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3. Dor´czajàc s´dziemu lub cz∏onkowi jego rodziny
odpis uchwa∏y o wszcz´ciu post´powania, Rada udzie-
la pouczenia o treÊci art. 7 ust. 3 ustawy, o której mo-
wa w § 14 pkt 5, wzywajàc do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ na pi-
Êmie oraz wniosków dowodowych, i wyznacza w tym
celu termin odpowiedni w stosunku do rodzaju sprawy
oraz osoby wnioskodawcy.

§ 32. Po bezskutecznym up∏ywie terminu, o którym
mowa w § 31 ust. 3, i po przeprowadzeniu przez zespó∏
post´powania wyjaÊniajàcego na podstawie przedsta-
wionych dowodów, Rada podejmuje uchwa∏´ w przed-
miocie wniosku stwierdzajàcà okolicznoÊci, o jakich
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1—5, ust. 2 i ust. 3 oraz w art. 8
ust. 1 ustawy, o której mowa w § 14 pkt 5, lub odma-
wiajàcà ich stwierdzenia.

DZIA¸ III

Przepis przejÊciowy i przepis koƒcowy

§ 33. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do post´-
powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych do dnia jego
wejÊcia w ˝ycie.

§ 34. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów:
L. Miller

1726

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie deklaracji skróconych i zg∏oszeƒ celnych.

Na podstawie art. 42 § 3, art. 62 § 2, art. 64 § 4,
art. 81 § 2, art. 97 § 5 oraz art. 166 § 5 ustawy z dnia
9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
7 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych
i zg∏oszeƒ celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towary klasyfikowane wed∏ug ró˝nych ko-
dów taryfy celnej mogà byç zg∏aszane jako
jedna pozycja towarowa:
1) do procedury wywozu — zgodnie z klasy-

fikacjà towaru dominujàcego wartoÊcio-
wo w przesy∏ce, je˝eli:
a) ich ∏àczna wartoÊç w jednej przesy∏ce

nie przekracza równowartoÊci 800 euro
lub 

b) stanowià dary dla osób prawnych ko-
Êcio∏ów i innych zwiàzków wyznanio-
wych, lub

c) zg∏oszeniem celnym obj´te sà towary
stanowiàce pomoc humanitarnà, innà
ni˝ okreÊlona w lit. b),

2) do procedury dopuszczenia do obrotu,
zgodnie z klasyfikacjà towaru podlegajà-
cego najwy˝szym nale˝noÊciom celnym
i podatkowym, je˝eli:

a) sà przeznaczone do dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, a ich ∏àczna wartoÊç w jed-
nej przesy∏ce nie przekracza równo-
wartoÊci 800 euro lub

b) zg∏oszeniem celnym obj´te sà towary
zwolnione od c∏a na podstawie
art. 1904, art. 1905, art 1907, art. 1908,
art. 19021 § 1 pkt 1, art. 19023 i art. 19038

Kodeksu celnego,
c) stanowià dary dla osób prawnych ko-

Êcio∏ów i innych zwiàzków wyznanio-
wych, zwolnione od c∏a i podatków
z tytu∏u importu towarów.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 2 lit. b) nie

stosuje si´ do skuterów Ênie˝nych, skuterów
wodnych, samolotów, helikopterów, szy-
bowców, ∏odzi z silnikiem lub bez o masie
ponad 100 kg, motocykli oraz do towarów,
dla których ustanowiono normy iloÊciowe
okreÊlone w rozporzàdzeniach Ministra Fi-
nansów wydanych na podstawie art. 1904

§ 10, art. 1905 § 11, art. 1907 § 8 i art. 1908 § 4
Kodeksu celnego.”;

2) w § 15 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) towary zwolnione od c∏a na podstawie

art. 1906, art. 19027, art. 19028, art. 19029,
art. 19030 i art. 19033 Kodeksu celnego,”;
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3) w § 21:
a) w ust. 1 wyrazy „art. 190 § 2 pkt 1” zast´puje wy-

razami „art. 19041 pkt 1”,
b) w ust. 2 wyrazy „art. 190 § 2 pkt 2—4” zast´puje

si´ wyrazami „art. 19041 pkt 2—4”;

4) w § 29 w ust. 1 w pkt 3:
a) lit. a) i b) otrzymujà brzmienie:

„a) towary, o których mowa w art. 1909,
art. 19010, art. 19014, art. 19024, art. 19037

i art. 19039 Kodeksu celnego, zwolnione od
c∏a i podatków z tytu∏u importu towarów,

b) towary przywo˝one w baga˝u osobistym po-
dró˝nego, podlegajàce nale˝noÊciom cel-
nym przywozowym, je˝eli ich wartoÊç prze-
kracza ustanowione normy zwolnione od c∏a
i nie przekracza 800 euro, a rodzaj lub iloÊç
nie wskazujà na przeznaczenie do dzia∏alno-
Êci gospodarczej,”

b) lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) paliwa przewo˝one w standardowych zbior-

nikach pojazdów samochodowych przezna-
czonych do dzia∏alnoÊci gospodarczej lub au-
tobusów wykorzystywanych w mi´dzynaro-
dowym transporcie drogowym pasa˝erów
ponad normy okreÊlone odpowiednio
w art. 19037 § 2 i § 3 Kodeksu celnego.”;

5) w § 30 w ust. 1 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) towary, o których mowa w art. 19014 Kodeksu

celnego,”;

6) w § 233 w ust. 2 wyrazy „art. 190 § 1 pkt 6” zast´-
puje si´ wyrazami „art. 1904, art. 1905, art. 1907

i art. 1908 Kodeksu celnego”;

7) w § 258 w ust. 1 po wyrazach „nale˝noÊciom cel-
nym” dodaje si´ wyrazy „lub podatkowym”;

8) w § 260 po wyrazach „nale˝noÊciom celnym” do-
daje si´ wyrazy „lub podatkowym”;

9) w § 264 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 190 § 1 pkt 1,
4, 14, 15, 24 i 32” zast´puje si´ wyrazami „art. 1909,
art. 19010, art. 19027, art. 19028, art. 19029

i art. 19030”;

10) w za∏àczniku nr 6:
a) w cz´Êci III, w opisie pola 2, zdanie szóste otrzy-

muje brzmienie:

„W wypadku gdy nadawca jest osobà zagra-
nicznà, nie podaje si´ numeru identyfikacyjne-
go REGON, je˝eli:
a) dokonuje wywozu towarów pochodzàcych ze

spadku — w polu 24 nale˝y podaç kod «92»,

b) dokonuje wywozu towarów sporadycznie,
w sytuacjach okreÊlonych w art. 66 § 3 Kodek-
su celnego — w polu 24 nale˝y podaç kod
«98»,

c) osobà dokonujàcà wywozu towarów jest oso-
ba zagraniczna, której polski urzàd skarbowy
nada∏ numer identyfikacji podatkowej NIP,
a zg∏aszajàcym jest agencja celna dzia∏ajàca
jako przedstawiciel poÊredni — w polu 24 na-
le˝y podaç kod «98».”,

b) w cz´Êci V, w opisie pola 8, zdanie piàte otrzymu-
je brzmienie:

„W omówionych ni˝ej sytuacjach nie podaje si´
numeru identyfikacyjnego REGON, o ile impor-
ter jest osobà zagranicznà:
a) je˝eli dokonuje przywozu towarów okreÊlo-

nych w art. 1904, art. 1905, art. 1907 i art. 1908

Kodeksu celnego — w takim wypadku w po-
lu 24 nale˝y podaç kod «99»,

b) je˝eli dokonuje przywozu towarów okreÊlo-
nych w art. 1906 Kodeksu celnego — w takim
wypadku w polu 24 nale˝y podaç kod «92»,

c) je˝eli dokonuje przywozu towarów sporadycz-
nie, w sytuacjach okreÊlonych w art. 66 § 3
Kodeksu celnego — w polu 24 nale˝y podaç
kod «98»,

d) je˝eli osobà dokonujàcà przywozu towarów
jest osoba zagraniczna, której polski urzàd
skarbowy nada∏ numer identyfikacji podatko-
wej NIP, a zg∏aszajàcym jest agencja celna
dzia∏ajàca jako przedstawiciel poÊredni, upo-
wa˝niona do uiszczenia w imieniu osoby za-
granicznej nale˝noÊci celnych i innych op∏at
lub sk∏adania zabezpieczenia tych nale˝noÊci
i op∏at — w polu 24 nale˝y podaç kod «98».”;

11) w za∏àczniku nr 7 w wykazie C w kolumnie A w pkt 9
Inne rodzaje transakcji, dla kodu transakcji 99,
w kolumnie B pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Rzeczy osób fizycznych, okreÊlone w art. 1904,

art. 1905, art. 1907 i art. 1908 Kodeksu celnego”;

12) za∏àczniki nr 9 i 10 otrzymujà brzmienie okreÊlone
odpowiednio w za∏àcznikach nr 1 i 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka



Dziennik Ustaw Nr 152 — 12385 — Poz. 1726

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Mini-
stra Finansów z dnia 12 grudnia
2001 r. (poz. 1726)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2


