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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 marca 2001 r.

w sprawie wià˝àcej informacji o pochodzeniu towaru.

Na podstawie art. 51 § 12 ustawy z dnia 9 stycz-
nia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
wydawania wià˝àcej informacji o pochodzeniu towaru
(WIP), wzór wniosku i niezb´dne dokumenty, które na-
le˝y do niego do∏àczyç, a tak˝e wzór formularza wià˝à-
cej informacji o pochodzeniu towaru.

§ 2. 1. Z wnioskiem o udzielenie wià˝àcej informa-
cji o pochodzeniu towaru, zwanym dalej „wnioskiem”,
wyst´puje si´ do Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏, zwa-
nego dalej „Prezesem GUC”.

2. Wniosek sporzàdza si´ zgodnie z wzorem, stano-
wiàcym za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Wniosek powinien dotyczyç tylko jednego to-
waru klasyfikowanego wed∏ug jednego kodu taryfy
celnej i pochodzàcego z jednego kraju.

§ 4. 1. Osoba wyst´pujàca z wnioskiem, zwana da-
lej „wnioskodawcà”, do∏àcza do wniosku posiadane
dokumenty i materia∏y niezb´dne do dokonania usta-
lenia pochodzenia towaru, w szczególnoÊci próbki, fo-
tografie, schematy, katalogi, certyfikaty jakoÊciowe lub
certyfikaty iloÊciowe.

2. Je˝eli dla dokonania ustalenia kraju pochodzenia
towaru jest to niezb´dne, Prezes GUC mo˝e za˝àdaç od
wnioskodawcy dostarczenia, w wyznaczonym termi-
nie, dodatkowych dokumentów lub materia∏ów. Wy-
znaczony termin powinien uwzgl´dniaç czas niezb´d-
ny dla ich uzyskania i dostarczenia.

3. Na wniosek wnioskodawcy, z∏o˝ony nie póêniej
ni˝ przed up∏ywem uprzednio wyznaczonego terminu,
Prezes GUC mo˝e w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach przed∏u˝yç termin, o którym mowa w ust. 2.

4. Niedostarczenie dokumentów lub materia∏ów,
o których mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie po-
woduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.



§ 5. 1. Wnioskodawca mo˝e wskazaç metody bada-
nia, które mogà byç zastosowane dla dokonania usta-
lenia kraju pochodzenia towaru.

2. Badania i analizy, niezb´dne do udzielenia wià˝à-
cej informacji o pochodzeniu towaru, wykonywane sà
przez laboratorium celne lub inne laboratoria, akredy-
towane zgodnie z odr´bnymi przepisami lub uznane
przez Prezesa GUC.

§ 6. 1. Dokumenty i materia∏y za∏àczone do wnio-
sku, z zastrze˝eniem ust. 2, nie podlegajà zwrotowi.

2. W przypadku gdy:

1) wnioskodawca umieÊci∏ we wniosku ˝àdanie zwro-
tu okreÊlonych dokumentów lub materia∏ów lub

2) przed∏o˝one przez wnioskodawc´ dokumenty lub
materia∏y nie sà przydatne dla rozstrzygni´cia
sprawy

— Prezes GUC po zakoƒczeniu post´powania odsy∏a
je wnioskodawcy na jego koszt.

3. Zwrotu materia∏ów, o którym mowa w ust. 2, nie
dokonuje si´, je˝eli w zwiàzku z badaniami i analizami
uleg∏y zniszczeniu.

§ 7. Wnioskodawca mo˝e zastrzec we wniosku, któ-
re informacje i materia∏y majà charakter poufny lub
stanowià tajemnic´ handlowà i podlegajà w zwiàzku
z tym ochronie, zgodnie z art. 8 Kodeksu celnego. Za-
strze˝enie w odniesieniu do wniosku mo˝e dotyczyç je-
dynie konkretnych danych spoÊród zawartych w polu
7 cz´Êç dolna, polach 10, 12 lub 14.

§ 8. 1. Przed przeprowadzeniem badania lub anali-
zy towaru, niezb´dnych do udzielenia wià˝àcej infor-
macji o pochodzeniu towaru, wnioskodawca jest obo-
wiàzany do wp∏acenia, na rachunek G∏ównego Urz´du
Ce∏, zaliczki na pokrycie przewidywanych kosztów tego
badania lub analizy.

2. Nieuiszczenie zaliczki, o której mowa w ust. 1,
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.

§ 9. 1. Wià˝àca informacja o pochodzeniu towaru
powinna zostaç udzielona wnioskodawcy bez zb´dnej
zw∏oki, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 5 miesi´cy od
dnia z∏o˝enia kompletnego wniosku.

2. Je˝eli w terminie, o którym mowa w ust. 1, prze-
kazanie wià˝àcej informacji o pochodzeniu towaru nie
b´dzie mo˝liwe, Prezes GUC informuje o tym wniosko-
dawc´, podajàc przyczyny zw∏oki i termin, w którym
udzieli tej informacji.

§ 10. 1. Wià˝àcej informacji o pochodzeniu towaru
udziela si´ na formularzu, którego wzór stanowi za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. W wià˝àcej informacji o pochodzeniu towaru nie
podaje si´ informacji o towarze, zastrze˝onych przez
wnioskodawc´ we wniosku jako poufne lub obj´te ta-
jemnicà handlowà i podlegajàce w zwiàzku z tym
ochronie, zgodnie z art. 8 Kodeksu celnego.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
19 marca 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 5 marca 2001 r. (poz. 195)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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