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belskiego i obszar województwa podkarpackiego, 
z wyłączeniem powiatu dębicki ego, oraz powiaty: 
sandomierski i staszowski z obszaru w ojewództwa 
świętokrzysk i ego, 

14) Dyrektor Urzędu Celnego wRzepinie - obszar wo
jewództwa lubuskiego oraz gmina Zbąszyń z po
wiatu nowotomyskiego z obszaru woje'wództwa 
wielkopolskiego, 

15) Dyrektor Urzędu Celnego w Szczeci nie - obszar 
województwa zachodniopomorski ego, z wyłącze
niem powiatu wałeckiego, 

16) Dyrektor Urzędu Celnego w Toruniu - obszar wo
jewództwa ku jaw sko-pomorskiego i powiat choj
nicki z obszaru wojellllództwa pomorskiego oraz 
miasto Konin i powiaty: koniński , kolski i tu recki 
z obszaru województwa wielkopolskiego,. 

17) Dyrektor Urzędu Celnego w Wa rszawie - obszar 
województwa mazowieckiego, z wyłączeniem 
miast: Płock i Siedlce oraz powiatów: garwol i ńskie
go, gostyni ńsk i ego, łosickiego , płockiego , siedlec
kiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołow
skiego, węgrowskiego i żyrardowskiego , 

18) Dyrektor Urzędu Celnego Port Lotniczy w Warsza
wie - teren Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Warszawa-Okęcie , 

19) Dyrektor Urzędu Celnego we Wrocławiu - obszar 
województwa dolnośląskiego , z wyłączeniem miast: 
Jelenia Góra i Legnica oraz powiatów : bolesławiec
kiego, głogowskiego, górowskiego, jaworskiego, je
len iogórskiego, kamiennogórskiego, legnickiego, lu
ba ńskiego, lubińskiego, Iwóweckiego, polkowickie
go, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, oraz obszar wojE'!
wództwa opolskiego. 

§ 3. Postępowan i a wszczęte i nie zakończone przed 
dniem wej ścia w życie rozporządzen i a są prow adzone 
według przepisów dotychczasowych. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Mi nistra Finansów 
z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie właściwości rze
czowej i miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 144, 
poz. 967). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE M INISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 grudnia 1998 r. 

w sprawie właściwośc i urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. 

Na podstawie art. 129 pkt 1 ustawy ka rn ej skarbo
wej z dn ia 26 paźd ziernika 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, 
poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, 
poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 
i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, 
poz. 341 , z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 
i Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641 , z 1996 r. 
Nr 132, poz. 621 , Nr 137, poz. 640 i Nr 152, poz. 720, 
z 1997 r. Nr 71, poz. 449, Nr 79, poz. 485, Nr 102, 
poz. 643, Nr 121 , poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141 , 
poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 682 i Nr 160, 
poz. 1063) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Powoła ne w rozporządzeniu bez b li ższego okre
ślenia artykuły ustawy oznaczaj ą artyku ły ustawy karnej 
skarbowej z dnia 26 paźdz i e rn ika 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. 
Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, 
poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 
107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341-
z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, 
poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641, z 1996 r. Nr 132, 
poz. 621, Nr 137, poz. 640 i Nr 152, poz. 720, z 1997 r. 
Nr71, poz. 449, Nr79, poz. 485, Nr 102, poz. 643, Nr 121 , 

poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141 , poz. 945 oraz z 1998 r. 
Nr 108, poz. 682 i Nr 160, poz. 1063). 

§ 2. Do orzekania w pierwszej instancji w spra
wach o przestępstwa skarbow e i wykroczenia skarbo
we określone wart. 48, 63 § 1 i 2, art. 80-87 oraz 
art. 91 1 ustawy wyznacza się urzędy ce lne w B i ałej 
Pod laskiej, Białymstoku, Cieszynie, Gdańsku , Gdyni , 
Katowicach, Krakowie, Legnicy, Łodzi, Nowym Targu, 
Olsztynie, Poznaniu , Przemyślu , Rzepinie, Szczecinie, 
Toruniu , Warszawie, Port Lotniczy 'N Warszawie i we 
Wrocławiu . 

§ 3. Właściwość miejscową urzędów celnych do 
orzekania w pierwszej instancji w sprawach o przestęp
stwa skarbowe i wykroczenia ska rbowe określa się 
w sposób następujący : 

1) Urząd Cel ny w Białej Podlaskiej - obszar woje
w ództwa lubelskiego, z wyłączeniem m iasta Za
mość oraz powiatów: biłgorajskiego, hrubieszow
skiego, tomaszowskiego, zamojskiego, oraz mia
sto Siedlce i powiaty: garwoliński, łosicki, siedlec-
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ki, sokołowski i węgrowski z obszaru województwa 
mazowieckiego, 

2) Urząd Celny w Białymstoku - obszar wojewódz
twa podlaskiego oraz powiaty: ełcki i piski z obsza
ru województwa warmińsko-mazurskiego, 

3) Urząd Celny w Cieszynie - obszar województwa 
śląskiego, z wyłączeniem miast: Bytom, Chorzów, 
Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Ja
worzno, Katowice, Mysłowice , Piekary Śląskie, Ru
da Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie , Sosno
wiec, Świ ętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory i po
wiatów: będzińskiego, częstochowskiego, gliwic
kiego, kłobuckiego , lublinieckiego, mikołowskie

go, myszkowskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, 
tyskiego, zawierciańskiego, oraz powiaty: oświę
cimski, suski i wadowicki z obszaru województwa 
małopolski ego , 

4) Urząd Celny w Gdańsku - obszar województwa po
morskiego, z wyłączeniem miast: Gdynia, Słupsk, 

Sopot oraz powiatów: bytowskiego, chojnickiego, 
człuchowskiego, kartuskiego, kościerskiego, lębor

skiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego, 
oraz miasto Elbląg i powiat elbląski z obszaru woje
wództwa warmińsko-mazurskiego, 

5) Urząd Celny w Gdyni - obszar województwa po
morskiego, z wyłączeniem miasta Gdańsk oraz po
wiatów: chojnickiego, kwidzyńskiego, malborskie
go, nowodworskiego, gdańskiego, starogardzkie
go, tczewskiego, 

6) Urząd Celny w Katowicach - obszar województwa 
śląskiego , z wyłączen iem miast: Bielsko- Biała i Ja
strzębie-Zdrój oraz powiatów: bielskiego, cieszyń 

skiego, pszczyńskiego, raciborskiego, wodzisław
skiego, żywieckiego, oraz miasto Sławków z po
wiatu olkuskiego z obszaru województwa małopol 

skiego, 

7) Urząd Celny w Krakowie - obszar województwa 
małopolskiego, z wyłączen i em miasta Nowy Sącz 
i miasta Sławków z powiatu olkuskiego oraz po
wiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądec
kiego, nowotarskiego, oświęcimskiego , suskie
go, tatrzańskiego, wadowickiego, oraz powiat dę
bicki z obszaru województwa podkarpackiego 
i obszar województwa świętokrzyskiego, z wyłą
czeniem powiatów: sandomierskiego i staszow
ski ego, 

8) Urząd Celny w Legnicy - obszar województwa dol
nośląskiego, z wyłączeniem miast: Wałbrzych 
i Wrocław oraz powiatów: dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, 

strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego , trzebnic
kiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, wrocławskie
go, ząbkowickiego, 

9) Urząd Celny w Łodzi - obszar województwa łódz
kiego oraz miasto Płock i powiaty: gostyniński, 
płocki, sierpecki , sochaczewski i żyrardowski z ob
szaru województwa mazowieckiego, 

10) Urząd Celny w Nowym Targu - obszar wojewódz
twa małopolskiego, z wyłączeniem miast: Kraków 
i Tarnów oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, 
chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, 
miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświę
cimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskie
go, wadowickiego, wielickiego, 

11) Urząd Celny w Olsztynie - obszar województwa 
warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem miasta 
Elbląg i powiatów: elbląskiego , ełckiego i piskie
go, 

12) Urząd Celny w Poznaniu - obszar województwa 
wielkopolskiego, z wyłączeniem miasta Konin i po
wiatów: kolskiego, konińskiego, tureckiego oraz 
gminy Zbąszyń z powiatu nowotomyskiego, i po
wiat wałecki z obszaru województwa zachodniopo
morskiego, 

13) Urząd Celny w Przemyślu - miasto Zamość i po
wiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, za
mojski z obszaru województwa lubelskiego i ob
szar województwa podkarpackiego, z wyłączeniem 
powiatu dębickiego, oraz powiaty: sandomierski 
i staszowski z obszaru województwa świętokrzy
skiego, 

14) Urząd Celny wRzepinie - obszar województwa 
lubuskiego oraz gmina Zbąszyń z powiatu nowo
tomyskiego z obszaru województwa wielkopol 
skiego, 

15) Urząd Celny w Szczecinie - obszar województwa 
zachodniopomorskiego, z wyłączeniem powiatu 
wałeckiego, 

16) Urząd Celny w Toruniu - obszar województwa ku
jawsko-pomorskiego i powiat chojnicki z obszaru 
województwa pomorskiego oraz miasto Konin 
i powiaty: koniński, kolski i turecki z obszaru woje
wództwa wielkopolskiego, 

17) Urząd Celny w Warszawie - obszar województwa 
mazowieckiego, z wyłączeniem miast: Płock i Sie
dlce oraz powiatów: garwolińskiego, gostynińskie
go, łosickiego , płockiego, siedleckiego, sierpeckie
go, sochaczewskiego, sokołowskiego, węgrow

ski ego i żyrardowskiego , 

18) Urząd Celny Port Lotniczy w Warszawie - teren 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa
-Okęcie, 

19) Urząd Celny we Wrocławiu - obszar województwa 
dolnośląskiego, z wyłączeniem miast: Jelenia Gó
ra i Legnica oraz powiatów: bolesławieckiego, gło
gowskiego, górowskiego, jaworskiego, jeleniogór
skiego, kamiennogórskiego, legnickiego, lubań
skiego, lubińskiego, Iwóweckiego, polkowickiego, 
zgorzeleckiego, złotoryjskiego, oraz obszar woje
wództwa opolskiego. 

§ 4. 1. Do postępowań w sprawach karnych skarbo
wych wszczętych i nie zakończonych przed dniem wej-
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ścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się 
przepisy tego rozporządzenia. 

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, należy przeka
zać według właściwości ustalonej zgodnie z § 3 w ter
minie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia. 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 2 kwietnia 1998 r. IN sprawie właściwości urzę-

dów celnych uprawnionych do orzekania w postępo
waniu karnym skarbowym (Dz. U. Nr 45, poz. 274 
i Nr 129, poz. 856). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Finansów: wz. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 grudnia 1998 r. 

w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych. 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się w 1999 r. płatników, o których 
mowa wart. 31, 34 i 35 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz
nych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, 
z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, 
poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 126, poz. 626, z 1995 r. 
Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, 
Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 
i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, 
poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, 
poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, 
poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933, 934 i Nr 141, poz. 943 
i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, 
Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, 
Nr 144, poz. 390 i Nr 162, poz. 1121), zwanej dalej 
"ustawą", z obowiązku pobierania zaliczek na podatek 
dochodowy od wypłacanych przez nich dochodów z ty
tułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdziel 
czego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz rent 
i emerytur, w części przekraczającej: 

1) po~atek stanowiący 19% dochodu ustalonego 
zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy - od podatników, 
którzy uzyskali od początku roku dochód nie prze
kraczający górnej granicy drugiego przedziału ska
li podatkowej, określonej wart. 27 ustawy, 

2) podatek stanowiący 30% dochodu ustalonego 
zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy - od podatników, 
którzy uzyskali od początku roku dochód przekra
czający górną granicę drugiego przedziału skali po
datkowej, o której mowa w pkt 1. 

2. Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli podatnik 
uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1, złoży 
płatnikowi pisemne oświadczenie, że: 

1) zamierza rozliczyć się w sposób określony wart. 6 
ust. 2 lub art. 4 ustawy, 

2) przewidywane za rok podatkowy dochody małolet
niego dziecka, które są doliczane do dochodów jed
nego z rodziców, lub dochody małżonka mieszczą 
się w niższych przedziałach skali podatkowej, o któ
rej mowa w ust. 1 pkt 1, niż dochody podatnika, 

3) małżonek, z którym podatnik zamierza się wspólnie 
opodatkować, nie będzie korzystał w roku podat
kowym z możliwości obniżenia zaliczek. 

§ 2. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie, 
o którym mowa w § 1 ust. 2, pobierają zaliczki na po
datek, według zasad określonych w § 1 ust. 1, począw
szy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zostało złożone oświadczenie; przepisy art. 32 ust. 3 
i 3b ustawy stosuje się odpowiednio. 

§ 3. W razie zmiany stanu faktycznego, podanego 
w oświadczeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2, podatnik 
jest obowiązany poinformować o tym płatnika; w tym 
przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym podatnik przestał spełniać warunki do obni
żenia zaliczek, zaliczki są pobierane według zasad okre
ślonych wart. 32 ust. 1 i ld ustawy. 

§ 4. Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy, 
do których mają zastosowanie przepisy rożporządze
nia, są obowiązani składać urzędom skarbowym ze
znania o wysokości osiągniętego dochodu w roku po
datkowym, zgodnie z art. 45 ustawy. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do docho
dów osiąganych od dnia 1 stycznia 1999 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 


