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b) 0,3% krajowej wartości rynkowej towaru wywiezionego za granicę za każdy dzień opóźnienia, nie mniej
jednak niż 50.000 z ł,
4) za niedotrzymanie:
a) terminu ustalonego w decyzji o odprawie celnej
czasowej stosuje się stawki określone w pkt 3,
b) warunku ustalonego w decyzji o odprawie celnej
czasowej - 2% w a rtości celnej towaru przywiezionego z zagranicy lub 2% krajowej wartości rynkowej
towaru wywiezionego za granicę,

Poz. 357 i 358
§

towarów przywożonych z zagranicy, wywożonych za granicę
oraz przewożonych przez polski obszar celny na podstawie
właściwych
dokumentów gwarancyjnych, ustalonych
w umowach międzynarodowych .
§ 23 . Środki finansowe określone wart. 70 ust. 4 pozos tają

w dyspozycji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy
celnych, wyposażenie organów celnych w sprzęt lub na inne
cele związane z funkcjonowaniem tych organów.

5) za naruszenie warunku nieodstępowania towaru
w okresie 3 lat od dnia dokonania odprawy celnej lub
warunku wzajemności , wynikających z przepisów ustawy - w wysokości stawki celnej ustalonej dla danego
rodzaju towaru, nie mniejszej jednak niż 5% wartości
celnej towaru.

Rozdział

Przepisy
§

1)
§ 21. Ustala się następujące stawki opłaty za sprawo-

wanie dozoru celnego:
1) za dokonywanie oględzin miejsc odpraw celnych towarów celnych, opakowań, zamknięć celnych lub dokumentów - 10.000 zł,
2) za przeprowadzanie rewizji celnej towarów celnych lub
środków przewozowych - 12.000 zł,
3) za strzeżenie towarów celnych lub miejsc odpraw celnych albo pomieszczeń , placów i środków przewozowych nie będących miejscami odpraw celnych oraz
konwojowanie towarów celnych lub środków przewozowych - 30.000 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy
funkcjonariusza cel nego,
4) za nałożenie zamknięć celnych na towary celne, pomieszczenia lub środ k i przewozowe - 5.000 zł od jednego
zamknięcia celnego.

22. Przepisów § 19- 21 nie stosuje się do towarów
wart. 12 oraz - na zasadzie wzajemności - do

określonych

2)

24.

Tracą

5

końcowe

moc:

rozporządzenie

Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie
zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od
obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz
oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw
dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu (Dz. U. Nr 23, poz. 126
i z 1989 r. Nr 27, poz. 146),
rozporządzenie

Ministra Handlu Zagranicznego z dnia

4 grudnia 1984 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego (Dz. U. Nr 57, poz. 291 i z 1988 r. Nr
38, poz. 305) .
§

25.

Rozporządzenie

dni od dnia

wchodzi w

życie

po

upływie

14

ogłoszenia.

Minister

Współpracy

Gospodarczej z

Zagranicą :

M. Święcicki
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ROZP OR ZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 22 sierpnia 1990 r.
zmieniające rozporz ądz enie

-

w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych .

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co

następuje :

Lp.

Kod H.S

,,7

2207.20

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Współ
pracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lipca 1990 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych (Dz. U. Nr 47, poz. 282)
dodaje się lp. 7 w brzmieniu :

Nazwa towaru

Kontyngent w hl

skażone

100"

Alkohol etylowy i inne wódki

§ 2. Wnioski o pr.::y dział kontyngentu, o którym mowa
w § 1, mogą być s k ł a dane w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia rozporząd z '~ nia . Rozdysponowanie kontyngentu
nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania
wniosków.

o jakiejkolwiek mocy

§ 3.
szenia.

Rozporządzenie

Minister

wchodzi w

Współpracy

życie

z dniem

ogło

Gospodarczej z Zagranicą :
w z. S. Amanowicz

