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Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie 
zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) 
o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych w deklaracji. 

(podpis przyjmującego) (podpis składającego deklarację) 

Objaśnienia: 

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą. 
2) Wymienić oddzielnie każde żródło dochodu. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 kwietnia 1999 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej 
z Republiki Węgierskiej. 

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 
9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, 
poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, 
poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 
i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się kon
tyngent taryfowy ilościowy na przywóz towaru okre
ślonego kodem peN 1005 90 00 o pochodzącego z Re
publiki Węgierskiej, wymienionego w załączniku do 
rozporządzenia, dla którego ustanawia się obniżone ze
rowe stawki celne. 

§ 2. Do towaru wymienionego w załączniku, o któ
rym mowa w § 1, nie stosuje się stawek celnych okre
ślonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. 
w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 158, 
poz. 1036 i z 1999 r. Nr 24, poz. 215). 

§ 3. 1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym 
mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podsta
wie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie 
z kolejnością ich złożenia. 

2. Rozdysponowanie ustanowionej puli kontyn
gentu taryfowego jest dokonywane miesięcznie w na
stępujący sposób: 

1) maj 18 tys. ton, 

2) czerwiec 18 tys. ton, 

3) lipiec 13 tys. ton, 

4) sierpień 13 tys. ton, 

5) wrzesień 2 tys. ton, 

6) październik 2 tys. ton, 

7) listopad 2 tys. ton, 

8) grudzień 2 tys. ton. 

3. Pozwolenia na przywóz, udzielane na podstawie 
jednego wniosku, mogą dotyczyć przywozu nie więcej 
niż 1000 ton towaru, o którym mowa w § 1. 

4. Wnioski o przydział kontyngentu składa się na 
każdy miesiąc oddzielnie, poczynając od pierwszego 
dnia rozpoczynającego dany miesiąc. 

5. Termin ważności pozwolenia na przywóz towaru 
nie może wykraczać poza ostatni dzień miesiąca, na 
który pozwolenie zostało wydane. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 404) 

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT TARYFOWY ILOŚCIOWY 

Kod PCN Wyszczególnienie Ilość 
(w tonach) 

1005 Kukurydza (ziarna): 

1005 90 00 O - Pozostałe 70 000 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 4 maja 1999 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną czynności niejawnego nadzo
rowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 czerw
ca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449 
i z 1998 r. Nr 137, poz. 886) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb prze
prowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Cel
ną, przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpo
znawczych, niejawnego nadzorowania przemieszcza
nia, przechowywania i obrotu przedmiotami prze
stępstwa, podejmowanego w celu udokumentowa
nia przestępstw określonych wart. 28 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. 
Nr 71, poz. 449 i z 1998 r. Nr 137, poz. 886) albo w ce
lu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych 
przestępstwach lub przejęcia przedmiotów przestęp

stwa, sposoby i tryb gromadzenia dokumentacji oraz 
przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznaw
czych. 

§ 2. 1. Czynności niejawnego nadzorowania prze
mieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami 
przestępstwa, o których mowa w § 1, zwane dalej 
"czynnościami", przeprowadza się w sposób zapew
niający ochronę form i metod realizacji zadań, infor
macji, obiektów i danych identyfikacyjnych funkcjona
riuszy Inspekcji Celnej oraz osób udzielających im po
mocy. 

2. Czynności przeprowadza się w sposób niejawny, 
polegający na: 

1) obserwowaniu przesyłki zawierającej przedmiot 
przestępstwa, zwanej dalej "przesyłką", w tym 
przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających 
obraz lub dźwięk, 

2) wyłączeniu przesyłki z obrotu, 

3) otwarciu przesyłki, 

4) ocenie zawartości przesyłki, w tym na pobraniu 
próbek i dokonaniu badań laboratoryjnych, 

5) usunięciu przedmiotu przestępstwa z przesyłki, 

6) oznakowaniu przesyłki, 

7) zastąpieniu zawartości przesyłki w części lub w ca
łości, 

8) zamknięciu przesyłki, 

9) włączeniu do obrotu przesyłki uprzednio z niego 
wyłączonej. 

3. Podjęcie czynności w tej samej sprawie po raz 
kolejny następuje na podstawie ponownego zarzą
dzenia Ministra Finansów o przeprowadzeniu czynno
ści. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 2, powinny 
być przeprowadzane z poszanowaniem praw, których 
ochrona wynika z przepisów odrębnych. 

§ 3. Wydanie przez Ministra Finansów zarządze
nia o niejawnym nadzorowaniu przemieszczania, 
przechowywania i obrotu przedmiotami przestęp

stwa następuje na wniosek Generalnego Inspektora 
Celnego. 

§ 4. 1. Dokumentację czynności stanowią: 

1) pisemny wniosek Generalnego Inspektora Celnego 
do Ministra Finansów o zarządzenie przeprowadze
nia czynności, zawierający: 




