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ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW : 

737 - z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy . 3297 
738 - z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektó-

rych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej . 3304 
739 - z dn ia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz 

niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, 
Księstwa Liechtenste in i Republiki Islandii 3308 

740 - z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz 
niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii . 3309 

741 - z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre 
towary rolne przywożone z zagranicy . 3335 

742 - z dn ia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre 
towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich 3356 

743 - z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz 
niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki 
Węgier 3357 

744 - z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu 
i wywozu niektórych towarów. 3386 

745 - z dn ia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
czasowych ogra ni czeń obrotu towarowego z zagranicą substancjam i zubożającymi 
warstwę ozonową i towaram i zawie rającymi te substancje 3389 

746 - z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych 
i jaj gęsich 3404 

747 - z dn ia 14 grudn ia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu odpadów 
surowych skór lub skórek . . . . . . . . . . . . . . . . 3405 

748 - z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych 
odpadów i złomu metali nieżelaznych. 3405 

749 - z dnia 14 grudn ia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu 
używanych kombajnów zbożowych . 3406 

ROZPORZĄDZENIE 

750 - Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie spo
sobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1996 r. pojazdów samo-
chodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej 3406 

737 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 grudnia 1995 r. 

w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. 

Na podstawie art.4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 
grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, 
poz.312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz.427 i Nr 87, poz.434) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się stawki celne na towary przy
wożone z zagranicy w wysokości określonej w taryfie 
celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Stawki celne są określone w procentach od war
tości celnej towaru (ad valorem), chyba że taryfa celna 
stanowi inaczej . 

§ 2.1. Ta ryfa celna określa stawki celne: 

1) konwencyjne (podstawowe), które stosuje się, z za
strzeżeniem pkt 3 lit.a), do towarów pochodzących 
z krajów i regionów: 

a) członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) 
ustanowionej dnia 15 kwietnia 1994 r. na podsta
wie podpisanej w Marakeszu Umowy o ustano
wieniu Swiatowej Organizacji Handlu, 

b) do których stosuje się również klauzulę najwięk
szego uprzywilejowania, wymienionych w za
łączniku nr 2 do rozporządzenia, 

2) preferencyjne, które stosuje się, z zastrzeżeniem 
pkt 3 lit.b) , do niektórych towarów pochodzących z: 
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a) pozaeuropejskich krajów i regionów rozwijają
cych się (stawki celne preferencyjne DEV), wy
mienionych w załączniku nr 3 do rozporządze
nia, w których wartość produktu krajowego 
brutto przypadającego na jednego mieszkańca 
nie przekracza wartości produktu krajowego 
brutto przypadającego na jednego mieszkańca 
w Polsce, 

b) krajów i regionów najmniej rozwiniętych (staw
ki celne preferencyjne LDC), wymienionych 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia, 

3) autonomiczne, które stosuje się do towarów po
chodzących: 

a) z krajów i regionów, o których mowa w pkt 1, je
żeli stawka celna konwencyjna (podstawowa) 
jest wyższa od określonej dla tego towaru stawki 
celnej autonomicznej lub gdy stawka celna kon
wencyjna (podstawowa) nie została określona, 

b) z krajów i regionów, o których mowa w pkt 2, je
żeli stawka celna preferencyjna nie została okre
ślona, a towar nie pochodzi z kraju lub regionu 
wymienionego również w załączniku nr 2 do roz
porządzenia; jeżeli towar pochodzi z kraju lub re
gionu wymienionego w załączniku nr 2 do roz
porządzenia, przepis pkt 1 i pkt 3 lit.a) stosuje się 
odpowiednio, 

c) z krajów i regionów innych niż te, o których mo
wa w pkt 1 i 2, 

4) obniżone, wynikające z zawartych przez Polskę 
umów międzynarodowych, dotyczących tworzenia 
stref wolnego handlu, które stosuje się, z zastrzeże
niem ust.2, do niektórych towarów pochodzących z: 

a) państw członkowskich Unii Europejskiej (obni
żone stawki celne UE), wymienionych w załącz-
niku nr 5 do rozporządzenia, . 

b) państw członkowskich Europejskiego Stowarzy
szenia Wolnego Handlu (obniżone stawki celne 
EFTA), wymienionych w załączniku nr 6 do roz
porządzenia, 

c) Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej (obniżo
ne stawki celne Czechy, Słowacja), 

d) Republiki Węgier (obniżone stawki celne Wę
gry), 

e) Republiki Słowenii (obniżone stawki celne Sło
wenia), 

2. Jeżeli na towary pochodzące z państw, o których 
mowa w ust. 1 pkt 4, nie została określona obniżona 
stawka celna lub nie zostało udokumentowane pocho
dzenie towarów zgodnie z wymogami określonymi 
w umowach, o których mowa w tym przepisie, przepis 
ust. 1 pkt 1 i pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Do towarów, dla których nie można ustalić kraju 
lub regionu pochodzenia towaru, stosuje się stawkę cel
ną autonomiczną, podwyższoną o 100% lub stawkę cel
ną konwencyjną (podstawową), podwyższoną o 100%, 
jeżeli jest wyższa od stawki celnej autonomicznej. 

§ 3. Stawki celne konwencyjne (podstawowe), staw
ki celne autonomiczne oraz obniżone stawki celne, o któ
rych mowa w § 2, stosuje się po udokumentowaniu po
chodzenia towarów zgodnie z wymogami i kryteriami 
określonymi w wiążących Polskę umowach międzyna
rodowych i w ustawie - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 
434) oraz ustalonymi przez Prezesa Głównego Urzędu 
Ceł na podstawie przepisów tej ustawy. 

§ 4. 1. Preferencyjne stawki celne określone w § 2 
ust.1 pkt 2 stosuje się do towarów bezpośrednio zaku
pionych w krajach i regionach, wymienionych w za
łączniku nr 3 lub nr 4 do rozporządzenia, oraz bezpo
średnio przywożonych z tych krajów i regionów, po 
przedstawieniu dokumentu potwierdzającego pocho
dzenie towaru, wystawionego w kraju pochodzenia 
zgodnie z wymogami określonymi w Porozumieniu 
o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towa
rów z krajów rozwijających się w celu udzielania prefe
rencji celnych w ramach ogólnego systemu preferen
cji (Dz.U. z 1982r. Nr 15, poz.116) oraz ustalonymi przez 
Prezesa Głównego Urzędu Ceł na podstawie przepi
sów ustawy - Prawo celne. 

2. Za towary bezpośrednio zakupione uważa się to
wary zakupione w przedsiębiorstwie zarejestrowanym 
i mającym siedzibę w kraju lub regionie wymienionym 
w załączniku nr 3 lub nr 4 do rozporządzenia i które jed
nocześnie pochodzą z tego kraju lub regionu . 

3. Za towary bezpośrednio przywożone uważa się 
również towary, których transport z przyczyn geogra
ficznych, transportowych, technicznych lub ekono
micznych odbywał się nawet przez terytoria kilku kra
jów i regionów, również wtedy, gdy towary te były cza
sowo magazynowane na terytoriach tych krajów lub 
regionów, pod warunkiem że pozostawały one przez 
cały czas pod dozorem celnym . Bezpośredni przywóz 
musi być potwierdzony dokumentami transportowy
mi, natomiast przekazanie towarów pod dozorem cel
nym w trakcie tranzytu musi być potwierdzone przez 
władze celne kraju tranzytu. 

§ 5. Przy ustalaniu należności celnych zaokrągla się: 

1) wartość celną towaru - według zasad określonych 
dla zaokrąglania podstawy opodatkowania podat
kiem od towarów i usług, 

2) kwotę cła - według zasad określonych dla zaokrą
glania kwot podatku od towarów i usług, 

3) kwotę odsetek za zwłokę - według zasad określo
nych dla zaokrąglania kwot odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych. 

§ 6. 1. Przy przywozie towarów uprzednio wywiezio
nych czasowo za granicę w celu naprawienia, uszlachet
nienia, przerobu lub przetworzenia stosuje się stawkę 
celną właściwą dla towaru według jego stanu w dniu 
zgłoszenia do odprawy celnej przywozowej, a za wartość 
celną przyjmuje się wartość wykonanej naprawy, uszla
chetnienia, przerobu lub przetworzenia oraz wartość ma
teriałów kontrahenta zagranicznego zużytych w wykony-
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wanym procesie, skorygowane o koszty wymienione 
wart. 30c i 30d ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Pra
wo celne; jeżeli taki przywóz dotyczy pojazdów samo
chodowych wywiezionych uprzednio w celu naprawie
nia lub towarów obciążonych w taryfie stawką celną 
składającą się ze stawki celnej ad valorem i DCC 
(dodatkowego cła cukrowego). które to towary zawierają 
cukier uprzednio wywieziony za gran icę w celu 
wyprodukowania tych towarów, to zamiast stawki celnej 
właściwej dla towaru, wynikającej z taryfy celnej, stosu
je się wyłącznie stawkę ad valorem. 

2. Przy przywozie towarów uprzednio wywiezio
nych czasowo za granicę w celu naprawienia lub uszla
chetnienia, wymienionych w załączniku nr 7 do rozpo
rządzenia, stosuje się zerową stawkę celną, pod warun
kiem uzyskania pozwolenia na przywóz, zgodn ie z wy
mogami określonymi odrębnie . 

§ 7. 1. Do towarów objętych kontraktami zawarty
mi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniej
szego rozporządzeni stosuje się stawki celne określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 
1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagrani -

cy (Dz.U. Nr 72, poz.357 oraz Nr 111, poz.536). jeżeli 
stawka celna określona w taryfie celnej, o której mowa 
w § 1 niniejszego rozporządzenia, jest wyższa albo kraj 
lub region pochodzenia towaru był objęty preferencja
mi celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na 
mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem 
że towary te zostały zgłoszone do odprawy celnej 
w ciągu trzech miesiący od dnia wejścia w życie niniej
szego rozporządzenia . 

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie 
się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionym i 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia. 

§ 8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przy
wożone z zagranicy (Dz.U. Nr 72, poz.357 i Nr 111 , poz. 
536) . 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 1996 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 

Załączniki do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dn ia 14 grudnia 1995 r. 
(poz. 737) 

Załącznik nr 1 

(taryfa celna stanowiąca zafącznik nr 1 do rozporządzenia jest oddzielnym wydawnictwem) 

Załącznik nr 2 

WYKAZ KRAJÓW I REGIONÓW CZŁONKÓW ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU (WTO) ORAZ INNYCH KRA
JÓW I REGIONÓW, WOBEC KTÓRYCH RZECZPOSPOLITA POLSKA STOSUJE KLAUZULĘ NAJWIĘKSZEGO 
UPRZYWILEJOWANIA 

Ameryka Północna 

Grenlandia 
Kanada 
St. Pierre i Miquelon 
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) 

Ameryka Środkowa i Południowa 

Anguilla 
Ant igua i Barbuda 
Antyle Holenderskie 
Argentyna 
Aruba 
Bahamy 
Barbados 
Belize 
Bermudy 
Boliwia 
Brazylia 
Chile 
Dominika 
Dominikana 
Dziewicze Wyspy Brytyjskie 
Dziewicze Wyspy USA 

Ekwador 
Falklandy-Malwiny 
Grenada 
Gujana 
Gujana Francuska 
Gwadelupa 
Gwatemala 
Haiti 
Honduras 
Jamajka 
Kajmany 
Kolumbia 
Kostaryka 
Kuba 
Martynika 
Meksyk 
Montserrat 
Nikaragua 
Panama 
Paragwaj 
Peru 
Puerto Rico 
St. Christopher i Nevis 
St. Lucia 




