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Lp. Stanowisko s∏u˝bowe Najwy˝szy stopieƒ 
funkcjonariusza celnego

1 2 3

1 Dyrektor urz´du celnego nadkomisarz celny

2 Zast´pca dyrektora urz´du celnego komisarz celny

3 G∏ówny ksi´gowy komisarz celny

4 Naczelnik oddzia∏u (dzia∏u) podkomisarz celny

5 Rzecznik prasowy podkomisarz celny

6 Ekspert celny starszy aspirant celny

7 Radca prawny starszy aspirant celny

8 Kierownik posterunku (referatu) aspirant celny

9 Kierownik zmiany m∏odszy aspirant celny

10 Inspektor celny starszy dyspozytor celny

11 Starszy kontroler celny dyspozytor celny

12 Kontroler celny m∏odszy dyspozytor celny

13 M∏odszy kontroler celny starszy rewident celny

14 Referent rewident celny

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 oraz art. 15 ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U.
z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50,
z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Obowiàzek stosowania mar˝ urz´dowych oraz
zasad stosowania cen dotyczy importowanych leków
gotowych, surowic i szczepionek oraz Êrodków anty-
koncepcyjnych, wymienionych w wykazach og∏oszo-
nych przez Ministra Zdrowia na podstawie odr´bnych
przepisów:
1) leków podstawowych,
2) leków uzupe∏niajàcych,
3) leków, preparatów diagnostycznych, artyku∏ów sa-

nitarnych i sprz´tu jednorazowego u˝ytku wyda-

wanych bezp∏atnie, za op∏atà rycza∏towà lub za cz´-
Êciowà odp∏atnoÊcià w przypadku niektórych cho-
rób,

4) Êrodków farmaceutycznych i materia∏ów medycz-
nych stosowanych wy∏àcznie w lecznictwie za-
mkni´tym oraz wydawanych na podstawie recepty
lekarskiej dla leczenia poszpitalnego,

zwanych dalej „lekami”.

§ 2. 1. Dla leków wprowadza si´ obowiàzek stoso-
wania mar˝y urz´dowej hurtowej w wysokoÊci 11%
wartoÊci celnej w rozumieniu 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,
z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r.
Nr 22, poz. 269), powi´kszonej o nale˝ne c∏o i nale˝ny
podatek od towarów i us∏ug, z zastrze˝eniem ust. 6.

302

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 marca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia obowiàzku stosowania mar˝ urz´dowych oraz zasad stosowania cen w obrocie
importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz Êrodkami antykoncepcyjnymi.



2. Mar˝a urz´dowa hurtowa oznacza ró˝nic´ mi´-
dzy cenà hurtowà sprzeda˝y, zawierajàcà podatek od
towarów i us∏ug, a wartoÊcià celnà powi´kszonà
o c∏o i nale˝ny podatek od towarów i us∏ug lub cenà
zakupu ∏àcznie z nale˝nym podatkiem od towarów
i us∏ug.

3. Mar˝a urz´dowa hurtowa przys∏uguje jednost-
kom uczestniczàcym w obrocie lekami od momentu
odprawy celnej do momentu sprzeda˝y leku jednost-
kom szczebla detalicznego na warunkach loco maga-
zyn odbiorcy. W przypadku ∏àcznych rozliczeƒ za us∏u-
gi transportowe na terenie kraju i poza granicami do-
puszcza si´ szacunkowy rozdzia∏ tych kosztów.

4. Je˝eli w zakresie obrotu towarowego odpowia-
dajàcego zastosowaniu mar˝y urz´dowej hurtowej wy-
st´puje kilku poÊredników dzia∏ajàcych na tym samym
szczeblu obrotu lub wyspecjalizowanych w w´˝szym
zakresie dzia∏ania, stawka procentowa mar˝y urz´do-
wej hurtowej, okreÊlona w ust. 1, ulega podzia∏owi
mi´dzy nimi w sposób okreÊlony w umowie.

5. W przypadku podzia∏u stawki procentowej mar-
˝y urz´dowej hurtowej mi´dzy jednostkami dzia∏ajàcy-
mi na tym samym szczeblu obrotu, jednostki podajà
w dokumentach sprzeda˝y (fakturach) stawki zrealizo-
wanej mar˝y urz´dowej hurtowej, zarówno przez jed-
nostk´ sprzedajàcà, jak i pobranej w poprzednich fa-
zach obrotu.

6. W przypadku leków importowanych jako pó∏pro-
dukt, a pakowanych w jednostkowe opakowania han-
dlowe, na zlecenie producenta lub podmiotu prawnie
reprezentujàcego producenta w Polsce, przez krajowe
firmy farmaceutyczne posiadajàce koncesje na wytwa-
rzanie Êrodków farmaceutycznych, podstawà nalicza-
nia mar˝y urz´dowej hurtowej jest wartoÊç celna pó∏-
produktu powi´kszona o nale˝ne c∏o i nale˝ny podatek
od towarów i us∏ug oraz koszt robocizny bezpoÊredniej
pakowania wraz z kosztami opakowania odnoszàcymi
si´ do handlowego opakowania jednostkowego.

§ 3. 1. Dla leków wprowadza si´ obowiàzek stoso-
wania mar˝y urz´dowej detalicznej liczonej od ceny
hurtowej ∏àcznie z podatkiem od towarów i us∏ug, nie
przekraczajàcej nast´pujàcych wysokoÊci:
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2. Mar˝a urz´dowa detaliczna oznacza ró˝nic´ mi´-
dzy cenà detalicznà sprzeda˝y, zawierajàcà podatek od
towarów i us∏ug, a cenà zakupu ∏àcznie z nale˝nym po-
datkiem od towarów i us∏ug.

3. Mar˝a urz´dowa detaliczna przys∏uguje jednost-
kom ponoszàcym koszty handlowe prowadzenia
sprzeda˝y na warunkach loco punkt sprzeda˝y detalicz-
nej i zakupujàcych towary na szczeblu hurtu przy
uwzgl´dnieniu warunków zakupu, o których mowa
w § 2 ust. 3.

§ 4. Jednostkom obrotu towarowego prowadzà-
cym zintegrowanà dzia∏alnoÊç hurtowà i detalicznà,
obejmujàcà swym zakresem warunki dzia∏ania wymie-
nione w § 2 ust. 3 i w § 3 ust. 3, przys∏ugujà mar˝e urz´-
dowe handlowe — hurtowa i detaliczna, okreÊlone
zgodnie z przepisami rozporzàdzenia.

§ 5. Nie uznaje si´ za nieprawid∏owà kwot´ zrealizo-
wanej mar˝y urz´dowej handlowej, wyliczonej zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia, je˝eli przekroczenie tej
mar˝y wynika ze zmiany obowiàzujàcej stawki podatku
od towarów i us∏ug, wynikajàcej z odr´bnych przepisów.

§ 6. Do czasu wyprzeda˝y zapasów dopuszcza si´
stosowanie przez jednostki obrotu hurtowego mar˝y

urz´dowej hurtowej w wysokoÊci 14,3% przy ∏àcznym
spe∏nieniu nast´pujàcych warunków:

1) lek zosta∏ wprowadzony na polski obszar celny
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,

2) lek jest przedmiotem obrotu kilku poÊredników na
szczeblu hurtu,

3) jednostki szczebla hurtu, których przedmiotem ob-
rotu by∏ lek zakupiony przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, do dnia 1 maja 2000 r. wykorzysta-
∏y wi´cej  ni˝ 7% ∏àcznej mar˝y urz´dowej hurto-
wej.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia
obowiàzku stosowania mar˝ urz´dowych oraz okreÊle-
nia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi
lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz
Êrodkami antykoncepcyjnymi (Dz. U. Nr 161,
poz. 1080).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Cena hurtowa w z∏otych
Mar˝a detaliczna 

liczona od ceny hurtowej

0—3,60 40%

3,61—4,80 1,44 z∏

4,81—6,50 30%

6,51—9,75 1,95 z∏

9,76—14,00 20%

14,01—17,50 2,80 z∏

17,51—100,00 16%

powy˝ej 100,00 16 z∏


