
l i 8. ~;. 

Rozdział 5 

Uczestnictwo, w postępowaniu celnym. 

I 

J.', 

11 
Rozdział 6 

ZgłQszeQie towaru do. 04prawy"Celn.ej. 

, 
§ 26. 1. Za o~obę . uprawnioną 1:10 zgłoszenia towani 

d.o O'd.prawy celnej uważa się. ·z zastrzeżeniem ust. 2:. .. "(' 

l) ' w przywozie towaru z zag'rani~y: 

a) odbiorcę wskazanego w dokumencie przewo-
zowym, 

b) przy . przewozie 'morskim l:ub rzecznym-- posia
dacza konosamentu, listu przewozowegó lub wy''' 
Ciągu z Ęonosamentu, 

c) . okaziciela kwitu bagażowego, 

'\d) przy przewozie pocztowym -- . w niehandlowytD 
obrocie towarowym z zagranicą -- z urzędu' PPTr~ 

e) osobę, w której posiadaniu towar . ~ię znajduje~ ' 
jeżeli przywóz nastąpił '. bezdokuD;lentu pr zewO
zowego, 

2) w wywozie towaru' za granicę: 

a) . nada wcę puesyłki wskazanego w . dokumencie ' 
przewozowym, 

'. b)" okaziciela kwitu b!'łgażowego, 
c) przy przewozie pocztowym - nadawcę ~rzesyłkl, . 

d) bez względu na sposób pf'lewotu ' ,- osobę, w4 
Jc.tórej posiadaniu towar się znajduje, jeżeli wy-

'.' wóz następuje bez dokumentu· . przeWozowęgo l:ub ' ", 

~ j' • IJ 

.. 

" " 

. § 24. Do jJczestnictwa W postępowaniu celnym są 

ol?owiązane . trud.niące Się przew ozem towarów przez gra
nicę publkzne przedsjęb.iOlstwa przewozowe .i spedycyjne 
·oraz zaDż'ądy portów i ·: magazyn4~,,'.eeJnych, . prowadzący -
składy celne'; a ' także fedrio~fki,' ·organizacyjne . nactające jeżeli' odpra wa celna ma, być dokonana 'io plzedIia~ ; ~",(, 

i odbierające · przewożone towary. . daniem towaru do przewozu przewożnikoWi''' . .;, ' .\! . . '\ •... 

I , 

., 
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- 2. W handlowym obrocie towar;owym z zagranicą za 
osobę uprawnioną do zgłoszenia towaru do odprawy cel
nej uważa się przedsiębiorstwo handlu zagranicznego lub 
innąosobęuprawhion-ą do prowadzel}ia działalności w 
zakresie handlu zagranicznego, gdy dokumentami , choćby 
innymi niż określone w ust. 1. wykaże swe prawo do roz
porządzania towal"em. 

3. W wypadku określonym W ust. 1 pkt l lit, ' ,d), 
gdy uzasadnia to ' interes adresata przesyłki. może on za
strzec sobie osobisty udzia/w załatwianiu formalności 

. celnych. , Zastr'z'eźenie to może być uwzględnione-, jeźeli 
zostanie zgłoszone w PPTT na piśmie. 

, 4. W razie wywożenia ze 'składu celnego towaru 
przywiezionego z zagranicy _ do pozostałęgo polskiego 
obszaru celnego, uprawnionym do zgłoszenia towaru do 
odprawy - celnej jest, z zastrzeżeniem ust. · 2, p~wadzący 

Ikład. 

§ 27. 1. Osoba określona w· § 26 może upoważnić 
do zgłoszenia towaru do odpraw y celnej: 

1) w handlowym obrocie towa rowym z zagranicą -I 
jednostki org.anizacyjne wymienione w § 24, i 

2) w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą - ; 
każdą ' osobę. . 

~. Do pełnopocników . -:- jedn~s[ek. organiza.cyjnych, 
okresloqych w ust. 1 .pkt 1. stosuJe Się, przepis § 25,
ust. 3. 

3. W niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą 
, pełnomocnictwo do podjęcia towaru od przewożnika, 

spedytora lub z.1rządu milg azyn u traktuje . się jak pełno

mocnictw~ d o zgłoszenia towaru do odprawy celnej . 

§ 28. 1. Tow-ary przywożone z zag ranicy prL ' zprze-
woźnika powinny . byĆ zgł oszone dQ odprawy c -, -:1ej W 

następując ych tęrminac_h: 

1) w urzędach celnych w portach morskich i rz ,:' :.nych, 
z wyjątkiem oddziałów i posterunków kole " wych, 

, lotniczych, pocztowych. i drogowych tych urz"uów -
w ciągu 30 dni od dnia dostarczen'ia do urzędu cel

- nego, 

2) w urzędach. odd~iałach posterunkach celnych 
pocztowych - jezeli wezwano adresata do zgłosze
nia przesyłki - 'w ciągu 14. dni od dnia otrzymania 
przez adresata zawiadomienia PPTT., . 

4. Do zgłoszenia towarów przewożonych przez pul- , 
ski ' obszar celny stosuje się odpowiednie terminy -bkre~ ' 
ślone 'vi ust. l pkt 2-4 oraz w ust. 2 i 3; towary ' prze
wożone przez polski obszar celny ,z przeładunkiem w 
polskich portach morskich iub rzecznych powinn-y , pyć 
zgłoszone do odprawy celnej w ciągu 6 miesięcy od wy _o 
ładowania ich -,w tych portach. 

5. W wypadkach gospodarczo 
celny może ' przedłużyć lub skrócić 
ust. 1 i 4 . 

uzasadnionych urząd 

terminy okreś lone w 

, 6. Towar celny przywożony z zagranicy przez prze
woźnika, jak też przez niego przez 'polski obszar celny 
pr.zewożony, a nie zgłoszony do odprawy celne] w ter
minie okre,ilonym w ust. 1: 3 i 4, podle'ga zgłoszeniu 
z - urzędu. 

7. Za dzień zgłoszenia towaru do odprawy celnej 
uważa się dzień przyjęcia zgłoszenia przez urząd celny; 
jednak prży przewoźie pocztowym, jeżeli przesyłkę zgłu- ' 
szóno do odprawy celnej z urzędu, za dzień zgłoszenią. 

uważa s'ię dzień złożenia przesyłki do magazynu, odno-
towany na wykazie ładunku; . 

§ 29. 1. Zgłcszenie towarów do odprawy celnej na
stępuje na piśmie, z wyjątkiem towarów przewożonych 
w niehandlowyrri obrocie towarowym z zagranicą: 

1) przez przedsiębiorstwa przewozowe, 

2) w ruchu podróżnych przez: 

a) osoby zamieszkałe za granicą, 

. b) osoby zamieszkałe w Polsce, jeżeli przewożone 

towary mieszczą się w ramach zwelnień . od cła. 

2. Główny Urząd Ceł może zezwolić: 

1) na ' zgłaszanie niektórych towarów w handlowym 
,obrocie towarowym z zagranicą do odprawy .celnej 
partiami ustnie w c i ągu wyznaczonego okresu; nie
zwłocznie po jego upływie zgłaszający jest obowią
zany ;Porządzić zgłoszenie pisemne: obejmując~ łącz
nie wszystk ie partie zgłoszone uprzednio ustnie, ' 

2) na zgłaszanie ustne towarów w handlowym obrocie 
towarowym z zagranicą w w ypadkach innych - niż 
okreś·lone w pkt 1, jak również w niehandlowym 
obrocie towarowym z zagranicą w wypadkach innych 
niż ok reślone w ust. 1. 

" 

- I 

3) w urzędach , oddziałach i posterunkach celnych dro
gowych - vi 'dniu dostarczenia towaru, 3. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać następujące " - , 

4) w pozos~ałych . urzędach, oddziałach'- lub posterun
kach celnych - w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia 
towaru. 

dane : / 

1) określenie rodzaju odprawy, 

2) wskazanie osoby zgłaszającej towar. 

3) wskazanie kraju nadania i nadawcy oraz kraju prze
znaczenia ~ odbiorcy towaru, -

4) wskazanie ilości draz znaków i numerów, a także 

2 . . Towar przewożony ze ,sobą przez osobę przekra
czającą granicę -państwową powinien być zgłoszony do 1 

odprawy celnej jednocześnie z 'dostarczeniem go do gra
nicznego mie jsca odpra wy- celnej, a gdy kontrola , celn3 
odbywa się podczas ruchu środka przewozowego - z 
chwi-łą przy stąpienia funkcjonariuszy celnych do keintro[j / 5) 
celnej. - ' ,_.,-

rodzaju opakowania. 

określeni,e nazwy towaru oraz stanowiąFych pod
stawę wymiaru cła: masy lub ilości albo wartości 

celnej. a - w handlow ym obrocie towarowym z zagra
nicą: taryfowej nazwy, towaru, pozycji tar yfy celne j 
i stawki ce lnej oraz wartoś<;:i -(:elnej, 

3. 2ywe zw.ierzęta. -owoCe i rośliny w stanie świe
żym oraz materi a ły niebezpieczne przywożone z zagra
nicy przez przewoźnikapowilmybyć zgłoszone do od~ 
prawy cekiej ' bez względu , na sposób przywozu i bez 
wzgl~d u -n~ to. ' ,dQ . jakiego u,fzędu cel11-ego je dostarczo
llQ. ~. -.w d'(li\ł dosLarczenia, ag urzędu celnego. 

6) oświadczenie zgłaszającego, czy chce uczestniczyć _ 
w rewizji celnej towaru, 

7) określenie .dokulI}entów dołączon ych do zgłoszenia, 
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8) ' datę sporządzenia zgłoszenia i. podpis osoby zgłasza
, jącej towar. ' 

P rzy' zgłoszeniu z uq;ędu przepisy pkt 3 
'W miarę I!lożli wości. -

5 stosuje si~ 

4. Użyte w ust. 3 pkt 5 \wyraienie "wartość celna" 
ozn acza wartość towaru określoną przez , przepisy doty
czące 'wymiaru należnoś"ci celnych zwolnienia od tych 
należności. , , 

5. Do zgloszeąia pisemnego' powinny być dołączone: 

1) pozwolenie ,przywozu lub wywoz,:!, 

2) dokumenty wymagane' odrębnymi przepisami, 

3) faktury lub specyfikacje towarów, jeżeli , podstawą 
wYIl!iaru cia jest wartośĆ .celna. 

Przy zgłoszeniu ustnym wymagane dokumenty powinny 
być doręczone urzędowi celnemu jednocześnie ze zgło
szeniem towąru. ' 

6. Główny Urząd Ceł może: 

,l) zezwolić na pominięcie w zgłoszeniu niektórych da
nych określonych w ust. 3 i 5, 

2) zezwolić na złożenie igłoszenia pisemn ego w dowol-
nej formie, '" 

3) upoważnić urzędy celne d'o przyjmowania zg'loszeń 
przed przedstawieniem niektórych dokumentów okre
ślo'nych ' w ust. 5, a w handl~wym obrocie towaro" 
wymz zagranicą - do przyjmowania zgłoszeń i wy
dawania towarów do obrotu I?rzed przedstawieniem 
pozwolenia na przywóz lub wywóz lub bez przedsta
wienia takiego pozwolenia. ' 

7. Przy: zgłoszeni}! ustnym osoba zgłaszająca jest zo
bowiąza~a' określić rodzaj, ilość i w miarę potrzeby ,kra
jową wartość towarów oraz udzielić na żądanie urzędu 

celnego wyjaśnień o pochodzeniu i przeznaczeniu towaru 
i innych okolicznościach mogących 'mieć znaczenie dla 
odprawy celnej. 

8. ' Urząd celny może, w ce.1u umożliwieni a prawidło
wego zgłoszenia towarów," na wniosek osoby uprawnio
nej do zgłoszenia zezwolić na zbadanie towaru .i pobra
nie próbek przed zgłoszeniem towaru do' odprawy celnej; 
zbadanie towaru i pobranie próbek (rewizja wstępna) 

mogą się odbyć tylko w ' obecności funkcjonariusza cel
nego oraz 'przedstawiciela 'przewoźnika, zarządu maga
zynu lub składu celnego, w którym towctrsię żnajduje. 

§ 30. 1. Do czasu rozpoczęcia zewnętrznych ogi-ędzin 
' t owaru zgłaszający - za zgodą funkcjonariusza celne
'"O może sprostować zgłoszenie do. odprawy ce!-nej. 

, 
2. Urząd celny pozostawia bez r~zpoznania , zgłoszenia 

złożorie przez osobę nieuprawnioną ,lub nie odpowiada
jące wymaganiom ' określonym w § , 29; podanie nie
~łaściwej stawki. celnej nie powoduje pozostawIenia zgło
szenia bez rozpoznania. Na zgłoszeniu pisemnym , urząd 

celny dokonuje adnotacji o pozostawieniu zgłoszenia bez 
rozpoznania ze wskazan,jem podstawy 'prawnej, po czym 
zwraca je za pok~ito'Vaniem osobie zgłaszającej. 

, 3. Bieg terminów określonych w § 28, nie ulega prze,r
'wie, jeżeli- z9,łoszenie pozostawiono bez rozpoznania. 

Rozdział 1 
j 

Odprawa celna ostateczna. 
, ," 

§ 31. 1. Po przyjęciu żgłoszenia funkcjonariusz celny: 

1) ustala stan zamknięć celnych, ilość sztuk, znaki, nu
mery i stan opakowa,nia or:az w miarę potrżeby 

. SprawdZa masę brutto towaru (oględziny zewnętrzne), 

2) przeprowad~a rewizję cell1ą towaru, chyha że towar 
jest woln'y od t e.,.wizj i celnej. 

2. Rewizja celna polega: 

1) na ustaleniu rodzaju i ilości towaru, 

2) na przeszukaniu i zbadaniu, czy wśród towaru zgło
szonego do odprawy celnej nie znajduje się towal 
nie zgłosiony. 

3. Urząd celny może - dla ustalenia rodzaju towa
ru - pobierać jego próbki, a także zażądać od zgłasza
j ącego towar do odprawy celnej opisów, rysunków, zdjęć 
fotog-raficznych lub ' dokonania innych ni.ezbędnych czyn
ności. 

, 4. Rewizji. celnej towarów przewożonych ze sobą 
przez osoby prze).\.raczające granicę można dokonać w,y
ry wkowo, odstępując od rewizji , celnej bagażu niektórych 
osób lub" ograniczając ją tylko do niektórych \ sztuk ba
gaż u. 

5. Przedmiotem rewizji celne} wyrywkowej mogą być 
również niezależnie od sposobu 'przewozu prze:t" granicę: 

1) jednorod"zajowe towary w jednolitych oryginalnych 
opak<1V{aniach bezpośrednich, 

2) towary wyszczególnione w specyfikacjach d ołączo

nych do zgłoszenia celnego. 

6. Urząd celny _,może odstąpić od rewizji tow,arów: 

1) wyszczególnionych w dokumencie od'pra.wy celnej, 
dokonanej przez organ celny państwa obcego, 

2) zawartych w oryginalnych opakowanlacą. ' i przewo
, żonych w ' ilościach ,' nie ,,:skazujących I n~, ,' pI)ezna
czenie towaru do obrotu handlowego w krajU lub za 
granicą, 

3) stanowiących ,.wartośddewizowe ' lub~ do~umenty do
tyczące wartości dewizowych, wysyłane za granicę 
lub otrzymywane z zagranicy przez banki polskie, 

4) przywożonych z zagranicy w przesylkac~ pocztowych 
lub lotniciych, ,, jeżeli zgodnie z porozumieniami mię
dzynarodowymi odprawa tych przesy łek w kraju na
,dania odbywa się również z zachowaniemprzepisó\v 
polskich, dotyczących przywozu tow'arówz" zagranicy, 

, " 

5) zgłoszonych do odprawy celnej w handlowym obro
cie towarowym ; z zagranicą przez up ra\vnione - dO: 
zgłoszenia jednostki organizacyjn€ nadające i , (){\bie"..r 
rające przewożone towary , . 

Jeżeli ' dane J przytoczone w powyższych zgłoszeniach, do
kumentach ' lub na opakowaniach są w yst p.r~zając;e do 
ustalenia rodzaju ~ "ilpści towaru. ,\ l'; 

7. Rewizję celną przeprowadza się w 'Obecrrbścioso:.' 
' by, która zgłosiła tewar do odprawy celli'e j. Lleż'eli' b'shb'a' 
ta zrzekła się uczestnictwa Vi rewizji albo ' ID''tI'lió wezwd"':' 
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nia nie prz,y była w wyznaczonym terminie. a także w 
razie niebezpieczeństwa szybkiego zepsucia się towaru 
lub w innych nie cierpiących zwłoki wypadkach, rewizją 
przeprowadza się ' w nieobecności strony. a nawet w nie
obecności przedstawiciela zarząou magazynu. przewoŻllikCl 
lub ' spedytora. -

§ 32. 1. P6 zakończeniu rewizji celnej towaru urząd ' 
celny wystawia dowód odprawy celn'ej ostatecznej / To
wary zgloswne. partiami mbgą być objęte jednymdowo
dem odprawy celnej., Datą dokonania odprawy celnej 
jest :dzień zakończenia rew~zjj celnej. 

2. Dowód odprawy celnej powinien zawierać n~stą-
pujące dane: 

1 ) 

2) 

3) 

~l 

oznaczenie urzędu celnego doko'nującego , odprawy: 

wskazanie osoby. która zgłosiła ' towar do ' odprawy, 

wskazanie Pkraju nadania oraz , nadawcy 1 odbiorcy: 
towaru. ' 

t
SI 

" 

określenie rodzaju towaru. choćby p rzez wskazanie 
odpowiedniej pozycji taryfy celnej. oraz określeni. 

Jego ilości, 

rozstrzygnięcie co do dopuszczenia towaru ,do obrotu 
na polskim obszarze celnym lub do, wywozu za ,gra

,nicę. 

przy zwalnianiu towar,ów od obowiązkuposiadani« ' 
pDZwoleń przywozu lub wywozu albo od należności ' 
ce)nych -:- powołanie podstawy prawnej, • , 

! 6) 

, I~~ 
I~ ,) 
! ; \ 

• - • o;' 

dane dotyczące pozwolenia wywozu lub pr~ywozu 

oraz oznacżenia zci:lączonych dokumentów, 
• - .' I • 

J 

r' 8) datę dqkonania odprawy i , wystawienia ,dowodu. 

9) pouczenie. czy i W jakim trybie przysługuje ' odwo-
" łanie. 

.10) imię. nazwisko i stanowisko służbowe lub odcisk 
' " datownika z numerem identyfikacyjnym ' funkcjońariu-
"" sza celnego. który dokonał odprawy. jak również jegą 

pod.pis oraz. , odcisk pi~~zęd urzEFd u celn<7~o. 

Dowód odprawy celnej ' powinien zawierać także ' wy .. 
miar należności celnych z powol aniem pozycji J stawki 
taryfy celnej, a w razie potrzeby zastrzeżeni ,a. pod jakimi 
dopuszczono' towa-r do obrotu na polskim obsżarzecelhym. 
oraz wzmiankę o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej 
wykonalności i o terminie wykonania zastępczego. 

,3. Przy wystawianiu dowodu odprawy celnej towa
rów zgłoSZQrtych do odprawy z urzędu przepis ust. 2 pkt 3 
stosuje się w miarę możliwości. 

~ , t> • 

4. Osobj,e; któr'a , zgłosiła towar do , odprawy celnej, 
treść, .dowodu ' odprawy celne j pocl.aje się do wiadomości 
za pisemnym potwierdzeniem; przy zgłoszeniu z urzędu 
stosuje się przepis § 2~ ust. 2. Dowód odprawy celnej 

' doręcza się przy podjęciu towaru. 

5. , W razie n~ieinożnoścj ;. ustalerija osoby uprawnio nej 
do rozporządzania towarem. ' uq,ąd ' celny. dokonując od

~ prawy, 'celr:tejz urzędu. wymierza naleiności celne i ża
rządza " sprzedaż ,na zasadach okresl~nych dla towarów 
nie podjętych w terminie. 

i, 6. '~ GJÓW:Fl y.llrząd :-Ceł .ffiożezezwolić: 

, Jt ną pominI~~i~ ,w do~~dzię 0.geraW~ celnej ostat,ecz. , 
~;:;:nęl: ~~iE!~~Ór.YCI?- ~sąanyc~::,~K,~ęjŚlonYCh ' , w. us~. 2~ w tym 
Vgwą,t6w ,wQlnych pd da i . ,()dogramcz~n, ' ," 

o • _' ( . 

.- ~/ 

2) na wystawianie uproszczenycli dowodów odpra~; 
celnej, a nawet na zaniechani. ich wystawiania!' 
upr'oszczony "dowód polegana pisemnyin potwier:' 
dzenili ,dokonaniabdprawy celnej' w drodzeustnęJ 
deCyzji. ' , . 

§ 33. W ,razie podjęda towaru do obrotu na polski~ ' 
0bszarze' cel nym albo do wywozu u granicę. obowiązek 

udowodn:i~hia tożsainości podjętego towaru ciązy w dal~ 
szym postępowaniu na osobie, której przysługuje odw~ 
lanie. ' 

§ 34. 1. , Decyzja nie ' wykonana przez o.sobę upraw .. 
nioną w stosunku do towaru przywiezionego z zagranic! 
,w~ ciągu 30 dni. a w. stosunku do towaru przeznaczonego 
do wywozu za granicę - w ciągu ' 3' miesięcy. podlega 
wykonaniu zastępczemu w sposób określony w ust. 2 
i 3. Terminy te biegną od dnia, w którym decyzja stała 
się qstateczna. i mogą być skrócone ' w razie nadania, jej 
rygoru natychmiastowej wykonalności. a ' w wypadkach 
zasługujących na uwzqlędnienie mogą ' one być ,przedłu
żone na okres do 6 miesięcy; przedłużenie terminu nie: 
zwalnia od obOWiązku uiszczenia odsetek od " należności 
celn ych. 

2. Towar przywieziony z zagranicy podlega: 

1) sprzedaży. jeżeli: ' 

a) nie zezwolono na dopuszczenie go do obrotu na 
polskim obszarze celnym. CI osoba uprawniona do 
rpzporządzania towarem nie podjęła go i nie wy
wiozła za gral'!icę. 

bl zezwolono na dopuszczenie go do 'obrotu na pol. 
ski m obszarze celny~ po uiszcżeniu należności 

' cel,nych. a osoba uprawniona d o rozporządz,ania 

towarem należności tych nie uiściła lub nie pod
jęła go i nie wywiozła za granicę; 

2) przeni,ęsieniu z miejsca odprawy , celnej na inne 
miejsce pozostające pod zarządem przewoźnika lub ' 
spedytora. jeże!i był nadan y ąo przewozu lub powie
rzony spedytorowi i zostal dopuszczony do obrotu 
na polskim obszarze ' celnym. a osoba upoważniona do 
rozpórządzania towarem nie podjęła go. 

3. Towar zgłoszony do ,ooprawy celnej wywozowej, 
nad any do przewozu lub powieTŹony spedytoro~i. podle
ga przeniesieniu z mie jsca odprawy celnej na inrie miejsce 
p'ozostające pod zarządęm przewożnika lub spedytor~ 

j eżeli: 

1)' nie zezwol ono na jego wywóz. a osoba uprawniona 
do rozporządzania towarem nie , podj ęła ' ,90. 

2) towar dopuszczono do wywozu. a osoba upraw[liona 
do rozporządzania towarem nie podjęła go i nie 
\vywiozla. 

W tych wypa.kach zgloszen'ie towaru do odprawy celne1 
i wystawiony dowód odprawy celnej uważa się za nie
byle. II pobrane należności celne zwraca się osobie 
uprawnionej. 

4: W wypadku określoIlym w ust. 2 pkt 1 przepia 
art. 53 stosuje się .odpowiednio. 

§ 35. t.W rażie zgłoszenia do odprawy celnej , to
waru przewożonego ze sobą przez osobę. ktÓra nie ma:: 
wymaganego pozwolenia przywozu. p~zewozu lub wywozu 
lub nie uiszcza . wymierz:onych należności c~ln~ch. prz ... 
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wożon ,y towar podlega, z zgstrzeżeniem ust. 2 i § 85' ust. 4. 
oopow'iednio - natychmiastowemuzwrotdwi za granicę 
lub' na polski obszar celny albo złożeniu w magazynie 
celnym. 

2, W wypadkach określonych w- § 79 towar, októ· 
rym mowa w ust. 1. może być przyjęty do depozytu; w 
takim wypadku zgłoszenie towaru do odprawy celnej po-
zostaje nadal w mocy. . 

Rozdział 8 

Odprawa celna warunkowa. 

§ 36. i. Zezwole~ na odprawę celną warunkową 
udziela ją ' urzędy , celne w razie przywozu lub wywozu 
towarów: ' 

l) na aukcje, ta rgi i wystawy. 

2) niezbędnych do obsługi zjazdów. konkursów. zawo
dów lub występów artystycznych oraz dla twórczości 
filmowej lub telewizyjnej, 

3) przeznaczonych do przeprowadzania prób, 

4) , stanowiących próbki i wzory przewo,żone w celach 
akwizyc ji. 

, 5)' w celu ich naprawy, uszlachetnienia. przerobu lub 
przetworzenia,. 

6) .stanowiącY<lh opakowania zwrotne. 

7) słu~ących do osobisteg<il użytku osoby przekraczającej 
granicę. a nie zwolnio~ych od pozwoleń i od należ-

. ności celnych. - , 

8) stanowiących > środki produkcji . przewożone do cza
sowego użytku w celu prowadzenia działalnośd go
spodarczej przez jednostki uprawnione do prowadze
nia działalności handlu zagranicznego. 

2. W wypadkach nie wymienionych w ust. 1 zezwo
leń na odprawę celną warupkową udziela Główny Urząd 
Ceł; uprawnienie to może przekazać urzędoDl ceinym. 

§ 37. 1. Pozą wypadkiem wymienionym w § 36 ust. 1 
pkt 7 wniosek o zezwolenie na odprawę celną warunko
wą powinien być sporządzony na plsmle przez Qsobę 

. upra,wnion'ą do zgłoszenia towaru do odprawy celnej 

. t : zawierać określenie: . ' 

l} celu odprawy, 'z uzasad~ieniem potrzeby jej stoso
wania. 

2) terminu powrotnego' przywozu lub wywozu towarów. 

3) urzędu celnegó. który ma dokonać odprawy. 

,4) ilości; rodzaju oraz krajowej wartości towaru. 

, , ,, 2;' W .razie przewozu ' tqwaru na wystawy i targi 
('I c11arakterze gospodarczym lub promocyjno-handlowym, 
osoba zgłaszająca towar powinna dołączyć do wniosku 

" dowód uczestnictwa. ' . 
, ~ 

\ _ ,3. ' W razie ptzewozu ' towarów przeznaczonych do 
p!.zeprowadzania prób. wniosek powinien określa'c rodzaj, 

,', prób, k~óre mają być , przeprowa.dzoI).e, oraz jednostkę 
" c, pr'Zeprowadzalą'cą próby. 

§ 38, 1. Z'ezw:olenie na odprawę celną warunkową 
wydaje się na piśmie; iN wypadkach okr~ślonych W· § 36 
ust. 1 pkt 7 zezwolenie może być wydane ustnie. 

2. Zezwolenie jest ważne ' od dn,ia wydania, jeżeli 

nie wskazuje innej daty. i w termipie określonym w tym 
zezwoleniu. Organ administracji celnej, który udzielił ze
zwC!.lenia. może na wniosek strony przedłużyć termin jego 
ważności. .. 

, § 1'39. 1. Zezwolenie na odprawę warUllkową traci 
ważność: 

1) z upływem, terminu, na jaki zostało wydańe. 

2) wskti~ek ~rzeczenia się przez osobę, której udziel ono 
ze~wolenia. 

. 2. Urząd celny/który zezwolenia udzielił. lub Główny 
Urząd Cel uchyla zezwolenie w ' razie: 

1) naruszenia dodatkowych warunków, pod którymi ze
zwolono na odprawę warunkową~ 

2) ujawnienia nadużycia. 

§ 40. 1. DQ odprawy celnej warunkowej sto.su je się 
odpOWIednio przepisy § 26-35', chyba że przepis szczegól
ny stanowi inaczej. 

2. Dowód ' odprawy celnej warunkowej powinien
niezal~żnie od danych określonych w § 32 ust. 2 - zawie
rać krajową wartość towaru, warto~ćcelną, jeżeli ~byloby 

-19. niezbędne <;lo wymiaru cła. wskazywać obowiązek 

t , określać termin powrotnego. przywozu lub wywozu to
Waru. a w miarę potrzeby 'także, dodatkowe wa\"un,ki, pod 
którymi na odprawę zezwolono. 

'3. Termin powrotnego przywozu lub wywozu towaru 
biegnie od dnia dokonania odprawy . celnej. Urząd celny 
wyznacza termin powrotnego przywozu lub wywozu, przy 
czym termin ten nie powinien pn,ekraczaćŁrzech lat • 
Na uzasadniony wniosek strony urząd celny może ten 
tęrmin przec;lłużyći przepis§ 44 ust. 2 'IN zakresie kary za 
zwłokę stosuje się odpowiednio~ 

§ 41. 1. Należności celne określone w dowodzie od
prawy celfiej warunkowej podlegają zabezpieczeniu w 
gotówce. 

2. Zabezpieczenia nie pobiera się: 

1) jeżeli zobowiązanym jest Skarb Państwa Ibb inna 
'państwowa osoba prawna. 

2) jeżeli przewidUją to umowy' międzynarodowe, 

3) w wypadkach społecznie i gospodarczo ' uzasadnią-
nych. . 

§ 42. 1. Zgłoszenie towaru do odprąwy celnej w po
wrotnym jego przywozie lub wywozie następuje, z - zalo 
strzezeniem ust. 2, ustnie. Osoba dokonująca zgłoszenia 
powinna przedstawić dowód odprawy ćelnej warunkowej. 

2. W razie gdy celem, przywożu łub wywozu towaru 
}:lyła jeg.o napraw,a. usziachetnienie. przerób lub przetwo
rzenie. zgłoszenie towaru dodanego' w tr·akcie naprawy; 
uszlachetnienia. przerobu lub' przetworzenia powinno za~ 
wierać dane przewidziane w '§ 29 ust. 3 pkt :>~ ujęte W 

załączonej do zgłoszel!ia specyfikacji, przy czym przepis 
§ 29 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

\ ' . 

§ 43. ' 1. Trrmin powrotnego przywozu 'lub wywozu 
llwaza się za . zachowany. jeżeli w ciągu 30 dni od jego 
upływu dostarczono towar do ;'uriędu celn~go r igło.s~9no i 
do odprawy celnej . w powrotnym jego" ptzyV{ozi'e lub/ 
wywozie; zabezpieczenie nal~ino'ści celnyćh pod~ega "
tym wypadku zwrotowi. 

,,;.ł.~~ 
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" 2. W razie I)ięzqchowania terminą powrotnego przy~ 
"pzu lubwywpzu, a" 'taKze;w wypatlku 'okręsJąnym w 
'I ~9 ust. 2 urząd ce1ny stwierązaj~c. ,że ooprawawarun
kowa S'tała śięostateczrra~ 

l) zarachowuje za bezpie~enreg,otówkowe" na p~ze( , 'l1a. 
leżności celnychalb0 ; , "~ o, 'ci' 

2) w wy.padkach ~kreślonych w § 41 usL 2 w:z,yW-ii ,zo
bowiązanegodq ' uiszczenia p.al~zrloś~i c,eiń?ych W'f,~ 
mierzonych stosownie qq art. 38 ' ,:sl.. .2 'plt\,2! I>r,~t 
czym karę !la zWłG-k-ę , wymierza się 'W ' wysók'Oś,cido 

10% . krajowej' w;artoŚci towarq, nie ' rli~iej jędn~~ni~ 
500 zł i nie więcej niż 25000 ' zł dla osób flzyc;zilyd:i 
oraz ioo 000 złQtych dla osób prawnych i jetlrtostek 
organiuicyjnych .nJe, , ,p,osładąj\}cych" " osobowosd 
prawnej. ,, " " . '" , 

3; Ubytki " nllt~ralne lub inn:e zmiany w ' towafze, 
uzasadnione celem odpra wy warunkowej, nie stanowią 

'plił.~szk:ody . do , ~!Illl.ania.!, ' ,żeob':l\viąze,k ',ppwrotqego przy:
w,ozu lub wywoZu ,zlOstał ,d,opełni;o~y. ' ,; ,. " , 

. .>' 

/ 

4. Urząd ceJnY · I)Jo.że uzna~9Pó~~ienię, powrotnego 
,przywozu lub wywozu , tpwani " '~'ą 'U5p~awł:ęoliwi@ne, je
zeM nar:uS'lenie t€rminu pbw.!'()trrego pr,zjworu: ' { l1b , :wy
wm'una'Stąp.iło ' -z p.f'lyt'zyn ~d\ str('Jt)y ni,ę~:(ętn~h ; iil~ 
spuworlowa-nezost-ało okolicznQśc:'i'l,mi , ,. ząs~iJ,ającV,mi, )la 
uwzgl-ętlnien'.ie. '" . 

I 

§ 44 . .l. , U~;Ząd ' celny llZnaj~~'p;;ą~~ cel nj '\.ta r!ln.,
kpW 4 za Qd,praw,ęc~lną osMeqną, je~ęli~t,r9ną 4czynił~ 
zadośćwYlll;aganiom takiej odW:<!iV.I',i:: ' ;, " ; _ , ' 

2 Urząd c-elny może , z:e.zwo1ić}la -zast0~owanle , prze
pisu usL '! naiWniosek .zlożony ,p,o upływie , termi.hU i~ą-
"wfotnegOplzywczu lub wywozu towaru, wymier.zając: 

zarazem karę za, zwlok.ę ~ w wy~okośc;:i 'określo,ne,j, w ; .. f~J 
u,s t. 2 .pkt2: ' ' - ~ " . "', ' " .. '" " " 

. . i '; ,~,~' 

-r-:. ' -:' . 
( " ';Oj, , .. :- , Rozdzial ' 9 0' -'· 

, . ~ 

;,-, { r . . 

-.~, 'i ? f§ ;~ 4~" .: :t':, ' ~~~ePiSY ~i.niejszego ro'Zdział~ st~~ljJ~ ~sią 
"d:'m, pdW-p':IĄ!~ ' ,c.etnej :,;;waa:Ullf.0we] śro~fk',ów ,p.J~~.(i)~pW:~,~h 
~~~z~~oż:opych~.Wr CEt!Yd:;zas \3,weg<;> użytku " na"p.olsJsixn OQs"i~-

rze celnym lub wywożonych w celu czasowego użytku 
'''t'a-~gtt-dn'łóą. . ' , \1'$\. .' , , - - , ~ ' " ": , 

'.,'i~.~ ~: "-';;~:fi - : ';.f ,~ j':" .• ) / '~-L~' :~. '" .. ;~I : , /', . ' : .~I i . 2 
2. W sprawach nie uregu!-cwalmych W lllipi~1lSzym roz.; 

:;:'-.d~aJ!e 1>t'QSqjet:' !!>ttę~P~j~~lli~, ;Pfzepj~ !.o:tGiaialu; 8. 

§ 47. 1. Na od}ti<łwę ceiną" ~-arunkową " ' środk6~ 
przewozowych ~zareJe'slrowan'fChza ' -granic'Ił, ap'r~ywQ-' 
~onyth ,w . ce·lu , czasowego użytku na polskim obs~rz. 
cedn'y1n, 'ze'lwa'la Stę: ' -' 

l) osobomzamieszkalym lub mającym ' siedzibę za gra-
'llitą, ,'"'' 

2) osobom czas'Owo przebywającym za granicą Vi związ- " 
. ku Zz.~trudni'eni'em lub stu.diami, gdy' w tym okresie" ' 
przybywają do Polski na. ' pobyt czasowy. ;. -: 

2.Qs~by, którym zezwala się na op.prilwęc~in~ i .wa~ 
'runkową, ide mogą llezzgody urzędu celneg:~ 9ClstąpiĆ , 
przywie zionego śr.odka przewozowego innym ,osoboJp" na~ 
wet do czasowego u4'tku, jak również zareJęstr~wać g~ / 
w Polsc~. ' 

§ 48. 1.. OGipr.awy oe.Inej · warun.kowej środków prze
wOIZ,owych pc.zywQż'Onych ,z zagranicy, dokonuje się: 

1) po przedstawieniu dokumentów gwarancyjnychpr~~ , 
widzianych wumo~ach m~ędzynarod'ow~ch, , ~ 

2) w , ~nnych wypadkach, z wyjątkiem określonych , iŃ 
§ . 51 i 58 - poz'łoi'entu w -gotowc. zal:iezpi-e~żenia 
należności celnych pr:zyw'OPlwych. " 

,2. Dokumenty wymienione w usL l pkt 1- %.astęp~lj~' / 
zgłoszenie środ~a przewoz'Oweg-o do 'Odprawy, a po ,do-; :/ 
k<Omilniu ,zapisów lłTZęduceJnego stają się dokumentami ~ 

"odprawy celnej. , 
. .' ,~ 

§:'49. ' 1. Terminpowrolnego wywozu środka prz&WOr," 
zowegobiegnie od dnia dokonania odprawy. warunkowej;, 
i nie może przekracz'ab 

,l} termh'lU wynika'jąC'ego z dokumen't6w- w wypadJću t;~ 
w.y~ienionym 'W § 4J8 ust. 1 pkt 1.. " ", / j': 

., .~ '. 
2) jednego roku - w wypadku wymienionym w § 4ił,..,~ 

, ~st. 1 pkt 2. , 
~ , 

2. Na uzasadpionywniosek instytucji gwarantującej ,; 
lub , o!lÓby, Ę,tóra środekprzewozcHVY · ,prZ"ywiozła, . urząd: /, 
celny, ,który dokonał odpwwy celnej, lub Urząd Celh-Y. , 
K olejowy w, Warszawie moie pIZOO~UŻył: termin powrót- :' 
negawywozu do )6 mieSięcy p.oza termin określony w .
ust. 1; Główny Urząd-Ceł moze dokonać dals2e;~ priei:;: ~ 
dłużenia, terminu; o którym . wyżej lllowa. . •• ;: 

§ 50. 1. Jeżeli w ciągu 30 , dni 'ód upływu termit1\1 ' ~ 
p6wrotnegowyWózu iliewywie'ŻiOtlo'środka"''Ptze.w'(j~o-'':; 

. we go z i-! granicę, ' urząd celny ' uznaje, 'że ,odptawawa
runkowtł sta'lii" się- os tateczna ' i i W wypadkll~ " ' ,; , , < 

;' 1) ókfeślonym" w ' § ' 48 'ust' l pkt l ' i w §. 5& ;ust." i.~~1,2''1 
wzywa " - odpowfednio- instytucję ' , g·w:a'rimtującl& ' 
lub osobę, która środek przewozowy do odprawy' tel • 
nej ' zgł{)siląi do li i;.szczen la ńależnościćelnycn, W tym 

:':" :,..r.: i ' ' , ~ . ' .; .~ ', ',' "; , '.' . ~ ...... : . . 

'" , l ' .. U;;. 1 :<:;:;S.r.od~a.Jl1jp:tZę"'(plow~nfj są. _,wśzel'kiępOo · 
'JazdXi drogO~e,'f koJe jow,ę i !Otatki powietrzne •. , , ~or:s'ki. 
,h7,evIilgi , Sró,dlądow~j. , "i ' 

-kary za zwł-ok~ w wysokOŚCi '200 , zł · za,:", Ld'Z'i'eń, 
łiczącod di1'itI ', upływu, tetmin,u pow-rotnegowy;wezu 'c: 

". " '2:;i~erzęla ' Wi~rz-chc;~ 1 ppr'ią-g·6~~. \1Żywa.ne do 
' przewożenia ludzi łub towarów przez granIcę panstwow, 
,ttakt?--je ~się,jak środkiprMW02:QWe ., , , 

"'1 ~ ~ '( ;';' 1 (;';::" " ) "r k :l:t ,;,<, ' 

.. ,. ,'3; .Wyp,ósaiertU! .'ś'r.lldkPWi ,"pra:e:w{:ltQ,y.ry~,a ,zwłaszcza 
narzędzia i cZfjśd' zapasowe oraz wmontowane d.o 'środ
ków ,przewoz0ł"'ych radiowe aparaty .odbiorcze i telewi-, 
zory, podlega or'lprdwie ce ll iej waft,mkowej w trybie sto
sowanym przy .odprawie tych śr.odków. 

do dnia1djsz(;ztmiacla lub wywiezienia śród~a ! .pr,że- : 
w,oz0wegoza granicę, nie więcej jed'nak ' nł-f ' ~ ; 

" - 30 -dni, f . 

2) określ onym w § 48 , usL l pkt 2 Zarachowuj~zlrbezo.; ~ 
, pieczenie g.ot6wko~e na poczet ' nalliżndtcice,1nyclw ' 

.' . \ .' - . . .... , - ) 

,f' " Przępis; ust; J ,stosuj~S.i~, {ó~nież, z :ch~:ną ~~yf, 
osaba, ktora przywiozła środek RJ~,~W()zcjwy'( , : ?,ę~;.):g'ótlx.5 
urzęd u celnego odstąpił'il ten środek innej osobIe, "chu'C!bl, 
do czasowego użytku, lub dopuścj ła do ' zarejestrowani~' 
go. w Polsce ńa inną osobę; jednak karę za zwłok~ liFzY:' 
si'q .od dnia naruszenia warunku. ' ' 
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3. ' Urząd celhl mQu u~hynt cfec~l,Et wydail4' 2jiJ~doie 
", _ ;:-uał" 1 'lub l ., Jęt~lł 'irooeli' lP'zewtn.oWoj z.os.tanie ż po· . 
, "",,!rót:em wywi'eziony. Przed wydanIem d'ecyzjl U'tUid 

c~lny wyznacza termin tego wywozu. 

" 4. W · rut • .' ~głQ8Z.Dłłl: łródRa ' ltIzewo:&Qweger do, po-
wrotnego wywOKU' w dlłgu 3Q ,d'm od upłJ'WU' t&.I'mi'ml:" 

( U'i'Zfłd , celny: d'opll'ZCR go , d6 wywozu t UC2.ąC' od ttfJłyWli 
tenDtnu' dQ, dnia wyjaw'U trodka przewoto:wege; , pebiera 

k'a~ ' .. Iwłft~. 

,1., Osoby czasowo }'\rż:ebywająee w t'oTsce nie , rti~ 
, wywozićl w trybie , bd'I'>r~wy cenrej watttnkbw~l ~a:ftic!)-, 
chod<5w zatelestt?wW1y.'cll óa oS'661' ttraq.ące- sfu'fe: ~i'eljiS'ce: 
za:ntieszkani'a w "'ots'će , Chyba te- pr'zepł9Y's:zcżie~'ÓHje- sltl .. 
nowil\ inaczej lui1 gdy -n'6 samochody- te ' nie ustaui)vll'i!i9'tl1& 
et&, \\tyWQząwe.g.o. ' 

.~ 

3. Do, Qdp~aw cefnydi warunkowyd'i ś'rodk6w' p'rże
:WOZQ,wych wywQŻ.Qn~t:h , Za g,Hllli cę: maJi:\. od p e7'w fe dri.1e, za'
st0só:wąrtią p~z~ptsy. ~48 i 4i" li W s'tós'un.ku do osób 

,.Pk-r:e:S1Qnycn w US,t. 1 pkt 1: równie:z~z.epfsi ~, 50 i 5L 

,4. ,.J~żeH ,Wi ,~' ~~! .dni" 9d' ~wu" t~u' t>óWiJbt~' 
n~ P'~óe:u 0~OlJy' dkre$lbńe Wi ust. P~f ~ nie. ptzr-
wi:ozły, śro4ka przewozowe,go ~na polski obszar celny, 
urzą<:ł' celhy utńaje, te otijrtaw8 'WItl'i'~,ó\vla' s,fała' si~ 
o~at'etztla t zwaf'ł'tla Śrad'ek : ptzewoztJwy 'aEf naPeżnośd 
celnyell. ' , 

§ 55. 1. Jeżeli środe~ przewQz<>wy, wywieziony przez 
"'n'SJJeę ' zamIeszkałą w P~sće, wslWtek wypadku doznał 

2., ' POWlrQt.lJ.yWT.NM' 'tTod:ka pn-ellC0zQiWe.qp po,.wiaiie'Bi .uszkoozenia w stopniu uniemożliwiając;ym przyjazd na 
I( t~'pt~-w ełą~ 'J;(-,-dąi ,ałria;, ~~: ~ ':.nią ". ' , żar ~Y .. ;;h.ib;:ieie:li:dDszło ,ilo, :-m-ezawJnionej 

f Sł. t. Ul'Z'Ild celny tizna1:e: ope.ini'e'nie po:wrEłl!ne'gO' 
~.".;.,..,~ "za-' 'U.pr.a:wfedlfwlooe', jeze1'i . 'nastąPiło' wskUteok 
\' eĄoroby' 0Soby, It:fÓra. prżY'~i~fa' §l'ed:€'k prze,wQ1l()wy, 

'. mł:ufek z-atnym.ania te! osoby' ~ śtf)dła PI'l.e.'W020'.Y,eg'0' 
" przez- org aR paiisfWowy, a: także ' wSk u~k . tFSZko.t::/Jei'l'f(! 
, bódklr prz~wozoWeg'1I' 'Yi' .:top1'l!iu uniemOzHW'iiającym wy" 

, ;; j(iżd. W innycbwyp;adkach urmtd (~"e'~n'Y' mate' nihać' 

,\,' cl?óźnienie za usprawiedliwione, jezeii nie przekFoczyłQ 
14 dni. 

. ". ~6'źnieJ, ncrząc ':od :tennimL.pClwJWł:ft.efJiOr ~łl~~'", ' uttYf/,;U'rŻą~'-:ee1ni' -.muźe na--wnfó-sek -Elrorry uznaĆ 
nego zgooni'e ,I ł 49 ' i 5,8 ust. 3, niż , w Ciąg,u 90 dni w' odprawę warl!nkową ~a ostateczną r zwol'nfĆ środek prze-
wypadku' ehoroby, 41 w dll!JlUl 00 dm w innych WYP'iłdkach W0ZQWY' cd' należn-cści; ~yt'h. , 
o}(>,f.1iśl'onf.ci:b. w 11S~. IIp jeże~i~ w tydl 1:e'l'mm:acb. ŚJ!łMlk41 
przewozowego nie wywiezron0. ptzepi~ §: SQl Slt€lSlije siE1 ' 

, odpowiednio. 

:; , ' f 52'. ' Jeżełf §rod'e-k p~'W'O'L-ew:'Y wJSkuteIC wypadku 
" doznał uszkodzenia VI stopniu uniemożliwia,i~cYJlll Wtyfazd 
.J - % poiskiegQ ObSilBI'U eel!lel:o.uąąa c:e-1n,y może na. wnlEX-
, , aek ' ,osuby upraw.nionej uznać odprawę warun~ową I~ 

~ osf~,ieczną, ieźell uczy.nt oriazad.ośc! wymaganiom odpra-
l. h ~wy ostateczneJ. ' . , , 
\oi:: 

• i § 53. 1. Jeżeli ' z okolicZD1ośd spla'wy wynikao. ż.e. od • 
prawa warunkpwa w przywo~ie środka przewozowego. 
:h1aStll'JlHa wtedług; d9wodu odp:'flirw'Y ee<1me~ t'l.dpraVmi celna 

, ~' wr P~W1'otll'ym wyw.'ll)zie moQ:e ~ dokcma!lbGll , P'l- przed,. 
. stra,~ienj.\Jl tego. dow.e:du~ eh1(ba że 0dpraw'Y eelne:j dokJJl.. 

:_j' rruje 't en urząd' celny. który dokonał odprawy przywozn-, 
.. ~ ~~j: Innr urząd celny może dokonaćodpr'awy w pow rot
, rrytn wtwoz'ie tyłko' w' wy'padkach ni:e' budziącytlf wątpli-
" ' w,o$cf cod.o dpkorranef up~ednih o~rawy te'Fnej' w/i:- , 
': :i r-unlowej. 

' 2. W Ea~i! {l€l~eby ucltOW;Qcb~.ieJ!~ powDcbliIltego 'w·y-
Vłli'01jU> Śl1Qtdka , Pl!Ze-WQZoWiego,~a 'dQwótl mo.~ą Sł'liIlŻlJĆ: ' 

: . ." ~ .... . ~ . 

":', :li1 Z,aśiwiAcfcZehle.oxgIUlll. e.elneg-p, h,lb inn~g,Q o,qf~nQ , 
" admtni.!jtr~~jp;eg,Q ,pa,ńst~ ohceQP; $tw,(er~aj,ące.. ta, 

śrOO.ek ~4WOllQ;'&X 7.il.il:jAAję się' ~a. gta..nJC"o." 
__ '21 tapisy organów celnych: panstw obcyćb doKona.ne 

Wf ·d.lhtTIien:tiac~: ,ódtmi:wt ceJnet w;jrunk(Jlwe.j~ , 

l. 'Uszkodzenie, jego przyczyna ~ stopień oraz tifrata 
łrtld'ka p'rzE!'Wiozdwe!łb' powfmiy byŁ' llclo'wo'd1ffll6ne Z(ł§wiaa. 
Czerue'm włtiśb~g'ó br~a'DiU a-dmifilstl'acyjriegO! ~b msty
tucji ubezpiecz~ń państwa, n8' k't6rego cIi-lbsial'lie' naśtitPiły 
wypadek lub utrata, lrQdklt< ~l!ZfOw;QZ'Qw.egQ. 

, § 56. ' 1. VI razre' utraly d'okli1'nentti odpraWy ceqn~l 
:wruurikowe} pr71ed ' l'łtlW'[o.ta~ pr~)tw(}i.em. środka PJ'fze
w~owegi~ Ilbt; PQłskt OOslUlr celny.; Si\tlSują, ąl~ QdpQi\łliednict; 
przepis § 53 ust. 2 pkt 1. ' 

2. Na- wntę.,ekt st&Qny W:UlP' celny wydĄ~ zaświad
C2ttIDa: stl!.lield~lą~e;; ae Śr.od.ęN ptz.e;W(J'AQwy zna,,iduie si,· 
MI p,elSkilinJ QbSZaI2e. j~ełt j,es.t ~" Obz.ębue, w "elu 

'przedstawienia W.,ta.d2,QJll Q.bcegp' pa~twa., zatwiadĘzen~ .. 
wydaje się po dokonaniu ą-ględzin środka prze;vozowego. 

~ Sl!. t, OipIle-W8 aeLlma Wi;tJlIDVWilI s.tatkÓw ,pQwietJi1.i
n~'€'~ lńJ~io5lich, i tegłagi; $iotllądawrEl) ornz 'p&::.tąz~l:w.r ~o,., 
leJowych \itwy:nnijąty-{:Ijl komunikację z; zagrarHCll' a , t~k1" ' 
że pojazdów drogowych należących do krajowych i. Z d" 

granicżrryćh priewoińlkdw r ni.e wytriag!ł ' d(lręlm.~~ zeźwo
lenra<;, odprawa fa pole'!ja na. lŁontr~i'ł " ceI'J:\~r tłh pw.1-' 
jazdu lub wyjazdu ta ~r'aTltkę btaż W' IńHHI'l't, pottze1;!y a. 
l"J;owadzeniu odgcwiednię'j cłO-kumentacji przyjazdu ' . wy .. 
}azdu, i.!ita./jne j prz~z G'iówny' Urzą~f eH,' iabe2pj'e.C~ni. 
n:ależrrtlS:ći' ł:eltiJdi VI tym' vly.pd'd'kU, nJie wyma,~lt._ 

, 2. Przl=Pis u'!'it. , 1 nie 'floty~Y' awioReteR:tstTUowdów 
OEaz.,. jachtów i todzi spodowych, r0wnież Jilotoro.wych. 

~,;: : ,t'f 54. f. NIe; 0~~il~: &Phą Wla;r'UD')t<?W'4 §ł_lt6~ , p!PZ'_~ ," ," ," " ',,', ,', 
,~~owyc;li za'reJ,e'~tr,owanych ,wf Polsce'" a ,,",y,w<YŻon,yc:h w . , ~,5łł~ , t~ Srti1d~ł.przew.0'AO~,e ,~ywAn'e' ptZfe21 or~Mnt' 

.' C;:ę:1lL q;as9w~o u~y'tku : za ' 9qlni'C'ę, ze:z-w~Pa s~: ' " a~m~'st1acjl' . tel~eJ l~b 0~~any 1il~rltra:-Ijł ' ~IlI~~neJ »~l.;; 
~_, " , " , ,' T.QWnO po:lsitle..,. JaK l I?anstw sąslddu_<tCych pQdle,g,aJII 
~i" rLosobo-m _Z'a,~szk\'al'ylm lub lDti<Mc1/im, $~ib,ę w.; Po~'!ice. u~roszc.zo~:ej d.di?iawte 'C'e~ej' warunk'ow1rti przy llprosz-
r' '~ :osab~m. €Z~sOwO' v;z:ieb~tjąf:ym w P(D]sc.e; W', 21wi:ą;zku cz~~_:J Qd'p.ra,w.~e , cel~ei ,zgto~e~i~ ~Q ód~lt#~t ' 'O'astęIhlI. 

, ' 74 mittnroriliie'[}i,em fnbl studiamń" 9.~ Wi 1l'Z8sd,~ tym WY"" U;till.e,zab~zplecZl:!tlJa n!a'rezrrosc~ c'Ef!I!Y2'rl , n~ #ymli'aa 
Jeżdżllją za ' granicę na pobyt czas0wy, , SIę" a. , dowodu ,od.prawyćelnei flle wys'i~wi!a , się, 

~. . , 
~ o$ol)om wy~eżd'żg.iącyUl sa-IDocbpd'amiwypotycxany- ; 2: Główny thząd, Cel mdżE!ze2!#oPiClla -'&lt'btiyWa;,., 
~_ , mi; w, :! Ul}.r-a.:wni'on,x,c,h ~rżed'sfępior~wa'Cf1r1:Jająć:yC'h rtł'e upro~czotrychbd'p'r>a\WI ettlń.ytll w~mnIt'Owyclt ,'W8Ż~r... 

, ,' siedzilJę w ' P-oIsce'. ' ' ,kich śrótlkó'w ,przewozowych służących ,. de' ~ytlkii ~ 
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odpowiednio - w kraju lub za granicą również innym 
użytkownikom niż organy określon,e w ust. li zezwalając 
na dokonywanie uprosz<;zonej odprawy celnej warunko
wej, Główny Urząd , Cel określi spos~b dokumentowania 
odprawy. 

3. Termin powrotnego wywozu lub przywQzu środ

ków przewozowych dopuszczonych do przy:woz\F lub wy
wozu w trybie odprawy warunkowej uproszczonej upły

wa, z dniem powrotnego wyjazdu za g r anicę lub powrot
nego przyjazdu z zagranicy osoby, która zgłosiła środek 
przew'ozowy do odprawy ' ce lne'j warunkowej. Główny 
Urząd Ceł może określić w ypadki, w których termin po
wrotnegó wywor u lub przywozu może być prze~llużony. ' 

, ł 

§ 59. Do uiszczenia wymagalriych należności celnych 
nie zabezpi eczonych wzywa ' się osobę, która -zgłosiła 

, środek przewozowy do odprawy cel'nej warunkowej. 

Rozdział 10 

O~prawa celna , przekazowa. 

§ 60. t. Odprawie celnej przekazowej podlega toV(ar 
celny :, 

1) przywieziony z ' zagranicy ' j eże li w urzędzie cel- , 
, nym granic,znym" do któ'rego towar dostarczono; niet 

dokonano odprawy celnej, 

2) po dokonaniu odprawy celnej do wywoZu za granicę, 

3), przewożony tranzytem przez pol;gki obs~/." celny_ 

2, Odprawa celna prze~azowa ' nastę'puje na wniosek ' 
strony lub z urZędUi przepisy § 26-28 stosuje się odpo~ ' 
wiednio. 

3. Zgłoszenie do odprawy celnej przekazowej po
winno zawierać wskazanie ilości .. rodzaju i 1Ń. miarę możlt
wości określenie krajowej wartości towaru ora,z określe
nie dokumentów dołączonych do zgłoszenia. 

4. Uri'ąd ,celny graniczny może odmówić dokonania 
c<lprawy celnej -przekazowej towaru, przYwiezionego z za
grani~y'.jeżeli dokonanie 'odprawy celnej ostatecznej, 
warunkowej lub złoż\?nia ' towaru na skład uzna za . celowe. 

5. Przepisy § 6,1-68 s.tosuje się odpowiednio do prze
kazania towarów przewożonych przez, .jednos,tki organi
zacyjne , wlasnyi'!1i środkami transportu. 

§ 61. t. Towar celny może być przekaz/my dO. miej
Icowości będącej . siedzibą lll Zędu ce ln ego odbiorczego, 
II do innej miejscowoś ci - tylko w wypadkach określo
nych przez qówny Urząd Cel. 

2. Towar celny przekazuje, się za listęm przekazo
wym lub innym dokumentem okres lony'ln przez GIQwny 

. Urząd Cel. zwanymi dalej dokumentruni przekazowymi. 

3. Towar celny przywieziony z zagranicy, przeka
zany .. dla doIs.onania od.prawy ceJ'nej ostateczn~j,- warun
kowej lub złoUmia towaru na skład, (lowinien być ,żglo
&Zony do tej odprawy' w termiriiich określonych 'w § ' 'lB. " 
licząc od dnia ' dostarczenia towarJ.l do UIZędU ceinego. 
odbiOl czego.: W I~,zie konieczności powtó'~nego przeka. 
lańi~ tow~ru : c~lnegci, bieg terminów okreśfonych . w, § ~8 
ulega prz,erwani.~ 

.. l.·.. ;_. " 

------~------------------~------------~ . ... 
" 

4. Dokumetlot przekazowy wypełnia, z zastrzeżeniem ' 

§ 69 ust: 4, przewożnik, zarząd portu, magazynu lub pr<;>- , 
wadzący skład celny. ,chyba że w ich i~ęniu działa, 
spedytor. 

§ 62. Po przyjęciu zgłoszenia funkcjonariusz celny ,.
dokonuje oględzin zewnętrzn ych towaru zgłoszonego do ' 
odprawy ce lnej przekazowej i , porównuje go .zdanymi 
określonymi w dokumencie przekazowym, a w szczegól
nych wypadkach może przepH'wadzić rewizję celną; po 
stwierdzeni u zgodności przesyłki z elan ymi okr.eślonymi 

w dokumencie pl zekazowym nakłada na przekazywany 
towar lub na środ ek przewozowy zamkn ięcie celne, chyba 
że wykorzystuje' zamknięcia celne określone w § 5 usL 1 
pkt 2. W razie niemożności nalożenia lub wykorzystania 
zamknięć celnych. towar opisuje się dokładnie w doku-' 
plencie przekazowym lub w inny sposób zap,e,wnia siEJ 
ustalenie jeg~ tożsamości. 

§ 63. Po dokonaniu czynności określonych w § 62 
urząd celny nadawczy wręcza dokument 'przekazowy prze
wożącemu towar, który z chwilą jego przyjęcia obowią· ' 
zany jest dostarczyć towar w całości i w przepisanym ter
minie do urzędu celnego odbiorczego. 

§ 64" 1. Przekazane t'owary powinny być dostarczone , 
do , urzędu cernego wskazanego w dokumencie ,przekaz6-
wym w , następujących terminilch: ' 

1) przesyłki lotnicze, jak również towary przywożone 

przez osoby przekraczające granicę pans.two>\,ą - w 
cią9u 7 dni, 

2) przesyłki samochodow.e ~ w ciągu 14 dni; 

3) przesyłki kolejowe - w ciągu 14 'dni. z tym ż~ 
pagażowe i ekspresowe - -w· ciągu 7 dnL 

4) przesyłki przewożone statkami morskimi lub rzecz
nymi - w ciągu 14 dni. 

2. W uzasadnionych wypadkach urząd celny może 
uznać ' opóźnienie dostaf(;'zenia ' Rrzesyłek określonych w. 
usL 1 za uspr.ąwied'liwione. jeż~ 1i opóżnienie - nie pr~ze-
kroczy10 14 dni. ~" -

§ 65, Pr zewoźnik może d okonać zmiany lub naprawy 
opakowani a ładunku albo wyladowania lub przeładowania 
przewożon ego ' towal:u' podczas jego ' przewozu" tylkg pod,' ~ 
dozorem celnym lub w obec'ności funkcjo'nariuszy MiJicfi 
Obywatelskiej. chyba że prace te_ nie powodują paru- '1 

szenia zamknięć celn ych. W razie naruszenia zamknif:ć. 

celnych przewoźnik z udzLałem fuilkcjonariusza celnego 
lub funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej sp.orządza od. -1; 

powiedni protokół. którego kopię doręcza urzędowi cel
nemu odbiorczemu z dokumentem przekazowym. 

. I 
§ 66.' Równocześnie z dost,arczeniem przekazywan,ego 

. towaru doręcza się urzędowi celnemu odbiorczemu _doku-o 
ment przekaz9wy oraz dokumenty przewozowe do wglądu. ' 

"i- /§ 67, 1. Urząd celny oobiorczy aokQnuje ' czynności ' 
określonych w § )-9 10 dokonanym odbiorze przekaza
nego' towaru powiadamia urząd celny nadawc'zy. 

2. ' Glówny Urząd Cel ino że określić wypadki, w któ. 
rych potWierdzenie odbioru towaru nie bę<lzie wymagane. 

§ pij. " 1. 'W razie ;,nill'USzenia 'przy przekazywaniu t~ ' , 
~aIó·~, na ' których ciążą należności !=elbe p'rzyWO'LOW8. 
obowiązków ~k-reśr.óny.ch w § 63; ' przew6źnik "ponosi od;-: · 

, . 

~ ..... 
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ppw~edzialnóśt za n4leżności celne ciążące na tym to-
, warze; przepisy § 43 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 stosuje się ,od

powiednio, z tym że obowiązek uiszczenia kwoty równej 
~OO/. krajowej wartości towaru ' i ' kary zazViłokę nie 
dO,tyczy towarów, które zaginęły w czasie przewozu. 
Przewoźnjknie odpowiada za uszczuplenie należnośc,i 

celnych spowodowane naturalnymi ubytkami towarów. 

2. Należności celne, których uprzednio nie wymie
I'%ono, ,ustala się przy uwzględnieniu odbiorc y, rodźaju 

IUości towarów wskazanych w dokumentach przewozo
' wych. Jeżeli z dokumentów nie można tych danych do
kładnie ustalić, korzysta się w miarę możności z innych 
dowodów, a jeżeli to również okaże się niemożllwe , na
leżności' celne wymierza się w wysokości 40% krajowej 
wartości towąru, przy czym jego wartość ustala urząd 

celny; w razie gdy na przywóz wymagane jest pozwole
nie, stosuje się przepis art. 38 ust. 2 pkt 2. 

, 3. Przewoźnik · obowiązany jest uiścić niileżności 
ceh:~e w terminie 3 miesięcy 'od dnia doręczenia . zawia
~p'mieni,a o dokonaniu wymiaru. ' ,' " 

4. Uznanie za niebyłą odprawy celnej ' towarów prze-' 
znaczonych do wywoZu za granicę i w tym ' celu prze
kazanych, lecz nie dostarczonych do urzędu celąego od
biorczego,może nastąpić tylko w razie ustalenia, iż 
:wymieniony towar nie:tostał za granicę ,wywieziony. 

§ 69. 1. Przekazanie towaru za pośrednictweńlosoby 
, hmej n iż przewoźnik ' może nastąpić na wniosek osoby 
uprawnionej do rozporządzenia towaremlWIliosek może 

, być złożony ' takżę ustnie; , 

, 2. , W wypadku - określonym w ust. , l urząd' celny 
nadawczy poddajeprzektlzywany towar oględzinom ' ze· 

, ~ętrznym i rewizji celnej, po czym ustala" wysokość , 

cillżących na towąrze należności celnych i podaje ją w 
dokumencie przekazowym" 

, 3. Należnośćicelne podlegajl\ zabeżpieczemiu w " go .. 
łówce; przepis §, 41 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

4. Dokument przekazowy wypełni4 urząd celny na
Clawczy. 

5. ",Przepisy § 43 ust. 2 i ~ ~tosuje się , odpowiednio,~ 
z tym ~e obowiązek uiszczenia kwoty równej SPOI, kra- ' 
lQwej , , wartości towaru i. kary za z'Yłokę nie dotyczy 
tówa~ÓW, ' ktpre zaginęły w czasie przewozu. 

" ; § 70. G,łówny Urząd Ceł II).oże wprowadzić uproszczo~ 
ny 'sposób dokonania odprawy celnej przekazowej zwłasz
cza ' towarów przewożonych przez polski obszar -celny, to
warów przewożonych w ' przesyłkach ' całowagonowych, 
towarów przekazywanych między urzędami celnymi lub 
Ich komórkami organizacyjnymi, jąk również towarów 
celnych przekazywanych pod konwojem funkcjonariusza 
~elnego. ' 

Rozd,ział 11 

" :'. . /,' 

.. Odprawa , c.~lna - złożenie towaru na -skład. 

, f ' 7i ~ Do towarÓw przeznaczonych do' zlożEmia w skIa
alzie celnym stosl,l je się odpowiednio' pr~epis § :U. 

' ,- .I..! .. ,. , ., ... . . '" ; ,'-

"'t)t ".1: ',Pó , zakończeniu ,rewIzji celnej towaru - urząd 
celny wystawIa dó..vód' ódprawycelne'j złożenia towaru 
n. skład. 

,2. Dowód odprawy celnej złożenia towaru na skład 
powinien zawierać daneokreśJone w § 3,2 uśt. 2 pkt 1-4 
i 8-10 , oraz rozstrzygnięcie co do dopuszczenia towaru na 
skład .. a w razie potrzeby zastrzeżenia, pod jakimi towar 
dopuszczono do złożenia w składzie. 

§ 73. 1. Tewary złożone w składzie mogą podlega ć: 

1) odprawie celnej: 

a) . ostateczne j, 
b) warunkowej , 
c ) przekazowe j, 

2) powrotnemu wywozowi towarów poza obrotemwa-
' runkowym," , 

2: Dokonanie czynności określonych W ust. 1 wy~ 
maga ponownego zgl.oszenia towaru do odpra wy celnej~ 
przepisy § 29 i § 30 sto.suje si'ę odpowiednio. 

Rozdział 12 

Powrotny przywóz l powrotny wywóz poza obrpteni 
warunkowym. 

/,; 1.74. .l'. Na powrotny wy~óz towaru za granicę 
oraz powrotny przywóz towaru t.: zagranicy '\Vymagane 
jest z~zwolenie u~zędu celnego. W razie, wydania zezwo
lenia nie wymaga się należności celnych oraz pozwole
ni. określonego wart. H. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o któtymmowa 
w ust".t, w ' handlowym aRrocie towarowym z zagraniCą 
powinien zaw~~rać: ' ,, " . , 

,l) nazwę urzędu celnego, który dokonał odprawy, pier
wotnej, numer zgłoszenia celnego, według którego 

.. ~ . dokonano tej Od,p~awy, oraz datę ' Jej -dokonania, 

~; numer i datę pozW:6'!enia, , określeni~ osoby, dla kt6~ ' 
, ' rej pozwolenie 'wystawiono, oraz !ermin jego waz-

ności, , , 

ł) przyczynę zwrotu 'łOW'lHU, , 

:ci nazwę, rodzaj, iIo$coraz wartość t.owaru W złotycn, 
5) nazwę kr~ju, do którego lub z którego \~war. j~śt 

zwracany; , 

~~,i ok~eś~enie )órganu zał6iYĆleIS~ie9? ': p! OdUcent'a tov.:a
fU - w powrotnym przywozie oraz " określenie orga
nu założycielskiego odbiorcy towaru - 'w powr'otnym 

wY.\\1pzie" ' , ' 
1) w c razie" powrotnego przywozu c~ symbol Sys:tema

tycznego wykązu ,wyrobów wettług · nomehklatury to ... 
warowej handlu zagranićznego ór,a7:<> nazwęprodu- , 

centa towaru, a ' w wypadku powrotnego wywozu 
towaru, od którego 'pobrano cło , "":wysćikość cła' po
%ycję taryfy ' celnej oraz stawkę cehią, ' 

8) podpis z podaniem imienia i nazwiskabraz stano
wis!ca służbowego oi;pby >. skł adającej, ,wniosek;. 

, § '75. 1:. 1 U~~ą~ c~lny' zezwąla 'napowrotny w 'y,wóz 
towaru złożonego , w składziel:;elnym" "";,, ' 

' 2. W wypadkach inriych' niFohe~lonewJst.l , urząd, ' 
c~lny moźe . z~zwóliĆ na': pbWrO!n~ : Wywóz tow'ani' : przy~ 
wlezionego ' ·z , zagranicy ,~ przed" d cipusicżeiiręri1 i3f8«1a-tu ' d'(p~ 
obrotu na polskim obszarze celnym, a w 1W1~'~doptisz'tie~ :! 
nia - jeżeli t oż.samość t owaru nie budzi wątpliwości. 

ol 
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l) w handlowym obrocie towarowY1ll z zagranicą - w 
ciągu 2 lat, ' ' 

2) w' niehandlowym obrocie towarowym z za granicą ~ 
w ci ągu 1 roku 

od dnia dokonania odprawy celnej przywozowej. 

, 3. N a wniosek PPIT urzqd celny, który dokonał 

odprawy cel nej przywozowej, zezwala qa powrotn y w y
wóz przesy łki pocztowej przywiezionej z zagranicy, jeżeli 

stosown ie. d o międzynarodowych umów pocztowych prze
~yłka ta podlega zwróceniu nadawcy. 

§ 76. Na powrotny przywóz towaru wywiezionego 
za granicę urząd celny może zezwolić przed wejściem 
t ego toWa ru do obrotu za granicą, a w razie wejścia do 
ob rotu .-::..' j eżeli tożsamość towaru nLe budzi wą~pliwości: 

I . 

1) w handlowyin obrocie to'."ar.ow ym J: zagrani<;ą -4 ' 

w ciągu 2 lat, ~ 

2) w niehand lowym obrocie towarowym ż zagranicą .:..... 
w ciągu 1 roku 

od dnia- dok onania odprawy celnej wywozowej; Przepis 
§ 75 ust. 3 s tosuje się odpowiednio. 

§ ' 77. 1. Odprawy celnej w powrotnym wywozie lub 
ptzywozi'e dokonuje Się według zasad przewidzianych 
d la odp rawy ostatecznej. Strona powinna dołączyć .do 
zg łuszenia dowód ódprawy pierwotne j. 

.' 2. ; W .,ruchu osobo~Ym urząd celny może ~ok,onać ' 
. odpra wy w 'powrotnym przywozie lub wywozie na ,ustny 
wniosek osoby przekraczającej granicę i bez przedsta- · 
wien ia dokumentu odprawy piefwotnej, jeżeli . w inny 
sposób można usta lić , że towar z ostćił przez nią wywie. 
ziony lub przywiezi ony. 

3, W razie dokopania odprawy celneLw powrotn ym 
w ywozie lub przywozie, uznaje' się odprawę . p i erwotną 
za nie b y łą. Na wniosek strony zwraca s ię jej pobrane 
u przednio na leżnośc i celne, z wyjątkiem kary za zwłokę, 
w ra zie powrotnego w ywozu towarów, któ re były do, 
p uszczone do obrotu ha polskim obszarze celn ym, z po.
b ran ych I1ależnośći celnych zwrac,a się : 

1) 
" , 

100010, jeżeli powrotny wywóz nastąpi! w okresi e 
do 6 · miesięcy, ' od a nia dokonania odprawy ce ln.ej 
osta tecznej, . 

2) 75010, je7eli powrotny wywóz IlastąpiL w ók resie 
6-12 mi esięcy od dnia dokonania odprawy celne j 
os ta ~eczn e j. '. 

3) 50%, Jeże li powrotny w ywóz , nastąp i ł w - okresi e ' 
12-:-24 miesięc y , od dnia dokonan ia odprawy celne j 
osta tecznej. . 

:4) 25010, j e żeli powrotny wywóz nastąpił w okresie 
t " 24~36 mie,siQcy od dnia . dokonania odpraw y celne j 
r ostatecznej .' 

4, Jeżeli pow rotn y wywóz towaru następuj e p00k re 
s ie d łu ższym , niż 36 miesięcy, nie dokonuje si ę zwrot u 

.:_ na leżnoś ci cełn yeh. 

§ 78, W w ypadkach zasługujacyrhna uwzględ n i e n ie 
urząd celny może zezwol ić na pow rot.ny przywóz lub po
wrotn y wy wóz po upły wie' terminów okreś lonych w § 75 
ust. 2 i § 76. 

Rozdział 13 

Depozyty. 

§ 79~ 1. W depozycie urzędu celnego pr~echowuj$ ~ 
s il': towary w wypadku: . 

1) określonym w § 35, Jeżeli natychmiastowy . zwrot 
towaru za gra nicę lub do kraju z przejścia gran icz
nego jest utrudniony albo nie nastąpiło zloienie 
towaru w magazynie celnym na przejściu graniczny~ 

2L gdy osoba przekraczająca granicę, uiszczając n al eż· 
ności celne. zapowiada wniesienie środka odw.o ław

czego od . ich wymiaru i w ' związku z tym towaru 
nie pode jmu je, 

3) iaJęcia .n a podstawie art. 13. 

4) zaj ęcia towaru na zabezpieczenie należności celnych, '" 
" " 5) przewidzianym odrębnymi przepisarrii. 

2. Urząd celny może odmówić p rzyjęcia do depo
zytu w wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. jeżeli 

n ie ma w arunków d o przechowywania towaru; w tym 
wypadku nie s tos uje się przepisu § 33 do towarów okre· 
ślonych w ust. 1 pkt 2. 

§ 130.1. Na towar przyjęty do depozytu' urząd celny 
w ydaje pokwitowanie. 

2. Pokwitowanie powinno zawierać ok reśleni e os oby , 
uprawnionej do odbioru towaru. rodzaju, ilości , krajowe j 
wartośc i towaru w złotych oraz pouczenie o skutkac h 
niepod jęc i a towaru w wyznaczonym terminie; gdy ,osobił . 
uprawnio'na wartości nie określiła lub gd y zadeklaro. 
wana przez nią . wartość zd aniem urzędu ce lnego znacznie 
odbiega od wartości rzeczywistej, wartość ustala urząd 

celny. 
i 

3, W wypadkach określonych w § 79 ust.- 1 pkt 3"" 
pokwitowani e powinno za wierać określenie osoby. które j 
z ajęto towar, rodza ju i ilości towaru oraz wskazanie 
podstawy prawne j zajęcia. 

... 
§ 81. 1. Termin przechowywania towaru w depozycie /' 

wynosi: ' 

1) w odnies ieni u do towarów okreś l onych w § 79 ust, 1 
'pkt ' l i 2 - ' 2 miesiące od dnia złożenia do depozytu 
w wypadku określonym w § 79 ,ust. l · pkt 1, a 'w wy:' 
padku określonym w § 79' usL 1 pkt 2- od dnia, 
w któr ym decyzja wydana wskutek odwolania stal'a 
się ostateczna. 

2) w odniesi eniu do towarów określonych w § 79 mt. 
pkt 3 - do dnia wykonania decyzji. . 

i 

3) w odniesieniu do towarów ok reślonych \w § .79 usL 1 
pkt 4 i 5 - zgodnie z ustal eniami w odręhnych . 

, p rzepisach. a gdy ' przepisy te ustaleń takich n ie za
w ierają, stosuje się przepis pkt 1: 

2, W wypadk ach szczególnych urząd celny md'że 
wyzn aczyć orlpowiednio k rótszy termin p rzec!lOwywania. 
Na wniosek,. strony terminy ok reś l one w ust. l pkt 1 i 3 
mogą być przedłużone " do . 6 mies i!:;cy. 

§ 82. 1. Za przechowanie towaru, z wyjątkiem walut 
polsk ich i obcych. pobie ra się op łatę w wysokości 5°/, 
j egG wartoś?i. jednak nie mnie j niż 100 zł i nie więcej , 
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niż 15.00,0 zł miesięcznie, chyba że ze względu na rodzaj 
przedmiotu urząd celny oddał go na przechowanie innej 
osobie, a związane z tym wydatki przekraczają powyższą 
kwotę. W takim wypadku pobiera się opłatę w wysokości 
poniesionych kosztów priechowania. Miesiąc rozpoczęty 
liczy się za cały. • 

2. Opłatę za przechowanie pO,biera się od dnia przy
jęcia ' towaru do depozytu do dnia jego pOdjęcia hub' 
sprzedaży. 

3. Opłaty za przechowanie nie pobiera , się: 

1) Vi razie gdy zaskarżona decyzja dotycząca wymiaru 
cła od towaru zdeponoWanego została uchylona, 

2) w wypadkach o~ieślonych w § 79 ust. 1 pkt 3. 

4. W wypadl<ach szczególnie uzasadnionych· urźqd 
celny może zwolnić od opłaty za przechowanie w ca
łości lub w części. 

§ 83. Za utratę lub uszkodzenie przechowanego to
waru urząd celny ponosi odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych. ' 

Rozdział 14 

Opłaty za czynności organów adminlslracjl celnej. 

§ 84. 1. Wprowadza się opłaty za następujące czyn
' ności organów administracji celnej, wykonywane na 

5. W wypadkach zasługujących na uwzględnienie 

urząd celny może w częś cj lub w całości zwolnić stronq 
od opiat w Y1Dienion ych 'łJ ust. 1. 

Odr,aczanh~ 

Rozdział 15 

terminu uiszczenia, rozkładanie 

umarzanie nal~żności celnych. 
, . 

na raty, 

§ 85. 1. Urząd . celny może odroczyć termin uiszcze
'nia należności celnych o 30 dni. 

2. Jednbstkom uprawnionym do prowadzenia dzia
łalności w zakresie handlu zagranicznego Główny Urząd 
Cel może zezwolić na podejmowanie towarów w miarą 
dokonywania odpraw celnych i na łączne uiszczenie cła' 
od towarów przywożon ych z zagranicy w terminie 45 dnI 
od dnia doko~ania odprawy celnej; termin ten może być 
przedłużony do 6 miesięcy. 

. / 3.- Działającym za stronę publicznym przedsiębior. 
stwom przewozowym lub spedycyjnym Główny Urźąd Ceł 
może zezwolić na podejmowanie towarów w miarę do
konywania odpraw celnych w niehandlówym obrocie to
warowym z zagranicą i na łączne uiszczenie do 30 dnia 
każdego miesiącanależnoĘcl. celnych wyliczonych w do-
wodach odpraw celnych wystawionych w miesiącu po
przednim. 

wniosek strony: " , 

4. W uzasadnionych .wypadkach, gdy wysokość cła! 
od ,towaru przywiezionego ze sobą przez osobę zamieszka
łą w kraju nie jest wyższa od 20.000 złotych, urząd celny. 
moźe \ dopuścić towar do obrotu na poiskim obszarze cel
nym z zastrzeżeniem uiszczeniil da w ciągu 14 dni od 
podjęcia t()want: 

1) pełnienie stałego d6zoru celnego, 

2) sporządzenie dokumentu przeka-zowe'go, 

3) przyjęcie zgłoszenia lowarów do odprawy celnej po 
llpływie terminów okre~lonych w ,§ 28 ust. 1. 

4) wykonanie czynności poza miejscem urzędowania lub 
,zasem pra C;y , 

5) dokonanie czynności urzędowych dla Skorygowania 
dokumentów odprawy celnej, gdy do wystawienia: 
tych dokumel!tów dnszło w wyniku wadiiwegoz.gło
szenia, 

6) sporządzenie przez funkcjonnriusza celnego protokołu, 
o którym mowa w § 19 ust. 2. 

2. Miejscem urzędow'ania iest miejsce odpraw cel
nych określone' w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 w miejscowości 
stanowiącej siedzibę urzędu" celnego lub jego komórki 
organizacyjnej oraz miejsce odpraw celnych określone, 
w § 4 ust. 1 pkt 4. 

3. Opłatę ustala się za czynności określone: 

ł 1) w ust. 1 pkt 1 i 4 - w wysókości 300 zł za każdą 
godzinę czynności funkcjonariusza celnegoj. godzinę 
rozpoczętą liczy się za całą. ' 

2) w ust. 1 pkt 2 - w wysokości 500 zł, 

3) w ust. 1 pkt 3 -w wysokości 500 zł za każdy dzień 
zwłoki ponad terminy określone w § ' 28 ust. 1, nie 
więcej jednak niż 15.000 zł, 

4) w ust. 1 pkt 5 i 6 - w wysokości 1.000 zł. 

. 4. Opłatę określoną w ust' 3 pkt 1 pobiera się za 
czas rzeczywistego wy~onywania czynności, czas nie
ibędny na dojazdy oraz czas opóźnienia lub przerwy 
w ich wykonyWaniu;"" spowodowanych przez stronę nawet 
bez je) winy. ' 

5. W braku innego, zastrzeżenia w rozstrzygnięciu 

o odroczeniu terminu uiszczenia należności celnych, nie 
pobiera się 'odsetek od tych należności za okres od daty 
rozstrzygnięcia , do terminu zapłaty w nim wskaza~ego. 

§ 86. 1. Urząd celny, na wniosek dłużnika, może 

roz'/ożyć naJeznośei celne na raty: 
. \ . . 

' 1) w wypadku gdy ich wymiaru, c;lokonano po wydaniu 
towaru do obrotu na polskim obszarze celnym lub 
po wywiezieniu za granicę - na czas nie przekra
czający 5 lat od dnia, vi którym decyzja dotycząca 
obowiązku uiszczenia stała się ostate,czna, 

2} w innych wypadkach - ' naczas nie dłuzszy ni# 
2 .lata. 

2. Od należności celnych, które rozłożono na raty, 
nie 'pobiera się odsetek za zwłokę ' za- okres od wydania 
decyzji do upływu terminów zapłaty ' określonych w de
cyzji. 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w' terminie albo w pełnej 
wysokości rat ustalonych w decyzji , pozostałe do spłaty 
należności celne stają się natychmiast wymagalne ,wraz 
z należnymi odsetkami za zwlokę, w tym również z od
setkami, o których mowa w ust. 2. ' 

4. Przepisu ust. t nie stosuje się do' należności cel
I nych; do których uiszczenia są zob0'Yiązane: 

l) Skarb Państwa lub inna , państwQ:-V;!1 ,qsoha prawna, 

2) osoba mająca stałe miejsce zamieszk'i:lnra ' lubsiedzibq 
za granicą. i, . 

" 
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f 81. L Należności celne mogą być umorzone w ca

łości lub w ' części, jeżeli: 

. - ~ 

6. Przepisów ust. 1-4 nie jitosuje się do. n.aleznó5cl .'-

1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na pod
stawi,e innych okoHczności lub' dokumentów stwier
dzono. że' dłużnik nie posi!'lda majątku z którego 
można by dochodzić należności, 

2) w, wyniku egzekucji z majątku ~łużnik\a - lub jego 
. wynagrodzenia za pracę albo. z innych dochOdóW 
dłużnik lub osoby pozostające na jego 'utrzymaniu 
bylHIY pozbawienj · niezbędnychśrodków utrzymania, 

3) jest oczywiste. że w postępowaniu egzekucy jnym 
dotyczącym tych należności celnych nie uzyska si~ 
kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, 

4) należności nie przekraczają 5 .000 zł, a ichściągnię- · 
cię byłoby połączone z nadmieniymi trudnościami ' 

lub niewsp6łmiernymi ,koszt?mi, . 

celnych, do których uiszczenia są 'zobowiązane ' Skarb 
Państwa lub inna państwowa osoba prawna .. o'~ - ·· 

§88. Nie pobieril się odsetek od należnośdi celnych ,-
ni. uiszczonych w ' terminie, jeżeli: l' 

1) 'odsetki należne od jednostek gospodarki uspołecznio
'uej nie przekraczają 200 zł . 

2) odsetki należne od pozostałych osób nie przekracza ją , 
5Q zł. 

Ro~dzi·ał · 16 

. i 

Przepisy końcowe. ." 

§ 89. Główny Urząd Ceł udziela wytycznych w spra,:, 
'wie stosowania przepisów rozporząpzenia i określa : 

6) dłużnik zmarł nie pozostawiając :tadnego majątku . 
lub pozosta.wlł ruchomości nie . podlegające egzekucji 
na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił 
przedmioty codziennego użytku domowego. ktor'ych 
łączna wartość nie przekracza kwoty 50.000 zł. 

l) porządek wykonywania przez urzędy celne czynnoŚd " o', 

w zakresie kontroli .. 'celnej i postępowania celnego;·· .. ,· 
z uwzględnieniem odmian odpraw celnych poszczegól- ") 
nych rodzajów, 

2. I ~morzenie ' należności celnych pociąga za sobą 
umorzenie odsetek za zwłokę. Jeżeli . umorzenie dotyczy 
części należności celnych, w odpówiednim stosunku do 

. tych należności celnych ""'podlegają umorzeniu odsetki~ 

3. ' Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części 

,2) wzory zamknięć celnych, 

3) wypauki i sposób prowadzenia przez urzędy celne 
ewid~ncji przewożonych towarów. eWldeńcii towarów 
dostarczonych do ' urzędów celnych, odprawionych , 

' warunkowo, przekazanych oraz przyjmowanych dOI '; 
depozytu, 

należności celnych, w decyzJi należy określić termin za- 4) wzory rejestrów ksiąg · i innych dokumentów ewi" -'o 

płaty pozostałej cżęści należności. Jeżeli ,dłużnik niedo~ ',' dencyjuych ora,z wzory formularzy używf}Ilych w ~oku.,,,,,,, 
trzymał terminu zapłaty, decyzja ,o umorzeniu może być sprawowania-. kontroli celnej i p.ostępowania celnego • . (", 

w całośt:i cofnięta. 5) sposób i termin przechowywania clbkumentów
l 

doty- . 

4. Decyzje li! sprawie umorzenia , należnośc;:i .celnych 
wydają: 

l) urząd celny - jeżeli kwota należności 
kracza 50.000 zł, 

nie prze-

2) Główny Urząd Ceł 

kracza ,50.000 zł. 
jeżeli kwota należności prze-

5. Przepiśy ust. 4 stosłlje, się odpowiednio' przy od pi
.ywaniu przedawnionych na.!eżnosci celnych. 

czących kontroli celnej i postępowani a celnego. 

§ 9Ó.. Traci moc rozporządzenie Minisha Handlu Za
granicznego' i Gospodarki Morskiej z dnia 25 . czerW{7(l . 
1915 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego 
(Dz. U. Nr· 22. poz. 123 i z 1979 r. Nr 9, poz. 55). 

§ 91, Rozporządzenie wchodzi- w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Handlu Zagranicznego: T. NestolOwicz 

Oplata za prenumeratę Dli~nnika Ustaw wynosi roc:lnie' 1600.- zł. pólro('żnle 1,000.- zb
Oplata za prenumeratę ' załącznika do Dziennika Ustaw wynosi ;łOO,-- z,1. 
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