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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 lipca 2001 r. Nr 75

802

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks celny.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r.
Nr 46, poz. 499) i art. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r.
o zmianie ustawy — Kodeks celny i ustawy o podatku
od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 12, poz. 92) og∏asza si´ w za∏àczniku do ni-
niejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia
9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. Nr 23,
poz. 117), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 8 maja 1997 r. o zmianie ustawy —

Kodeks celny oraz o zmianie ustawy — Prawo cel-
ne (Dz. U. Nr 64, poz. 407 i Nr 157, poz. 1026),

2) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

3) ustawà z dnia  11 grudnia 1997 r. o administrowaniu
obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami (Dz. U.
Nr 157, poz. 1026 i z 2000 r. Nr 119, poz. 1250),

4) ustawà z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Kodeks celny (Dz. U. Nr 160, poz. 1084),

5) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

6) ustawà  z dnia 18 grudnia 1998 r. —  Prawo dewizo-
we (Dz. U. Nr 160, poz. 1063),

7) ustawà z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
— Kodeks celny (Dz. U. Nr 40, poz. 402),

8) ustawà z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej
(Dz. U. Nr 72, poz. 802),

801
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lipca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Mi-
nistrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 50,
poz. 588) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1:

a) w ust. 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) ∏àcznoÊç.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister jest dysponentem cz´Êci 20, 26 i 40

bud˝etu paƒstwa.”;

2) w za∏àczniku do rozporzàdzenia dodaje si´ pkt 142
w brzmieniu:
„142) Instytut ¸àcznoÊci.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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9) ustawà z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy —
Kodeks celny oraz ustawy — Kodeks post´powania
cywilnego (Dz. U. Nr 22, poz. 269),

10) ustawà z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z za-
granicà towarami, technologiami i us∏ugami o zna-
czeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa,
a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju
i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 119, poz. 1250), 

11) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

12) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
— Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.  z 2001 r.
Nr 12, poz. 92),

13) ustawà z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agen-
cji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy
— Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób za-
kaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´-
sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o admi-
nistrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏u-
gami (Dz. U. Nr 29, poz. 320),

14) ustawà z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowa-
dzenia w niektórych paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej wspólnej waluty euro (Dz. U.
Nr 63, poz. 640)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 
1) art. 294—296 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko-

deks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117), które stanowià:
„Art. 294. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. —

Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995 r.
Nr 119, poz. 575) po art. 11 dodaje si´
art. 11a w brzmieniu: 
«Art. 11a. 1. Przewoênik wykonujàcy re-

gularne przewozy mi´dzy-
narodowe w transporcie
kolejowym lub drogowym
jest obowiàzany do uzgad-
niania z w∏aÊciwym miej-
scowo organem celnym
rozk∏adów jazdy Êrodków
przewozowych, a zw∏aszcza
czasu i miejsca przekrocze-
nia przez te Êrodki granicy
paƒstwowej oraz czasu ich
postoju w przejÊciach gra-
nicznych.

2. W mi´dzynarodowym tran-
sporcie lotniczym i mi´dzy-
narodowej ˝egludze Êródlà-
dowej obowiàzek, o którym
mowa w ust. 1, cià˝y na pod-
miotach zarzàdzajàcych por-
tami lotniczymi lub granicz-
nymi przejÊciami rzecznymi.

3. W mi´dzynarodowym tran-
sporcie lotniczym, mi´dzy-
narodowej ˝egludze Êródlà-
dowej oraz mi´dzynarodo-
wym transporcie kolejo-
wym podmioty wymienio-
ne w ust. 1 i 2 obowiàzane
sà do niezw∏ocznego po-
wiadomienia w∏aÊciwych
miejscowo organów cel-
nych o wszystkich wypad-
kach przekraczania granicy
przez Êrodki przewozowe
poza rozk∏adem jazdy.»

Art. 295. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r.
o dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149,
Nr 34, poz.198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r.
Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73,
poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106,
poz. 457, Nr 107, poz. 460 i Nr 141,
poz. 700, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47,
poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60,
poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446,
Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713,
z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199
oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44) w art. 11
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:  
1) w ust. 1 w pkt 15 kropk´ zast´puje si´

przecinkiem i dodaje si´ pkt 16
w brzmieniu:
«16) prowadzenia agencji celnej.»;

2) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8 w brzmie-
niu:
«8. Zasady udzielania koncesji, o któ-

rej mowa w ust. 1 pkt 16, okreÊlajà
przepisy prawa celnego.»

Art. 296. W ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o zmia-
nie ustawy o zobowiàzaniach podatko-
wych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 357) w art. 2
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
«2) po art. 48 dodaje si´ art. 481

w brzmieniu:
„Art. 481. Zakres oraz zasady udziela-

nia informacji przez banki
organom podatkowym, or-
ganom kontroli skarbowej
lub organom celnym regu-
lujà odr´bne przepisy.”»”;

2) art. 3 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o zmianie usta-
wy — Kodeks celny oraz o zmianie ustawy — Pra-
wo celne (Dz. U. Nr 64, poz. 407 i Nr 157, poz. 1026),
który stanowi:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia.”;
3) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy

wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sà-
dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:
„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
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wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

4) art. 57 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o admini-
strowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏uga-
mi (Dz. U. Nr 157, poz. 1026 i z 2000 r. Nr 119,
poz. 1250), który stanowi:
„Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1998 r. ”;
5) art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie

ustawy — Kodeks celny (Dz. U. Nr 160, poz. 1084),
który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia

1998 r.”;
6) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-

których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr  106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1
i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36
oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

7) art. 32 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. — Prawo de-
wizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063), który stanowi:
„Art. 32. Ustawa  wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 30, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.”;

8) art. 2—4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmia-
nie ustawy — Kodeks celny (Dz. U. Nr 40, poz. 402),
które stanowià:
„Art. 2. 1. Osoby, które w dniu wejÊcia w ˝ycie Ko-

deksu celnego  posiada∏y uprawnienia
do wykonywania czynnoÊci agenta cel-
nego, mogà wystàpiç do Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Ce∏ z wnioskiem o wpis na
list´ agentów celnych, je˝eli:
1) spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 257

§ 1 pkt 1—3 i pkt 5—7 Kodeksu celnego, 
2) w okresie ostatnich 2 lat przed dniem

wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
przez co najmniej 6 miesi´cy wykony-
wa∏y czynnoÊci agenta celnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powi-
nien byç z∏o˝ony najpóêniej w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

3. W wypadku niez∏o˝enia wniosku o wpis
na list´ agentów celnych w terminie,
o którym mowa w ust. 2, lub wydania de-
cyzji odmownej w sprawie wpisu na t´ li-
st´ z powodu niespe∏nienia warunków
okreÊlonych w ust. 1 osoba, o której mo-
wa w ust. 1, traci uprawnienia do wyko-
nywania czynnoÊci agenta celnego.

Art. 3. Akty wykonawcze wydane na podstawie
dotychczasowych upowa˝nieƒ zawartych

w przepisach, o których mowa w art. 1, za-
chowujà moc do czasu wydania nowych
aktów wykonawczych.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 97 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Cel-
nej (Dz. U. Nr 72, poz. 802), który stanowi:
„Art. 97. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 44 ust. 2 i art. 49 ust. 2 i 3, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

10) art. 3 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie
ustawy — Kodeks celny oraz ustawy — Kodeks po-
st´powania cywilnego (Dz. U. Nr 22, poz. 269), któ-
re stanowià:
„Art. 3. W sprawach dotyczàcych przepadku towa-

rów, wszcz´tych i niezakoƒczonych decyzjà
ostatecznà, stosuje si´ przepisy niniejszej
ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 2 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 4, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 52 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa
paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowe-
go pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 119,  poz. 1250), który stano-
wi:
„Art. 52. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r., z wyjàtkiem:
1) art. 8 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie po

up∏ywie 3 lat od dnia og∏oszenia,
2) art. 9 ust. 4 pkt 1 i 4 i art. 10 ust. 1, któ-

re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.”;

12) art. 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie
niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawa-
nia aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), który stanowi:
„Art.79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-

si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów:
1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem

30 grudnia 2000 r.,
2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà

w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2001 r.”;
13) art. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia-

nie ustawy — Kodeks celny i ustawy o podatku od
towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 12, poz. 92), które stanowià:
„Art. 3. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone

przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy podlegajà rozpatrzeniu wed∏ug
przepisów dotychczasowych.

Art. 4. Pozostajà w mocy, do czasu  wydania no-
wych przepisów, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝
przez okres 12 miesi´cy od dnia og∏oszenia
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ustawy, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 57 § 3, art. 78, art. 105 § 9
i art. 136 Kodeksu celnego.”

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 57 i art. 2 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r., oraz art. 1 pkt 65
i art. 2 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.”;

14) art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie
ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworze-
niu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
ustawy — Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu cho-
rób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeê-
nych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej

i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicà
towarami i us∏ugami (Dz. U. Nr 29, poz. 320), któ-
ry stanowi:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia.”;
15) art. 9 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach

wprowadzenia w niektórych paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro
(Dz. U. Nr 63, poz. 640), który stanowi:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia

2002 r., z wyjàtkiem art. 8, który wchodzi
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia.”

Marsza∏ek Sejmu: M. P∏a˝yƒski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
29 czerwca 2001 r.  (poz. 802)

USTAWA

z dnia 9 stycznia 1997 r.

Kodeks celny.

TYTU¸ I

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb przywozu to-
warów na polski obszar celny oraz wywozu towarów
z polskiego obszaru celnego, zwiàzane z tym prawa
i obowiàzki osób oraz uprawnienia i obowiàzki orga-
nów celnych.

Art. 2. § 1. Wprowadzenie towaru na polski obszar
celny lub jego wyprowadzenie z polskiego obszaru cel-
nego nast´puje w chwili faktycznego przywozu towaru
na polski obszar celny lub jego faktycznego wywozu
z tego obszaru.

§ 2. Wprowadzenie towaru na polski obszar celny
lub jego wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego
powoduje z mocy prawa powstanie obowiàzków
i uprawnieƒ przewidzianych w przepisach prawa celne-
go, je˝eli przepisy prawa, w tym umowy mi´dzynaro-
dowe, nie stanowià inaczej.

§ 3.1) Do wprowadzania na polski obszar celny lub
wyprowadzania z polskiego obszaru celnego przed-
miotów, obj´tych z mocy odr´bnych przepisów ochro-
nà w∏asnoÊci intelektualnej, stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce towaru wprowadzanego lub wy-
prowadzanego z polskiego obszaru celnego.

§ 4. Zasady powstawania i wykonywania oraz wy-
gasania zobowiàzaƒ podatkowych, zwiàzanych z wpro-
wadzeniem towaru na polski obszar celny lub z jego
wyprowadzeniem z polskiego obszaru celnego, oraz
zakres praw i obowiàzków organów celnych w tych
sprawach regulujà odr´bne przepisy.

Art. 3. § 1. U˝yte w niniejszej ustawie okreÊlenia
oznaczajà:
1) dozór celny — wszelkie dzia∏ania podejmowane

przez organ celny w celu zapewnienia przestrzega-
nia przepisów prawa celnego oraz innych przepisów
majàcych zastosowanie do towarów przywo˝onych
na polski obszar celny lub z niego wywo˝onych,

2) d∏ug celny — powsta∏e z mocy prawa zobowiàzanie
do uiszczenia nale˝noÊci celnych przywozowych
(d∏ug celny w przywozie) lub nale˝noÊci celnych
wywozowych (d∏ug celny w wywozie) odnoszàce
si´ do towarów,

3) d∏u˝nik — ka˝dà osob´ zobowiàzanà do zap∏acenia
kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego, 

4) elementy kalkulacyjne — elementy s∏u˝àce do nali-
czania nale˝noÊci celnych przywozowych i nale˝-
noÊci celnych wywozowych odnoszàcych si´ do to-
waru,

5) kontrola celna — wykonywanie czynnoÊci w ramach
dozoru celnego, w szczególnoÊci takich jak: rewizja
celna towarów, nak∏adanie i sprawdzanie zamkni´ç
celnych, przeszukiwanie osób i pomieszczeƒ, kon-
wój celny, strze˝enie towarów, kontrola wymaga-
nych dokumentów i ich autentycznoÊci, kontrola in-
nych dokumentów i kontrola ksi´gowoÊci osób, za-
trzymywanie i kontrola Êrodków transportu, kontro-
la baga˝y i innych towarów przewo˝onych przez
osoby oraz innych podobnych czynnoÊci,

6) kontyngent taryfowy — wymagajàcà uzyskania po-
zwolenia okreÊlonà iloÊç lub wartoÊç towarów, dla
których Rada Ministrów ustali∏a obni˝one stawki
celne,

7) miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny
— inne ni˝ urzàd celny miejsce, w którym mogà
byç dokonywane czynnoÊci przewidziane w przepi-
sach prawa celnego,

8) nale˝noÊci celne przywozowe — c∏a i inne op∏aty
zwiàzane z przywozem towarów,

——————
1) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny i usta-
wy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzo-
wym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 12, poz. 92), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 19 marca 2001 r.
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9) nale˝noÊci celne wywozowe — c∏a i inne op∏aty
zwiàzane z wywozem towarów,

10) osoba:
a) osob´ fizycznà,
b) osob´ prawnà,
c) jednostk´ organizacyjnà niemajàcà osobowoÊci

prawnej,
11) osoba krajowa:

a) osob´ fizycznà majàcà miejsce zamieszkania
w kraju,

b) osob´ prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nie-
majàcà osobowoÊci prawnej, majàcà siedzib´
g∏ównà w kraju,

c)2) inna ni˝ okreÊlona w lit. a) i b) osoba, która na
podstawie odr´bnych przepisów jest uprawnio-
na do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
w kraju i posiada siedzib´ w kraju,

12) plafon taryfowy — okreÊlonà iloÊç lub wartoÊç to-
warów w przywozie na polski obszar celny lub
w ich wywozie poza polski obszar celny, dla któ-
rych Rada Ministrów ustali∏a obni˝one stawki cel-
ne; okreÊlona iloÊç lub wartoÊç towarów mo˝e byç
realizowana, a nawet przekroczona przed termi-
nem zamkni´cia (zamkni´cie plafonu),

12a)3) podró˝ny — ka˝dà osob´ fizycznà:
a) majàcà miejsce zamieszkania na polskim obsza-

rze celnym, opuszczajàcà ten obszar czasowo al-
bo powracajàcà na ten obszar po czasowym po-
bycie za granicà,

b) niemajàcà miejsca zamieszkania na polskim ob-
szarze celnym, przybywajàcà czasowo na polski
obszar celny lub opuszczajàcà polski obszar cel-
ny po czasowym pobycie,

13) polski obszar celny — terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

14) przedstawienie towarów organowi celnemu — za-
wiadomienie organu celnego przez osob´, dokona-
ne w wymaganej formie, o dostarczeniu towarów
do urz´du celnego albo miejsca wyznaczonego lub
uznanego przez organ celny,

15) rewizja celna — ustalenie rodzaju, iloÊci, stanu to-
waru oraz, w razie potrzeby, ocena wartoÊci celnej
towaru,

16) status celny — okreÊlenie towaru jako towaru kra-
jowego lub niekrajowego,

17) Êrodki polityki handlowej — ustanowione w ra-
mach polityki gospodarczej paƒstwa pozataryfowe
Êrodki, takie jak ograniczenia iloÊciowe i zakazy do-
tyczàce przywozu i wywozu oraz Êrodki ochrony
rynku okreÊlone w odr´bnych ustawach,

18) towary krajowe:
a) towary ca∏kowicie uzyskane lub wyprodukowa-

ne na polskim obszarze celnym, zgodnie z wa-

runkami okreÊlonymi w art. 16, bez udzia∏u to-
warów przywiezionych spoza polskiego obszaru
celnego,

b) towary przywiezione spoza polskiego obszaru
celnego i dopuszczone do obrotu,

c) towary uzyskane lub wyprodukowane na pol-
skim obszarze celnym z towarów okreÊlonych
w lit. b) lub z towarów okreÊlonych w lit. a) i b);

towary krajowe tracà swój status celny z chwilà
opuszczenia polskiego obszaru celnego, z zastrze-
˝eniem przepisu art. 88,

19) towary niekrajowe — inne ni˝ okreÊlone w pkt 18,
20) uprawniony do korzystania z procedury celnej —

osob´, na rzecz której zosta∏o dokonane zg∏oszenie
celne, albo osob´, na którà zosta∏y przeniesione
prawa i obowiàzki zwiàzane z procedurà celnà, o ile
jest to zgodne z przepisami prawa,

21) urzàd celny — jednostk´ organizacyjnà administra-
cji celnej, w której mogà zostaç dokonane czynno-
Êci przewidziane w przepisach prawa celnego,

22) zamkni´cia celne — plomby, piecz´cie lub inne zna-
ki urz´dowe nak∏adane przez polski organ celny lub
inne upowa˝nione do tego polskie jednostki orga-
nizacyjne na towary, pomieszczenia, sk∏ady celne,
magazyny celne, Êrodki przewozowe lub ich cz´Êci,
a tak˝e nak∏adane przez organy celne paƒstw ob-
cych lub przez osoby upowa˝nione przez te organy
na towary, Êrodki przewozowe lub ich cz´Êci,

23) zg∏aszajàcy — osob´, która dokonuje zg∏oszenia
celnego we w∏asnym imieniu na swojà rzecz, we
w∏asnym imieniu na cudzà rzecz, albo osob´,
w której imieniu dokonuje si´ zg∏oszenia celnego,

24) zg∏oszenie celne — czynnoÊç, poprzez którà osoba
wyra˝a, w wymaganej formie i w okreÊlony sposób,
zamiar obj´cia towaru okreÊlonà procedurà celnà,

25) zwolnienie towarów — czynnoÊç organu celnego
umo˝liwiajàcà u˝ycie towarów w celach okreÊlo-
nych przez procedur´ celnà, jakà zosta∏y obj´te.

§ 2. Przeznaczenie celne to:
1) obj´cie towaru procedurà celnà,
2) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celne-

go lub do sk∏adu wolnoc∏owego,
3) powrotny wywóz towaru poza polski obszar celny,
4) zniszczenie towaru,
5) zrzeczenie si´ towaru na rzecz Skarbu Paƒstwa.

§ 3. Procedura celna to sposób post´powania obej-
mujàcy:
1) dopuszczenie do obrotu,
2) tranzyt,
3) sk∏ad celny,
4) uszlachetnianie czynne,
5) przetwarzanie pod kontrolà celnà,
6) odpraw´ czasowà,
7) uszlachetnianie bierne,
8) wywóz.

——————
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 26 ustawy z dnia 18

grudnia 1998 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz.
1063), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 stycznia 1999 r. 

3) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 1. 
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Art. 4. § 1.4) Ka˝da osoba zamierzajàca faktycznie
dokonaç przywozu lub wywozu mo˝e uzyskaç od orga-
nu celnego informacj´ o stosowaniu przepisów prawa
celnego.

§ 2.5) Informacje udzielane sà bezp∏atnie, jednak˝e
koszty poniesione przez organ celny, zwiàzane z anali-
zami lub ekspertyzami, opiniami bieg∏ych, a tak˝e prze-
chowywaniem, dozorowaniem, ubezpieczeniem,
zniszczeniem oraz z odes∏aniem towarów do wniosko-
dawcy podlegajà zwrotowi przez wnioskodawc´.

§ 3.5) W odniesieniu do kosztów, o których mowa
w § 2, organ celny b´dzie bra∏ pod uwag´ celowoÊç
i zasadnoÊç ich poniesienia, a w szczególnoÊci zapew-
ni, aby nie odbiega∏y one ra˝àco od Êrednich kosztów
wyst´pujàcych z tytu∏u dokonywania takich czynnoÊci
na polskim obszarze celnym.

Art. 41.6) § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych dà˝y do zapewnienia jednolitego stoso-
wania prawa celnego przez organy celne, dokonujàc
w szczególnoÊci jego urz´dowej interpretacji, przy
uwzgl´dnieniu orzecznictwa sàdów oraz Trybuna∏u
Konstytucyjnego.

§ 2. W razie stwierdzenia rozbie˝noÊci w orzecznic-
twie minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych zawiadamia o tym w∏aÊciwy sàd lub organ mogà-
cy zastosowaç Êrodki s∏u˝àce usuni´ciu rozbie˝noÊci.

§ 3. Interpretacje, o których mowa w § 1, sà za-
mieszczane w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Fi-
nansów.

§ 4. Zastosowanie si´ przez osob´ do urz´dowej in-
terpretacji prawa celnego, o której mowa w § 1, nie mo-
˝e jej szkodziç.

Art. 5. § 1. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ wydaje
w formie decyzji, na pisemny wniosek osoby, wià˝àcà
informacj´ taryfowà dotyczàcà klasyfikacji towaru we-
d∏ug kodu taryfy celnej.

§ 2. Decyzja, o której mowa w § 1, wià˝e organy cel-
ne oraz osob´, której udzielono tej informacji. Wià˝àcà
informacj´ taryfowà stosuje si´ do towarów, wobec
których formalnoÊci celne zosta∏y dokonane po dniu,
w którym informacja ta zosta∏a udzielona.

§ 3. Przedmiotem wià˝àcej informacji taryfowej jest
klasyfikacja towarów wed∏ug nomenklatury towarowej
taryfy celnej.

§ 4. Osoba, której udzielono informacji, o której
mowa w § 1, powinna udowodniç, ˝e towar zg∏oszony
jest takim samym towarem jak opisany w informacji.

§ 5. Wià˝àca informacja taryfowa jest wa˝na przez
6 lat od daty wydania.

§ 6. Wià˝àca informacja taryfowa jest niewa˝na, je-
˝eli zosta∏a wydana na podstawie nieprawdziwych do-
kumentów lub nieprawid∏owych bàdê niekompletnych
danych przedstawionych przez wnioskodawc´.

§ 7. Wià˝àca informacja taryfowa traci wa˝noÊç,
gdy:
1) w wyniku zmiany przepisów staje si´ sprzeczna

z prawem; datà, z którà wià˝àca informacja taryfo-
wa traci wa˝noÊç, jest dzieƒ wejÊcia w ˝ycie tych
przepisów,

2) staje si´ niezgodna z interpretacjà przepisów taryfy
celnej przez zmiany wyjaÊnieƒ do nomenklatury to-
warowej taryfy celnej bàdê przez wydanie opinii
dotyczàcych klasyfikacji przez Âwiatowà Organiza-
cj´ Celnà lub przez zmian´ Not wyjaÊniajàcych do
nomenklatury Zharmonizowanego systemu ozna-
czania i kodowania towarów, przyj´tego przez
Âwiatowà Organizacj´ Celnà, bàdê przez zmian´
Not wyjaÊniajàcych do Nomenklatury Scalonej
Unii Europejskiej; datà, z którà wià˝àca informacja
taryfowa traci wa˝noÊç, jest data publikacji wymie-
nionych zmian i opinii,

3) wydana zosta∏a wskutek b∏´du lub jest sprzeczna
z prawem; datà, z którà informacja taryfowa traci
wa˝noÊç, jest data powiadomienia osoby, której tej
informacji udzielono.

§ 8. W wypadku gdy wià˝àca informacja taryfowa
utraci∏a wa˝noÊç na podstawie § 7 pkt 2 lub pkt 3, oso-
ba, której udzielono tej informacji, mo˝e korzystaç
z niej dalej przez okres 6 miesi´cy od publikacji lub po-
wiadomienia, je˝eli zawar∏a na podstawie wià˝àcej in-
formacji taryfowej, przed datà publikacji lub powiado-
mienia, wià˝àce umowy kupna lub sprzeda˝y towarów.

§ 9. Osoba, której udzielono wià˝àcej informacji ta-
ryfowej, mo˝e jà wykorzystaç w okolicznoÊciach okre-
Êlonych w § 8 jedynie do celów:
1) okreÊlania nale˝noÊci celnych przywozowych lub

celnych wywozowych,
2) obliczania zwrotów nale˝noÊci celnych przywozo-

wych przy wywozie,
3) uwzgl´dnienia Êwiadectwa potwierdzajàcego po-

chodzenie towaru, o ile Êwiadectwo to zosta∏o wy-
dane na podstawie wymienionej informacji.

§ 10.7) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we warunki wydawania wià˝àcej informacji taryfowej,
wzór wniosku o udzielenie wià˝àcej informacji taryfo-
wej i niezb´dne dokumenty, które nale˝y do niego do-
∏àczyç, a tak˝e wzór formularza wià˝àcej informacji ta-
ryfowej. OkreÊlajàc warunki wydawania wià˝àcej infor-
macji taryfowej  minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli tak˝e termin rozpatrzenia wniosku,
sposób post´powania z informacjami poufnymi i prób-
kami towarów oraz sposób rozliczenia kosztów badaƒ——————

4) Oznaczenie § 1 wprowadzone przez art. 1 pkt 3 lit. a) usta-
wy, o której mowa w przypisie 1. 

5) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1. 

6) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 1.

——————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10

kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny (Dz. U.
Nr 40, poz. 402), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 maja
1999 r. 
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i analiz przeprowadzanych w celu wydania wià˝àcej in-
formacji taryfowej.

Art. 51. 8) § 1. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ wydaje
w formie decyzji, na pisemny wniosek osoby, wià˝àcà
informacj´ o pochodzeniu towaru.

§ 2. Wià˝àca informacja o pochodzeniu towaru do-
tyczy towaru klasyfikowanego wed∏ug jednego kodu
taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia.

§ 3. Decyzja, o której mowa w § 1, wià˝e organy cel-
ne wobec osoby, której udzielono informacji w zakre-
sie okreÊlenia pochodzenia towaru.

§ 4. Wià˝àca informacja o pochodzeniu towaru nie
zast´puje dokumentów potwierdzajàcych pochodze-
nie towarów.

§ 5. Wià˝àcà informacj´ o pochodzeniu towaru sto-
suje si´ do towarów, wobec których formalnoÊci celne
zosta∏y dokonane po dniu, w którym informacja zosta-
∏a udzielona.

§ 6. Organ celny mo˝e za˝àdaç, aby osoba, której
udzielono wià˝àcej informacji o pochodzeniu, wykaza-
∏a, ˝e towar i okolicznoÊci istotne dla uzyskania pocho-
dzenia sà takie same, jak opisane w informacji.

§ 7. Wià˝àca informacja o pochodzeniu towaru jest
wa˝na przez okres 3 lat od daty jej wydania.

§ 8. Wià˝àca informacja o pochodzeniu towaru jest
niewa˝na, je˝eli zosta∏a wydana na podstawie nie-
prawdziwych dokumentów lub nieprawid∏owych bàdê
niekompletnych danych przedstawionych przez wnio-
skodawc´.

§ 9. Wià˝àca informacja o pochodzeniu towaru tra-
ci wa˝noÊç, gdy:
1) w wyniku zmiany przepisów staje si´ sprzeczna

z prawem; datà, z którà wià˝àca informacja o po-
chodzeniu towaru traci wa˝noÊç, jest dzieƒ wejÊcia
w ˝ycie tych przepisów,

2) staje si´ niezgodna z interpretacjà regu∏ pochodze-
nia towarów poprzez zmiany wyjaÊnieƒ do regu∏
pochodzenia towarów, wynikajàcych w szczegól-
noÊci z postanowieƒ Porozumienia w sprawie re-
gu∏ pochodzenia, stanowiàcego za∏àcznik do Poro-
zumienia ustanawiajàcego Âwiatowà Organizacj´
Handlu (WTO) oraz interpretacji tego Porozumie-
nia; datà, z którà wià˝àca informacja o pochodze-
niu towaru traci wa˝noÊç, jest data wejÊcia w ˝ycie
zmian wyjaÊnieƒ do regu∏ pochodzenia towarów,

3) wydana zosta∏a wskutek b∏´du lub jest sprzeczna
z prawem; datà, z którà wià˝àca informacja o po-
chodzeniu towaru traci wa˝noÊç, jest data powia-
domienia osoby, której tej informacji udzielono.

§ 10. W wypadku gdy wià˝àca informacja o pocho-
dzeniu towaru utraci∏a wa˝noÊç na podstawie § 9 pkt 2
lub 3, osoba, której udzielono tej informacji, mo˝e ko-
rzystaç z niej dalej przez okres szeÊciu miesi´cy od da-
ty, o której mowa w § 9 pkt 2 lub 3, je˝eli zawar∏a na

podstawie informacji o pochodzeniu towaru, przed tà
datà, umow´ dotyczàcà kupna lub sprzeda˝y towarów.

§ 11. Osoba, której udzielono wià˝àcej informacji
o pochodzeniu towaru, mo˝e jà wykorzystaç, w sytu-
acjach okreÊlonych w § 10, jedynie do celów:

1) okreÊlania nale˝noÊci celnych przywozowych lub
celnych wywozowych,

2) obliczania kwoty nale˝noÊci celnych przywozo-
wych podlegajàcych zwrotowi,

3) uwzgl´dnienia Êwiadectwa potwierdzajàcego po-
chodzenie towaru, o ile Êwiadectwo to zosta∏o wy-
dane na podstawie tej informacji.

§ 12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki wydawania wià˝àcej informacji o pochodze-
niu towaru, wzór wniosku o udzielenie wià˝àcej infor-
macji o pochodzeniu towaru i niezb´dne dokumenty,
które nale˝y do niego do∏àczyç, a tak˝e wzór formula-
rza wià˝àcej informacji o pochodzeniu towaru. Okre-
Êlajàc warunki wydania wià˝àcej informacji o pocho-
dzeniu towaru, minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli tak˝e termin rozpatrzenia wniosku
oraz sposób post´powania z informacjami poufnymi.

Art. 6. § 1. Organ celny mo˝e wykonywaç wszelkie
czynnoÊci kontroli celnej, które uzna za stosowne we-
d∏ug przepisów prawa celnego, w ka˝dym miejscu
znajdujàcym si´ na polskim obszarze celnym lub — je-
˝eli umowy mi´dzynarodowe tak stanowià — poza pol-
skim obszarem celnym.

§ 2. Organ celny mo˝e w ka˝dym czasie podejmo-
waç czynnoÊci z zakresu kontroli celnej wobec towaru
znajdujàcego si´ na polskim obszarze celnym w celu
ustalenia, czy towar zosta∏ wprowadzony na polski ob-
szar celny zgodnie z przepisami prawa.

§ 3. Rewizji celnej nie podlegajà:

1) na zasadzie wzajemnoÊci:
a) towary przeznaczone dla obcych przedstawi-

cielstw dyplomatycznych, urz´dów konsular-
nych oraz misji specjalnych w Rzeczypospolitej
Polskiej, a tak˝e organizacji mi´dzynarodowych
majàcych siedziby lub placówki w Rzeczypospo-
litej Polskiej,

b) towary przeznaczone dla osób korzystajàcych
z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych,

c) opatrzone piecz´cià przesy∏ki urz´dowe przesy-
∏ane do obcych przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urz´dów konsularnych i misji specjalnych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz opatrzone pie-
cz´cià przesy∏ki przez nie wysy∏ane,

2) opatrzone piecz´cià przesy∏ki urz´dowe przesy∏ane
mi´dzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rze-
czypospolitej Polskiej a polskimi przedstawiciel-
stwami dyplomatycznymi, urz´dami konsularnymi
i misjami specjalnymi za granicà.

§ 4. (skreÊlony).9)

——————
8) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
——————
9) Przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 7. 
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§ 5.10) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej i ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób i wa-
runki wykonywania kontroli celnej oraz nadawania
przeznaczenia celnego okr´tom wojennym i wojsko-
wym statkom powietrznym oraz wyposa˝eniu i sprz´-
towi jednostek wojskowych, a tak˝e wyposa˝eniu
i sprz´towi jednostek organizacyjnych resortu spraw
wewn´trznych i administracji.

§ 6.11) Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ mo˝e okreÊliç,
w drodze zarzàdzenia, wzory piecz´ci, zamkni´ç cel-
nych, stempli i innych znaków stosowanych przy wy-
konywaniu kontroli celnej.

§ 7.12) Minister w∏aÊciwy  do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy sposób prowadzenia kontroli celnej ba-
ga˝u przewo˝onego drogà morskà lub powietrznà,
z uwzgl´dnieniem rodzaju baga˝u kontrolowanego
oraz wskazania miejsc w∏aÊciwych do prowadzenia
kontroli.

Art. 7. § 1. Ka˝da osoba poÊrednio lub bezpoÊred-
nio uczestniczàca w czynnoÊciach zwiàzanych z wy-
mianà towarowà jest zobowiàzana do dostarczenia or-
ganowi celnemu, na jego ˝àdanie, w ustalonych termi-
nach, dokumentów i informacji majàcych znaczenie
dla kontroli celnej, w jakiejkolwiek formie, jak równie˝
do udzielenia niezb´dnej pomocy.

§ 2. Na ̋ àdanie Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏ ban-
ki sà zobowiàzane udzielaç informacji o obrotach i sta-
nach na rachunkach bankowych w zwiàzku z toczàcym
si´ post´powaniem w sprawie o przest´pstwo skarbo-
we:13)

1) przeciwko posiadaczowi rachunku b´dàcemu oso-
bà fizycznà lub

2) o przest´pstwo pope∏nione w zakresie dzia∏alnoÊci
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niema-
jàcej osobowoÊci prawnej, która to osoba lub jed-
nostka jest posiadaczem rachunku.

§ 3. ̊ àdanie, o którym mowa w § 2, powinno zawie-
raç oznaczenie posiadacza rachunku oraz okresu obj´-
tego informacjà.

§ 4.14) Organy celne w zakresie niezb´dnym do wy-
konywania ich zadaƒ zbierajà i przetwarzajà informacje
uzyskane w trybie okreÊlonym w § 1 oraz dane osobo-
we wynikajàce ze zg∏oszeƒ celnych i wydawanych
orzeczeƒ.

Art. 8. Ka˝da informacja o charakterze poufnym
jest chroniona tajemnicà s∏u˝bowà i nie mo˝e byç roz-
powszechniana przez organ celny bez wyraênego po-
zwolenia osoby lub urz´du, który jej udzieli∏; przekazy-
wanie informacji jest dozwolone w wypadku, gdy or-
gan celny jest do tego zobowiàzany lub upowa˝niony
zgodnie z obowiàzujàcymi ustawami.

Art. 9. § 1. Nielegalnym wprowadzeniem towaru
jest wprowadzenie dokonane z naruszeniem przepi-
sów art. 35 § 2, art. 36, art. 37, art. 39 i art. 180 § 2.

§ 2. Je˝eli w trakcie kontroli celnej nie mo˝na usta-
liç, ̋ e wprowadzonym na polski obszar celny towarom,
których rodzaj i iloÊç wskazujà na przeznaczenie do
dzia∏alnoÊci gospodarczej, zosta∏o nadane przeznacze-
nie celne zgodnie z przepisami prawa celnego, uwa˝a
si´, ˝e towary te zosta∏y nielegalnie wprowadzone na
polski obszar celny.

Art. 10. Osoby posiadajàce dokumenty majàce zna-
czenie dla kontroli celnej powinny je przechowywaç
przez 5 lat i udost´pniaç na ka˝de ˝àdanie organu cel-
nego. Termin ten rozpoczyna swój bieg z up∏ywem
ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym:

1) zosta∏o przyj´te zg∏oszenie celne o dopuszczenie do
obrotu, je˝eli chodzi o towary dopuszczone do ob-
rotu w innych wypadkach ni˝ okreÊlone w pkt 2, lub
zosta∏o przyj´te zg∏oszenie celne do wywozu,

2) przestajà byç pod dozorem celnym towary dopusz-
czone do obrotu w zwiàzku z zastosowaniem zero-
wej lub obni˝onej stawki ze wzgl´du na przezna-
czenie albo podlegajàce zwolnieniu od nale˝noÊci
celnych przywozowych ze wzgl´du na przeznacze-
nie,

3) zostaje zakoƒczona odpowiednia procedura celna,
je˝eli chodzi o towary obj´te innà procedurà celnà
ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2,

4) towary zosta∏y wyprowadzone z wolnego obszaru
celnego.

Art. 11. Terminy okreÊlone w przepisach prawa cel-
nego nie podlegajà przed∏u˝eniu, odroczeniu lub przy-
wróceniu poza wypadkami ustanowionymi w przepi-
sach tego prawa.

Art. 12. § 1. W uzasadnionych wypadkach organy
celne prowadzà ewidencj´ towarów, którym nadano
przeznaczenie celne.

§ 2. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ okreÊli, w drodze
zarzàdzenia:

1) wypadki, sposób i tryb prowadzenia przez urz´dy
celne ewidencji towarów, którym nadano przezna-
czenie celne,

2) wzory rejestrów, ksiàg, innych dokumentów ewi-
dencyjnych oraz wzory formularzy u˝ywanych
w toku sprawowania dozoru celnego i kontroli cel-
nej.

3) (skreÊlony).15)

——————
10) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 7. 
12) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 7. 
13) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7

ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
14) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 7.
——————
15) Przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 7. 
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§ 3.16) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje do-
kumentów majàcych znaczenie dla kontroli celnej,
a tak˝e osoby zobowiàzane do ich przechowywania.

TYTU¸ II

ELEMENTY KALKULACYJNE

DZIA¸ I

Taryfa celna, inne Êrodki taryfowe i klasyfi-
kacja towarów

Art. 13. § 1. C∏a okreÊlane sà na podstawie taryfy
celnej lub innych Êrodków taryfowych.

§ 2. Ârodki polityki handlowej oraz Êrodki, o których
mowa w art. 14, stosuje si´ zgodnie z klasyfikacjà no-
menklatury towarowej taryfy celnej.

§ 3. Taryfa celna obejmuje:

1) Polskà Scalonà Nomenklatur´ Towarowà Handlu
Zagranicznego PCN (nomenklatura towarowa),

2) stawki celne, sposób, warunki i zakres ich stosowa-
nia, 

3) jednostki miar,

4) obni˝one stawki celne okreÊlone w umowach za-
wartych przez Rzeczpospolità Polskà z niektórymi
krajami lub grupami krajów,

5) preferencyjne stawki celne przyj´te jednostronnie
przez Rzeczpospolità Polskà w odniesieniu do nie-
których krajów, grup krajów lub regionów,

6)17) op∏aty rolne i inne nale˝noÊci przywozowe usta-
nowione w ramach polityki rolnej lub na podstawie
odr´bnych przepisów majàcych zastosowanie do
niektórych towarów uzyskiwanych w drodze prze-
twórstwa produktów rolnych.

§ 4.18) Stawki celne, o których mowa w § 3 pkt 4
i pkt 5, sà stosowane na wniosek zg∏aszajàcego, o ile to-
wary, do których si´ to odnosi, spe∏niajà warunki do ich
zastosowania. Zastosowanie tych stawek oraz stawek,
o których mowa w § 3 pkt 2, mo˝e nastàpiç retrospek-
tywnie, o ile zostanà spe∏nione warunki okreÊlone prze-
pisami prawa, w tym umowami mi´dzynarodowymi.

§ 5. Klasyfikacj´ towarów w taryfie celnej okreÊla
kod taryfy celnej.

§ 6. Rada Ministrów ustanawia, w drodze rozporzà-
dzenia, taryf´ celnà.

§ 7.19) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych og∏asza, w drodze rozporzàdzenia, wyjaÊnie-

nia do taryfy celnej, zapewniajàce jednolità i w∏aÊciwà
interpretacj´ Zharmonizowanego Systemu Oznacza-
nia i Kodowania Towarów, Scalonej Nomenklatury
oraz Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Han-
dlu Zagranicznego.

Art. 14. § 1. Towary mogà podlegaç innym Êrod-
kom taryfowym ze wzgl´du na ich w∏aÊciwoÊci, prze-
znaczenie lub w zwiàzku z zawartymi przez Rzeczpo-
spolità Polskà preferencyjnymi umowami mi´dzynaro-
dowymi.

§ 2. Ârodkami taryfowymi, o których mowa w § 1,
sà: zawieszenie w ca∏oÊci lub w cz´Êci poboru ce∏, kon-
tyngenty taryfowe i plafony taryfowe.

§ 3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, ze
wzgl´du na w∏aÊciwoÊci towarów, ze wzgl´du na ich
przeznaczenie lub w zwiàzku z zawartymi przez Rzecz-
pospolità Polskà preferencyjnymi umowami mi´dzy-
narodowymi z niektórymi krajami lub grupami krajów,
mo˝e: 

1) zawiesiç w ca∏oÊci lub w cz´Êci pobór ce∏,

2)20) ustanowiç kontyngent taryfowy, okreÊlajàc spo-
sób jego rozdysponowania, zgodnie z § 3a—3e,

3) ustanowiç plafon taryfowy.

§ 3a.21) Rozdysponowanie kontyngentu taryfowe-
go dokonywane jest, z zastrze˝eniem § 4, w nast´pujà-
cy sposób:

1) w proporcji do liczby osób sk∏adajàcych wnioski,

2) proporcjonalnie do wartoÊci obrotów zrealizowa-
nych przez osob´ wnioskujàcà,

3) wed∏ug kolejnoÊci z∏o˝enia kompletnych wnio-
sków.

§ 3b.21) Rozdysponowanie kontyngentu taryfowe-
go zgodnie z § 3a pkt 1 polega na wydaniu pozwolenia,
przy zachowaniu nast´pujàcych zasad:

1) rozpatruje si´ wnioski z∏o˝one w okresie 21 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia o ustanowie-
niu kontyngentu taryfowego,

2) kontyngent taryfowy rozdysponowywany jest, po
up∏ywie terminu okreÊlonego w pkt 1, proporcjo-
nalnie do liczby osób sk∏adajàcych wnioski,

3) wydane pozwolenie nie mo˝e przekraczaç wielko-
Êci wnioskowanych przez osob´,

4) okres wa˝noÊci pozwolenia wynosi 3 miesiàce, chy-
ba ˝e w pozwoleniu ustalono inny termin wa˝no-
Êci.

§ 3c.21) Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego
zgodnie z § 3a pkt 2 polega na wydaniu pozwolenia,
przy zachowaniu nast´pujàcych zasad:

1) rozpatruje si´ wnioski z∏o˝one w okresie 21 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia o ustanowie-
niu kontyngentu taryfowego,

——————
16) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 7. 
17) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
18) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w przypisie 7. 

——————
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
21) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
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2) kontyngent taryfowy rozdysponowywany jest, po
up∏ywie terminu okreÊlonego w pkt 1, proporcjo-
nalnie do sumy wartoÊci obrotów, za okres 12 mie-
si´cy poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku, towarem
obj´tym kontyngentem taryfowym, na jakà opie-
wajà wszystkie z∏o˝one wnioski,

3) wydane pozwolenie nie mo˝e przekraczaç wielko-
Êci wnioskowanych przez osob´,

4) je˝eli osoby sk∏adajàce wniosek, przed jego z∏o˝e-
niem, nie dokonywa∏y obrotu z zagranicà towarem
obj´tym kontyngentem taryfowym, kontyngent
mo˝e byç rozdysponowany na rzecz tych osób,
proporcjonalnie do ich liczby, ∏àcznie do wysokoÊci
15% wielkoÊci ustanowionego kontyngentu taryfo-
wego,

5) okres wa˝noÊci pozwolenia wynosi 3 miesiàce, chy-
ba ˝e w pozwoleniu ustalono inny termin wa˝no-
Êci.

§ 3d.21) Ponowne rozdysponowanie kontyngentu,
o którym mowa w § 3b i § 3c, nast´puje co 3 miesiàce
od daty jego wejÊcia w ˝ycie, chyba ˝e ze wzgl´du na
okres obowiàzywania kontyngentu taryfowego lub in-
teres gospodarczy Rada Ministrów, ustanawiajàc kon-
tyngent taryfowy, okreÊli inny termin.

§ 3e.21) Rozdysponowanie kontyngentu taryfowe-
go zgodnie z § 3a pkt 3 polega na wydaniu pozwolenia
na podstawie kompletnych wniosków, rozpatrywa-
nych zgodnie z kolejnoÊcià ich z∏o˝enia, i mo˝e nastà-
piç wy∏àcznie, je˝eli:

1) obowiàzek wprowadzenia kontyngentu taryfowego
wynika z zawartych przez Rzeczpospolità Polskà
preferencyjnych umów mi´dzynarodowych z nie-
którymi krajami lub grupami krajów,

2) przewidywane zapotrzebowanie osób wnioskujà-
cych o pozwolenie w ramach ustanowionego kon-
tyngentu taryfowego b´dzie ni˝sze ni˝ wielkoÊç
kontyngentu.

§ 4.22) Rada Ministrów w szczególnie uzasadnio-
nych wypadkach mo˝e okreÊliç inny, ni˝ wymienione
w § 3a, sposób rozdysponowania kontyngentu taryfo-
wego. Inny sposób rozdysponowania mo˝e byç usta-
nowiony, je˝eli:

1) jest stosowany w Unii Europejskiej przy rozdziale
kontyngentów,

2) wynika z umowy mi´dzynarodowej.

§ 4a.23) Rada Ministrów, ustanawiajàc kontyngent
taryfowy, o którym mowa w § 3 i 4, mo˝e okreÊliç mak-
symalnà iloÊç bàdê wartoÊç towaru, na jakà mo˝e byç
udzielone pozwolenie, zwanà „transzà”.

§ 5. Ârodki, o których mowa w § 2 i § 3, sà stosowa-
ne na wniosek zg∏aszajàcego, o ile towary, do których
si´ to odnosi, spe∏niajà warunki do ich stosowania. Za-
stosowanie tych Êrodków mo˝e nastàpiç retrospektyw-

nie, o ile zostanà spe∏nione warunki okreÊlone przepi-
sami prawa.

§ 6.24) W razie ustanowienia kontyngentu taryfowe-
go, o którym mowa w § 3 pkt 2, do obj´cia towaru pro-
cedurà celnà z zastosowaniem obni˝onych stawek wy-
magane jest pozwolenie ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki, z zastrze˝eniem § 6m.

§ 6a.25) Pozwolenie na przywóz towarów w ramach
kontyngentu taryfowego udzielane jest osobom, które
spe∏niajà nast´pujàce warunki:

1) sà osobami krajowymi w rozumieniu art. 3 § 1
pkt 11 lit. a) lub lit. b),

2) sà podatnikami podatku od towarów i us∏ug,

3) sà podmiotami, których dzia∏alnoÊcià kierujà oso-
by, które nie zosta∏y skazane prawomocnym wyro-
kiem za przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci
dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi i papie-
rami wartoÊciowymi, przest´pstwo gospodarcze
lub za przest´pstwo skarbowe,

4) nie zalegajà z c∏em, podatkami stanowiàcymi do-
chód bud˝etu paƒstwa ani sk∏adkami na ubezpie-
czenia spo∏eczne, a tak˝e nie jest wobec nich pro-
wadzone post´powanie egzekucyjne lub upad∏o-
Êciowe.

§ 6b.26) Do pozwoleƒ, o których mowa w § 6, stosu-
je si´ odpowiednio art. 2651 § 1.

§ 6c.26) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w drodze decyzji, wydaje i odmawia wydania pozwole-
nia, zmienia oraz cofa wydane pozwolenia.

§ 6d.26) Odmowa wydania pozwolenia nast´puje,
je˝eli wnioskodawca:

1) nie spe∏ni∏ wymogów okreÊlonych w § 6a i § 6j,

2) naruszy∏ w ciàgu 24 miesi´cy poprzedzajàcych z∏o-
˝enie wniosku warunki uprzednio wydanego po-
zwolenia.

§ 6e.26) Odmowa wydania pozwolenia nast´puje
w wypadku wczeÊniejszego rozdysponowania kontyn-
gentu.

——————
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
23) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. d) ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 

——————
24)  Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 9 lit. e) usta-

wy, o której mowa w przypisie 1, i przez art. 4 lit. a) usta-
wy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji
Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego,
ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, ustawy — Kodeks celny, ustawy o zwal-
czaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeê-
nych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy
o administrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏u-
gami (Dz. U. Nr 29, poz. 320), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
21 kwietnia 2001 r. 

25) Dodany przez art. 53 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ad-
ministrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami
(Dz. U. Nr 157, poz. 1026 i z 2000 r. Nr 119, poz. 1250), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r., i w brzmieniu
ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. f) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

26) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. g) ustawy, o której mowa
w przypisie 1. 
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§ 6f.26) Cofni´cie pozwolenia nast´puje, je˝eli na-
stàpi∏o naruszenie warunków, o których mowa w § 6a.

§ 6g.26) Pozwolenie wydaje si´ na czas okreÊlony.

§ 6h.26) Pozwolenie wydaje si´ na okreÊlonà iloÊç
lub wartoÊç towaru.

§ 6i.26) Wnioskodawcy mo˝e byç wydane jedno po-
zwolenie na dany towar, wa˝ne do czasu jego wykorzy-
stania lub up∏ywu terminu jego wa˝noÊci.

§ 6j.26) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz
towarów w ramach kontyngentu taryfowego,

2) wykaz dokumentów, które nale˝y do∏àczyç do wnio-
sku,

3) warunki wydania i wykorzystania pozwolenia,
w tym tryb sk∏adania sprawozdaƒ z wykorzystania
pozwoleƒ,

4) wzór tego pozwolenia,

5) sposób i tryb ewidencjonowania pozwoleƒ.

§ 6k.27) Rada Ministrów, ustanawiajàc kontyngent
taryfowy, mo˝e uzale˝niç wydanie pozwolenia, o któ-
rym mowa w § 6, od z∏o˝enia przez wnioskodawc´ kau-
cji w okreÊlonej wysokoÊci, z tym ̋ e nie mo˝e ona prze-
kraczaç 100% wartoÊci celnej towaru.

§ 6l.27) W razie wykorzystania udzielonego pozwo-
lenia w wysokoÊci mniejszej ni˝ 95% ogólnej iloÊci lub
wartoÊci towaru obj´tego pozwoleniem kaucja ulega
przepadkowi na rzecz Skarbu Paƒstwa.

§ 6∏.27) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
z zastrze˝eniem § 8a, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady i tryb pobierania kaucji, majàc na
wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii
Europejskiej.

§ 6m.27) W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych,
w rozumieniu przepisów o administrowaniu obrotem
z zagranicà towarami i us∏ugami oraz o obrocie spe-
cjalnym, pozwolenie, o którym mowa w § 6, wydaje
Prezes Agencji Rynku Rolnego.

§ 6n.27) Od decyzji, o której mowa w § 6m, przys∏u-
guje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw ryn-
ków rolnych.

§ 7.28) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo-
˝e ustaliç, w drodze rozporzàdzenia, tryb realizacji
ustanowionych plafonów taryfowych, z zastrze˝eniem
§ 8a.

§ 8.28) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki  mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, zamkni´cie pla-
fonu taryfowego, z zastrze˝eniem § 8a.

§ 8a.29) W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych,
w rozumieniu przepisów o administrowaniu obrotem
z zagranicà towarami i us∏ugami oraz o obrocie spe-
cjalnym, rozporzàdzenia, o których mowa w § 6∏, 7 i 8,
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wydaje w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rynków
rolnych.

§ 9. Od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w § 8, c∏a sà pobierane w wysokoÊci okre-
Êlonej w taryfie celnej.

DZIA¸ II

Pochodzenie towarów

Art. 15. § 1. Niepreferencyjne pochodzenie towa-
rów okreÊla si´ w celu:

1) stosowania taryfy celnej, z wyjàtkiem Êrodków wy-
mienionych w art. 13 § 3 pkt 4 i pkt 5,

2) stosowania Êrodków polityki handlowej ustano-
wionych w odr´bnych przepisach,

3) sporzàdzania i wydawania Êwiadectw potwierdza-
jàcych pochodzenie towarów.

§ 2. Regu∏y ustalania niepreferencyjnego pocho-
dzenia towarów okreÊlajà art. 16—19.

Art. 16. § 1. Towarami pochodzàcymi z danego kra-
ju sà towary ca∏kowicie tam uzyskane lub wyproduko-
wane.

§ 2. Towarami ca∏kowicie uzyskanymi lub wyprodu-
kowanymi w danym kraju sà:

1) produkty mineralne tam wydobyte,

2) roÊliny lub produkty roÊlinne tam zebrane,

3) ˝ywe zwierz´ta tam urodzone i wyhodowane,

4) produkty uzyskane od ˝ywych zwierzàt tam wyho-
dowanych,

5) produkty uzyskane przez polowanie lub rybo∏ów-
stwo na jego terytorium,

6) produkty rybo∏ówstwa morskiego i inne produkty wy-
dobyte z mórz znajdujàcych si´ poza morzami teryto-
rialnymi danego kraju, dokonywanego przez statki
w nim zarejestrowane i p∏ywajàce pod jego banderà,

7) towary wytworzone na pok∏adach statków prze-
twórni z produktów, o których mowa w pkt 6, po-
chodzàcych z tego kraju, o ile statki przetwórnie zo-
sta∏y zarejestrowane w danym kraju i p∏ywajà pod
jego banderà,

8) produkty wydobyte z dna morskiego i z wn´trza zie-
mi pod nim, znajdujàcym si´ poza morzami teryto-
rialnymi, o ile dany kraj ma prawa wy∏àcznoÊci do
eksploatacji dna lub wn´trza ziemi pod nim,

9) odpady i pozosta∏oÊci powsta∏e w danym kraju
w wyniku procesów produkcyjnych i towary zu˝y-
te, jeÊli nadajà si´ wy∏àcznie do odzyskiwania su-
rowców,

——————
27) Dodany przez  art. 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypi-

sie 24 jako druga.
28) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 9 lit. h) usta-

wy, o której mowa w przypisie 1, i przez art. 4 lit. c) usta-
wy wymienionej w przypisie 24 jako druga.

——————
29) Dodany przez art. 4 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie

24 jako druga.
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10) towary wytworzone w danym kraju wy∏àcznie z to-
warów, o których mowa w pkt 1—9, lub z ich po-
chodnych na dowolnym etapie przetworzenia.

§ 3. OkreÊlenie „kraj” w rozumieniu § 2 obejmuje
równie˝ morza terytorialne kraju.

Art. 17. Towar, w którego produkcj´ zaanga˝owany
jest wi´cej ni˝ jeden kraj, jest uznawany za pochodzà-
cy z kraju, w którym podlega∏ ostatniej istotnej, ekono-
micznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, któ-
re spowodowa∏y wytworzenie nowego produktu lub
stanowi∏y istotny etap wytwarzania w przedsi´bior-
stwie przystosowanym do tego celu.

Art. 18. Nie uznaje si´ towarów za pochodzàce
z kraju, w którym podlega∏y obróbce lub przetworzeniu
w rozumieniu art. 17, je˝eli z ustalonych faktów wyni-
ka, ˝e jedynym celem obróbki lub przetworzenia by∏o
obejÊcie przepisów dotyczàcych pochodzenia towa-
rów.

Art. 19. § 1. Ustalenie pochodzenia towarów, o któ-
rych mowa w art. 16 i art. 17, dokonywane jest przez or-
gan celny na podstawie dowodu pochodzenia towa-
rów.

§ 2. W wypadku wàtpliwoÊci co do pochodzenia to-
warów, organ celny mo˝e za˝àdaç dodatkowych dowo-
dów potwierdzajàcych pochodzenie towarów.

§ 3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) szczegó∏owe zasady i tryb ustalania pochodzenia
towarów, o których mowa w art. 17,

2) sposób dokumentowania pochodzenia towarów,
o których mowa w § 1 i § 2,

3) list´ towarów, których pochodzenie musi byç udo-
kumentowane Êwiadectwem pochodzenia.

Art. 20. § 1. Warunki uzyskiwania pochodzenia, ja-
kie powinny spe∏niaç towary, aby korzystaç ze Êrodków
wymienionych w art. 13 § 3 pkt 4 lub pkt 5, oraz sposo-
by jego dokumentowania okreÊlane sà wed∏ug regu∏
preferencyjnego pochodzenia towarów.

§ 2. W wypadku towarów obj´tych umowami,
o których mowa w art. 13 § 3 pkt 4, regu∏y, o których
mowa w § 1, okreÊlone sà w tych umowach.

§ 3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, regu∏y ustalania pochodzenia towarów, wobec
których b´dà stosowane stawki okreÊlane na podsta-
wie art. 13 § 3 pkt 5, oraz sposób jego dokumentowa-
nia.

Art. 201.30) § 1. Organ celny mo˝e udzieliç pozwole-
nia na stosowanie uproszczonego sposobu dokumen-
towania pochodzenia towarów osobom, które spe∏nia-
jà nast´pujàce warunki:

1) sà osobami krajowymi  w rozumieniu art. 3 § 1
pkt 11 lit. a) lub lit. b),

2)31) dokonujà wywozu towarów od co najmniej 1 ro-
ku,

3) sà podatnikami podatku od towarów i us∏ug,

4)32) sà podmiotami, których dzia∏alnoÊcià kierujà
osoby, które nie zosta∏y skazane prawomocnym
wyrokiem za przest´pstwo przeciwko wiarygodno-
Êci dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo gospo-
darcze lub za przest´pstwo skarbowe,

5) nie zalegajà z c∏em, podatkami stanowiàcymi do-
chód bud˝etu paƒstwa oraz sk∏adkami na ubezpie-
czenie spo∏eczne, a tak˝e nie jest wobec nich pro-
wadzone post´powanie egzekucyjne, upad∏oÊcio-
we, likwidacyjne lub uk∏adowe,

6) nie zosta∏o im cofni´te pozwolenie na stosowanie
uproszczonego sposobu dokumentowania pocho-
dzenia towarów, ze wzgl´du na naruszenie przez
nich przepisów prawa, w okresie ostatnich 333) lat.

§ 2. W uzasadnionych gospodarczo wypadkach or-
gan celny mo˝e udzieliç pozwolenia, o którym mowa
w § 1, osobom niespe∏niajàcym warunku, o którym
mowa w § 1 pkt 5.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb stosowania uprosz-
czonego sposobu dokumentowania pochodzenia to-
warów.

Art. 202.34) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych og∏asza, w drodze rozporzàdzenia, wyja-
Ênienia do regu∏ pochodzenia towarów, opierajàc si´
w szczególnoÊci na wyjaÊnieniach wynikajàcych z po-
stanowieƒ Porozumienia w sprawie regu∏ pochodzenia
towarów, stanowiàcego za∏àcznik do Porozumienia
ustanawiajàcego Âwiatowà Organizacj´ Handlu.

DZIA¸ III

WartoÊç celna towarów

Art. 21. WartoÊç celna towarów okreÊlana jest w ce-
lu ustalenia kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego oraz in-
nych nale˝noÊci pobieranych przez organ celny, jak
równie˝ stosowania Êrodków polityki handlowej.

Art. 22. § 1. U˝yte w niniejszym dziale okreÊlenia
oznaczajà:

1) wytworzenie — wyhodowanie, wyprodukowanie,
wydobycie,

2) towary identyczne — towary wytworzone w tym sa-
mym kraju, b´dàce takimi samymi pod ka˝dym

——————
30) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 7.

——————
31) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
32) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
33) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
34) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1. 
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wzgl´dem, w∏àczajàc cechy fizyczne i renom´, jakà
posiadajà; nieznaczne ró˝nice w wyglàdzie ze-
wn´trznym nie sà przeszkodà do uznania towarów
za identyczne, jeÊli odpowiadajà one pod innym
wzgl´dem niniejszej definicji,

3) towary podobne — towary wytworzone w tym sa-
mym kraju, które, nie b´dàc podobnymi pod ka˝-
dym wzgl´dem, posiadajà podobne cechy i sk∏ad
materia∏owy, co pozwala im pe∏niç te same funkcje
i byç towarami handlowo zamiennymi; jakoÊç to-
warów, znak towarowy i renoma, jakà posiadajà, sà
czynnikami, które nale˝y uwzgl´dniaç przy ustala-
niu podobieƒstwa towarów,

4) towary tego samego gatunku i rodzaju — towary
zawierajàce si´ w grupie lub zakresie towarów wy-
twarzanych przez jednà ga∏àê przemys∏u lub bran-
˝´ przemys∏owà i obejmujàce towary identyczne
lub podobne,

5) prowizja od zakupu — op∏at´ poniesionà przez ku-
pujàcego na rzecz jego agenta za us∏ug´ polegajà-
cà na reprezentowaniu go przy zakupie towarów,
dla których ustalana jest wartoÊç celna.

§ 2. Za osoby powiàzane ze sobà uznaje si´ osoby,
je˝eli:

1) jedna z osób jest urz´dnikiem, dyrektorem lub
cz∏onkiem organu zarzàdzajàcego bàdê kontrolne-
go drugiej lub

2) sà prawnie uznanymi wspólnikami w dzia∏alnoÊci
gospodarczej, lub

3) jedna z osób jest pracodawcà drugiej, lub

4) jedna z osób bezpoÊrednio lub poÊrednio dysponu-
je prawami g∏osu lub udzia∏em w kapitale zak∏ado-
wym albo akcyjnym wynoszàcym co najmniej 5%
wszystkich praw g∏osu lub co najmniej 5% kapita∏u
zak∏adowego albo akcyjnego drugiej osoby, lub

5) jedna z osób bezpoÊrednio lub poÊrednio kontrolu-
je drugà, lub

6) znajdujà si´ pod bezpoÊrednià lub poÊrednià kon-
trolà trzeciej osoby, lub

7) wspólnie kontrolujà, bezpoÊrednio lub poÊrednio,
trzecià osob´, lub

8) sà ma∏˝onkami, sà spokrewnione lub spowinowa-
cone do drugiego stopnia albo sà zwiàzane stosun-
kiem przysposobienia, lub

9) jedna z nich w dzia∏alnoÊci gospodarczej jest wy-
∏àcznym dystrybutorem lub wy∏àcznym koncesjo-
nariuszem drugiej osoby, jeÊli odpowiadajà kryte-
riom, o których mowa w pkt 1—8.

§ 3. Za towary identyczne lub towary podobne nie
uznaje si´ towarów wytworzonych w oparciu o wyko-
nane na polskim obszarze celnym prace techniczno-in-
˝ynieryjne, rozwojowe, artystyczne, projektowe oraz
plany i szkice, w stosunku do których nie mo˝na doko-
naç korekty zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 lit. d).

§ 4. Je˝eli brak jest identycznych lub podobnych to-
warów wytwarzanych przez t´ samà osob´, która wy-
tworzy∏a towary, dla których ustalana jest wartoÊç cel-

na, mogà byç brane pod uwag´ towary wytwarzane
przez innà osob´.

Art. 23. § 1. WartoÊcià celnà towarów jest wartoÊç
transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zap∏acona lub
nale˝na za towar sprzedany w celu przywozu na polski
obszar celny, ustalana, o ile jest to konieczne,
z uwzgl´dnieniem art. 30 i art. 31.

§ 2. WartoÊç transakcyjna nie mo˝e byç przyj´ta za
wartoÊç celnà towaru w wypadku, gdy:

1) istniejà ograniczenia w dysponowaniu lub u˝ytko-
waniu towarów przez kupujàcego inne ni˝ ograni-
czenia, które:
a) sà nak∏adane lub wymagane przez prawo,
b) ograniczajà obszar geograficzny, na którym to-

war mo˝e byç odsprzedany,
c) nie majà istotnego wp∏ywu na wartoÊç towaru,

lub

2) sprzeda˝ lub cena towaru sà uzale˝nione od warun-
ków lub spe∏nienia Êwiadczeƒ, których wartoÊci nie
mo˝na ustaliç, lub

3) jakakolwiek cz´Êç dochodu z dalszej odsprzeda˝y,
dyspozycji lub póêniejszego u˝ytkowania towarów
przez nabywc´ przypada bezpoÊrednio lub poÊred-
nio sprzedawcy, chyba ̋ e zgodnie z art. 30 mo˝e zo-
staç dokonana odpowiednia korekta, lub

4) kupujàcy i sprzedawca sà ze sobà powiàzani, chy-
ba ̋ e wartoÊç transakcyjna mo˝e byç zaakceptowa-
na w celu ustalenia wartoÊci celnej, zgodnie z § 3.

§ 3. Przy ustalaniu, czy wartoÊç transakcyjna jest do
zaakceptowania do celów stosowania § 1, powiàzanie
ze sobà kupujàcego i sprzedawcy nie stanowi samo
w sobie wystarczajàcej podstawy do niezaakceptowa-
nia wartoÊci transakcyjnej. Gdy oka˝e si´ to konieczne,
okolicznoÊci dotyczàce sprzeda˝y powinny zostaç zba-
dane, a wartoÊç transakcyjna powinna byç zaakcepto-
wana, pod warunkiem ˝e powiàzanie nie wp∏yn´∏o na
cen´. Je˝eli na podstawie informacji uzyskanych od
zg∏aszajàcego lub powzi´tych w inny sposób organ
celny ma powody, aby uznaç, ˝e powiàzanie wp∏yn´∏o
na cen´, powody takie powinny byç podane zg∏aszajà-
cemu i nale˝y zapewniç mu mo˝liwoÊç ustosunkowa-
nia si´ do nich. Na ˝àdanie zg∏aszajàcego informacja
o takich powodach powinna byç przedstawiona w for-
mie pisemnej.

§ 4. W wypadku transakcji mi´dzy osobami powià-
zanymi wartoÊç transakcyjna jest akceptowana, a war-
toÊç celna towarów ustalana zgodnie z § 1, o ile zg∏a-
szajàcy udowodni, ̋ e taka wartoÊç jest zbli˝ona do jed-
nej z wyst´pujàcych w tym samym lub zbli˝onym cza-
sie:

1) wartoÊci transakcyjnej przy sprzeda˝y kupujàcemu,
w ˝adnym konkretnym wypadku niepowiàzanemu
ze sprzedawcà, identycznych lub podobnych towa-
rów wprowadzonych na polski obszar celny,

2) wartoÊci celnej identycznych lub podobnych towa-
rów, ustalonej zgodnie z art. 27,

3) wartoÊci celnej identycznych lub podobnych towa-
rów, ustalonej zgodnie z art. 28.
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§ 5. Przy zastosowaniu kryteriów, o których mowa
w § 4, nale˝y uwzgl´dniç ró˝nice w poziomach handlu
(hurt, detal), ró˝nice iloÊciowe, koszty wymienione
w art. 30 oraz koszty ponoszone przez sprzedawc´ przy
transakcjach, w których kupujàcym jest osoba z nim
niepowiàzana, a koszty te nie wyst´pujà przy transak-
cji mi´dzy sprzedawcà a osobà z nim powiàzanà.

§ 6. Kryteria okreÊlone w § 4 mogà byç stosowane
tylko do celów porównawczych. WartoÊç celna towaru
nie mo˝e byç ustalona w sposób zast´pczy na podsta-
wie § 4.

§ 7. WartoÊç transakcyjna nie mo˝e byç przyj´ta za
wartoÊç celnà, o której mowa w § 1, w wypadku gdy or-
gan celny z uzasadnionych przyczyn zakwestionowa∏
wiarygodnoÊç i dok∏adnoÊç informacji lub dokumen-
tów s∏u˝àcych do okreÊlenia wartoÊci celnej, które na-
le˝y do∏àczyç do zg∏oszenia celnego, albo gdy nie zo-
stanà one przedstawione przez zg∏aszajàcego.

§ 8. Przed ustaleniem wartoÊci celnej na podstawie
art. 25—29 organ celny wyjaÊnia zg∏aszajàcemu, na je-
go pisemny wniosek, przyczyny zastosowania § 7, wy-
znaczajàc termin na z∏o˝enie wyjaÊnieƒ.

§ 9. Cenà faktycznie zap∏aconà lub nale˝nà jest ca∏-
kowita kwota p∏atnoÊci dokonanej lub majàcej zostaç
dokonanà przez kupujàcego wobec lub na korzyÊç
sprzedawcy za przywo˝one towary i obejmujàca
wszystkie p∏atnoÊci dokonane lub majàce byç dokona-
ne jako warunek sprzeda˝y towarów kupujàcemu albo
p∏atnoÊci dokonane lub majàce byç dokonane przez ku-
pujàcego osobie trzeciej celem spe∏nienia zobowiàzaƒ
sprzedawcy. P∏atnoÊç mo˝e zostaç dokonana w formie
przelewu pieni´˝nego lub za pomocà innych form za-
p∏aty bezpoÊrednio lub poÊrednio.

§ 10. Podj´te przez kupujàcego udokumentowane
dzia∏ania dokonane na jego w∏asny rachunek, inne ni˝
te, których doliczenie przewidziane jest w art. 30, nie sà
uznawane za poÊrednià p∏atnoÊç na rzecz sprzedawcy,
nawet jeÊli mog∏yby byç uznane za korzystne dla sprze-
dawcy lub zosta∏y podj´te na podstawie porozumienia
ze sprzedawcà, a ich koszt nie b´dzie doliczony do ce-
ny faktycznie zap∏aconej lub nale˝nej przy ustalaniu
wartoÊci celnej przywiezionych towarów.

Art. 24. § 1. Je˝eli wartoÊç celna nie mo˝e zostaç
ustalona na podstawie art. 23, ustala si´ jà stosujàc
w kolejnoÊci art. 25—28.

§ 2. KolejnoÊç stosowania art. 27 i art. 28 zostanie
zmieniona na wniosek zg∏aszajàcego.

Art. 25. § 1. Je˝eli wartoÊç celna przywiezionych to-
warów nie mo˝e byç ustalona na podstawie przepisów
art. 23, za wartoÊç celnà przyjmuje si´ wartoÊç transak-
cyjnà identycznych towarów sprzedanych i wprowa-
dzonych na polski obszar celny w tym samym lub zbli-
˝onym czasie co towary, dla których ustalana jest war-
toÊç celna.

§ 2. Dla ustalenia wartoÊci, o której mowa w § 1, na-
le˝y stosowaç wartoÊç transakcyjnà identycznych to-
warów sprzedawanych na tym samym poziomie han-

dlu i w zasadzie w tych samych iloÊciach co towary, dla
których ustalana jest wartoÊç celna. W wypadku gdy
nie stwierdzono tego rodzaju sprzeda˝y, nale˝y przyj-
mowaç wartoÊç transakcyjnà identycznych towarów
sprzedawanych na innych poziomach handlu lub w in-
nych iloÊciach, z niezb´dnymi poprawkami majàcymi
na celu uwzgl´dnienie ró˝nicy w poziomach handlu
lub iloÊci, pod warunkiem ˝e tego rodzaju korekta mo-
˝e byç dokonana na podstawie przedstawionych do-
wodów okreÊlajàcych zasadnoÊç i prawid∏owoÊç ko-
rekty, niezale˝nie od tego, czy taka korekta prowadzi do
zwi´kszenia, czy te˝ zmniejszenia wartoÊci.

§ 3. Je˝eli koszty, o których mowa w art. 30 § 1 pkt 5,
sà w∏àczone do wartoÊci transakcyjnej, nale˝y
uwzgl´dniç istotne ró˝nice w takich kosztach mi´dzy
towarami, dla których ustalana jest wartoÊç celna, a to-
warami identycznymi, wynikajàce z ró˝nic w odleg∏o-
Êciach i rodzaju transportu.

§ 4. Je˝eli stosujàc niniejszy artyku∏ stwierdzono
wi´cej ni˝ jednà wartoÊç transakcyjnà towarów iden-
tycznych, do ustalenia wartoÊci celnej towarów przy-
wo˝onych nale˝y przyjmowaç wartoÊç najni˝szà.

Art. 26. § 1. Je˝eli wartoÊç celna przywo˝onych to-
warów nie mo˝e byç ustalona na podstawie przepisów
art. 23 i art. 25, za wartoÊç celnà przyjmuje si´ wartoÊç
transakcyjnà podobnych towarów sprzedanych i wpro-
wadzonych na polski obszar celny w tym samym lub
zbli˝onym czasie co towary, dla których ustalana jest
wartoÊç celna.

§ 2. Przepisy art. 25 § 2—4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 27. § 1. Je˝eli wartoÊç celna przywo˝onych to-
warów nie mo˝e byç ustalona na podstawie przepisów
art. 23, art. 25 i art. 26, za wartoÊç celnà przyjmuje si´
cen´ jednostkowà towarów przywo˝onych bàdê iden-
tycznych lub podobnych sprzedanych na polskim ob-
szarze celnym w najwi´kszych zbiorczych iloÊciach
i stanie, w jakim sà towary, dla których ustalana jest
wartoÊç celna, w transakcjach sprzeda˝y mi´dzy niepo-
wiàzanymi ze sobà osobami, w tym samym lub zbli˝o-
nym czasie, nieprzekraczajàcym 90 dni od dnia przy-
wozu towaru, dla którego ustalana jest wartoÊç celna,
pomniejszonà o:

1) mar˝´ zazwyczaj p∏aconà lub uzgodnionà do zap∏a-
cenia albo te˝ narzut, jaki jest zazwyczaj stosowany
na polskim obszarze celnym, obejmujàcy zyski
i wydatki zwiàzane ze sprzeda˝à przywiezionych to-
warów tego samego gatunku i rodzaju,

2) koszty transportu i ubezpieczenia oraz op∏aty za∏a-
dunkowe i manipulacyjne zwiàzane z transportem,
po przywozie towarów na polski obszar celny,

3)35) nale˝noÊci celne przywozowe i inne op∏aty po-
bierane na polskim obszarze celnym z tytu∏u przy-
wozu lub sprzeda˝y towarów.

§ 2. Je˝eli towary przywo˝one bàdê identyczne lub
podobne nie sà przedmiotem sprzeda˝y na polskim
——————
35) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
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obszarze celnym w takim samym stanie i w tym sa-
mym lub zbli˝onym czasie co towary, dla których usta-
lana jest wartoÊç celna, to na wniosek zg∏aszajàcego
wartoÊç celnà ustala si´ na podstawie ceny jednostko-
wej przywiezionych towarów, po której sà one sprzeda-
wane po dokonaniu ich przetworzenia, w najwi´kszych
zbiorczych iloÊciach, w transakcjach sprzeda˝y mi´dzy
niepowiàzanymi osobami, pomniejszonej o koszty
przetworzenia i koszty, o których mowa w § 1 pkt 1—3.

Art. 28. Je˝eli wartoÊç celna przywo˝onych towa-
rów nie mo˝e byç ustalona na podstawie przepisów
art. 23 i art. 25—27, za wartoÊç celnà przyjmuje si´ war-
toÊç kalkulowanà, która jest sumà:

1) kosztów lub wartoÊci materia∏ów i produkcji bàdê
innych procesów zastosowanych przy wytworze-
niu przywo˝onych towarów,

2) kwoty zysku i kosztów ogólnych równych kwocie
zwyczajowo wliczonej w cen´ sprzeda˝y towarów
tego samego gatunku lub rodzaju, jak te, dla któ-
rych ustalana jest wartoÊç celna, wytworzonych
przez producentów w kraju wywozu w celu przy-
wozu takich towarów na polski obszar celny,

3) kosztów lub wartoÊci, o których mowa w art. 30 § 1
pkt 5.

Art. 29. § 1. Je˝eli wartoÊç celna nie mo˝e byç usta-
lona na podstawie przepisów art. 23 i art. 25—28, jest
ona ustalana na podstawie danych dost´pnych na pol-
skim obszarze celnym, z zastosowaniem odpowied-
nich Êrodków zgodnych z zasadami i ogólnymi przepi-
sami:

1) artyku∏u VII Uk∏adu Ogólnego w sprawie Taryf Cel-
nych i Handlu z 1994 r.,

2) Porozumienia w sprawie stosowania artyku∏u VII
Uk∏adu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Han-
dlu z 1994 r.,

3) przepisów niniejszego dzia∏u.

§ 2. WartoÊç celna ustalana z zastosowaniem § 1
nie mo˝e byç okreÊlana na podstawie:

1) ceny sprzeda˝y na polskim obszarze celnym towa-
rów wytworzonych na tym obszarze,

2) systemu polegajàcego na przyjmowaniu do ustala-
nia wartoÊci celnej wy˝szej z dwóch alternatyw-
nych wartoÊci,

3) ceny towarów na rynku wewn´trznym kraju wywo-
zu,

4) kosztów produkcji innych ni˝ wartoÊç kalkulowana,
która zosta∏a ustalona dla identycznych lub podob-
nych towarów na podstawie art. 28,

5) cen, po których towary sà sprzedawane w kraju wy-
wozu z przeznaczeniem poza polski obszar celny,

6) minimalnych wartoÊci celnych,

7) arbitralnych bàdê nieprawdziwych wartoÊci.

Art. 30. § 1. W celu okreÊlania wartoÊci celnej z za-
stosowaniem przepisów art. 23, do ceny faktycznie za-
p∏aconej lub nale˝nej za przywo˝one towary dodaje
si´:

1) poniesione przez kupujàcego, lecz nieuj´te w cenie
faktycznie zap∏aconej lub nale˝nej za towary, kosz-
ty:
a) prowizji i poÊrednictwa, z wyjàtkiem prowizji od

zakupu,
b) pojemników, o ile na potrzeby celne sà traktowa-

ne ∏àcznie z towarem, którego wartoÊç celna jest
ustalana,

c) pakowania, zarówno w sensie materia∏ów, jak
i robocizny,

2) okreÊlonà w odpowiedniej proporcji wartoÊç wy-
mienionych poni˝ej towarów i us∏ug, dostarczo-
nych bezpoÊrednio lub poÊrednio przez kupujàce-
go, bezp∏atnie lub po obni˝onej cenie, do u˝ytku
zwiàzanego z produkcjà i sprzeda˝à przywo˝onych
towarów, w zakresie, w jakim taka wartoÊç nie zo-
sta∏a uj´ta w cenie faktycznie zap∏aconej lub nale˝-
nej:
a) materia∏ów, komponentów, cz´Êci i podobnych

elementów, które stanowià cz´Êç sk∏adowà lub
przynale˝noÊç przywiezionych towarów,

b) narz´dzi, matryc, form i podobnych elementów
u˝ytych przy produkcji przywiezionych towarów,

c) materia∏ów zu˝ytych przy produkcji przywiezio-
nych towarów,

d) prac techniczno-in˝ynieryjnych, rozwojowych,
artystycznych i projektowych oraz planów i szki-
ców wykonanych poza polskim obszarem cel-
nym i niezb´dnych do produkcji przywiezionych
towarów,

3) honoraria, tantiemy autorskie i op∏aty licencyjne,
dotyczàce towarów, dla których ustalana jest war-
toÊç celna, które musi op∏aciç kupujàcy, zarówno
bezpoÊrednio jak i poÊrednio, jako warunek sprze-
da˝y tych towarów, o ile koszty te nie sà uj´te w ce-
nie faktycznie zap∏aconej lub nale˝nej,

4) wartoÊç jakiejkolwiek cz´Êci dochodu z tytu∏u dal-
szej odsprzeda˝y, dyspozycji lub wykorzystania
przywiezionych towarów, która przypada bezpo-
Êrednio lub poÊrednio sprzedawcy,

5) koszty transportu i ubezpieczenia przywiezionych
towarów oraz op∏aty za∏adunkowe i manipulacyjne
zwiàzane z ich transportem, poniesione do granicy
paƒstwa lub portu polskiego.

§ 2. Koszty dodane do ceny faktycznie zap∏aconej
lub nale˝nej powinny byç doliczane, z zastosowaniem
przepisów niniejszego artyku∏u, jedynie na podstawie
obiektywnych i wymiernych danych.

§ 3. Nie naruszajàc przepisów § 1 pkt 3:

1) op∏aty za prawo do kopiowania przywiezionych to-
warów na polskim obszarze celnym nie sà dolicza-
ne do ceny faktycznie zap∏aconej lub nale˝nej za te
towary, przy ustalaniu ich wartoÊci celnej,

2) p∏atnoÊci za prawo do dystrybucji lub odsprzeda˝y
przywiezionych towarów, poniesione przez kupujà-
cego, nie sà doliczane do ceny faktycznie zap∏aco-
nej lub nale˝nej za przywiezione towary, je˝eli takie
p∏atnoÊci nie stanowià warunku sprzeda˝y towa-
rów.
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Art. 31. Nie wlicza si´ do wartoÊci celnej nast´pu-
jàcych kosztów, o ile mo˝na je wyodr´bniç z ceny fak-
tycznie zap∏aconej lub nale˝nej:

1) kosztów transportu przywo˝onych towarów, które
to koszty zosta∏y poniesione po przekroczeniu gra-
nicy paƒstwa lub po przybyciu do portu polskiego,

2) nale˝noÊci za prace budowlane, instalacyjne, mon-
ta˝owe, obs∏ug´ lub pomoc technicznà, wykonane
po przywozie towarów, takich jak: zak∏ady przemy-
s∏owe, maszyny lub wyposa˝enie,

3)36) odsetek wynikajàcych z umowy o finansowaniu
zakupu przywiezionych towarów, zawartej przez
kupujàcego, niezale˝nie od tego, czy finansowanie
zapewnione jest przez sprzedawc´, czy te˝ przez in-
nà osob´, o ile umowa ta zosta∏a zawarta w formie
pisemnej, a kupujàcy, o ile b´dzie to konieczne —
udowodni, ˝e:
a) towary zosta∏y sprzedane po cenie zadeklarowa-

nej jako faktycznie zap∏aconej lub nale˝nej,
b) ˝àdane oprocentowanie nie przekracza normal-

nie stosowanego oprocentowania dla tego typu
transakcji dokonywanych w tym czasie, w kraju,
w którym dokonano operacji finansowej,

4) op∏at za prawo do kopiowania na polskim obszarze
celnym towarów przywiezionych,

5) prowizji od zakupu,

6) nale˝noÊci celnych przywozowych lub innych op∏at
pobieranych na polskim obszarze celnym z tytu∏u
przywozu lub sprzeda˝y towarów.

Art. 311.37) Przepisy niniejszego dzia∏u nie narusza-
jà przepisów szczególnych dotyczàcych ustalania war-
toÊci celnej towarów dopuszczanych do obrotu, które
uprzednio otrzyma∏y inne przeznaczenie celne.

Art. 312.37) Na wniosek osoby uprawnionej do ko-
rzystania z procedury celnej wartoÊç celna towarów ∏a-
two psujàcych si´ mo˝e byç ustalona w inny sposób
ni˝ okreÊlony w art. 23—31, w trybie okreÊlonym zgod-
nie z art. 32.

Art. 32.38) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy tryb ustalania wartoÊci celnej
towarów. Wydajàc rozporzàdzenia, Rada Ministrów
okreÊli w szczególnoÊci uproszczony tryb ustalania
wartoÊci celnej towarów ∏atwo psujàcych si´.

Art. 33.39) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e og∏osiç, w drodze rozporzàdzenia,
wyjaÊnienia dotyczàce wartoÊci celnej wydawane
przez w∏aÊciwe organy.

Art. 34.39) W celu ustalania wartoÊci celnej minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w dro-

dze rozporzàdzenia, sposób stosowania kursów walut
obcych, og∏aszanych przez Narodowy Bank Polski.

TYTU¸ III

TOWARY WPROWADZANE NA POLSKI 
OBSZAR CELNY

DZIA¸ I

Wprowadzenie towarów

Art. 35. § 1. Towary wprowadzone na polski obszar
celny podlegajà, od chwili ich wprowadzenia, dozoro-
wi celnemu. Towary te mogà podlegaç kontroli celnej
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

§ 2. Towary mogà byç wprowadzone lub wyprowa-
dzone z polskiego obszaru celnego przez otwarte przej-
Êcia graniczne, a przez inne przejÊcia — tylko po wyda-
niu pozwolenia przez organ celny.

§ 3. Towary, o których mowa w § 1, pozostajà pod
dozorem celnym tak d∏ugo, jak jest to niezb´dne do
okreÊlenia ich statusu celnego, a w wypadku towarów
niekrajowych — a˝ do czasu, kiedy ich status celny zo-
stanie zmieniony bàdê gdy zostanà wprowadzone do
wolnego obszaru celnego albo zostanà powrotnie wy-
wiezione bàdê zniszczone zgodnie z art. 186.

Art. 36. § 1. Osoba wprowadzajàca towary na pol-
ski obszar celny jest zobowiàzana do niezw∏ocznego
ich dostarczenia trasà okreÊlonà przez organ celny
i zgodnie z jego instrukcjami (droga celna) do:

1) granicznego urz´du celnego albo miejsca wyzna-
czonego lub uznanego przez organ celny lub

2) wolnego obszaru celnego, je˝eli towary majà byç
wprowadzone bezpoÊrednio do niego:
a) drogà morskà lub powietrznà,
b) drogà làdowà bez przejazdu przez innà cz´Êç

polskiego obszaru celnego, o ile wolny obszar
celny przylega do granicy làdowej paƒstwa.

§ 2. Ka˝da osoba przejmujàca odpowiedzialnoÊç za
przewóz towarów po ich wprowadzeniu na polski ob-
szar celny, tak˝e w wyniku prze∏adunku, jest odpowie-
dzialna za wykonanie obowiàzków, o których mowa
w § 1.

§ 3. Przepis § 1 pkt 1 nie wy∏àcza stosowania prze-
pisów dotyczàcych ruchu turystycznego, ruchu przy-
granicznego, obrotu pocztowego lub ruchu o ma∏o
istotnym znaczeniu ekonomicznym, pod warunkiem ̋ e
mo˝liwoÊci dozoru i kontroli celnej nie b´dà ograniczo-
ne.

§ 4. Przepisów § 1—3 i art. 37, art. 39—50 oraz art. 52
i art. 53 nie stosuje si´ do towarów, które czasowo opu-
Êci∏y polski obszar celny podczas transportu drogà mor-
skà lub powietrznà pomi´dzy dwoma miejscami znaj-
dujàcymi si´ na tym obszarze, pod warunkiem ˝e prze-
wóz zosta∏ dokonany drogà bezpoÊrednià, rejsowym
samolotem lub statkiem linii lotniczych albo linii ˝eglu-
gowych, bez postoju poza polskim obszarem celnym.
Niniejszego przepisu nie stosuje si´ do towarów wcze-

——————
36) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
37) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której

mowa w przypisie 7. 
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Êniej za∏adowanych w portach lub na lotniskach znajdu-
jàcych si´ poza polskim obszarem celnym.

§ 5. Przepisów § 1 nie stosuje si´ do towarów prze-
wo˝onych przez polskie morza terytorialne lub prze-
strzeƒ powietrznà na pok∏adzie statków wodnych lub
powietrznych, których miejscem przeznaczenia nie jest
port lub lotnisko usytuowane na polskim obszarze cel-
nym.

§ 6.40) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e wyznaczyç
drogi celne oraz okreÊliç zasady poruszania si´ i prze-
mieszczania towarów po tych drogach, zabezpieczajàce
przed usuni´ciem towarów spod dozoru celnego.

Art. 37. § 1. Je˝eli na skutek nieprzewidzianych oko-
licznoÊci lub dzia∏ania si∏y wy˝szej obowiàzek, o któ-
rym mowa w art. 36 § 1, nie mo˝e zostaç wykonany,
osoba zobowiàzana do jego wykonania lub inna osoba
dzia∏ajàca w jej imieniu powinna bezzw∏ocznie poinfor-
mowaç organ celny o tej sytuacji. Je˝eli nieprzewidzia-
ne okolicznoÊci lub dzia∏anie si∏y wy˝szej nie spowodo-
wa∏y ca∏kowitej utraty towarów, organ celny powinien
zostaç dok∏adnie poinformowany o miejscu, gdzie si´
one znajdujà.

§ 2. Je˝eli na skutek nieprzewidzianych okoliczno-
Êci lub dzia∏ania si∏y wy˝szej statek, o którym mowa
w art. 36 § 5, zmuszony jest do tymczasowego zawini´-
cia do portu lub làdowania na polskim obszarze cel-
nym, a obowiàzek, o którym mowa w art. 36 § 1, nie
mo˝e zostaç wykonany, osoba wprowadzajàca statek
na polski obszar celny lub osoba dzia∏ajàca w jej imie-
niu powinna bezzw∏ocznie poinformowaç organ celny
o tej sytuacji.

§ 3. Organ celny okreÊla Êrodki, jakie nale˝y podjàç,
aby towary, o których mowa w § 1, jak równie˝ towary
znajdujàce si´ na pok∏adzie statku w sytuacjach okre-
Êlonych w § 2 zosta∏y dostarczone do urz´du celnego
albo miejsca wyznaczonego lub uznanego przez ten or-
gan.

Art. 38. Je˝eli towary zosta∏y nielegalnie wprowa-
dzone na polski obszar celny lub zosta∏y usuni´te spod
dozoru celnego, organ celny podejmuje wszelkie nie-
zb´dne dzia∏ania w celu uregulowania ich sytuacji ∏àcz-
nie ze sprzeda˝à towarów.

DZIA¸ II

Przedstawienie towarów i deklaracja skrócona

Art. 39. Towary, które zgodnie z art. 36 § 1 pkt 1 zo-
sta∏y dostarczone do granicznego urz´du celnego bàdê
miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ cel-
ny, powinny zostaç przedstawione organowi celnemu
przez osob´, która wprowadzi∏a je na polski obszar cel-
ny, lub przez osob´, która przej´∏a odpowiedzialnoÊç za
te towary po ich wprowadzeniu, chyba ˝e przepis
szczególny stanowi inaczej.

Art. 40. § 1. Po przedstawieniu towarów, a przed
nadaniem tym towarom w∏aÊciwego przeznaczenia
celnego, mogà one, za zgodà organu celnego, zostaç
zbadane.

§ 2. Ryzyko i koszty badania, o którym mowa w § 1,
nie obcià˝ajà organów celnych.

§ 3.41) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób,
tryb i warunki badania towarów. Sposób i warunki ba-
dania towarów powinny umo˝liwiç zg∏aszajàcemu
wst´pne zbadanie towaru w celu nadania w∏aÊciwego
przeznaczenia celnego.

Art. 41. § 1. Z zastrze˝eniem przepisu art. 43, towa-
ry przedstawione organowi celnemu powinny byç uj´-
te w deklaracji skróconej.

§ 2. Deklaracja skrócona powinna zostaç z∏o˝ona
wraz z przedstawieniem towarów. Organ celny mo˝e
wyraziç zgod´ na póêniejsze z∏o˝enie deklaracji, jednak
nie póêniej ni˝ w pierwszym dniu roboczym nast´pujà-
cym po dniu przedstawienia towarów.

Art. 42. § 1. Deklaracja skrócona powinna byç z∏o-
˝ona na formularzu odpowiadajàcym wzorowi, o któ-
rym mowa w § 3. Jednak˝e organ celny mo˝e zezwoliç
na wykorzystanie, w charakterze deklaracji skróconej,
ka˝dego dokumentu urz´dowego lub handlowego za-
wierajàcego dane niezb´dne do ustalenia to˝samoÊci
towarów.

§ 2. Deklaracja skrócona powinna zostaç z∏o˝ona
przez:

1) osob´, która wprowadzi∏a towary na polski obszar
celny, lub przez osob´, która przej´∏a odpowie-
dzialnoÊç za towary po ich wprowadzeniu,

2) osob´, w której imieniu dzia∏a∏y osoby, o których
mowa w pkt 1.

§ 3.42) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór de-
klaracji skróconej oraz dokumenty, które mogà byç wy-
korzystane w charakterze deklaracji skróconej.

Art. 43. Organ celny mo˝e odstàpiç od wymogu
sk∏adania deklaracji skróconej pod warunkiem, ˝e nie
ogranicza to mo˝liwoÊci sprawowania dozoru celnego,
je˝eli przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w art. 41 § 2, zosta∏y spe∏nione formalnoÊci niezb´dne
do nadania towarom przeznaczenia celnego.

DZIA¸ III

Roz∏adunek towarów i nadanie im przezna-
czenia celnego

Art. 44. § 1. Towary mogà byç roz∏adowane lub
prze∏adowane ze Êrodków transportu wy∏àcznie za zgo-
dà organu celnego, w miejscach wyznaczonych lub

——————
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w przypisie 7.

——————
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której

mowa w przypisie 7.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
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uznanych przez ten organ. Jednak˝e w wypadku bezpo-
Êredniego zagro˝enia wymagajàcego natychmiastowe-
go wy∏adunku wszystkich towarów lub ich cz´Êci, uzy-
skanie takiej zgody nie jest wymagane. O takim zdarze-
niu nale˝y niezw∏ocznie poinformowaç organ celny. 

§ 2. Organ celny mo˝e w ka˝dym czasie za˝àdaç
roz∏adowania i rozpakowania towarów w celu ich zba-
dania, przeprowadzenia rewizji celnej, jak równie˝ zba-
dania Êrodków transportu, którymi sà one przewo˝one.

Art. 45. Ka˝da osoba, która po roz∏adunku posiada
towary i zapewnia ich transport lub sk∏adowanie, staje
si´ odpowiedzialna za wykonanie obowiàzku przedsta-
wienia towarów w ca∏oÊci na ka˝de ̋ àdanie organu cel-
nego.

Art. 46. Towary nie mogà zostaç podj´te z miejsca
ich z∏o˝enia bez zgody organu celnego.

Art. 47. Towary przedstawione organowi celnemu
powinny otrzymaç przeznaczenie celne dopuszczalne
dla tych towarów.

Art. 48. § 1. Ka˝da osoba jest zobowiàzana do do-
konania czynnoÊci oraz dostarczenia organowi celne-
mu dokumentów niezb´dnych do nadania przeznacze-
nia celnego towarom obj´tym deklaracjà skróconà
w terminie:
1) 90 dni od daty z∏o˝enia deklaracji skróconej w wy-

padku towarów przewo˝onych drogà morskà,
2) 20 dni od daty z∏o˝enia deklaracji skróconej w wy-

padku towarów przewo˝onych drogà innà ni˝ mor-
ska.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych okolicznoÊciach
organ celny mo˝e przed∏u˝yç terminy okreÊlone w § 1,
jednak nie wi´cej ni˝ o:
1) 30 dni w wypadku terminu, o którym mowa w § 1

pkt 1,
2) 7 dni w wypadku terminu, o którym mowa w § 1

pkt 2,
3)43) okres niezb´dny do przeprowadzenia badaƒ,

w szczególnoÊci wynikajàcych z przepisów doty-
czàcych ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi lub zwierzàt
oraz ochrony roÊlin.

Wniosek w tej sprawie musi zostaç z∏o˝ony przed
up∏ywem terminów okreÊlonych w § 1.

§ 3.44) W wypadku zatrzymania towaru, o którym
mowa w art. 57 § 2a, termin, o którym mowa w § 1,
przed∏u˝a si´ o okres zatrzymania.

DZIA¸ IV

Czasowe sk∏adowanie towarów

Art. 49. Towary przedstawione organowi celnemu
nabywajà status towarów sk∏adowanych czasowo, a˝
do chwili nadania im przeznaczenia celnego (towary
sk∏adowane czasowo).

Art. 50. § 1.45) Towary sk∏adowane czasowo mogà
znajdowaç si´ jedynie w magazynie celnym lub w in-
nych miejscach za zgodà organu celnego i na warun-
kach okreÊlonych przez ten organ.

§ 2. Przewoênicy, spedytorzy, zarzàdzajàcy portami
lub osoby prowadzàce agencje celne sà obowiàzani na
˝àdanie organu celnego do prowadzenia magazynów
celnych.

§ 3.46) W wypadkach innych, ni˝ okreÊlone w § 2,
magazyn celny mo˝e byç prowadzony przez osoby kra-
jowe, po uzyskaniu przez nie pozwolenia organu celne-
go, z wy∏àczeniem jednak osób, o których mowa
w art. 3 § 1 pkt 11 lit. c).

§ 3a.47) Pozwolenie, o którym mowa w § 3, jest wy-
dawane:

1) osobom, które spe∏niajà nast´pujàce warunki:
a) sà podmiotami, których dzia∏alnoÊcià kierujà

osoby, które nie zosta∏y skazane prawomocnym
wyrokiem za przest´pstwo przeciwko wiarygod-
noÊci dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dz-
mi i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo
gospodarcze lub za przest´pstwo skarbowe,

b) nie zalegajà z c∏em, podatkami stanowiàcymi
dochód bud˝etu paƒstwa ani sk∏adkami na ubez-
pieczenia spo∏eczne, a tak˝e nie jest wobec nich
prowadzone post´powanie egzekucyjne lub
upad∏oÊciowe, 

oraz

2) gdy organ celny mo˝e zapewniç w∏aÊciwy dozór
i kontrol´ magazynu celnego bez koniecznoÊci sto-
sowania Êrodków i nak∏adów niewspó∏miernych
do zakresu wnioskowanej dzia∏alnoÊci.

§ 4. W wypadku gdy nie mo˝na zapewniç prowa-
dzenia magazynu celnego przez osoby okreÊlone w § 2
i § 3, magazyn celny prowadzi organ celny.

§ 5. Z wy∏àczeniem wypadków, o których mowa
w art. 51, organ celny mo˝e za˝àdaç od osoby b´dàcej
w posiadaniu towarów z∏o˝enia zabezpieczenia w celu
zapewnienia uiszczenia kwoty wynikajàcej z d∏ugu cel-
nego, który mo˝e powstaç w wypadkach okreÊlonych
w art. 211 lub art. 212.

§ 6. Prowadzàcy magazyn celny jest obowiàzany
uzgodniç z w∏aÊciwym organem celnym regulamin
prowadzenia magazynu celnego oraz zapewniç utrzy-
mywanie magazynu w stanie umo˝liwiajàcym prowa-
dzenie kontroli celnej.

§ 7.48) Organ celny mo˝e cofnàç pozwolenie, o któ-
rym mowa w § 3, je˝eli:

——————
43) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
44) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.

——————
45) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
47) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
48) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. d) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
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1) prowadzàcy magazyn celny prowadzi dzia∏alnoÊç
niezgodnie z przepisami prawa celnego, otrzyma-
nym pozwoleniem lub regulaminem funkcjonowa-
nia magazynu celnego,

2) rozmiar prowadzonej dzia∏alnoÊci nie uzasadnia
dalszego jego prowadzenia,

3) po uzyskaniu pozwolenia w terminie 3 miesi´cy nie
podj´to dzia∏alnoÊci lub jà przerwano na czas d∏u˝-
szy ni˝ 3 miesiàce, bez powiadomienia organu cel-
nego,

4) zosta∏ naruszony którykolwiek warunek okreÊlony
w § 3a,

5) osoba, która otrzyma∏a pozwolenie, w istotny spo-
sób naruszy∏a przepisy prawa.

§ 8.48) Organ celny cofa pozwolenie, o którym mo-
wa w § 3, je˝eli z wnioskiem o cofni´cie wyst´puje oso-
ba, która uzyska∏a pozwolenie.

Art. 51. Prowadzàcy magazyn celny jest obowiàza-
ny, na ˝àdanie organu celnego, przyjàç do magazynu
towary podlegajàce kontroli celnej do czasu nadania
im przeznaczenia celnego.

Art. 52. Towary sk∏adowane czasowo mogà podle-
gaç jedynie takim czynnoÊciom, jakie sà niezb´dne do
zapewnienia ich przechowania w niezmienionym sta-
nie, bez zmiany ich wyglàdu czy parametrów technicz-
nych. Art. 40 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 53. § 1. Organ celny podejmuje niezw∏ocznie
wszelkie niezb´dne dzia∏ania w celu uregulowania sy-
tuacji towarów sk∏adowanych czasowo, nie wy∏àczajàc
ich sprzeda˝y, w wypadku gdy osoba nie dokona∏a
czynnoÊci lub nie dostarczy∏a organowi celnemu doku-
mentów niezb´dnych do nadania przeznaczenia celne-
go w terminie, o którym mowa w art. 48.

§ 2. Organ celny mo˝e, na ryzyko i koszt osoby b´-
dàcej w posiadaniu towarów, zarzàdziç ich przeniesie-
nie w miejsce znajdujàce si´ pod jego dozorem, do cza-
su, kiedy sytuacja towarów zostanie uregulowana.

Art. 54.49) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
i warunki czasowego sk∏adowania towarów oraz two-
rzenia i prowadzenia magazynów celnych.

DZIA¸ V

Towary niekrajowe przewo˝one w ramach
procedury tranzytu50)

Art. 55. Do towarów, które w chwili wprowadzania
na polski obszar celny sà ju˝ obj´te procedurà tranzy-
tu, nie stosuje si´ przepisów art. 36, 37 oraz art. 39—53,
z wyjàtkiem art. 36 § 1 pkt 1.

Art. 56. Je˝eli towary niekrajowe obj´te procedurà
tranzytu osiàgn´∏y miejsce przeznaczenia na polskim

obszarze celnym i zosta∏y przedstawione organom cel-
nym zgodnie z przepisami regulujàcymi tranzyt, stosu-
je si´ przepisy art. 41—53.

TYTU¸ IV

PRZEZNACZENIE CELNE

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 57. § 1. Towary, niezale˝nie od ich rodzaju, ilo-
Êci, pochodzenia, miejsca wysy∏ki lub miejsca przezna-
czenia, mogà w ka˝dym czasie, z zachowaniem okre-
Êlonych warunków, otrzymaç przeznaczenie celne do-
puszczalne dla tych towarów.

§ 2.51) Przepis § 1 nie wy∏àcza stosowania umów
mi´dzynarodowych oraz zakazów lub ograniczeƒ wy-
nikajàcych z odr´bnych przepisów, a w szczególnoÊci
dotyczàcych obyczajnoÊci, bezpieczeƒstwa powszech-
nego, porzàdku publicznego, ochrony zdrowia i ˝ycia
ludzi lub zwierzàt, ochrony Êrodowiska i zasobów na-
turalnych, ochrony roÊlin, ochrony dóbr kultury oraz
ochrony w∏asnoÊci intelektualnej, a tak˝e zakazów
i ograniczeƒ ustanowionych ze wzgl´dów polityki han-
dlowej lub interesu gospodarczego albo narodowego
kraju.

§ 2a.52) Organ celny mo˝e z urz´du lub na wniosek
osoby uprawnionej zatrzymaç towary w wypadku po-
dejrzenia naruszenia przepisów dotyczàcych ochrony
w∏asnoÊci intelektualnej. Osobà uprawnionà w rozu-
mieniu niniejszego paragrafu jest w∏aÊciciel praw z za-
kresu w∏asnoÊci intelektualnej lub osoba upowa˝niona
do korzystania z tych praw.

§2b.53) Organ celny mo˝e uzale˝niç zatrzymanie to-
warów od z∏o˝enia zabezpieczenia na pokrycie kosztów
zwiàzanych z dozorem celnym tych towarów oraz na
zabezpieczenie roszczeƒ osób, których prawa zosta∏y
naruszone na skutek zatrzymania towarów.

§ 3.54) Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób i tryb post´powania organów cel-
nych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podej-
rzenia naruszenia przepisów dotyczàcych ochrony w∏a-
snoÊci intelektualnej.

Art. 58. § 1.55) Je˝eli umowy mi´dzynarodowe lub
przepisy odr´bne zakazujà posiadania, rozpowszech-

——————
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
50) Tytu∏ dzia∏u V w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19

ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

——————
51) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
52) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 7, i ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 lit. b)
ustawy, o której mowa w przypisie 1.

53) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 7.

54) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

55) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny
oraz ustawy — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 22, poz. 269), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 czerwca
2000 r.
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niania lub obrotu towarami, organ celny cofa natych-
miast towar za granic´ lub na polski obszar celny, chy-
ba ˝e umowy mi´dzynarodowe lub przepisy odr´bne
przewidujà jego przepadek albo inny sposób post´po-
wania.

§ 1a.56) Je˝eli cofni´cie towaru, o którym mowa
w § 1, jest niemo˝liwe lub niedopuszczalne, organ cel-
ny mo˝e nakazaç zniszczenie towaru.

§ 1b.56) Je˝eli:

1) umowy mi´dzynarodowe lub przepisy odr´bne,
o których mowa w § 1, przewidujà przepadek towa-
ru lub 

2) nakaz zniszczenia, o którym mowa w § 1a, nie mo-
˝e byç wydany z powodu braku osoby zobowiàza-
nej w rozumieniu art. 36, lub

3) zniszczenie towaru jest nieuzasadnione

— sàd, na wniosek organu celnego, orzeka o przepad-
ku towaru na rzecz Skarbu Paƒstwa.

§ 2. Koszty cofni´cia towaru, sprzeda˝y, zniszczenia
lub likwidacji w inny sposób ponoszà solidarnie: oso-
ba, która wprowadzi∏a bàdê wyprowadza towary, o któ-
rych mowa w § 1, osoba, która przej´∏a odpowiedzial-
noÊç za przewóz tych towarów, bàdê ka˝da inna osoba,
w której posiadaniu towar si´ znajduje.

Art. 59.57) § 1. Je˝eli umowy mi´dzynarodowe lub
przepisy odr´bne uzale˝niajà posiadanie, obrót lub
rozpowszechnianie towarów od spe∏nienia okreÊlo-
nych wymogów, to przywóz lub wywóz tych towarów
mo˝e byç dokonany pod warunkiem ich spe∏nienia.
W wypadku niespe∏nienia tych wymogów organ celny
cofa towar za granic´ lub na polski obszar celny, chyba
˝e umowy mi´dzynarodowe lub przepisy odr´bne
przewidujà jego przepadek albo inny sposób post´po-
wania.

§ 2. Je˝eli cofni´cie towaru, o którym mowa w § 1,
jest niemo˝liwe lub niedopuszczalne, organ celny mo-
˝e:

1) dokonaç sprzeda˝y towaru osobie, która zapewnia
spe∏nienie wymogów okreÊlonych w § 1 w termi-
nie wyznaczonym przez organ celny albo gdy oso-
ba ta zobowià˝e si´ do dokonania powrotnego wy-
wozu towaru, albo

2) nakazaç zniszczenie towaru, w wypadku gdy doko-
nanie sprzeda˝y towaru b´dzie niemo˝liwe lub
znacznie utrudnione.

§ 3. Je˝eli:

1) umowy mi´dzynarodowe lub przepisy odr´bne,
o których mowa w § 1, przewidujà przepadek towa-
ru lub

2) dokonanie sprzeda˝y towaru jest niemo˝liwe lub
znacznie utrudnione, lub

3) nakaz zniszczenia, o którym mowa w § 2 pkt 2, nie
mo˝e byç wydany z powodu braku osoby zobowià-
zanej w rozumieniu art. 36, lub

4) zniszczenie towaru jest nieuzasadnione

— sàd, na wniosek organu celnego, orzeka o przepad-
ku towaru na rzecz Skarbu Paƒstwa.

§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 1—3, sto-
suje si´ przepis art. 58 § 2.

§ 5. Przepisów § 1—3 nie stosuje si´ do towarów
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub Êrodo-
wiska naturalnego oraz ∏atwo psujàcych si´. W takich
wypadkach przepisy art. 58 stosuje si´ odpowiednio.

DZIA¸ II

Procedury celne

Rozdzia∏ 1

Obj´cie towarów procedurà celnà

Oddzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 60. § 1. Ka˝dy towar, który ma byç obj´ty pro-
cedurà celnà, powinien zostaç zg∏oszony do tej proce-
dury.

§ 2. Towary krajowe zg∏oszone do procedury wy-
wozu, do procedury uszlachetniania biernego, proce-
dury tranzytu lub procedury sk∏adu celnego, od chwili
przyj´cia zg∏oszenia celnego, a˝ do ich wyprowadzenia
z polskiego obszaru celnego, ich zniszczenia lub do cza-
su uniewa˝nienia zg∏oszenia celnego, podlegajà dozo-
rowi celnemu.

Art. 61.58) § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
nia, urz´dy celne, w których sà dokonywane czynnoÊci
przewidziane przepisami prawa celnego w zale˝noÊci
od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mo-
gà byç obejmowane towary.

§ 2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud˝etu
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych b´-
dzie zawiadamia∏ Sejm o wykonywaniu upowa˝nienia,
o którym mowa w § 1.

Art. 62. § 1. Zg∏oszenie celne dokonywane jest:

1) w formie pisemnej,

2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwa-
rzania danych, je˝eli przewidujà to przepisy szcze-
gólne,

3) w formie zg∏oszenia ustnego lub innej czynnoÊci,
je˝eli przewidujà to przepisy szczególne i o ile
w sposób dostateczny zosta∏a wyra˝ona wola ob-
j´cia towarów procedurà celnà.

——————
56) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 55.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której

mowa w przypisie 55.

——————
58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7. 
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§ 2.59) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wypadki,
w których zg∏oszenie celne mo˝e byç dokonane w in-
nej formie ni˝ pisemna.

Art. 63. § 1. Zg∏oszenie celne dotyczàce towaru b´-
dàcego przedmiotem przywozu lub wywozu niestano-
wiàcego dzia∏alnoÊci gospodarczej, dokonywane przez
podró˝nych, powinno byç z∏o˝one najpóêniej w chwili
przystàpienia organu celnego do kontroli celnej.

§ 2. Je˝eli ˝ywe zwierz´ta, owoce, roÊliny w stanie
Êwie˝ym lub materia∏y niebezpieczne przywo˝one sà
z zamiarem obj´cia ich procedurà celnà, to zg∏oszenie
celne do tej procedury powinno byç dokonane w dniu
dostarczenia towaru do miejsca, o którym mowa
w art. 36 § 1 pkt 1.

Oddzia∏ 2

Zg∏oszenia w formie pisemnej

Art. 64. § 1. Zg∏oszenie celne w formie pisemnej po-
winno zostaç dokonane przez zg∏aszajàcego na w∏aÊci-
wym formularzu, zgodnym ze wzorem przewidzianym
do obj´cia towaru okreÊlonà procedurà celnà. Zg∏osze-
nie to powinno byç podpisane i zawieraç wszystkie ele-
menty niezb´dne do obj´cia towaru procedurà celnà,
do której jest zg∏aszany.

§ 2. Do zg∏oszenia celnego zg∏aszajàcy powinien
do∏àczyç dokumenty, których przedstawienie jest wy-
magane do obj´cia towaru procedurà celnà, do której
jest zg∏aszany.

§ 2a.60) Z∏o˝enie zg∏oszenia celnego podpisanego
przez zg∏aszajàcego lub jego przedstawiciela jest rów-
noznaczne ze z∏o˝eniem przez zg∏aszajàcego oÊwiad-
czenia o prawdziwoÊci danych zawartych w zg∏oszeniu
celnym oraz autentycznoÊci za∏àczonych do niego do-
kumentów.

§ 3. Je˝eli sk∏adane zg∏oszenie celne nie odpowia-
da wymogom formalnym okreÊlonym w § 1 i § 2, or-
gan celny odmawia jego przyj´cia, wskazujàc przyczy-
ny odmowy w formie pisemnej.

§ 4.61) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymogi,
jakie powinno spe∏niaç zg∏oszenie celne, wzory formu-
larzy oraz dokumenty, jakie nale˝y do niego do∏àczyç.
Rozporzàdzenie powinno precyzowaç wymogi dla ró˝-
nych form dokonywania zg∏oszenia.

Art. 65. § 1. Organ celny przyjmuje niezw∏ocznie
zg∏oszenie celne, je˝eli:62)

1) zg∏oszenie celne odpowiada wymogom okreÊlo-
nym w art. 64,

2) wraz ze zg∏oszeniem celnym przedstawiono towar
nim obj´ty, z zastrze˝eniem art. 80 § 2.

§ 2. Podstaw´ do zastosowania procedury celnej
do towaru obj´tego zg∏oszeniem celnym stanowià da-
ne zawarte w zg∏oszeniu celnym przyj´tym przez organ
celny, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 3. Przyj´cie zg∏oszenia celnego powoduje z mocy
prawa:

1) obj´cie towaru procedurà celnà,

2) okreÊlenie kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego,

— chyba ˝e w sprawie zostanie wydana decyzja roz-
strzygajàca inaczej o przeznaczeniu celnym towaru
lub o kwocie wynikajàcej z d∏ugu celnego.

§ 4.63) Po przyj´ciu zg∏oszenia celnego organ celny,
na wniosek strony, wydaje decyzj´ lub mo˝e z urz´du
wydaç decyzj´, w której:

1) uznaje zg∏oszenie celne za prawid∏owe,

2) uznajàc zg∏oszenie celne za nieprawid∏owe w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci:
a) rozstrzyga o nadaniu towarowi w∏aÊciwego

przeznaczenia celnego,
b) okreÊla kwot´ wynikajàcà z d∏ugu celnego zgod-

nie z przepisami prawa celnego lub
c) zmienia elementy zawarte w zg∏oszeniu celnym

inne ni˝ okreÊlone w lit. a) i b).

§ 4a.64) Wniosek, o którym mowa w § 4, powinien
wskazywaç, które elementy zawarte w zg∏oszeniu cel-
nym sà nieprawid∏owe, zakres ˝àdania wnioskodawcy
oraz dowody uzasadniajàce to ˝àdanie.

§ 5. Decyzja, o której mowa w § 4, nie mo˝e zostaç
wydana, je˝eli up∏yn´∏y 3 lata od dnia przyj´cia zg∏o-
szenia celnego.

§ 6. Organ celny wydaje nakaz zap∏aty d∏ugu celne-
go, który nie zosta∏ uiszczony w ca∏oÊci lub cz´Êci po
przyj´ciu zg∏oszenia celnego. Nakaz zap∏aty stanowi
podstaw´ do wystawienia tytu∏u wykonawczego w ro-
zumieniu przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.

§ 7.65) W wypadku, o którym mowa w § 4, organ cel-
ny nie wydaje postanowienia o wszcz´ciu post´powa-
nia. Za dat´ wszcz´cia post´powania przyjmuje si´ da-
t´ przyj´cia zg∏oszenia celnego.

Art. 66. § 1. Zg∏oszenia celnego mo˝e dokonaç oso-
ba mogàca przedstawiç organom celnym, bezpoÊred-
nio lub przez przedstawiciela, towar, którego dotyczy
zg∏oszenie, jak równie˝ wszystkie dokumenty, których
przedstawienie jest niezb´dne do obj´cia towaru pro-
cedurà celnà, do której jest zg∏aszany.

——————
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
60) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
62) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1

pkt 22 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

——————
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
64) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
65) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. d) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.



Dziennik Ustaw Nr 75 — 5626 — Poz. 802

§ 2. Je˝eli przyj´cie zg∏oszenia celnego nak∏ada na
osob´ szczególne obowiàzki, zg∏oszenie to powinno
zostaç dokonane przez t´ osob´ lub w jej imieniu.

§ 3. Zg∏aszajàcym mo˝e byç jedynie osoba krajowa,
chyba ̋ e zg∏oszenie dotyczy procedury tranzytu lub od-
prawy czasowej albo dokonywane jest sporadycznie,
w sytuacjach uznanych przez organ celny za uzasad-
nione.

§ 4. Przepis § 3 nie stanowi przeszkody do stosowa-
nia, z zastrze˝eniem wzajemnoÊci, przepisów umów
mi´dzynarodowych zawartych z innymi krajami.

Art. 67. § 1. Po przyj´ciu zg∏oszenia celnego przez
organ celny zg∏aszajàcy mo˝e dokonaç jego sprosto-
wania.

§ 2. Sprostowanie nie mo˝e spowodowaç obj´cia
zg∏oszeniem celnym innej iloÊci, rodzaju lub wartoÊci
celnej towarów ni˝ pierwotnie zg∏oszone.

§ 3. Sprostowanie zg∏oszenia celnego nie mo˝e byç
dokonane, je˝eli organ celny:

1) poinformowa∏ zg∏aszajàcego o zamiarze przepro-
wadzenia rewizji celnej towarów,

2) stwierdzi∏ nieprawid∏owoÊç danych zawartych
w zg∏oszeniu celnym,

3) zwolni∏ towary.

Art. 68. § 1. Je˝eli zg∏aszajàcy dostarczy dowód, ˝e
towar zosta∏ zg∏oszony omy∏kowo do procedury celnej
okreÊlonej w zg∏oszeniu lub ˝e w wyniku zaistnienia
szczególnych okolicznoÊci obj´cie towaru procedurà
celnà nie jest ju˝ uzasadnione, organ celny, na wniosek
zg∏aszajàcego, uniewa˝ni przyj´te zg∏oszenie celne.

§ 2. W wypadku gdy organ celny poinformowa∏
zg∏aszajàcego o zamiarze przeprowadzenia rewizji cel-
nej, wniosek o uniewa˝nienie zg∏oszenia celnego mo-
˝e zostaç uwzgl´dniony jedynie po dokonaniu tej rewi-
zji.

§ 3.66) Po zwolnieniu towarów zg∏oszenie celne nie
mo˝e zostaç uniewa˝nione, chyba ˝e przepis szczegól-
ny stanowi inaczej.

§ 4.67) Uniewa˝nienie zg∏oszenia celnego nie stano-
wi przeszkody do prowadzenia post´powania karnego
lub post´powania w sprawie o przest´pstwo skarbowe
lub wykroczenie skarbowe.

Art. 69. Datà w∏aÊciwà do stosowania przepisów
regulujàcych procedur´ celnà, do której dokonano
zg∏oszenia towarów, jest data przyj´cia zg∏oszenia cel-
nego przez organ celny, chyba ˝e przepis szczególny
stanowi inaczej.

Art. 70. § 1. Po przyj´ciu zg∏oszenia celnego organ
celny mo˝e przystàpiç do jego weryfikacji, polegajàcej
w szczególnoÊci na:

1) kontroli zg∏oszenia celnego i do∏àczonych do niego
dokumentów; organ celny mo˝e za˝àdaç od zg∏a-
szajàcego przedstawienia innych dokumentów
w celu sprawdzenia prawid∏owoÊci danych zawar-
tych w zg∏oszeniu,

2) rewizji celnej towarów z mo˝liwoÊcià pobrania pró-
bek w celu przeprowadzenia ich dalszej analizy lub
dok∏adniejszej kontroli.

§ 2. Je˝eli organ celny po weryfikacji uzna zg∏osze-
nie celne za nieprawid∏owe, stosuje si´ art. 65 § 4 pkt 2.

Art. 71. § 1.68) Dostarczenie towarów do miejsc,
gdzie majà byç poddane rewizji celnej oraz gdzie mo-
gà zostaç pobrane próbki i gdzie dokonane zostanà in-
ne czynnoÊci wymagane do przeprowadzenia rewizji
lub pobrania próbek, dokonywane jest przez zg∏aszajà-
cego lub na jego odpowiedzialnoÊç. Koszty zwiàzane
z dostarczeniem towarów, w tym roz∏adunku i za∏adun-
ku, ponosi zg∏aszajàcy.

§ 2. Zg∏aszajàcy ma prawo do obecnoÊci przy rewi-
zji celnej towarów, jak równie˝ przy pobieraniu próbek.
Organy celne mogà za˝àdaç obecnoÊci zg∏aszajàcego
albo jego przedstawiciela przy rewizji celnej lub przy
pobieraniu próbek, w szczególnoÊci w celu udzielenia
pomocy tym organom przy przeprowadzaniu rewizji
czy te˝ przy pobieraniu próbek.

§ 3. Pobranie próbek przez organ celny, dokonane
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, nie pociàga za
sobà odszkodowania ze strony organu celnego.

§ 4. Je˝eli w wyniku wykonanych analiz i badaƒ
stwierdzono, ˝e towar zosta∏ zg∏oszony nieprawid∏o-
wo, koszty zwiàzane z przeprowadzeniem badaƒ i ana-
liz ponosi zg∏aszajàcy.

Art. 72. § 1. Je˝eli rewizji celnej poddano jedynie
cz´Êç towarów obj´tych zg∏oszeniem celnym, wyniki
tej rewizji odnoszà si´ do ca∏oÊci towarów obj´tych
zg∏oszeniem. Je˝eli zg∏aszajàcy uzna, ˝e wyniki cz´-
Êciowej rewizji celnej towarów nie sà reprezentatywne
dla pozosta∏ej cz´Êci zg∏aszanych towarów, mo˝e do
czasu zwolnienia towarów zwróciç si´ z wnioskiem
o przeprowadzenie dodatkowej rewizji. Art. 71 § 4 sto-
suje si´ odpowiednio.

§ 2. Je˝eli zg∏oszenie celne obejmuje kilka pozycji
towarowych, zg∏oszeniem w rozumieniu § 1 jest ka˝da
odr´bna pozycja klasyfikowana wed∏ug kodu taryfy
celnej tego zg∏oszenia.

Art. 73. § 1. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji
zg∏oszenia celnego stanowià podstaw´ do zastosowa-
nia procedury celnej, którà majà byç obj´te towary.

§ 2. W wypadku nieprzeprowadzenia weryfikacji
zg∏oszenia celnego, podstawà do zastosowania proce-
dury celnej sà dane zawarte w zg∏oszeniu.

Art. 74. § 1. Organ celny mo˝e podejmowaç czyn-
noÊci pozwalajàce na ustalenie lub zapewnienie to˝sa-——————

66) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 23 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

——————
68) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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moÊci towaru, je˝eli jest to niezb´dne do przestrzega-
nia warunków procedury celnej, do której towar zosta∏
zg∏oszony. W szczególnoÊci mo˝e nak∏adaç zamkni´cia
celne, ̋ àdaç od zg∏aszajàcego opisów, rysunków, zdj´ç
fotograficznych lub dokonania innych niezb´dnych
czynnoÊci.

§ 2. Zamkni´cia celne umieszczone na towarach
oraz na Êrodkach transportu mogà zostaç usuni´te lub
zniszczone tylko przez organ celny albo za jego zgodà,
chyba ˝e w nast´pstwie niedajàcych si´ przewidzieç
okolicznoÊci ich usuni´cie lub zniszczenie oka˝e si´
niezb´dne do zapewnienia ochrony towarów lub Êrod-
ków transportu.

Art. 75. § 1. Z zastrze˝eniem art. 76, organ celny
zwalnia towary z chwilà dokonania weryfikacji zg∏osze-
nia celnego lub jego przyj´cia bez weryfikacji, je˝eli
spe∏nione zostanà warunki obj´cia towarów wskazanà
procedurà i o ile towary te nie sà przedmiotem ograni-
czeƒ lub zakazów. Dotyczy to równie˝ sytuacji, gdy do
przeprowadzenia weryfikacji dalsza obecnoÊç towa-
rów nie jest niezb´dna.

§ 2. Zwolnienie udzielane jest jednorazowo dla ca-
∏oÊci towarów obj´tych tym samym zg∏oszeniem cel-
nym. Art. 72 § 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 76. § 1. Je˝eli przyj´cie zg∏oszenia celnego po-
woduje powstanie d∏ugu celnego, towary, których do-
tyczy to zg∏oszenie, mogà zostaç zwolnione jedynie
w wypadku, gdy kwota wynikajàca z d∏ugu celnego zo-
sta∏a zap∏acona lub zabezpieczona.

§ 2. Z zastrze˝eniem § 3, przepisu § 1 nie stosuje si´
do procedury odprawy czasowej z cz´Êciowym zwol-
nieniem od c∏a.

§ 3. Je˝eli stosujàc przepisy w∏aÊciwe dla procedu-
ry celnej, do której zosta∏y zg∏oszone towary, organ cel-
ny za˝àda z∏o˝enia zabezpieczenia, zwolnienie towa-
rów mo˝e zostaç udzielone jedynie po z∏o˝eniu zabez-
pieczenia.

Art. 77.69) § 1. Organ celny podejmuje, z zastrze˝e-
niem art. 59, niezb´dne dzia∏ania, w∏àcznie ze sprzeda-
˝à towarów, w celu uregulowania sytuacji towarów,
które:

1) nie mog∏y zostaç zwolnione ze wzgl´du na to, ˝e:
a) ich kontrola nie mog∏a zostaç podj´ta lub prowa-

dzona w terminach ustalonych przez organ cel-
ny z przyczyn zale˝nych od zg∏aszajàcego, 

b) nie przedstawiono dokumentów, od których jest
uzale˝nione obj´cie towarów procedurà celnà, 

c) nale˝noÊci celne przywozowe lub celne wywozo-
we nie zosta∏y uiszczone albo zabezpieczone
w wymaganych terminach, 

d) sà przedmiotem zakazów i ograniczeƒ wynikajà-
cych ze Êrodków polityki handlowej,

2) nie zosta∏y podj´te w terminie 30 dni od dnia ich
zwolnienia przez organ celny. 

§ 2. Je˝eli post´powanie, o którym mowa w § 1, nie
doprowadzi∏o do uregulowania sytuacji towarów, sàd,
na wniosek organu celnego, orzeka o przepadku towa-
rów na rzecz Skarbu Paƒstwa.

Art. 78.70) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wypad-
ki, w których zg∏oszenie celne mo˝e byç uniewa˝nione
po zwolnieniu towarów, szczegó∏owy tryb post´powa-
nia organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji cel-
nej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy
uniewa˝nianiu zg∏oszeƒ celnych oraz zwalnianiu towa-
rów. Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç w szcze-
gólnoÊci:

1) sposób powiadomienia zg∏aszajàcego o zamiarze
przeprowadzenia rewizji celnej towarów, wypadki,
w których  czynnoÊci rewizji celnej mo˝na ograni-
czyç do niektórych czynnoÊci, oraz wypadki, kiedy
powinna byç przeprowadzona rewizja celna ca∏o-
Êci towarów,

2) wypadki, w których organ celny pobiera próbki to-
warów, oraz sposób ich pobierania.

Art. 79. § 1. Organ celny mo˝e udzieliç pozwolenia
na stosowanie procedury uproszczonej (upraszczanie
czynnoÊci niezb´dnych do obj´cia towarów procedurà
celnà) osobom, które spe∏niajà nast´pujàce warunki:

1) sà osobami krajowymi w rozumieniu art. 3 § 1
pkt 11 lit. a) lub lit. b),

2)71) prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà co najmniej
od roku,

3) sà podatnikami podatku od towarów i us∏ug,

4)72) sà podmiotami, których dzia∏alnoÊcià kierujà
osoby, które nie zosta∏y skazane prawomocnym
wyrokiem za przest´pstwo przeciwko wiarygodno-
Êci dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo gospo-
darcze lub za przest´pstwo skarbowe,

5) nie zalegajà z c∏em, podatkami stanowiàcymi do-
chód bud˝etu paƒstwa oraz sk∏adkami na ubezpie-
czenie spo∏eczne, a tak˝e nie jest wobec nich pro-
wadzone post´powanie egzekucyjne, upad∏oÊcio-
we, likwidacyjne lub uk∏adowe,

6)73) z∏o˝à w formie, o której mowa w art. 199 § 1 pkt 1
lub 2, zabezpieczenie generalne nale˝noÊci celnych
przywozowych lub celnych wywozowych, w zwiàzku
ze stosowaniem procedury celnej, w wysokoÊci od-
powiadajàcej zakresowi przewidywanej dzia∏alnoÊci,

7) nie zosta∏o im cofni´te pozwolenie na stosowanie
procedury uproszczonej, ze wzgl´du na naruszenie
przez nich przepisów prawa, w okresie ostatnich
333) lat,

——————
69) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w przypisie 55.

——————
70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której

mowa w przypisie 7, i ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 25 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a) tiret pierw-
sze ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

72) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 26 lit. a) tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w przypisie 1.

73) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 26 lit. a) tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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8) przed∏o˝à pozytywnà opini´ o sytuacji finansowej,
wydanà przez bank prowadzàcy rachunek rozlicze-
niowy.

§ 1a.74) Pozwolenie na stosowanie procedury
uproszczonej mo˝e zostaç udzielone agencji celnej, je-
˝eli wyst´puje jako przedstawiciel poÊredni w danej
procedurze celnej.

§ 1b.74) Pozwolenie na stosowanie procedury
uproszczonej mo˝e zostaç udzielone agencji celnej, je-
˝eli wyst´puje jako przedstawiciel bezpoÊredni w danej
procedurze celnej w wypadkach okreÊlonych w rozpo-
rzàdzeniu, o którym mowa w § 4.

§ 2. Organ celny cofa pozwolenie na stosowanie
procedury uproszczonej w wypadku naruszenia której-
kolwiek z przes∏anek wymienionych w § 1.

§ 3. Organ celny mo˝e cofnàç pozwolenie na stoso-
wanie procedury uproszczonej, je˝eli osoba, która
otrzyma∏a pozwolenie, w sposób istotny naruszy∏a
przepisy prawa zwiàzane z przywozem lub wywozem
towarów.

§ 4.75) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wy-
padki, w których mo˝e zostaç wydane pozwolenie na
stosowanie procedur uproszczonych przez agencj´ cel-
nà, wyst´pujàcà jako przedstawiciel bezpoÊredni w da-
nej procedurze. Rozporzàdzenie powinno okreÊlaç
w szczególnoÊci warunki, jakie powinna spe∏niaç agen-
cja celna, rodzaje towarów oraz procedury celne,
w których agencja celna wyst´puje jako przedstawiciel
bezpoÊredni.

Art. 80. § 1. Upraszczanie czynnoÊci niezb´dnych
do obj´cia towarów procedurà celnà nast´puje po-
przez:

1) zg∏oszenie celne uproszczone,

2) z∏o˝enie dokumentów handlowych lub urz´dowych
z wnioskiem o obj´cie towarów procedurà celnà,

3)76) wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych
przez osob´ posiadajàcà pozwolenie na stosowa-
nie procedury uproszczonej.

§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 3, organ
celny mo˝e zwolniç zg∏aszajàcego z obowiàzku przed-
stawienia towarów w urz´dzie celnym.

§ 3. Zg∏oszenie celne uproszczone, dokument han-
dlowy lub urz´dowy bàdê wpis do rejestrów powinny
zawieraç elementy niezb´dne do identyfikacji towa-
rów. Wpis do rejestrów powinien wskazywaç dat´ jego
dokonania.

§ 4. Zg∏aszajàcy zobowiàzany jest do przedstawie-
nia zg∏oszenia celnego uzupe∏niajàcego, mogàcego

mieç charakter ca∏oÊciowy, okresowy lub podsumowu-
jàcy.

§ 5. Zg∏oszenie celne uzupe∏niajàce stanowi jeden
niepodzielny akt ze zg∏oszeniami celnymi uproszczo-
nymi, okreÊlonymi w § 1 pkt 1, 2 lub pkt 3. Nabiera ono
mocy prawnej z dniem przyj´cia zg∏oszeƒ celnych
uproszczonych. W wypadkach okreÊlonych w § 1 pkt 3
wpisanie do rejestrów ma t´ samà moc prawnà co
przyj´cie zg∏oszenia celnego, o którym mowa
w art. 64.

§ 6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:77)

1) szczegó∏owe warunki i tryb post´powania przy
upraszczaniu czynnoÊci niezb´dnych do obj´cia to-
warów procedurà celnà,

2) rodzaje procedur celnych, w których stosuje si´
procedur´ uproszczonà,

3) rodzaje towarów, okresy rozliczeniowe oraz tryb
sk∏adania zabezpieczenia przy stosowaniu proce-
dury uproszczonej.

4) (skreÊlony).78)

Oddzia∏ 3

Inne formy zg∏oszenia

Art. 81. § 1. Je˝eli zg∏oszenia celnego dokonano
w sposób okreÊlony w art. 62 § 1 pkt 2 lub pkt 3, prze-
pisy art. 64—80 stosuje si´ odpowiednio.

§ 2.79) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymogi,
jakie powinno spe∏niaç zg∏oszenie celne, o którym mo-
wa w § 1, oraz dokumenty, jakie nale˝y do niego do∏à-
czyç.

Art. 82. § 1.80) Wprowadzenie na polski obszar cel-
ny lub wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego to-
warów niepodlegajàcych nale˝noÊciom celnym przy-
wozowym albo celnym wywozowym oraz ogranicze-
niom przewidzianym w przepisach prawa, dokonane
przez podró˝nego przez przejÊcie odpowiednio ozna-
czone jako przeznaczone dla osób posiadajàcych wy-
∏àcznie te towary, traktuje si´ jako zg∏oszenie celne tych
towarów.

§ 2. W wypadkach gdy towary, o których mowa
w § 1, nie zosta∏y poddane kontroli celnej, uwa˝a si´,
˝e towary te zosta∏y dopuszczone do obrotu albo do
wywozu poza polski obszar celny.

——————
74) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
75) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

——————
77) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1

pkt 27 lit. b) tiret pierwsze ustawy, o której mowa w przy-
pisie 1.

78) Przez art. 1 pkt 27 lit. b) tiret drugie ustawy, o której mowa
w przypisie 1. 

79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 7. 

80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.
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Oddzia∏ 4

Kontrola zg∏oszeƒ celnych po zwolnieniu towaru

Art. 83. § 1. Organ celny po zwolnieniu towarów
mo˝e z urz´du lub na wniosek zg∏aszajàcego dokonaç
kontroli zg∏oszenia celnego.

§ 2. Po zwolnieniu towarów organ celny, w celu
upewnienia si´ o prawid∏owoÊci danych zawartych
w zg∏oszeniu celnym, mo˝e w szczególnoÊci kontrolo-
waç dokumenty i dane handlowe dotyczàce operacji
przywozu lub wywozu towarów obj´tych zg∏oszeniem,
jak równie˝ póêniejszych operacji handlowych doty-
czàcych tych towarów. Kontrole te mogà zostaç prze-
prowadzone u zg∏aszajàcego bàdê u ka˝dej innej oso-
by bezpoÊrednio lub poÊrednio zwiàzanej z tymi ope-
racjami, jak równie˝ u ka˝dej innej osoby posiadajàcej
takie dokumenty i dane. Organ celny mo˝e równie˝
przystàpiç do kontroli towarów, je˝eli istnieje jeszcze
mo˝liwoÊç ich okazania.

§ 3. Je˝eli z kontroli zg∏oszenia celnego po zwolnie-
niu towaru wynika, ˝e przepisy regulujàce procedur´
celnà zosta∏y zastosowane w oparciu o nieprawdziwe,
nieprawid∏owe lub niekompletne dane lub dokumenty,
organ celny podejmuje niezb´dne dzia∏ania w celu
w∏aÊciwego zastosowania przepisów prawa celnego,
bioràc pod uwag´ nowe dane.

Rozdzia∏ 2

Dopuszczenie do obrotu

Art. 84. Dopuszczenie do obrotu nadaje towarowi
niekrajowemu status celny towaru krajowego i nast´-
puje po spe∏nieniu wszystkich wymogów okreÊlonych
prawem, w szczególnoÊci po zastosowaniu przepisów
dotyczàcych nale˝noÊci celnych przywozowych.

Art. 85. § 1. Nale˝noÊci celne przywozowe sà wy-
magalne wed∏ug stanu towaru i jego wartoÊci celnej
w dniu przyj´cia zg∏oszenia celnego i wed∏ug stawek
w tym dniu obowiàzujàcych.

§ 2. Je˝eli po dniu przyj´cia zg∏oszenia celnego
o dopuszczenie do obrotu, lecz przed dniem zwolnienia
towaru, nastàpi∏o obni˝enie stawki celnej, na wniosek
zg∏aszajàcego, z∏o˝ony najpóêniej do dnia zwolnienia
towaru, stosuje si´ ni˝szà stawk´.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje si´, je˝eli towary nie
mog∏y zostaç zwolnione z przyczyn le˝àcych po stronie
zg∏aszajàcego.

Art. 86. Je˝eli przesy∏ka zawiera towary klasyfiko-
wane do ró˝nych kodów taryfy celnej i klasyfikacja ka˝-
dego z tych towarów zgodnie z ich kodem do celów do-
konania zg∏oszenia celnego pociàga∏aby za sobà Êrod-
ki i nak∏ady niewspó∏miernie wysokie w stosunku do
wysokoÊci nale˝noÊci celnych przywozowych, organ
celny mo˝e, na wniosek zg∏aszajàcego, wyraziç zgod´,
aby nale˝noÊci celne przywozowe zosta∏y pobrane od
ca∏ej przesy∏ki, wed∏ug kodu taryfy celnej w∏aÊciwego
towarowi, który podlega najwy˝szym nale˝noÊciom
celnym przywozowym.

Art. 87. § 1. Towary dopuszczone do obrotu z zasto-
sowaniem zerowej lub obni˝onej stawki celnej ze
wzgl´du na ich przeznaczenie albo podlegajàce zwol-
nieniu z nale˝noÊci celnych przywozowych ze wzgl´du
na przeznaczenie pozostajà pod dozorem celnym.

§ 2.81) Dozór celny, o którym mowa w § 1, z zastrze-
˝eniem § 2a, trwa 2 lata od dnia dopuszczenia do obro-
tu.

§ 2a.82) Dozór celny, o którym mowa w § 1, trwa do
dnia, w którym:

1) towar zostanie wywieziony, zniszczony lub zu˝yty, 

2) up∏ynie termin wynikajàcy z przepisu szczególne-
go, w którym mia∏ byç spe∏niony warunek okreÊlo-
nego przeznaczenia towaru,

3) w zwiàzku ze zmianà przeznaczenia towaru zosta∏y
uiszczone wymagane nale˝noÊci celne przywozo-
we.

§ 3. Przepisy art. 93 i art. 96, wobec towarów okre-
Êlonych w § 1, stosuje si´ odpowiednio.

Art. 88. Towary dopuszczone do obrotu tracà status
celny towarów krajowych, gdy c∏o za te towary jest
zwracane lub umarzane:

1) w wypadku, o którym mowa w art. 121 § 1 pkt 2,

2) w wypadku, o którym mowa w art. 248,

3) je˝eli zwrot lub umorzenie uwarunkowane jest wy-
wozem towarów, powrotnym wywozem lub otrzy-
maniem innego równowa˝nego przeznaczenia cel-
nego,

4) w wypadku, gdy zg∏oszenie o dopuszczeniu do ob-
rotu zostanie uniewa˝nione.

Rozdzia∏ 3

Procedury zawieszajàce i gospodarcze procedury 
celne

Oddzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 89. § 1. OkreÊlenie „procedura zawieszajàca”
odnosi si´, w wypadku towarów niekrajowych, do na-
st´pujàcych procedur:

1) tranzytu,

2) sk∏adu celnego,

3) uszlachetniania czynnego podlegajàcego systemo-
wi zawieszeƒ,

4) przetwarzania pod kontrolà celnà,

5) odprawy czasowej.

§ 2. OkreÊlenie „gospodarcza procedura celna” od-
nosi si´ do nast´pujàcych procedur:

——————
81) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
82) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
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1) sk∏adu celnego,

2) uszlachetniania czynnego,

3) przetwarzania pod kontrolà celnà,

4) odprawy czasowej,

5) uszlachetniania biernego.

§ 3. U˝yte w niniejszym rozdziale okreÊlenia ozna-
czajà:

1) towary przywo˝one — towary obj´te procedurà za-
wieszajàcà, jak równie˝ towary, dla których, w ra-
mach uszlachetniania czynnego podlegajàcego
systemowi ce∏ zwrotnych, zosta∏y spe∏nione for-
malnoÊci dopuszczenia do obrotu oraz formalnoÊci
okreÊlone w art. 131,

2) towary w stanie niezmienionym — towary przywo-
˝one, które w ramach procedury uszlachetniania
czynnego lub przetwarzania pod kontrolà celnà nie
zosta∏y poddane ˝adnym formom uszlachetniania
bàdê przetwarzania.

Art. 90. § 1. Korzystanie z gospodarczej procedury
celnej uzale˝nione jest od uzyskania pozwolenia orga-
nu celnego.

§ 2. Pozwolenie, o którym mowa w § 1, wydaje i co-
fa organ celny.

§ 3.83) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzory wniosków i formularzy stosowanych przy wyda-
waniu pozwoleƒ, dokumenty, które nale˝y do∏àczyç do
wniosku, terminy sk∏adania wniosków oraz inne szcze-
gó∏owe warunki udzielania pozwoleƒ.

Art. 91. § 1. Pozwolenie, o którym mowa w art. 90,
wydawane jest z zachowaniem warunków dotyczàcych
okreÊlonej procedury celnej:

1) osobom, które udzielà gwarancji niezb´dnych do
prawid∏owego przebiegu procedury celnej, oraz

2) gdy organ celny mo˝e zapewniç w∏aÊciwy dozór
i kontrol´ procedury bez koniecznoÊci stosowania
Êrodków i nak∏adów niewspó∏miernych do zakresu
wnioskowanej dzia∏alnoÊci.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do pozwo-
leƒ, o których mowa w art. 105.

Art. 92. § 1. Organ celny okreÊla w pozwoleniu wa-
runki oraz terminy stosowania danej procedury celnej.

§ 2. Osoba posiadajàca pozwolenie ma obowiàzek
informowaç organ celny o ka˝dej zmianie, która nastà-
pi∏a po wydaniu pozwolenia i mog∏a mieç wp∏yw na
korzystanie z tego pozwolenia.

Art. 93. § 1. Obj´cie towarów procedurà zawiesza-
jàcà wymaga z∏o˝enia zabezpieczenia w celu zapew-
nienia pokrycia kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego,

mogàcego powstaç w stosunku do tych towarów, chy-
ba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wypadki, w których organ celny mo˝e odstàpiç od
pobrania zabezpieczenia.

Art. 94. Procedura zawieszajàca, z wy∏àczeniem
procedury tranzytu, zostaje zakoƒczona, gdy towary
obj´te tà procedurà bàdê produkty kompensacyjne lub
przetworzone pod kontrolà celnà otrzymajà inne prze-
znaczenie celne.

Art. 95. Organy celne podejmujà wszelkie dzia∏ania
sprawdzajàce i wyjaÊniajàce w celu uregulowania sy-
tuacji towarów, wobec których procedura nie zosta∏a
zakoƒczona zgodnie z okreÊlonymi warunkami i termi-
nami.

Art. 96. Prawa i obowiàzki osoby uprawnionej do
korzystania z gospodarczej procedury celnej mogà,
zgodnie z warunkami okreÊlonymi przez organ celny
i za zgodà tego organu, zostaç przeniesione na inne
osoby spe∏niajàce warunki wymagane do korzystania
z tej procedury.

Oddzia∏ 2

Tranzyt

Art. 97. § 1. Procedura tranzytu pozwala na prze-
mieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdujà-
cego si´ na polskim obszarze celnym:

1) towarów niekrajowych, niepodlegajàcych w tym
czasie nale˝noÊciom celnym przywozowym i Êrod-
kom polityki handlowej, jeÊli przemieszczanie to-
warów ma si´ zakoƒczyç poza polskim obszarem
celnym, lub

2) towarów niekrajowych, jeÊli przemieszczanie towa-
rów ma si´ zakoƒczyç na polskim obszarze celnym;
art. 57 § 2 stosuje si´ odpowiednio, lub

3) towarów krajowych w wypadkach okreÊlonych
w przepisach szczególnych.

§ 2. Towary, o których mowa w § 1, mogà byç ob-
j´te procedurà tranzytu nie d∏u˝ej ni˝ 14 dni, niezale˝-
nie od tego, ile razy towar by∏ obj´ty tà procedurà, chy-
ba ˝e umowy mi´dzynarodowe stanowià inaczej.

§ 3. Przemieszczanie, o którym mowa w § 1, odby-
wa si´ w szczególnoÊci z zastosowaniem:

1) dokumentów okreÊlonych przepisami prawa celne-
go,

2) karnetu TIR, je˝eli:
a) rozpocz´∏o si´ lub ma si´ zakoƒczyç poza pol-

skim obszarem celnym lub
b) dotyczy przesy∏ek towarów, które majà zostaç

wy∏adowane na polskim obszarze celnym i któ-
re sà przewo˝one wraz z towarami przeznaczo-
nymi do wy∏adowania poza polskim obszarem
celnym, 

3) karnetu ATA u˝ywanego jako dokument tranzyto-
wy.

——————
83) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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§ 4. W wypadku wprowadzenia na polski obszar
celny towarów, o których mowa w § 1 pkt 2, organ cel-
ny mo˝e z urz´du, w szczególnie uzasadnionych wy-
padkach, uwzgl´dniajàc interes osoby zobowiàzanej,
objàç towar procedurà tranzytu.

§ 5.84) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i wa-
runki procedury tranzytu, wzory wniosków o obj´cie
towaru procedurà tranzytu oraz dokumenty, na podsta-
wie których mo˝e nastàpiç obj´cie towaru tà procedu-
rà.

Art. 98. Procedura tranzytu zostaje zakoƒczona,
gdy towary i odpowiednie dokumenty zostanà przed-
stawione w urz´dzie celnym przeznaczenia, zgodnie
z przepisami tej procedury.

Art. 99. § 1. G∏ówny zobowiàzany to osoba, która
sama lub za poÊrednictwem upowa˝nionego przedsta-
wiciela, przez zg∏oszenie celne, wyrazi∏a wol´ wykona-
nia obowiàzków przewidzianych procedurà tranzytu.

§ 2. G∏ówny zobowiàzany powinien z∏o˝yç zabez-
pieczenie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty wy-
nikajàcej z d∏ugu celnego i innych nale˝noÊci mogà-
cych powstaç w zwiàzku z przywozem lub wywozem
towaru, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 3. Organ celny mo˝e odstàpiç od pobrania zabez-
pieczenia w wypadku:

1) przewozów morskich, rzecznych i powietrznych,

2) przesy∏ania towarów rurociàgami i innymi sta∏ymi
liniami przesy∏owymi,

3) przewozów dokonywanych przez przedsi´biorstwa
kolejowe.

Art. 100. § 1. Organ celny mo˝e, z zastrze˝eniem
§ 3, zwolniç z obowiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia, przy
przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, oso-
by spe∏niajàce warunki okreÊlone w § 2.

§ 2. Zwolnienie okreÊlone w § 1 wydawane jest
w formie pozwolenia jedynie osobom spe∏niajàcym
nast´pujàce wymogi:

1) majà swojà siedzib´ lub miejsce zamieszkania
w kraju,

2)85) korzystajà z procedury tranzytu co najmniej od
roku,

3) znajdujà si´ w sytuacji finansowej zapewniajàcej
wywiàzanie si´ z zobowiàzaƒ mogàcych powstaç
wobec organu celnego,

4) nie pope∏ni∏y ̋ adnego naruszenia przepisów prawa
celnego ani przepisów podatkowych,

5) podpisa∏y, na odpowiednim formularzu, zobowià-
zanie do zap∏acenia, na pierwsze pisemne ˝àdanie
organu celnego, kwoty nale˝nej z tytu∏u dokony-

wania przewozów towarów obj´tych procedurà
tranzytu.

§ 3. Zwolnienia od z∏o˝enia zabezpieczenia nie
udziela si´, je˝eli procedurà tranzytu obj´te sà towary,
których:

1) ca∏kowita wartoÊç przekracza okreÊlonà kwot´ lub

2) przywóz zwiàzany jest ze zwi´kszonym ryzykiem,
przy uwzgl´dnieniu wysokoÊci nale˝noÊci celnych
przywozowych i innych obcià˝eƒ, którym towary te
mogà podlegaç.

§ 4.83) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb i warunki wydawania i cofania pozwoleƒ, o któ-
rych mowa w § 2, szczegó∏owe wymogi, które powin-
na spe∏niaç osoba ubiegajàca si´ o wydanie pozwole-
nia, wysokoÊç kwoty oraz wykaz towarów, o których
mowa w § 3.

Art. 101. § 1. Osobà uprawnionà do korzystania
z procedury tranzytu jest g∏ówny zobowiàzany.

§ 1a.86) G∏ównym zobowiàzanym mo˝e byç tak˝e
agencja celna.

§ 2. G∏ówny zobowiàzany powinien:

1) przedstawiç w wyznaczonym terminie i we wskaza-
nym przez organ celny urz´dzie celnym towary
w nienaruszonym stanie i z zachowaniem Êrodków
zastosowanych przez organ celny w celu zapew-
nienia to˝samoÊci towaru,

2) przestrzegaç przepisów procedury tranzytu.

§ 3.87) Niezale˝nie od obowiàzków g∏ównego zobo-
wiàzanego, ka˝da osoba przewo˝àca towar lub przyj-
mujàca go, jeÊli wie o tym, ˝e jest on obj´ty procedurà
tranzytu, jest równie˝ zobowiàzana do przedstawienia
tego towaru w urz´dzie celnym przeznaczenia, z zacho-
waniem wymogów, o których mowa w § 2.

§ 4. (skreÊlony).88)

Oddzia∏ 3

Sk∏ad celny

Art. 102. § 1. Procedura sk∏adu celnego pozwala na
sk∏adowanie w sk∏adzie celnym:

1) towarów niekrajowych, które w czasie tego sk∏ado-
wania nie podlegajà c∏u ani ograniczeniom i zaka-
zom okreÊlonym w przepisach odr´bnych, z wyjàt-
kiem ograniczeƒ i zakazów stosowanych do ochro-
ny porzàdku lub bezpieczeƒstwa publicznego, oby-
czajnoÊci, higieny lub zdrowia ludzi, zwierzàt i ro-
Êlin oraz ochrony Êrodowiska,

——————
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
85) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

——————
86) Dodany przez art. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
87) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 32 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
88) Przez art. 1 pkt 32 lit. c) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
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2)89) towarów krajowych, w wypadkach okreÊlonych
w przepisach szczególnych.

§ 2. Sk∏adem celnym jest miejsce okreÊlone w po-
zwoleniu wydanym przez organ celny, podlegajàce
dozorowi celnemu i kontroli celnej, w którym towary
mogà byç sk∏adowane zgodnie z ustalonymi warunka-
mi.

§ 3.83) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wypadki, w których towary mogà byç obj´te pro-
cedurà sk∏adu celnego bez ich z∏o˝enia w sk∏adzie cel-
nym.

Art. 103. § 1. Sk∏ad celny mo˝e byç sk∏adem celnym
publicznym lub sk∏adem celnym prywatnym.

§ 2. Sk∏adem celnym publicznym jest sk∏ad celny,
z którego mo˝e korzystaç ka˝da osoba krajowa w celu
sk∏adowania towarów.

§ 3. Sk∏adem celnym prywatnym jest sk∏ad celny
przeznaczony do sk∏adowania przez prowadzàcego
sk∏ad celny towarów przeznaczonych wy∏àcznie na po-
trzeby prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

Art. 104. § 1. Prowadzàcym sk∏ad celny mo˝e byç
wy∏àcznie osoba posiadajàca pozwolenie na prowa-
dzenie sk∏adu celnego.

§ 2. Korzystajàcym ze sk∏adu celnego jest osoba, na
której rzecz dokonano zg∏oszenia do procedury sk∏adu
celnego, lub osoba, na którà przeniesiono prawa i obo-
wiàzki korzystajàcego ze sk∏adu celnego.

Art. 105. § 1. Prowadzenie sk∏adu celnego uzale˝-
nione jest od uzyskania pozwolenia organu celnego.

§ 2. Pozwolenie, o którym mowa w § 1, wydaje i co-
fa Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏.

§ 3. Osoba, która zamierza prowadziç sk∏ad celny,
sk∏ada pisemny wniosek.

§ 4. Pozwolenie okreÊla warunki prowadzenia sk∏a-
du celnego.

§ 5.  Pozwolenie na prowadzenie sk∏adu celnego
udzielane jest tylko osobom, które spe∏niajà nast´pujà-
ce warunki:90)

1) sà osobami krajowymi w rozumieniu art. 3 § 1
pkt 11 lit. a) i lit. b),

2)91) prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà co najmniej
od roku,

3) sà podatnikami podatku od towarów i us∏ug,

4)92) sà podmiotami, których dzia∏alnoÊcià kierujà
osoby, które nie zosta∏y skazane prawomocnym
wyrokiem za przest´pstwo przeciwko wiarygodno-
Êci dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo gospo-
darcze lub za przest´pstwo skarbowe,

5) nie zalegajà z c∏em, podatkami stanowiàcymi do-
chód bud˝etu paƒstwa ani sk∏adkami na ubezpie-
czenie spo∏eczne, a tak˝e nie jest wobec nich pro-
wadzone post´powanie egzekucyjne, upad∏oÊcio-
we, likwidacyjne lub uk∏adowe,

6)93) z∏o˝à w formie, o której mowa w art. 199 § 1 pkt 1
lub 2, zabezpieczenie generalne nale˝noÊci cel-
nych przywozowych lub celnych wywozowych,
w zwiàzku ze stosowaniem procedury, w wysoko-
Êci odpowiadajàcej zakresowi przewidywanej
dzia∏alnoÊci,

7) nie zosta∏o im cofni´te pozwolenie na prowadzenie
sk∏adu celnego, ze wzgl´du na naruszenie przepi-
sów prawa, w okresie ostatnich 333) lat,

8) przed∏o˝à pozytywnà opini´ o sytuacji finansowej,
wydanà przez bank prowadzàcy rachunek rozlicze-
niowy.

§ 6. (skreÊlony).94)

§ 7. Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci sk∏adu celnego wy-
maga uprzedniego zatwierdzenia przez w∏aÊciwy or-
gan celny regulaminu funkcjonowania tego sk∏adu,
sporzàdzonego przez prowadzàcego sk∏ad celny.

§ 8. 83) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb i warunki udzielania oraz cofania
pozwoleƒ na prowadzenie sk∏adu celnego,

2) warunki tworzenia i funkcjonowania sk∏adów cel-
nych oraz szczegó∏owe warunki stosowania proce-
dury sk∏adu celnego.

§ 9.95) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie
sk∏adu celnego, dokumenty, które nale˝y do niego do-
∏àczyç, oraz wzór pozwolenia na prowadzenie sk∏adu
celnego.

Art. 106. § 1. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏96) nie
wydaje pozwolenia na prowadzenie sk∏adu celnego
lub ogranicza zakres wnioskowanej dzia∏alnoÊci w wy-
padku, gdy udzielenie pozwolenia mo˝e powodowaç
zagro˝enie interesu gospodarki narodowej, obronno-

——————
89) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
90) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1

pkt 34 lit. a) tiret pierwsze ustawy, o której mowa w przy-
pisie 1.

91) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. a) tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w przypisie 1.

——————
92) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. a) tiret trze-

cie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
93) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. a) tiret

czwarte ustawy, o której mowa w przypisie 1.
94) Przez art. 1 pkt 34 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
96) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 35 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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Êci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo zagro˝enie bez-
pieczeƒstwa bàdê dóbr osobistych obywateli, a tak˝e
gdy proponowana lokalizacja sk∏adu celnego, stan lub
wielkoÊç pomieszczeƒ, w których ma byç prowadzony
sk∏ad celny, albo stan ich wyposa˝enia lub te˝ iloÊç
sk∏adów celnych uniemo˝liwi lub znacznie utrudni or-
ganowi celnemu sprawowanie dozoru celnego lub
kontroli celnej.

§ 2. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏96) cofa pozwole-
nie na prowadzenie sk∏adu celnego, je˝eli:

1) z wnioskiem o cofni´cie wyst´puje prowadzàcy
sk∏ad celny,

2) po uzyskaniu pozwolenia w terminie 3 miesi´cy nie
podj´to dzia∏alnoÊci lub jà przerwano na czas d∏u˝-
szy ni˝ 3 miesiàce, bez powiadomienia organu cel-
nego,

3) prowadzàcy sk∏ad celny prowadzi dzia∏alnoÊç nie-
zgodnie z przepisami prawa celnego, otrzymanym
pozwoleniem lub regulaminem funkcjonowania
sk∏adu celnego,

4)97) zostaje naruszony którykolwiek warunek okreÊlo-
ny w art. 105 § 5.

§ 3. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏96) mo˝e cofnàç
pozwolenie na prowadzenie sk∏adu celnego, gdy roz-
miar prowadzonej dzia∏alnoÊci nie uzasadnia dalszego
jej prowadzenia lub gdy osoba, która otrzyma∏a po-
zwolenie, w istotny sposób naruszy∏a przepisy prawa
lub nie gwarantuje nale˝ytego stosowania tego prawa.

Art. 107. Z zastrze˝eniem art. 108, prowadzàcy
sk∏ad celny odpowiedzialny jest za:

1) zapewnienie, aby towary z∏o˝one w sk∏adzie cel-
nym nie zosta∏y usuni´te spod dozoru celnego,

2) wykonywanie obowiàzków wynikajàcych ze sk∏a-
dowania towarów obj´tych procedurà sk∏adu cel-
nego,

3) przestrzeganie warunków okreÊlonych w pozwole-
niu i regulaminie funkcjonowania sk∏adu celnego.

Art. 108. Pozwolenie na prowadzenie sk∏adu celne-
go publicznego mo˝e okreÊlaç, ˝e odpowiedzialnoÊç,
o której mowa w art. 107 pkt 1 i 2, ponosi jedynie ko-
rzystajàcy ze sk∏adu.

Art. 109. § 1.98) Korzystajàcy ze sk∏adu celnego jest
odpowiedzialny za wykonywanie obowiàzków wynika-
jàcych z obj´cia towarów procedurà sk∏adu celnego
oraz jest zobowiàzany do z∏o˝enia zabezpieczenia w ce-
lu zagwarantowania pokrycia d∏ugu celnego mogàce-
go powstaç w zwiàzku z obj´ciem towaru procedurà
sk∏adu celnego.

§ 2.99) Za zgodà organu celnego zabezpieczenie ge-
neralne z∏o˝one jako warunek wydania pozwolenia na

prowadzenie sk∏adu celnego mo˝e byç wykorzystywa-
ne jako zabezpieczenie, o którym mowa w § 1.

Art. 110.100) Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ mo˝e wy-
daç pozwolenie na przeniesienie na innà osob´ praw
i obowiàzków prowadzàcego sk∏ad celny, je˝eli osoba
ta spe∏nia warunki do uzyskania pozwolenia.

Art. 111. Organ celny mo˝e za˝àdaç od prowadzà-
cego sk∏ad celny z∏o˝enia zabezpieczenia dotyczàcego
odpowiedzialnoÊci okreÊlonej w art. 107.

Art. 112. Osoba wyznaczona lub zaakceptowana
przez organ celny jest zobowiàzana do prowadzenia,
w sposób okreÊlony przez ten organ, ewidencji towa-
rowej dotyczàcej wszystkich towarów obj´tych proce-
durà sk∏adu celnego.

Art. 113. Towary obj´te procedurà sk∏adu celnego,
z chwilà ich wprowadzenia do sk∏adu celnego, powin-
ny zostaç uj´te w ewidencji towarowej, o której mowa
w art. 112.

Art. 114. § 1. W uzasadnionych gospodarczo wy-
padkach i o ile nie ogranicza to mo˝liwoÊci sprawowa-
nia dozoru celnego, organ celny mo˝e wydaç pozwole-
nie, by:

1)101) towary krajowe inne ni˝ okreÊlone w art. 102 § 1
pkt 2 by∏y wprowadzone do sk∏adu celnego,

2) towary niekrajowe zosta∏y poddane w pomieszcze-
niach sk∏adu celnego procesom uszlachetniania,
w ramach procedury uszlachetniania czynnego,
zgodnie z warunkami tej procedury,

3) towary niekrajowe zosta∏y poddane w pomieszcze-
niach sk∏adu celnego procesom przetworzenia pod
kontrolà celnà, zgodnie z warunkami tej procedury.

§ 2. W wypadkach okreÊlonych w § 1 towary nie sà
obj´te procedurà sk∏adu celnego.

§ 3. Organ celny mo˝e za˝àdaç, aby towary okreÊlo-
ne w § 1 zosta∏y uj´te w ewidencji towarowej, o której
mowa w art. 112.

Art. 115. Sk∏adowanie towarów obj´tych procedu-
rà sk∏adu celnego nie jest ograniczone w czasie. W wy-
jàtkowych wypadkach organ celny mo˝e wyznaczyç
termin, przed którego up∏ywem korzystajàcy ze sk∏adu
celnego powinien nadaç towarom inne przeznaczenie
celne.

Art. 116. § 1. Towary przywo˝one mogà byç podda-
ne zwyczajowym czynnoÊciom majàcym na celu za-
pewnienie ich utrzymania w niezmienionym stanie,
poprawienie ich wyglàdu, jakoÊci handlowej lub przy-
gotowanie ich do dystrybucji bàdê odsprzeda˝y.

§ 2. Dokonanie czynnoÊci, o których mowa w § 1,
jest uzale˝nione od uprzedniego uzyskania pozwolenia
organu celnego.——————

97) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

98) Oznaczenie § 1 wprowadzone przez art. 1 pkt 36 lit. a) usta-
wy, o której mowa w przypisie 1.

99) Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

——————
100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
101) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 38 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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§ 3. Pozwolenie ustala warunki dokonania tych
czynnoÊci.

§ 4.102) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, czynnoÊci, o których mowa w § 1, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci rodzaj towarów oraz cel i warunki
ich sk∏adowania.

Art. 117. § 1. W uzasadnionych gospodarczo wy-
padkach towary obj´te procedurà sk∏adu celnego mo-
gà zostaç czasowo wyprowadzone ze sk∏adu celnego. 

§ 2. Wyprowadzenie, o którym mowa w § 1, mo˝e
nastàpiç jedynie po uprzednim uzyskaniu od organu
celnego pozwolenia okreÊlajàcego warunki, na jakich
to wyprowadzenie mo˝e nastàpiç.

§ 3. Towary czasowo wyprowadzone ze sk∏adu cel-
nego mogà zostaç poddane czynnoÊciom, o których
mowa w art. 116 § 1. Przepis art. 116 § 2 i § 3 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 118. Organ celny mo˝e wydaç pozwolenie na
przemieszczenie towarów obj´tych procedurà sk∏adu
celnego do innego sk∏adu celnego.

Art. 119. § 1. Je˝eli w stosunku do towarów przy-
wo˝onych, obj´tych procedurà sk∏adu celnego, po-
wstanie d∏ug celny, a wartoÊç celna tych towarów zo-
sta∏a ustalona w oparciu o cen´ faktycznie zap∏aconà
lub nale˝nà wraz z zawartymi w niej kosztami sk∏ado-
wania i utrzymania w stanie niezmienionym towarów,
gdy by∏y obj´te procedurà sk∏adu celnego, to koszty te
odlicza si´ od wartoÊci celnej, o ile sà oddzielnie wyod-
r´bnione z ceny faktycznie zap∏aconej lub nale˝nej za
towar.

§ 2. Je˝eli towary przywo˝one obj´te procedurà
sk∏adu celnego zosta∏y poddane zwyczajowym czyn-
noÊciom, o których mowa w art. 116 § 1, to na wniosek
zg∏aszajàcego przy ustalaniu kwoty c∏a uwzgl´dnia si´
rodzaj, wartoÊç celnà oraz iloÊç towaru, jak gdyby to-
wary te nie by∏y poddane tym czynnoÊciom.

§ 3. Je˝eli towary przywo˝one obj´te procedurà
sk∏adu celnego sà, na podstawie art. 80, dopuszczone
do obrotu bez przedstawiania ich organom celnym
i przed z∏o˝eniem odpowiedniego zg∏oszenia, a ele-
menty kalkulacyjne dotyczàce tych towarów zosta∏y
okreÊlone lub przyj´te w chwili obj´cia towarów proce-
durà sk∏adu celnego, uznaje si´, ˝e elementy te nale˝y
uwzgl´dniç przy stosowaniu art. 222. Towary te podle-
gajà kontroli, o której mowa w art. 83.

Art. 120. WartoÊç celna towaru zg∏aszanego do pro-
cedury dopuszczenia do obrotu, który to towar wcze-
Êniej by∏ obj´ty procedurà sk∏adu celnego, mo˝e zostaç
obni˝ona w stosunku do wartoÊci tego towaru z dnia
obj´cia procedurà sk∏adu celnego jedynie w szczegól-
nie uzasadnionych wypadkach.

Oddzia∏ 4

Uszlachetnianie czynne

Art. 121. § 1. Z zastrze˝eniem art. 122, procedura
uszlachetniania czynnego pozwala na poddanie na pol-
skim obszarze celnym jednemu lub wi´kszej liczbie
procesów uszlachetniania:
1) towarów niekrajowych przeznaczonych do powrot-

nego wywozu poza polski obszar celny w postaci
produktów kompensacyjnych, bez obcià˝ania tych
towarów c∏em lub stosowania wobec nich Êrod-
ków polityki handlowej, lub

2) towarów dopuszczonych do obrotu ze zwrotem lub
umorzeniem c∏a nale˝nego do zap∏acenia za takie to-
wary, je˝eli zostanà one wywiezione poza polski ob-
szar celny w postaci produktów kompensacyjnych.

§ 2. W procedurze uszlachetniania czynnego wy-
mienione okreÊlenia oznaczajà:
1) system zawieszeƒ — procedur´ uszlachetniania

czynnego w formie przewidzianej w § 1 pkt 1,
2) system ce∏ zwrotnych — procedur´ uszlachetniania

czynnego w formie przewidzianej w § 1 pkt 2,
3) procesy uszlachetniania:

a) obróbk´ towarów, w tym sk∏adanie, monta˝ lub
instalowanie ich w innych towarach,

b) przetwarzanie towarów,
c) napraw´ towarów, w tym ich odnawianie i po-

rzàdkowanie,
d) wykorzystywanie niektórych towarów niewcho-

dzàcych w sk∏ad produktów kompensacyjnych,
ale umo˝liwiajàcych lub u∏atwiajàcych ich pro-
dukcj´, je˝eli towary te sà ca∏kowicie lub cz´Êcio-
wo zu˝yte w tym procesie, z wy∏àczeniem narz´-
dzi, urzàdzeƒ i wyposa˝enia,

4) produkty kompensacyjne — wszelkie produkty po-
wsta∏e w wyniku procesów uszlachetniania, w tym
resztki i odpady,

5) towary ekwiwalentne — towary krajowe, które sà
wykorzystywane w miejsce towarów przywo˝onych
do wytwarzania produktów kompensacyjnych,

6)103) wspó∏czynnik produktywnoÊci — iloÊç lub pro-
cent produktów kompensacyjnych uzyskanych
w wyniku uszlachetnienia w stosunku do okreÊlo-
nej iloÊci towarów przywo˝onych.

Art. 122. § 1. Organ celny mo˝e wydaç pozwolenie
na:
1) wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towa-

rów ekwiwalentnych,
2) wywóz poza polski obszar celny produktów kom-

pensacyjnych wytwarzanych z towarów ekwiwa-
lentnych, przed przywozem towarów przeznaczo-
nych do uszlachetnienia,

— pod warunkiem, ˝e towary ekwiwalentne sà tej sa-
mej jakoÊci i majà te same cechy charakterystyczne co
towary przywo˝one do uszlachetnienia. 

——————
102) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.

——————
103) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 39 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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§ 2. W szczególnych wypadkach i za zgodà organu
celnego mogà zostaç dopuszczone towary ekwiwalent-
ne o wy˝szym stopniu przetworzenia ni˝ towary przy-
wo˝one.

§ 3. W wypadkach, o których mowa w § 1 i § 2, to-
wary przywo˝one sà traktowane jako towary ekwiwa-
lentne, a te ostatnie sà traktowane jako towary przywo-
˝one.

§ 4. Je˝eli produkty kompensacyjne, w wypadku,
o którym mowa w § 1 pkt 2, podlegajà nale˝noÊciom
celnym wywozowym, a nie zosta∏y wywiezione lub po-
wrotnie wywiezione w ramach procedury uszlachet-
niania czynnego, osoba posiadajàca pozwolenie po-
winna z∏o˝yç zabezpieczenie w celu zagwarantowania
uiszczenia tych nale˝noÊci w razie nieprzywiezienia
w terminie towarów do uszlachetnienia.

Art. 123. Pozwolenie na uszlachetnianie czynne
mo˝e byç wydane na wniosek osoby, która dokonuje
procesu uszlachetniania lub która organizuje ten pro-
ces. 

Art. 124. § 1.104) Pozwolenie na uszlachetnianie
czynne udzielane jest jedynie:

1) osobom krajowym; pozwolenie na dokonanie przy-
wozu niemajàcego charakteru zarobkowego mo˝e
byç udzielone równie˝ osobom majàcym miejsce
zamieszkania za granicà,

2) gdy mo˝na b´dzie stwierdziç, ˝e towary przywo˝o-
ne wejdà w sk∏ad produktów kompensacyjnych,
nie naruszajàc przepisów dotyczàcych wykorzysty-
wania towarów okreÊlonych w art. 121 § 2 pkt 3
lit. d) lub art. 122, o ile mo˝liwe b´dzie stwierdze-
nie, ˝e warunki wymagane wobec towarów ekwi-
walentnych b´dà spe∏nione.

§ 2.105) Organ celny mo˝e odmówiç udzielenia po-
zwolenia, je˝eli procedura nie przyczynia si´ do stwo-
rzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrot-
nego wywozu produktów kompensacyjnych oraz je˝e-
li udzielenie pozwolenia narusza w sposób istotny in-
teresy producentów krajowych (warunki ekonomicz-
ne).

Art. 125. § 1. Organ celny wyznacza termin, w któ-
rym produkty kompensacyjne powinny zostaç wywie-
zione lub powrotnie wywiezione bàdê otrzymaç inne
przeznaczenie celne. Termin wyznaczany jest przy
uwzgl´dnieniu czasu niezb´dnego na przeprowadze-
nie czynnoÊci zwiàzanych z uszlachetnieniem i zbytem
produktów kompensacyjnych.

§ 2. Termin, o którym mowa w § 1, biegnie od dnia,
w którym towary niekrajowe zosta∏y obj´te procedurà
uszlachetniania czynnego. Organ celny mo˝e wydaç
pozwolenie na przed∏u˝enie terminu na podstawie od-
powiednio umotywowanego wniosku osoby posiada-
jàcej pozwolenie.

§ 2a.106) Organ celny mo˝e wydaç pozwolenie, aby
termin, o którym mowa w § 1, rozpoczynajàcy swój
bieg w danym:

1) miesiàcu kalendarzowym — up∏ywa∏ ostatniego
dnia miesiàca kalendarzowego, w którym up∏ywa
termin odnoszàcy si´ do ostatniego obj´cia proce-
durà uszlachetniania czynnego dokonanego w da-
nym miesiàcu (zestawienie miesi´czne),

2) kwartale — up∏ywa∏ ostatniego dnia kwarta∏u,
w którym up∏ywa termin odnoszàcy si´ do ostat-
niego obj´cia procedurà uszlachetniania czynnego
dokonanego w danym kwartale (zestawienie kwar-
talne).

§ 3. W wypadku zastosowania art. 122 § 1 pkt 2 or-
gan celny wyznacza termin, w ciàgu którego towary
niekrajowe powinny zostaç zg∏oszone do procedury
uszlachetniania czynnego. Termin ten biegnie od dnia
przyj´cia zg∏oszenia do wywozu produktów kompen-
sacyjnych uzyskanych z odpowiednich towarów ekwi-
walentnych. Towary, które zostanà przywiezione po
up∏ywie terminu, nie sà traktowane jako towary ekwi-
walentne w rozumieniu art. 122 § 3.

§ 4. (skreÊlony).107)

Art. 126. Organ celny zatwierdza wspó∏czynnik pro-
duktywnoÊci; mo˝e równie˝ okreÊliç sposób jego wy-
znaczania. Wspó∏czynnik produktywnoÊci okreÊla si´,
uwzgl´dniajàc okolicznoÊci, w jakich proces uszlachet-
niania jest lub ma byç prowadzony.

Art. 1261.108) § 1. Organ celny mo˝e, z zastrze˝e-
niem § 3, zwolniç z obowiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia
przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego
w systemie zawieszeƒ.

§ 2. Zwolnienie okreÊlone w § 1 wydawane jest
w formie pozwolenia osobom spe∏niajàcym nast´pujà-
ce wymogi:

1) majà swojà siedzib´ lub miejsce zamieszkania
w kraju,

2) korzystajà z procedury uszlachetniania czynnego
od co najmniej roku,

3) ich sytuacja finansowa i posiadany majàtek zapew-
niajà wywiàzanie si´ z zobowiàzaƒ mogàcych po-
wstaç wobec organu celnego,

4) nie naruszy∏y w sposób istotny przepisów prawa
celnego lub przepisów podatkowych,

5) podpisa∏y, na odpowiednim formularzu, zobowià-
zanie do zap∏acenia, na pierwsze pisemne ˝àdanie
organu celnego, kwoty nale˝nej z tytu∏u przywozu
towarów obj´tych procedurà uszlachetniania czyn-
nego w systemie zawieszeƒ.

§ 3. Zwolnienia z obowiàzku z∏o˝enia zabezpiecze-
nia nie udziela si´, je˝eli procedurà uszlachetniania

——————
104) Oznaczenie § 1 wprowadzone przez art. 1 pkt 40 lit. a)

ustawy, o której mowa w przypisie 1.
105) Dodany przez art.1 pkt 40 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.

——————
106) Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
107) Przez art. 1 pkt 41 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
108) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 7.
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czynnego w systemie zawieszeƒ obj´te sà towary, któ-
rych przywóz zwiàzany jest ze zwi´kszonym ryzykiem,
przy uwzgl´dnieniu wysokoÊci nale˝noÊci celnych
przywozowych i innych obcià˝eƒ, którym towary te
mogà podlegaç.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb i warunki wydawania i cofania pozwoleƒ, o któ-
rych mowa w § 2, szczegó∏owe wymogi, które powin-
na spe∏niaç osoba ubiegajàca si´ o wydanie pozwole-
nia, oraz wykaz towarów, o których mowa w § 3.

Art. 127. § 1. W razie powstania d∏ugu celnego, je-
go wysokoÊç okreÊla si´ na podstawie elementów kal-
kulacyjnych w∏aÊciwych dla towarów przywo˝onych
w dniu przyj´cia zg∏oszenia celnego tych towarów do
procedury uszlachetniania czynnego, z zastrze˝eniem
art. 128.

§ 2. Je˝eli w chwili, o której mowa w § 1, towary
przywo˝one spe∏niajà warunki do korzystania z prefe-
rencyjnych, obni˝onych lub zawieszonych stawek cel-
nych bàdê stawek obni˝onych w ramach kontyngen-
tów taryfowych lub plafonów taryfowych, b´dà one
mog∏y korzystaç z takich stawek tylko wówczas, gdy
stawki te obowiàzujà w dniu przyj´cia zg∏oszenia
o dopuszczenie do obrotu wobec identycznych towa-
rów.

Art. 128. § 1. Produkty kompensacyjne znajdujàce
si´ w wykazie, o którym mowa w § 6, podlegajà w∏aÊci-
wym dla nich nale˝noÊciom celnym przywozowym,
gdy zostanà dopuszczone do obrotu w iloÊciach pro-
porcjonalnych do wywiezionej cz´Êci produktów kom-
pensacyjnych nieznajdujàcych si´ w tym wykazie; oso-
ba posiadajàca pozwolenie mo˝e wnioskowaç o nali-
czenie nale˝noÊci za te produkty zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w art. 127.

§ 2. Produkty kompensacyjne, które zosta∏y obj´te
procedurà zawieszajàcà lub wprowadzone do wolnego
obszaru celnego, podlegajà nale˝noÊciom celnym
przywozowym, obliczanym zgodnie z przepisami doty-
czàcymi w∏aÊciwej procedury zawieszajàcej lub wolne-
go obszaru celnego, przy czym kwota nale˝noÊci cel-
nych przywozowych nie mo˝e byç ni˝sza od kwoty na-
liczonej zgodnie z art. 127, chyba ˝e produkty kompen-
sacyjne obj´te zosta∏y procedurà przetwarzania pod
kontrolà celnà; osoba zainteresowana mo˝e wniosko-
waç o naliczenie nale˝noÊci zgodnie z warunkami okre-
Êlonymi w art. 127.

§ 3. Produkty kompensacyjne mogà podlegaç prze-
pisom dotyczàcym sposobu obliczania nale˝noÊci cel-
nych przywozowych w ramach procedury przetwarza-
nia pod kontrolà celnà, o ile towary przywo˝one mogà
byç obj´te tà procedurà.

§ 4. Produkty kompensacyjne b´dà korzystaç z pre-
ferencji taryfowych ze wzgl´du na ich przeznaczenie,
o ile w chwili przyj´cia zg∏oszenia o dopuszczenie do
obrotu obowiàzujà przepisy przewidujàce preferencyj-
ne traktowanie identycznych towarów.

§ 5. Produkty kompensacyjne b´dà zwolnione od
c∏a, o ile w chwili przyj´cia zg∏oszenia o dopuszczenie
do obrotu obowiàzujà przepisy przewidujàce zwolnie-
nie od c∏a identycznych towarów.

§ 6. 83) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wykaz produktów kompensacyjnych oraz wykaz
procesów uszlachetniania, do obliczania nale˝noÊci
celnych przywozowych w∏aÊciwych dla tych produk-
tów.

Art. 129. § 1. Po uzyskaniu pozwolenia wydanego
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w przepisach doty-
czàcych uszlachetniania biernego, niektóre lub wszyst-
kie produkty kompensacyjne lub towary w stanie
niezmienionym mogà zostaç wywiezione poza polski
obszar celny w celu poddania ich uzupe∏niajàcym pro-
cesom uszlachetniania.

§ 2. W wypadku powstania d∏ugu celnego w sto-
sunku do towarów powrotnie przywo˝onych, na∏o˝one
zostanà:

1) nale˝noÊci celne przywozowe na produkty kompen-
sacyjne lub towary w stanie niezmienionym, o któ-
rych mowa w § 1, obliczone zgodnie z art. 127 lub
art. 128, oraz

2) nale˝noÊci celne przywozowe na produkty powrot-
nie przywo˝one po ich uszlachetnieniu poza pol-
skim obszarem celnym, których kwota zostanie ob-
liczona na podstawie przepisów dotyczàcych pro-
cedury uszlachetniania biernego, na tych samych
warunkach, jakie mia∏yby zastosowanie, gdyby to-
wary wywo˝one w ramach procedury uszlachet-
niania biernego zosta∏y dopuszczone do obrotu
przed dokonaniem tego wywozu.

Art. 130. System ce∏ zwrotnych mo˝e byç stosowa-
ny wobec wszystkich towarów, z wyjàtkiem tych, które
w chwili przyj´cia zg∏oszenia o dopuszczenie do obro-
tu:

1) podlegajà ograniczeniom iloÊciowym w przywozie,
lub

2) korzystajà z zawieszonych stawek celnych albo,
w ramach plafonów taryfowych lub kontyngentów
taryfowych, z obni˝onych stawek celnych.

Art. 131. § 1. W zg∏oszeniu o dopuszczenie towaru
do obrotu nale˝y wskazaç, ̋ e przywóz towaru nast´pu-
je w systemie ce∏ zwrotnych, oraz podaç dane dotyczà-
ce udzielonego pozwolenia.

§ 2. Na ̋ àdanie organu celnego do zg∏oszenia o do-
puszczenie do obrotu nale˝y do∏àczyç pozwolenie na
uszlachetnianie czynne.

Art. 132. Do systemu ce∏ zwrotnych nie majà zasto-
sowania art. 122 § 1 pkt 2, § 3 i § 4, art. 127, art. 128 § 3
i art. 135.

Art. 133. § 1. Osoba posiadajàca pozwolenie mo˝e
zwróciç si´ o zwrot lub umorzenie c∏a, o ile udowodni
organowi celnemu, ˝e produkty kompensacyjne uzy-
skane z towarów przywiezionych i dopuszczonych do
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obrotu w systemie ce∏ zwrotnych lub towary w stanie
niezmienionym zosta∏y:109)

1) wywiezione lub

2) obj´te, w celu póêniejszego powrotnego ich wywo-
zu, procedurà tranzytu, procedurà sk∏adu celnego,
procedurà odprawy czasowej, procedurà uszla-
chetniania czynnego z zastosowaniem systemu za-
wieszeƒ, lub wprowadzone do wolnego obszaru
celnego,

— je˝eli zosta∏y spe∏nione wszystkie pozosta∏e warun-
ki procedury uszlachetniania czynnego.

§ 2.110) W wypadku otrzymania przeznaczenia cel-
nego, jednego z okreÊlonych w § 1 pkt 2, produkty kom-
pensacyjne lub towary w stanie niezmienionym  trak-
towane sà jak towary niekrajowe.

§ 3. (skreÊlony).111)

§ 4.112) W szczególnie uzasadnionych wypadkach
organ celny mo˝e zezwoliç, aby produkty kompensa-
cyjne lub towary w stanie niezmienionym, które zgod-
nie z § 1 zosta∏y obj´te procedurà celnà bàdê umiesz-
czone w wolnym obszarze celnym, zosta∏y dopuszczo-
ne do obrotu. W takim wypadku, z zastrze˝eniem
art. 128 § 2, uznaje si´, ˝e kwota zwróconego lub umo-
rzonego c∏a staje si´ kwotà wynikajàcà z d∏ugu celnego.

§ 5. W celu okreÊlenia kwoty c∏a, które ma zostaç
zwrócone lub umorzone, art. 128 § 1 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 134. Czasowy wywóz produktów kompensa-
cyjnych, dokonywany w sposób okreÊlony w art. 129
§ 1, nie b´dzie uwa˝any za wywóz ze zwrotem nale˝no-
Êci okreÊlonym w art. 133, z wyjàtkiem wypadków, gdy
takie produkty nie zosta∏y powrotnie przywiezione do
kraju w wyznaczonym terminie.

Art. 135. Nie pobiera si´ nale˝noÊci celnych wywo-
zowych od produktów kompensacyjnych powsta∏ych
w trakcie procedury uszlachetniania czynnego z zasto-
sowaniem systemu zawieszeƒ.

Art. 136.113) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki udzielania i cofania pozwoleƒ,
szczegó∏owe warunki stosowania procedury uszla-
chetniania czynnego oraz termin z∏o˝enia wniosku
o zwrot lub umorzenie c∏a i mo˝e okreÊliç:

1) warunki ekonomiczne dla udzielania pozwolenia na
korzystanie z procedury oraz towary, których te wa-
runki dotyczà,

2) organy odpowiedzialne za stwierdzenie spe∏nienia
warunków ekonomicznych,

3) tryb stwierdzenia spe∏nienia warunków ekonomicz-
nych.

Oddzia∏ 5

Przetwarzanie pod kontrolà celnà

Art. 137. Procedura przetwarzania pod kontrolà cel-
nà umo˝liwia u˝ycie towarów niekrajowych na polskim
obszarze celnym w procesach zmieniajàcych ich rodzaj
lub stan, bez stosowania wobec nich c∏a i Êrodków po-
lityki handlowej, oraz umo˝liwia dopuszczenie produk-
tów powstajàcych w takich procesach (produkty prze-
tworzone) do obrotu, z zastosowaniem w∏aÊciwych dla
nich nale˝noÊci celnych przywozowych.

Art. 138.83) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz towarów oraz rodzaje procesów przetwarzania,
wobec których stosuje si´ procedur´ przetwarzania
pod kontrolà celnà.

Art. 139. Pozwolenie na przetwarzanie pod kontro-
là celnà udzielane jest na wniosek osoby, która ma do-
konaç przetwarzania lub organizowaç to przetwarza-
nie.

Art. 140. § 1.114) Pozwolenie na przetwarzanie pod
kontrolà celnà mo˝e byç udzielone osobom krajowym,
gdy zostanà spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) b´dzie mo˝liwe ustalenie, ˝e towary przywo˝one
wejdà w sk∏ad produktów przetworzonych,

2) przywiezione towary po ich przetworzeniu nie mo-
gà byç, bez ponoszenia nadmiernych kosztów,
przywrócone do rodzaju lub stanu, w jakim znajdo-
wa∏y si´ w chwili, gdy zosta∏y obj´te procedurà,

3) zastosowanie procedury przetwarzania pod kontro-
là celnà nie b´dzie stanowiç obejÊcia przepisów
dotyczàcych pochodzenia towarów i ograniczeƒ
iloÊciowych majàcych zastosowanie wobec towa-
rów dopuszczanych do obrotu.

§ 2.115) Organ celny mo˝e odmówiç udzielenia po-
zwolenia, je˝eli procedura nie przyczynia si´ do stwo-
rzenia lub utrzymania dzia∏alnoÊci przetwórczej w kra-
ju lub je˝eli udzielenie pozwolenia narusza w sposób
istotny interesy producentów krajowych (warunki eko-
nomiczne).

Art. 141. Do procedury przetwarzania pod kontrolà
celnà stosuje si´ odpowiednio art. 125 § 1 i § 2 oraz
art. 126.

Art. 142. W wypadku powstania d∏ugu celnego od-
noszàcego si´ do towarów w stanie niezmienionym
lub produktów, które znajdujà si´ na poÊrednim etapie
przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia

——————
109) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1

pkt 42 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
110) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 42 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
111) Przez art. 1 pkt 42 lit. c) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
112)  Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 42 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

——————
114) Oznaczenie § 1 wprowadzone przez art. 1 pkt 44 lit. a)

ustawy, o której mowa w przypisie 1.
115) Dodany przez art. 1 pkt 44 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
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okreÊlonego w pozwoleniu, kwota d∏ugu jest obliczana
na podstawie elementów kalkulacyjnych z dnia przyj´-
cia zg∏oszenia towarów do procedury przetwarzania
pod kontrolà celnà.

Art. 143. § 1. Je˝eli towary przywo˝one spe∏niajà
warunki do zastosowania preferencyjnych, obni˝o-
nych lub zawieszonych stawek celnych w chwili ich ob-
j´cia procedurà przetwarzania pod kontrolà celnà, a za-
stosowanie w tym czasie tego rodzaju stawek jest mo˝-
liwe wobec produktów dopuszczanych do obrotu,
identycznych jak produkty przetworzone, to nale˝no-
Êci, którym podlegajà produkty przetworzone, oblicza
si´ z zastosowaniem takich stawek.

§ 2. Je˝eli obni˝one stawki celne wobec towarów
przywo˝onych stosowane sà w ramach kontyngentów
taryfowych lub plafonów taryfowych, to zastosowanie
takich stawek wobec produktów przetworzonych uza-
le˝nione jest równie˝ od ich obowiàzywania wobec to-
warów przywo˝onych w dniu dopuszczenia do obrotu
produktów przetworzonych. 

§ 3. W wypadku, o którym mowa w § 2, iloÊç towa-
rów przywo˝onych, która zosta∏a faktycznie zu˝yta przy
wytworzeniu dopuszczonych do obrotu produktów
przetworzonych, jest wliczana do kontyngentów tary-
fowych lub plafonów taryfowych obowiàzujàcych dla
towarów przywo˝onych w dniu dopuszczenia do obro-
tu produktów przetworzonych. Dopuszczone do obro-
tu produkty przetworzone nie obcià˝ajà kontyngentów
taryfowych ani plafonów taryfowych ustanowionych
dla towarów identycznych jak produkty przetworzone.

Art. 144.116) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki udzielania i cofania pozwoleƒ
oraz szczegó∏owe warunki stosowania procedury prze-
twarzania pod kontrolà celnà oraz mo˝e okreÊliç:

1) warunki ekonomiczne dla udzielania pozwolenia na
korzystanie z procedury oraz towary, których te wa-
runki dotyczà,

2) organy odpowiedzialne za stwierdzenie spe∏nienia
warunków ekonomicznych,

3) tryb stwierdzenia spe∏nienia warunków ekonomicz-
nych.

Oddzia∏ 6

Odprawa czasowa

Art. 145. § 1. Procedura odprawy czasowej pozwala
na wykorzystywanie na polskim obszarze celnym towa-
rów niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wy-
wozu bez dokonywania ̋ adnych zmian, z wyjàtkiem zwy-
k∏ego zu˝ycia wynikajàcego z u˝ywania tych towarów,
z ca∏kowitym lub cz´Êciowym zwolnieniem od c∏a i bez
stosowania wobec nich Êrodków polityki handlowej.

§ 2. Pozwolenie na dokonanie odprawy czasowej
udzielane jest na wniosek osoby, która ma u˝ytkowaç

towary lub organizowaç ich u˝ytkowanie.

§ 3. Procedurà odprawy czasowej z ca∏kowitym
zwolnieniem od c∏a mogà byç obj´te wy∏àcznie towa-
ry, o których mowa w art. 148 pkt 2.

§ 4. Procedurà odprawy czasowej z cz´Êciowym
zwolnieniem od c∏a mogà byç obj´te towary, które
spe∏niajà nast´pujàce warunki:

1) sà w∏asnoÊcià osoby majàcej siedzib´ lub miejsce
zamieszkania za granicà,

2) nie sà towarami podlegajàcymi odprawie czasowej
z ca∏kowitym zwolnieniem od c∏a.

Art. 146. § 1. Z zastrze˝eniem § 2, w wypadku bra-
ku mo˝liwoÊci ustalenia to˝samoÊci towarów przywo-
˝onych, organ celny nie wydaje pozwolenia na zasto-
sowanie procedury odprawy czasowej.

§ 2. Organ celny mo˝e wyraziç zgod´ na zastoso-
wanie procedury odprawy czasowej w wypadku, gdy
brak mo˝liwoÊci ustalenia to˝samoÊci towaru nie spo-
woduje nadu˝ycia tej procedury.

Art. 147. § 1. Organ celny wyznacza termin, w któ-
rym towary przywo˝one powinny zostaç powrotnie
wywiezione lub otrzymaç nowe przeznaczenie celne. 

§ 2.117) Przy wyznaczaniu terminu, o którym mowa
w § 1, nale˝y uwzgl´dniç cel przywozu, jednak˝e termin
ten nie mo˝e przekroczyç 2 lat, liczàc od dnia przyj´cia
zg∏oszenia celnego, chyba ˝e przepis szczególny prze-
widuje skrócenie tego terminu.

§ 3.118) Organ celny mo˝e, w szczególnie uzasad-
nionych okolicznoÊciach, na wniosek osoby zaintere-
sowanej i we w∏aÊciwych granicach, przed∏u˝yç termi-
ny, o których mowa w § 1 i § 2, w celu umo˝liwienia wy-
korzystania towaru zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w pozwoleniu na stosowanie procedury. Wniosek po-
winien byç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ 30 dni po up∏ywie
terminu, o którym mowa w § 1 lub § 2.

Art. 148.83) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb i warunki stosowania procedury
odprawy czasowej,

2) towary, które mogà byç przedmiotem odprawy cza-
sowej z ca∏kowitym zwolnieniem od c∏a,

3) towary, które nie mogà byç przedmiotem odprawy
czasowej z cz´Êciowym zwolnieniem od c∏a.

Art. 149. § 1. Kwota c∏a za towary obj´te procedurà
odprawy czasowej z cz´Êciowym zwolnieniem od c∏a
wynosi za ka˝dy rozpocz´ty miesiàc stosowania tej
procedury 3% kwoty c∏a, które mia∏oby byç uiszczone
za te towary, gdyby zosta∏y dopuszczone do obrotu
w dniu, w którym zosta∏y obj´te procedurà odprawy
czasowej. 

——————
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

——————
117) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 46 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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§ 2. Nale˝noÊç obliczana jest za ca∏y okres obj´cia
towaru procedurà i pobierana w ratach miesi´cznych
p∏atnych z góry za ka˝dy miesiàc.

§ 3. Przeniesienie, zgodnie z art. 96, praw i obowiàz-
ków wynikajàcych z procedury odprawy czasowej nie
oznacza, ˝e taki sam system zwolnieƒ musi byç zasto-
sowany wobec osoby, na którà przeniesiono prawa
i obowiàzki wynikajàce z tej procedury.

§ 4. Je˝eli przeniesienie, o którym mowa w § 3, do-
konywane jest z cz´Êciowym zwolnieniem dla obu
osób uprawnionych do korzystania z tej procedury
w tym samym miesiàcu, posiadacz pierwotnego po-
zwolenia b´dzie zobowiàzany do zap∏acenia kwoty c∏a
za ca∏y ten miesiàc.

Art. 150. § 1. W razie powstania d∏ugu celnego
w stosunku do towarów przywo˝onych, kwota takiego
d∏ugu b´dzie obliczana wed∏ug elementów kalkulacyj-
nych z dnia przyj´cia zg∏oszenia o obj´cie ich procedu-
rà odprawy czasowej.

§ 2. Je˝eli z powodu innego ni˝ obj´cie towarów
procedurà odprawy czasowej z cz´Êciowym zwolnie-
niem od c∏a powstanie d∏ug celny w stosunku do towa-
rów obj´tych procedurà odprawy czasowej, kwota ta-
kiego d∏ugu b´dzie równa ró˝nicy mi´dzy kwotà nale˝-
noÊci okreÊlonà z zastosowaniem § 1 a kwotà pobranà
na podstawie art. 149.

Oddzia∏ 7

Uszlachetnianie bierne

Art. 151. § 1. Procedura uszlachetniania biernego
pozwala — z zastrze˝eniem art. 129 oraz przepisów ma-
jàcych zastosowanie do systemu wymiany towarów
okreÊlonego w art. 159—164 — dokonaç czasowego
wywozu towarów krajowych poza polski obszar celny
w celu poddania ich procesom uszlachetniania oraz
dopuszczenia produktów powsta∏ych w wyniku tych
procesów do obrotu, z ca∏kowitym lub cz´Êciowym
zwolnieniem od c∏a.

§ 2. Wobec towarów krajowych wywo˝onych cza-
sowo stosuje si´ nale˝noÊci celne wywozowe, Êrodki
polityki handlowej oraz inne okreÊlone w przepisach
wymagania do wyprowadzenia towaru krajowego po-
za polski obszar celny.

§ 3. W procedurze uszlachetniania biernego wy-
mienione okreÊlenia oznaczajà:

1) towary wywo˝one czasowo — towary obj´te proce-
durà uszlachetniania biernego,

2) procesy uszlachetniania — procesy wymienione
w art. 121 § 2 pkt 3 lit. a)—c),

3) produkty kompensacyjne — wszelkie produkty po-
wsta∏e w wyniku procesów uszlachetniania,

4)119) wspó∏czynnik produktywnoÊci — iloÊç lub pro-
cent produktów kompensacyjnych uzyskanych

w wyniku uszlachetnienia w stosunku do okreÊlo-
nej iloÊci towarów wywo˝onych czasowo.

Art. 152. Nie mogà zostaç obj´te procedurà uszla-
chetniania biernego towary krajowe:

1) których wywóz wià˝e si´ ze zwrotem lub umorze-
niem c∏a lub

2) które przed ich wywozem zosta∏y dopuszczone do
obrotu z ca∏kowitym zwolnieniem od c∏a ze wzgl´-
du na ich przeznaczenie, tak d∏ugo, jak obowiàzujà
warunki ustalone do udzielenia takiego zwolnienia.

Art. 153. Pozwolenie na korzystanie z procedury
uszlachetniania biernego wydaje si´ na wniosek oso-
by, która zleca dokonanie procesu uszlachetniania.

Art. 154. § 1.120) Pozwolenie na korzystanie z proce-
dury uszlachetniania biernego jest udzielane jedynie: 

1) osobom krajowym,

2) je˝eli mo˝liwe b´dzie ustalenie, ̋ e towary wywo˝o-
ne czasowo wejdà w sk∏ad produktów kompensa-
cyjnych.

§ 2.121) Organ celny mo˝e odmówiç udzielenia po-
zwolenia, je˝eli udzielenie pozwolenia narusza w spo-
sób istotny interesy producentów krajowych (warunki
ekonomiczne).

Art. 155. § 1. Organ celny wyznacza termin, w któ-
rym produkty kompensacyjne powinny zostaç powrot-
nie przywiezione na polski obszar celny. Organ celny
mo˝e termin ten przed∏u˝yç na podstawie odpowied-
nio uzasadnionego wniosku osoby posiadajàcej po-
zwolenie.

§ 2.122) Wniosek powinien byç z∏o˝ony nie póêniej
ni˝ 30 dni po up∏ywie terminu, o którym mowa w § 1.

§ 3. Organ celny zatwierdza wspó∏czynnik produk-
tywnoÊci; mo˝e równie˝ okreÊliç sposób jego wyzna-
czania.

Art. 156. § 1. Ca∏kowite lub cz´Êciowe zwolnienie
od c∏a, o którym mowa w art. 157 § 1, mo˝e byç udzie-
lone jedynie w wypadku, gdy zg∏oszenie celne o do-
puszczenie do obrotu produktów kompensacyjnych
zosta∏o z∏o˝one w imieniu lub na rzecz:

1) osoby posiadajàcej pozwolenie okreÊlone
w art. 154,

2) innej osoby krajowej, pod warunkiem ˝e uzyska∏a
ona zgod´ osoby posiadajàcej pozwolenie,

— je˝eli spe∏nione sà warunki pozwolenia.

§ 2. Ca∏kowitego lub cz´Êciowego zwolnienia od
c∏a, o którym mowa w art. 157 § 1, nie udziela si´, je˝e-
li jeden z warunków lub obowiàzków wynikajàcych
z procedury uszlachetniania biernego nie zosta∏ wyko-

——————
119) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 47 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

——————
120) Oznaczenie § 1 wprowadzone przez art. 1 pkt 48 lit. a)

ustawy, o której mowa w przypisie 1.
121) Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
122) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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nany, chyba ˝e wykazano, i˝ uchybienia te nie mia∏y
rzeczywistego wp∏ywu na prawid∏owy przebieg tej pro-
cedury.

Art. 157. § 1. Ca∏kowite lub cz´Êciowe zwolnienie
od c∏a polega na odliczeniu od kwoty c∏a za produkty
kompensacyjne dopuszczone do obrotu kwoty c∏a, któ-
re mia∏oby zastosowanie w tym samym dniu do towa-
rów wywiezionych czasowo, jak gdyby by∏y one przy-
wo˝one na polski obszar celny z kraju, gdzie zosta∏y
poddane procesowi uszlachetniania.

§ 2. Kwota, którà nale˝y odliczyç zgodnie z § 1, jest
obliczana w oparciu o iloÊç, rodzaj i wartoÊç towarów
z dnia przyj´cia zg∏oszenia o obj´cie ich procedurà
uszlachetniania biernego oraz na podstawie innych ele-
mentów kalkulacyjnych z dnia przyj´cia zg∏oszenia o do-
puszczenie do obrotu produktów kompensacyjnych.

§ 3.83) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób dokonywania obliczeƒ, o których mowa w § 1
i § 2.

Art. 158. § 1. Je˝eli proces uszlachetniania ma na
celu napraw´ towarów wywo˝onych czasowo i je˝eli
naprawa jest dokonywana odp∏atnie, to cz´Êciowe
zwolnienie od c∏a polega na obliczeniu kwoty nale˝no-
Êci, jaka by∏aby zastosowana na podstawie elementów
kalkulacyjnych dotyczàcych produktów kompensacyj-
nych w dniu przyj´cia zg∏oszenia o dopuszczenie do
obrotu tych produktów.

§ 2. Podstawà do obliczenia c∏a od towarów, o któ-
rych mowa w § 1, jest wartoÊç celna równa kwocie
kosztów naprawy, pod warunkiem ˝e koszty te stano-
wià jedyne Êwiadczenie osoby posiadajàcej pozwole-
nie oraz ̋ e na wysokoÊç kosztów nie mia∏y wp∏ywu po-
wiàzania tej osoby z osobà dokonujàcà naprawy.

§ 3.123) Je˝eli proces uszlachetniania ma na celu na-
praw´ towarów wywo˝onych czasowo, to w wypadku
ich dopuszczenia do obrotu podlegajà one ca∏kowite-
mu zwolnieniu od c∏a, o ile naprawa jest wykonaniem
umowy gwarancyjnej i zosta∏a dokonana nieodp∏atnie.

Art. 159. § 1. Zastosowanie systemu wymiany to-
warów w ramach uszlachetniania biernego jest mo˝li-
we jedynie wówczas, gdy proces uszlachetniania pole-
ga na naprawie towarów krajowych.

§ 2. System wymiany towarów polega na zastàpie-
niu towaru, który ma byç naprawiony, innym towarem
ju˝ naprawionym, zwanym dalej „produktem zamien-
nym”, który jest przywo˝ony zamiast produktu kom-
pensacyjnego. 

§ 3. Przepisy majàce zastosowanie do produktów
kompensacyjnych stosuje si´ wobec produktów za-
miennych.

§ 4. Organ celny mo˝e wydaç pozwolenie na to, aby
produkty zamienne zosta∏y przywiezione przed wywo-

zem towarów b´dàcych przedmiotem czasowego wy-
wozu (uprzedni przywóz).

§ 5. Uprzedni przywóz produktu zamiennego mo˝e
byç dokonany po z∏o˝eniu zabezpieczenia w wysokoÊci
nie ni˝szej ni˝ kwota wynikajàca z d∏ugu celnego, jaki
powsta∏by przy dopuszczeniu tego towaru do obrotu.

Art. 160. § 1. Produkty zamienne powinny mieç ta-
kà samà klasyfikacj´ towarowà w taryfie celnej, t´ sa-
mà jakoÊç handlowà i te same parametry techniczne,
jak naprawione towary wywo˝one czasowo.

§ 2. Je˝eli towary wywo˝one czasowo by∏y u˝ywane
przed wywozem, to produkty zamienne, z zastrze˝eniem
§ 3, powinny równie˝ byç produktami u˝ywanymi. 

§ 3. Organ celny uznaje towar nowy za produkt za-
mienny, je˝eli zosta∏ on wydany nieodp∏atnie ze wzgl´-
du na zobowiàzania gwarancyjne. 

Art. 161. Zastosowanie systemu wymiany towa-
rów jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy istnieje
mo˝liwoÊç sprawdzenia, czy warunki okreÊlone
w art. 160 zosta∏y spe∏nione.

Art. 162. § 1. W wypadku uprzedniego przywozu to-
wary b´dàce przedmiotem czasowego wywozu powin-
ny byç wywiezione w terminie dwóch miesi´cy, liczàc
od dnia przyj´cia przez organ celny zg∏oszenia o do-
puszczenie do obrotu produktów zamiennych.

§ 2. Na wniosek osoby zainteresowanej organ cel-
ny mo˝e w szczególnie uzasadnionych wypadkach
przed∏u˝yç termin, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wniosek o przed∏u˝enie terminu powinien zo-
staç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ przed up∏ywem uprzednio
wyznaczonego terminu.

Art. 163. W wypadku gdy do towaru uprzednio
przywiezionego stosuje si´ art. 157, kwota do odlicze-
nia jest ustalana w zale˝noÊci od elementów kalkula-
cyjnych majàcych zastosowanie do towarów b´dàcych
przedmiotem czasowego wywozu w dniu przyj´cia
zg∏oszenia o obj´cie ich tà procedurà.

Art. 164. Przepisu art. 154 pkt 2 nie stosuje si´ do
systemu wymiany towaru.

Art. 165.124) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki udzielania i cofania pozwoleƒ oraz szczegó∏o-
we warunki stosowania procedury uszlachetniania
biernego oraz mo˝e okreÊliç:

1) warunki ekonomiczne dla udzielania pozwolenia na
korzystanie z procedury oraz towary, których te wa-
runki dotyczà,

2) organy odpowiedzialne za stwierdzenie spe∏nienia
warunków ekonomicznych,

3) tryb stwierdzenia spe∏nienia warunków ekonomicz-
nych.

——————
123) Dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.

——————
124) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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Rozdzia∏ 4

Wywóz

Art. 166. § 1. Procedura wywozu pozwala na wy-
prowadzenie towaru krajowego poza polski obszar cel-
ny.

§ 2. Dopuszczenie towaru do wywozu jest mo˝liwe
po spe∏nieniu wymogów okreÊlonych w przepisach
prawa, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci Êrodków
polityki handlowej oraz przepisów dotyczàcych nale˝-
noÊci celnych wywozowych.

§ 3. Ka˝dy towar krajowy przeznaczony do wywo-
zu, z wyjàtkiem towarów obj´tych procedurà uszla-
chetniania biernego, powinien zostaç obj´ty procedu-
rà wywozu, chyba ˝e przepis szczególny stanowi ina-
czej.

§ 4. Zg∏oszenie do procedury wywozu sk∏adane jest
w urz´dzie celnym w∏aÊciwym ze wzgl´du na siedzib´
lub miejsce zamieszkania zg∏aszajàcego lub w urz´dzie
celnym w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce, w którym
towary zosta∏y zapakowane lub za∏adowane do trans-
portu wywozowego.

§ 5.125) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, tryb
stosowania procedury wywozu oraz wypadki, w któ-
rych zg∏oszenie do procedury wywozu mo˝e zostaç
dokonane w innym urz´dzie celnym ni˝ okreÊlony
w § 4, uwzgl´dniajàc form´ dokonywania zg∏oszenia
celnego i rodzaj towaru.

Art. 167. Towar zostaje dopuszczony do wywozu
pod warunkiem, ˝e opuÊci polski obszar celny w tym
samym stanie, w jakim znajdowa∏ si´ w chwili przyj´-
cia zg∏oszenia wywozowego.

DZIA¸ III

Inne przeznaczenia celne

Rozdzia∏ 1

Wolne obszary celne i sk∏ady wolnoc∏owe

Oddzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 168. § 1. Wolne obszary celne i sk∏ady wolno-
c∏owe sà to wydzielone cz´Êci polskiego obszaru celne-
go, w których:

1) przy stosowaniu nale˝noÊci celnych przywozowych
i Êrodków polityki handlowej dotyczàcych przywo-
zu towary niekrajowe traktowane sà jako znajdujà-
ce si´ poza polskim obszarem celnym, chyba ̋ e zo-
sta∏y obj´te dopuszczalnà procedurà celnà lub zo-
sta∏y wykorzystane niezgodnie z warunkami okre-
Êlonymi w przepisach prawa celnego,

2) wprowadzenie towarów krajowych powoduje skut-
ki takie same, jak w wypadku ich wywozu, o ile
przewidujà to przepisy szczególne.

§ 2.126) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, warunki i kryteria tworzenia i znoszenia wol-
nych obszarów celnych i sk∏adów wolnoc∏owych.
W rozporzàdzeniu zostanà wskazane w szczególnoÊci
warunki dotyczàce lokalizacji wolnego obszaru celne-
go, a tak˝e zostanà okreÊlone dokumenty niezb´dne do
rozpatrzenia wniosku o ustanowienie wolnego obsza-
ru celnego. Rada Ministrów okreÊli przes∏anki i tryb li-
kwidacji wolnych obszarów celnych.

§ 3.127) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki, w drodze rozporzàdzenia, ustana-
wia i znosi wolne obszary celne oraz sk∏ady wolnoc∏o-
we, okreÊla ich obszar i wyznacza osob´ zarzàdzajàce-
go.

§ 4. Wszelkie postanowienia niniejszej ustawy od-
noszàce si´ do wolnych obszarów celnych stosuje si´
odpowiednio do sk∏adów wolnoc∏owych.

Art. 169.128) Zarzàdzajàcym wolnym obszarem cel-
nym mo˝e byç jedynie osoba krajowa, z wy∏àczeniem
osób, o których mowa w art. 3 § 1 pkt 11 lit. c), posiada-
jàca prawo w∏asnoÊci lub wieczystego u˝ytkowania grun-
tu, na którym ma byç ustanowiony wolny obszar celny.

Art. 170. § 1. Organ celny ustala sposób odgrani-
czenia wolnego obszaru celnego oraz miejsca wejÊcia
i wyjÊcia w wolnym obszarze celnym. Do wykonania
odgraniczenia wolnego obszaru celnego od pozosta∏e-
go polskiego obszaru celnego zobowiàzany jest zarzà-
dzajàcy.

§ 2. Wszelkie prace budowlane na terenie wolnego
obszaru celnego mogà byç wykonywane tylko po
uprzednim otrzymaniu pozwolenia odpowiedniego or-
ganu, zgodnie z prawem budowlanym, wydanego po
uzgodnieniu z organem celnym.

Art. 171. § 1. Granice i miejsca wejÊcia i wyjÊcia z wol-
nego obszaru celnego podlegajà dozorowi celnemu.

§ 2. Wst´p do wolnego obszaru celnego oraz prze-
mieszczanie si´ w nim odbywa si´ wed∏ug zasad i na
warunkach ustalonych z organem celnym.

§ 3. Organ celny mo˝e przeprowadzaç kontrol´ cel-
nà towarów wprowadzanych do wolnego obszaru cel-
nego, znajdujàcych si´ w nim lub z niego wyprowadza-
nych. Osoby oraz Êrodki transportu przemieszczajàce
si´ przez granic´ wolnego obszaru celnego mogà rów-
nie˝ zostaç poddane kontroli celnej.

§ 4. W celu umo˝liwienia kontroli celnej towaru,
o której mowa w § 3, kopia dokumentu przewozowego

——————
125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.

——————
126) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 52 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
127) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 52 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
128) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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powinna zostaç dostarczona organowi celnemu lub
przechowywana do jego dyspozycji przez osob´ wy-
znaczonà w tym celu przez ten organ. W wypadku prze-
prowadzania kontroli towary powinny zostaç udost´p-
nione organowi celnemu.

Art. 172.129) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owe warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci w wolnych ob-
szarach celnych i sk∏adach wolnoc∏owych. W rozporzà-
dzeniu zostanà okreÊlone w szczególnoÊci czynnoÊci,
których powinien dokonaç przedsi´biorca dzia∏ajàcy
w wolnym obszarze celnym w wypadku rozpocz´cia
lub zakoƒczenia dzia∏alnoÊci.

Oddzia∏ 2

Wprowadzanie towarów do wolnych obszarów 
celnych

Art. 173. § 1. Do wolnego obszaru celnego mogà
zostaç wprowadzone towary niekrajowe i towary kra-
jowe.

§ 2. Organ celny mo˝e za˝àdaç z∏o˝enia towarów
stanowiàcych zagro˝enie lub mogàcych uszkodziç inne
towary, albo które z innych wzgl´dów wymagajà spe-
cjalnych urzàdzeƒ, w pomieszczeniach do tego celu
przystosowanych.

Art. 174. § 1. Z zastrze˝eniem art. 171 § 3 i 4, wpro-
wadzenie towaru do wolnego obszaru celnego nie wy-
maga przedstawienia go organowi celnemu ani doko-
nania zg∏oszenia celnego. 

§ 2. Organowi celnemu przedstawiane sà i podle-
gajà formalnoÊciom celnym jedynie towary:

1) które sà obj´te procedurà celnà i których wprowa-
dzenie do wolnego obszaru celnego powoduje za-
koƒczenie tej procedury lub

2) w stosunku do których zapad∏a decyzja o zwrocie
lub umorzeniu c∏a, zezwalajàca na umieszczenie
tych towarów w wolnym obszarze celnym, lub

3) których wprowadzenie do wolnego obszaru celne-
go powoduje skutki, o których mowa w art. 168 § 1
pkt 2.

§ 3. Organ celny mo˝e za˝àdaç informacji o towa-
rach, które podlegajà nale˝noÊciom celnym wywozo-
wym lub innym przepisom dotyczàcym wywozu.

§ 4. Na wniosek osoby zainteresowanej organ cel-
ny poÊwiadcza status celny towaru znajdujàcego si´
w wolnym obszarze celnym.

Oddzia∏ 3

Zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci w wolnych obszarach 
celnych

Art. 175. § 1. Okres pozostawania towarów w wol-
nych obszarach celnych jest nieograniczony.

§ 2. Organ celny mo˝e wyznaczyç dla towarów,
o których mowa w art. 168 § 1 pkt 2, termin ich pozo-
stawania w wolnym obszarze celnym.

Art. 176. § 1. Na warunkach przewidzianych w ni-
niejszej ustawie w wolnym obszarze celnym dozwolo-
na jest ka˝da dzia∏alnoÊç przemys∏owa, us∏ugowa lub
handlowa, z wy∏àczeniem handlu detalicznego. O za-
miarze prowadzenia dzia∏alnoÊci nale˝y uprzednio po-
wiadomiç w∏aÊciwy organ celny.

§ 2. Wy∏àczenie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy
handlu detalicznego, dokonywanego w wolnym ob-
szarze celnym ustanowionym na terenie lotniczego,
morskiego lub rzecznego przejÊcia granicznego.

§ 2a.130) Na terenie wolnego obszaru celnego usta-
nowionego na terenie lotniczego, morskiego lub rzecz-
nego przejÊcia granicznego mogà dokonywaç zakupu
wy∏àcznie podró˝ni opuszczajàcy polski obszar celny.

§ 3. Organ celny mo˝e zakazaç lub ograniczyç pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci, o której mowa w § 1, ze wzgl´-
du na rodzaj towarów lub mo˝liwoÊci sprawowania
dozoru celnego.

§ 4. Organ celny mo˝e zakazaç prowadzenia dzia∏al-
noÊci w wolnym obszarze celnym w wypadku, gdy
osoby:

1)131) kierujàce dzia∏alnoÊcià podmiotu zosta∏y skazane
prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo przeciw-
ko wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu, obrotowi
pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, przest´p-
stwo gospodarcze lub za przest´pstwo skarbowe,

2) zalegajà z c∏em, podatkami stanowiàcymi dochód
bud˝etu paƒstwa lub sk∏adkami na ubezpieczenie
spo∏eczne albo jest wobec nich prowadzone post´-
powanie egzekucyjne, upad∏oÊciowe, likwidacyjne
lub uk∏adowe,

3) prowadzà dzia∏alnoÊç niezgodnie z przepisami pra-
wa celnego, a w szczególnoÊci prowadzà ewiden-
cj´ niezgodnie z art. 179.

§ 5.132) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wy-
padki, w których organ celny mo˝e wprowadziç zakazy
lub ograniczenia dotyczàce prowadzenia dzia∏alnoÊci
w wolnym obszarze celnym lub sk∏adzie wolnoc∏o-
wym. W rozporzàdzeniu minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych wska˝e, ˝e prowadzenie dzia∏al-
noÊci w wolnym obszarze celnym mo˝e byç zakazane
lub ograniczone w szczególnoÊci w wypadku narusze-
nia przez prowadzàcego dzia∏alnoÊç w wolnym obsza-
rze celnym przepisów regulujàcych prowadzenie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, zaprzestania prowadzenia dzia-
∏alnoÊci w wolnym obszarze celnym na czas d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy bez powiadomienia organu celnego, utraty

——————
129) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7, i ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

——————
130) Dodany przez art. 1 pkt 55 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
131) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 55 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
132) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7, i ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 55 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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przez wnioskodawc´ tytu∏u prawnego do korzystania
z pomieszczeƒ lub terenu, gdzie wnioskodawca prowa-
dzi dzia∏alnoÊç.

Art. 177. § 1. Towary niekrajowe podczas ich pozo-
stawania w wolnym obszarze celnym mogà byç:
1) dopuszczone do obrotu, na warunkach przewidzia-

nych przez t´ procedur´ i art. 181,
2) przedmiotem zwyczajowych czynnoÊci, o których

mowa w art. 116, bez pozwolenia,
3) obj´te procedurà uszlachetniania czynnego na wa-

runkach okreÊlonych przez t´ procedur´,
4) obj´te procedurà przetwarzania pod kontrolà celnà

na warunkach okreÊlonych przez t´ procedur´,
5) obj´te procedurà odprawy czasowej na warunkach

okreÊlonych przez t´ procedur´,
6) przedmiotem zrzeczenia, zgodnie z przepisem

art. 187, 
7) zniszczone za zgodà organu celnego, po dostarcze-

niu temu organowi przez osob´ zainteresowanà
niezb´dnych informacji, w szczególnoÊci o przy-
czynach, sposobach i skutkach zniszczenia towaru.

§ 2. Je˝eli towary obj´te jednà z procedur, o których
mowa w § 1 pkt 3—5, sà zu˝ywane lub u˝ywane na te-
renie wolnego obszaru celnego, nie pobiera si´ zabez-
pieczenia, o którym mowa w art. 93 § 1.

§ 3. Je˝eli towary obj´te sà jednà z procedur, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 3—5, organ celny mo˝e podejmo-
waç odpowiednie czynnoÊci kontroli celnej w takim za-
kresie, jaki jest niezb´dny do zapewnienia dozoru cel-
nego wolnych obszarów celnych.

Art. 178. Towary niekrajowe, do których nie ma za-
stosowania art. 177, oraz towary krajowe, o których
mowa w art. 168 § 1 pkt 2, nie mogà byç u˝yte ani zu-
˝yte w wolnych obszarach celnych.

Art. 179. § 1. Osoba wykonujàca w wolnym obsza-
rze celnym dzia∏alnoÊç polegajàcà na sk∏adowaniu, ob-
róbce, przerobie, sprzeda˝y lub kupnie towarów jest
zobowiàzana do prowadzenia ewidencji towarowej
w sposób zatwierdzony przez organ celny.

§ 2. Towary powinny zostaç uj´te w ewidencji to-
warowej niezw∏ocznie po ich z∏o˝eniu w magazynach,
na placach lub w innych miejscach prowadzenia dzia-
∏alnoÊci, o której mowa w § 1. Ewidencj´ towarów na-
le˝y prowadziç w sposób umo˝liwiajàcy organom cel-
nym identyfikacj´ towarów oraz w sposób wykazujàcy
ich przemieszczanie.

§ 3. W wypadku prze∏adunku towarów w wolnym
obszarze celnym dokumenty dotyczàce tego prze∏adun-
ku nale˝y przechowywaç do dyspozycji organów cel-
nych. Krótkotrwa∏e sk∏adowanie towarów zwiàzane z ta-
kim prze∏adunkiem uwa˝ane jest za cz´Êç prze∏adunku.

§ 4.133) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ogólne wa-
runki i wzory ewidencji prowadzonej w wolnym obsza-
rze celnym lub sk∏adzie wolnoc∏owym.

Oddzia∏ 4

Wyprowadzanie towarów z wolnych obszarów 
celnych

Art. 180. § 1. Towary wyprowadzane z wolnego ob-
szaru celnego mogà zostaç: 

1) wywiezione lub powrotnie wywiezione poza polski
obszar celny, 

2) wprowadzone do pozosta∏ej cz´Êci polskiego ob-
szaru celnego,

chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. Wobec towarów wyprowadzanych z wolnego
obszaru celnego na pozosta∏y polski obszar celny sto-
suje si´ przepisy tytu∏u III niniejszej ustawy, jednak˝e
do towarów krajowych nie stosuje si´ art. 47—53.

Art. 181. § 1. Je˝eli d∏ug celny powstaje wobec to-
waru niekrajowego, a wartoÊç celna tego towaru zosta-
∏a ustalona w oparciu o cen´ faktycznie zap∏aconà lub
nale˝nà, wraz z zawartymi w niej kosztami sk∏adowa-
nia i utrzymania w stanie niezmienionym towarów
w czasie ich z∏o˝enia w wolnym obszarze celnym, to
koszty te odlicza si´ od wartoÊci celnej, o ile sà wyod-
r´bnione z ceny faktycznie zap∏aconej lub nale˝nej za
towar. 

§ 2. Je˝eli towar, o którym mowa w § 1, zosta∏ pod-
dany w wolnym obszarze celnym zwyczajowym czyn-
noÊciom, o których mowa w art. 116, to na wniosek
zg∏aszajàcego, przy ustalaniu kwoty nale˝noÊci cel-
nych przywozowych, uwzgl´dnia si´ rodzaj, wartoÊç
celnà oraz iloÊç towaru, jak gdyby towary te nie by∏y
poddane tym czynnoÊciom.

Art. 182. W wypadku wywozu lub powrotnego wy-
wozu towarów z wolnego obszaru celnego organ cel-
ny powinien dokonaç sprawdzenia, czy nie zosta∏y na-
ruszone przepisy, które stosuje si´ do wywozu lub po-
wrotnego wywozu.

Art. 183. § 1. W wypadku wprowadzenia lub po-
wrotnego wprowadzenia towarów do pozosta∏ej cz´Êci
polskiego obszaru celnego lub ich obj´cia procedurà
celnà, poÊwiadczenie okreÊlone w art. 174 § 4 mo˝e zo-
staç wykorzystane w celu udowodnienia krajowego
lub niekrajowego statusu celnego tych towarów.

§ 2. W wypadku gdy przez poÊwiadczenie, o którym
mowa w § 1, lub w inny sposób osoba zainteresowana
nie udowodni∏a statusu celnego towarów, towary te
uwa˝ane sà za:

1) towary krajowe — przy stosowaniu przepisów do-
tyczàcych nale˝noÊci celnych wywozowych, po-
zwoleƒ wywozowych oraz Êrodków polityki han-
dlowej dotyczàcych ich wywozu,

2) towary niekrajowe — w innych wypadkach.

Rozdzia∏ 2

Powrotny wywóz, zniszczenie i zrzeczenie si´ 
towarów

Art. 184. Towary niekrajowe mogà:

——————
133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
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1) zostaç powrotnie wywiezione poza polski obszar
celny, 

2) zostaç zniszczone, 
3) staç si´ przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu

Paƒstwa. 

Art. 185. § 1. Powrotny wywóz wymaga odpowied-
niego zastosowania przepisów dotyczàcych wyprowa-
dzania towarów poza polski obszar celny ∏àcznie ze
Êrodkami polityki handlowej.

§ 2. O zamiarze powrotnego wywozu towaru nale-
˝y powiadomiç organ celny.

§ 3. Organ celny nie wyra˝a zgody na dokonanie
powrotnego wywozu, je˝eli przepisy, o których mowa
w § 1, tak stanowià.

§ 4.134) W wypadku powrotnego wywozu towarów
obj´tych gospodarczà procedurà celnà przepisy art.
64—80 i art. 83 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 186. § 1. Zniszczenie towaru mo˝e nastàpiç po
uprzednim wydaniu pozwolenia przez organ celny.

§ 2. Zawiadomienie o zamiarze zniszczenia towa-
rów powinno zostaç sporzàdzone na piÊmie.

§ 3. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2, nale˝y
przedstawiç w urz´dzie celnym w takim terminie, aby
organ celny móg∏ nadzorowaç zniszczenie towaru.

§ 4. Organ celny mo˝e nakazaç zniszczenie towaru,
je˝eli przepisy to przewidujà. Nakaz zniszczenia towaru
mo˝e byç poprzedzony nakazem dokonania powrotne-
go wywozu towaru.

§ 5. Odpady i pozosta∏oÊci pochodzàce ze zniszczenia
powinny uzyskaç jedno z przeznaczeƒ celnych przewi-
dzianych dla towarów niekrajowych. Pozostajà one pod
dozorem celnym a˝ do chwili okreÊlonej w art. 35 § 3. 

§ 6. Zniszczenie towaru nie powinno pociàgaç za
sobà ˝adnych kosztów i obcià˝eƒ dla organu celnego.

Art. 187. § 1. Organ celny mo˝e wyraziç zgod´ na
zrzeczenie si´ towaru na rzecz Skarbu Paƒstwa bez in-
nych obcià˝eƒ ni˝ nale˝noÊci celne przywozowe.

§ 2. Organ celny mo˝e odstàpiç od warunku, o któ-
rym mowa w § 1, je˝eli z okolicznoÊci sprawy wynika,
˝e przyj´cie zrzeczonego towaru nie narazi Skarbu Paƒ-
stwa na straty.

Art. 188.135) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owy tryb post´powania przy zniszczeniu towaru, zrze-
czeniu na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz powrotnym wy-
wozie, z uwzgl´dnieniem:
1) wzoru wniosku bàdê okreÊlenia wymogów, jakim

powinien odpowiadaç wniosek o nadanie przezna-
czenia celnego w tym zakresie,

2) trybu i warunków udzielania pozwoleƒ na zniszcze-
nie towaru,

3) wypadków i warunków, w których towary mogà zo-
staç powrotnie wywiezione poza polski obszar celny.

TYTU¸ V

DEPOZYTY

Art. 189. § 1. W depozycie urz´du celnego przecho-
wuje si´ czasowo:

1) towary niekrajowe przed uzyskaniem przez nie
przeznaczenia celnego bàdê towary krajowe niedo-
puszczone do wywozu, je˝eli cofni´cie towaru od-
powiednio za granic´ lub na polski obszar celny al-
bo ich z∏o˝enie w magazynie celnym jest niemo˝li-
we lub utrudnione,

2) towary zatrzymane lub zaj´te w celu zabezpieczenia
nale˝noÊci celnych przywozowych lub celnych wy-
wozowych,

3) inne towary, w wypadkach przewidzianych w od-
r´bnych przepisach.

§ 2. Towary przyj´te do przechowania w depozycie
urz´du celnego mogà byç przekazane przez organ cel-
ny innej osobie do przechowania pod dozorem cel-
nym.

§ 3. Przechowaniu w depozycie nie podlegajà towa-
ry niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub Êrodowi-
ska naturalnego oraz ∏atwo psujàce si´.

§ 4.136) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki oraz sposoby przechowywa-
nia towarów w depozycie,

2) terminy przechowania towarów w depozycie.

TYTU¸ VI

OPERACJE UPRZYWILEJOWANE

Art. 190.137) § 1. Przywóz towarów z zagranicy w ra-
mach ustanowionych norm zwolniony jest od c∏a, je˝e-
li przedmiotem przywozu sà:

1) rzeczy osobistego u˝ytku, potrzebne podró˝nemu
w czasie podró˝y i pobytu w kraju, przywo˝one ze
sobà albo w baga˝u przywo˝onym odr´bnie,

2) Êrodki spo˝ywcze, przywo˝one przez podró˝nego
ze sobà, potrzebne do spo˝ycia w czasie podró˝y
do miejsca przeznaczenia,

3) wyroby spirytusowe lub winiarskie, piwo oraz inne
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe przywo˝o-
ne ze sobà przez podró˝nego, który ukoƒczy∏
18 lat,

4) rzeczy zwyczajowo traktowane jako upominki, któ-
rych iloÊç i rodzaj nie wskazujà na przeznaczenie
handlowe,

——————
134) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
135) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.

——————
136) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
137) Artyku∏ ten traci moc z dniem 1 stycznia 2002 r. na pod-

stawie art. 1 pkt 57 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi-
sie 1, zgodnie z art. 6 tej ustawy.
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5) zwierz´ta zwyczajowo hodowane w mieszkaniach,
przywo˝one ze sobà przez podró˝nych,

6) rzeczy stanowiàce mienie:
a) osoby fizycznej, b´dàcej w rozumieniu przepi-

sów prawa dewizowego osobà krajowà, przeby-
wajàcej czasowo za granicà za zgodà w∏adz kra-
ju pobytu przez co najmniej 1 rok, które s∏u˝y∏y
tej osobie do u˝ytku osobistego lub domowego,

b) osoby fizycznej, b´dàcej w rozumieniu przepi-
sów prawa dewizowego osobà zagranicznà
przez co najmniej 1 rok, przybywajàcej do kraju
na pobyt sta∏y, które s∏u˝y∏y tej osobie do u˝ytku
osobistego lub domowego,

— z zastrze˝eniem ich nieodst´powania przez okres
2 lat, liczàc od dnia dopuszczenia do obrotu,

7) rzeczy pochodzàce ze spadku po osobie zmar∏ej,
przypadajàce na podstawie prawa spadkowego
bezpoÊrednio spadkobiercy zamieszka∏emu w kraju,

8) mienie rewindykowane,
9) towary przy∏àczone za granicà do rzeczy wywiezio-

nych z kraju, przy naprawie w ramach umowy gwa-
rancyjnej,

10) rzeczy potrzebne do u˝ytku urz´dowego mi´dzyna-
rodowym przedsi´biorstwom majàcym siedzib´
lub placówk´ w Rzeczypospolitej Polskiej oraz za-
granicznym instytucjom, organizacjom i przedsi´-
biorstwom majàcym placówk´ w Rzeczypospolitej
Polskiej, z zastrze˝eniem ich nieodst´powania
przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia do obrotu
i pod warunkiem wzajemnoÊci,

11) rzeczy przywo˝one w ramach bezzwrotnej pomocy
udzielonej przez rzàdy paƒstw obcych oraz mi´dzy-
narodowe organizacje mi´dzyrzàdowe,

12) urzàdzenia, sprz´t medyczny, ratunkowy i rehabili-
tacyjny, leki, krew, odzie˝ i Êrodki spo˝ywcze, Êrod-
ki sanitarno-czyszczàce i inne rzeczy s∏u˝àce zacho-
waniu lub ochronie zdrowia oraz inne artyku∏y
o przeznaczeniu medycznym, stanowiàce pomoc
humanitarnà, otrzymywane bezp∏atnie przez jed-
nostki organizacyjne statutowo powo∏ane do reali-
zacji takiej pomocy lub nabyte ze zbiórek publicz-
nych i wykorzystywane do takiej pomocy,

13) Êrodki farmaceutyczne i artyku∏y sanitarne prze-
znaczone do badaƒ naukowych i rejestracyjnych,

14) wzory, modele, próbki i materia∏y niemajàce war-
toÊci handlowej, s∏u˝àce do reklamy lub akwizycji,
przywo˝one w niewielkich iloÊciach przez podmio-
ty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà,

15) przywo˝one przez organizatorów lub uczestników
mi´dzynarodowych wystaw, targów, zawodów,
konkursów — w zwiàzku z tymi imprezami:
a) materia∏y reklamowe i nagrody przeznaczone do

rozdania,
b) Êrodki spo˝ywcze, wyroby spirytusowe i winiar-

skie, piwo oraz inne napoje alkoholowe i wyro-
by tytoniowe, przeznaczone na przyj´cia i spo-
tkania o charakterze reprezentacyjnym,

c) towary przeznaczone do budowy, wyposa˝enia
i dekoracji stoisk uczestników imprez,

16) przywo˝one przez organizatorów mi´dzynarodo-
wych loterii fantowych towary okreÊlone w pkt 15
lit. a),

17) rzeczy otrzymane przez uczestników imprez mi´-
dzynarodowych okreÊlonych w pkt 15 i pkt 16 tytu-
∏em nagrody w zwiàzku z uczestnictwem w takiej
imprezie, z wyjàtkiem towarów podlegajàcych po-
datkowi akcyzowemu,

18) wyposa˝enie oraz zapasy niezb´dne do eksploata-
cji Êrodka przewozowego, w tym materia∏y p´dne
w zbiorniku paliwa wbudowanym fabrycznie na
sta∏e do Êrodka przewozowego oraz oleje i smary,

19) rzeczy nabyte za granicà przez polskich przewoêni-
ków lub spedytorów, niezb´dne do kontynuowania
eksploatacji Êrodka przewozowego za granicà,

20) Êrodki spo˝ywcze przeznaczone do spo˝ycia
w Êrodku przewozowym przez cz∏onków obs∏ugi
i pasa˝erów w przewozach mi´dzynarodowych,

21) Êrodek przewozowy uzyskany tytu∏em odszkodo-
wania w zamian za dopuszczony do czasowego
wywozu taki Êrodek zniszczony w wypadku, a tak-
˝e Êrodek przewozowy nabyty za pieniàdze otrzy-
mane za granicà z tytu∏u odszkodowania,

22) trumny i urny ze zw∏okami i szczàtkami zw∏ok,
23) tablice i emblematy nagrobkowe oraz inne przed-

mioty s∏u˝àce do utrzymania lub ozdoby grobów
i pomników, je˝eli nie sà przeznaczone do dzia∏al-
noÊci gospodarczej,

24) rzeczy otrzymane bezp∏atnie przez jednostki bud˝e-
towe, przeznaczone do ich dzia∏alnoÊci, z wy∏àcze-
niem dzia∏alnoÊci gospodarczej,

25) rzeczy przywo˝one w ma∏ych przesy∏kach poczto-
wych, je˝eli odprawa celna przesy∏ek w kraju nada-
nia odbywa si´ na podstawie umowy mi´dzynaro-
dowej,

26) towary, które przed dopuszczeniem ich do obrotu
zosta∏y przekazane na rzecz Skarbu Paƒstwa i zo-
sta∏y przyj´te przez organ celny nieodp∏atnie bez
obcià˝eƒ innych ni˝ nale˝noÊci celne przywozowe,

27) towary, których odbiorcy nie mo˝na ustaliç lub któ-
rych odbiorca nie podejmuje, a ich wartoÊç jest ni˝-
sza ni˝ ∏àczne koszty sprzeda˝y, przewozu, przecho-
wania i sk∏adowania,

28) towary obj´te procedurà tranzytu, które na skutek
dzia∏ania si∏y wy˝szej uleg∏y zniszczeniu w stopniu
uniemo˝liwiajàcym u˝ywanie,

29) zwracane towary stanowiàce resztki powsta∏e przy
uszlachetnieniu, naprawie, wy∏adunku, prze∏adun-
ku, rozbiórce lub innych podobnych czynnoÊciach,
nadajàce si´ jedynie na surowce wtórne,

30) katalizatory przeznaczone do uszlachetnienia, prze-
robu lub przetworzenia towarów obj´tych proce-
durà uszlachetniania czynnego,

31) opakowania przywo˝one w jednostkowych egzem-
plarzach, spe∏niajàce funkcje reklamowo-akwizy-
cyjne, etykiety, szablony, wykroje, znaki firmowe,
instrukcje obs∏ugi przeznaczone do wykorzystania
w toku produkcji towarów przeznaczonych do wy-
wozu za granic´,

32) pomoce naukowe, w tym sprz´t sportowy i apara-
tura badawczo-pomiarowa oraz elementy i cz´Êci
zamienne do tej aparatury, s∏u˝àce wy∏àcznie do
celów dydaktycznych lub badawczych, przywo˝o-
ne dla przedszkoli, szkó∏, instytucji i placówek na-
ukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych,
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z wy∏àczeniem przywo˝onych do dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, 

33) towary, które przed ich dopuszczeniem do obrotu
uleg∏y zniszczeniu lub przepadkowi na rzecz Skar-
bu Paƒstwa,

34) Êrodki trwa∏e stanowiàce przedmiot wk∏adu niepie-
ni´˝nego podmiotu zagranicznego, z zastrze˝e-
niem nieodst´powania przez okres 3 lat, liczàc od
dnia dopuszczenia do obrotu,

35) sprz´t i urzàdzenia sportowe oraz aparatura i Êrod-
ki do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji rucho-
wej przeznaczone dla reprezentacji narodowych
i olimpijskich oraz do celów ratownictwa, przywo-
˝one przez organizacje i stowarzyszenia kultury fi-
zycznej o zasi´gu ogólnopolskim, za uprzednià zgo-
dà Prezesa Urz´du Kultury Fizycznej i Turystyki138),
przeznaczone do niegospodarczej dzia∏alnoÊci sta-
tutowej — z zastrze˝eniem nieodst´powania przez
okres 2 lat, liczàc od dnia dopuszczenia do obrotu,

36) techniczne materia∏y wojskowe, przywo˝one przez
zagranicznych uczestników çwiczeƒ wojskowych or-
ganizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przeznaczone do zu˝ycia w trakcie tych çwiczeƒ,

37) pomoce naukowe, aparatura badawcza oraz wzor-
ce przywo˝one dla jednostek administracji miar
i probierczych,

38) samoloty u˝ywane w lotnictwie cywilnym o masie
w∏asnej przekraczajàcej 12 ton oraz cz´Êci zamien-
ne do nich i wyposa˝enie pok∏adowe przywo˝one
przez ich u˝ytkownika docelowego posiadajàcego
Êwiadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski or-
gan nadzoru lotniczego,

39) urzàdzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabez-
pieczania obs∏ugi ruchu lotniczego, przywo˝one
przez jednostki zabezpieczajàce ruch lotniczy w kraju,

40) sprz´t ratowniczo-gaÊniczy, z wy∏àczeniem takiego
samego sprz´tu produkowanego w kraju, przezna-
czony dla jednostek ochrony przeciwpo˝arowej do
ich niegospodarczej dzia∏alnoÊci statutowej, z za-
strze˝eniem nieodst´powania tego sprz´tu przez
okres 3 lat, liczàc od dnia dopuszczenia do obrotu.

§ 2. Na zasadzie wzajemnoÊci i z zastrze˝eniem nie-
odst´powania towarów przez okres 3 lat od dnia do-
puszczenia do obrotu osobom innym ni˝ wymienione
w tym paragrafie, zwolniony od c∏a jest przywóz i wy-
wóz towarów przeznaczonych do u˝ytku:
1) urz´dowego obcych przedstawicielstw dyploma-

tycznych, urz´dów konsularnych oraz misji specjal-
nych w Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e organiza-
cji mi´dzynarodowych majàcych siedzib´ lub pla-
cówk´ w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) osobistego uwierzytelnionych w Rzeczypospolitej
Polskiej szefów przedstawicielstw dyplomatycznych
paƒstw obcych, osób nale˝àcych do personelu dy-
plomatycznego tych przedstawicielstw i misji spe-
cjalnych, osób nale˝àcych do personelu organizacji
mi´dzynarodowych oraz innych osób korzystajà-

cych z przywilejów i immunitetów na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów
mi´dzynarodowych, jak równie˝ pozostajàcych z ni-
mi we wspólnocie domowej cz∏onków ich rodzin,

3) osobistego urz´dników konsularnych paƒstw ob-
cych oraz pozostajàcych z nimi we wspólnocie do-
mowej cz∏onków ich rodzin,

4) osobistego osób niekorzystajàcych z immunitetów,
a nale˝àcych do cudzoziemskiego personelu przed-
stawicielstw dyplomatycznych, urz´dów konsular-
nych oraz misji specjalnych w Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 3.138a) Zwolniony od c∏a jest przywóz z zagranicy
i wywóz za granic´:
1) wartoÊci dewizowych,
2) znaków pieni´˝nych (banknotów i monet) — doko-

nywany przez Narodowy Bank Polski i banki —
przed wprowadzeniem ich do obiegu i po wycofa-
niu ich z obiegu.

§ 4. Minister Finansów139), w drodze rozporzàdze-
nia:
1) ustanowi normy iloÊciowe lub wartoÊciowe towa-

rów okreÊlonych w § 1 pkt 2—5,
2) okreÊli, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagra-

nicznych139a), tryb, warunki, okres zwolnienia od
c∏a, normy iloÊciowe lub wartoÊciowe oraz doku-
menty wymagane do stwierdzenia podstawy sto-
sowania zwolnienia, o którym mowa w § 1 pkt 6.

§ 5. Minister Finansów139), w drodze rozporzàdze-
nia:
1)140) mo˝e ustanowiç normy iloÊciowe towarów

okreÊlonych w § 1 pkt 1, pkt 15, pkt 16, pkt 18
i pkt 20 oraz mo˝e okreÊliç dokumenty wymagane
do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnieƒ,

2) mo˝e wy∏àczaç lub ograniczaç uprawnienia okre-
Êlone w § 1 pkt 3 i pkt 4 w odniesieniu do osób prze-
kraczajàcych wielokrotnie w ciàgu 1 roku kalenda-
rzowego granic´ paƒstwowà.

§ 6. Minister Finansów139), w drodze rozporzàdze-
nia, na wniosek Prezesa Urz´du Kultury Fizycznej i Tu-

——————
138) Obecnie: Urzàd Kultury Fizycznej i Sportu, zgodnie z usta-

wà z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o utworze-
niu Urz´du Kultury Fizycznej i Turystyki (Dz. U. Nr 9,
poz. 116), która wesz∏a w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia
2000 r.

——————
138a) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 ustawy z dnia

25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzenia w niektórych
paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej wspólnej
waluty euro (Dz. U. Nr 63, poz. 640), który wszed∏ w ̋ ycie
z dniem 7 lipca 2001 r.

139) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdo-
wej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718,
Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158
i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5,
poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634 i Nr 73,
poz. 761), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

139a) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicz-
nych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 27 i art. 32 ustawy,
o której mowa w przypisie 139.

140) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 55, która w tej cz´Êci wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 15 kwietnia 2000 r.
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rystyki138) oraz w porozumieniu z Ministrem Gospodar-
ki140a) ustali wykaz towarów, o których mowa w § 1
pkt 35.

§ 7. W uzasadnionych wypadkach, w ramach limi-
tu zwolnieƒ od c∏a okreÊlanego corocznie w ustawie
bud˝etowej, Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, mo˝e ustaliç szczegó∏owà list´ okreÊlajàcà iloÊç
i wartoÊç towarów zwolnionych od c∏a, zwiàzanych
z realizacjà okreÊlonych programów celowych,
a zw∏aszcza dotyczàcych podniesienia poziomu bezpie-
czeƒstwa publicznego, obronnoÊci paƒstwa, zapobie-
gania i likwidacji skutków kl´sk ˝ywio∏owych, krajowe-
go systemu ratowniczego oraz utrzymywania rezerw
paƒstwowych. 

DZIA¸ I141)

Zwolnienia

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1901. § 1. Zwolnienia od c∏a przewidziane w ni-
niejszym dziale stosuje si´ do towarów obejmowanych
procedurà dopuszczenia do obrotu lub procedurà wy-
wozu. 

§ 2. Zwolnienia od c∏a przewidziane w niniejszym
dziale stosuje si´ jedynie na wniosek zg∏aszajàcego
przedstawiony organom celnym najpóêniej w chwili
sk∏adania zg∏oszenia celnego.

Art. 1902. Do celów stosowania niniejszego dzia∏u: 

1) za Êrodek transportu przeznaczony do dzia∏alnoÊci
gospodarczej — uwa˝a si´, wykorzystywany
w dzia∏alnoÊci gospodarczej, ka˝dy mechaniczny
pojazd drogowy, który ze wzgl´du na rodzaj, budo-
w´ lub wyposa˝enie jest przeznaczony do przewo-
zu towarów lub osób, a tak˝e specjalistyczny me-
chaniczny pojazd drogowy, 

2) za prywatny Êrodek transportu — uwa˝a si´ mecha-
niczny pojazd drogowy oraz przyczep´ do niego,
kempingowà przyczep´ mieszkalnà, ∏ódê, samolot
i rower, s∏u˝àcy do u˝ytku osobistego i nieprzezna-
czony do odp∏atnego przewozu osób lub do odp∏at-
nego bàdê nieodp∏atnego transportu towarów
w celach handlowych lub do dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, 

3) za rzeczy osobistego u˝ytku — uwa˝a si´ towary
bezpoÊrednio u˝ywane przez osob´ fizycznà lub
wykorzystywane w jej gospodarstwie domowym,
je˝eli ich iloÊç lub rodzaj nie wskazujà na przezna-
czenie handlowe lub do dzia∏alnoÊci gospodarczej,
a tak˝e przenoÊny sprz´t niezb´dny do wykonywa-
nia przez t´ osob´ zawodu, 

4) za Êrodki trwa∏e — uwa˝a si´ sprowadzone z zagrani-
cy towary kompletne lub w cz´Êciach (majàce cechy
kompletnoÊci) i zdatne do u˝ytku w momencie przy-
wozu oraz o trwa∏oÊci pozwalajàcej na ich u˝ywanie
przynajmniej przez 3 lata, uj´te w jednej fakturze, 

5) za próbk´ — uwa˝a si´ najmniejszà iloÊç towaru,
pobranà z du˝ej partii, która zachowuje sk∏ad oraz
wszystkie w∏aÊciwoÊci fizyczne, fizykochemiczne
i chemiczne lub biologiczne towaru; w wypadku
próbki reklamowej jest to najmniejsza iloÊç towaru
za∏àczona do oferty, wys∏ana w celach reklamo-
wych lub akwizycyjnych, umo˝liwiajàca zoriento-
wanie ewentualnego klienta o jakoÊci towaru lub,
w wypadku zawarcia kontraktu na podstawie pró-
bek, zobowiàzujàca do dostarczenia towarów
zgodnie z próbkami,

6) za procedury ksi´gowe — uwa˝a si´ procedury wy-
nikajàce z dokumentacji, o której mowa w art. 10
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183,
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754,
Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668,
Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9,
poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186), opi-
sujàcej przyj´te przez jednostk´ zasady rachunko-
woÊci, a w szczególnoÊci zasady prowadzenia od-
powiednich kont ksiàg pomocniczych, przeznaczo-
nych do ewidencji zwolnionych od c∏a sk∏adników
majàtku trwa∏ego i obrotowego.

Rozdzia∏ 2
Zwolnienia od c∏a w przywozie

Art. 1903. Towary, o których mowa w niniejszym
rozdziale, zwolnione sà od c∏a zarówno w wypadku
bezpoÊredniego przywozu z zagranicy, jak i wczeÊniej-
szego obj´cia innà procedurà celnà, która nie zmieni∏a
ich statusu celnego. 

Art. 1904. § 1. Zwolnione od c∏a, z zastrze˝eniem
§ 2, sà rzeczy osobistego u˝ytku osoby fizycznej, przy-
bywajàcej na polski obszar celny na pobyt sta∏y lub po-
wracajàcej z czasowego pobytu za granicà, je˝eli ∏àcz-
nie spe∏nione sà nast´pujàce warunki:
1) rzeczy s∏u˝y∏y osobistemu u˝ytkowi tej osoby

w miejscu poprzedniego pobytu za granicà, z tym
˝e prywatne Êrodki transportu musia∏y s∏u˝yç takie-
mu u˝ytkowi przez okres co najmniej 6 miesi´cy
przed datà zakoƒczenia pobytu za granicà, chyba ̋ e
prawo kraju poprzedniego pobytu ogranicza mo˝-
liwoÊç rejestracji prywatnych Êrodków transportu
bàdê wprowadza warunki konstrukcyjne lub tech-
niczne znaczàco ró˝niàce si´ od obowiàzujàcych
w kraju,

2) rzeczy b´dà przeznaczone w kraju do takiego same-
go celu, w jakim by∏y u˝ywane za granicà, 

3) osoba fizyczna przebywa∏a poza polskim obszarem
celnym za zgodà w∏adz kraju pobytu przez co naj-
mniej kolejnych 12 miesi´cy poprzedzajàcych
zmian´ miejsca pobytu,

4) od daty ostatniego zg∏oszenia celnego zwalniajàce-
go od c∏a towary na podstawie niniejszego artyku-
∏u min´∏o co najmniej 36 miesi´cy.

——————
140a) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki,

zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 4 i art. 9 ustawy, o której
mowa w przypisie 139.

141) Dzia∏ I w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 57 lit. b)
ustawy, o której mowa w przypisie 1, która w tej cz´Êci
wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., zgodnie z art. 6
tej ustawy.
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§ 2. Zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1, nie
stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych,

3) Êrodków transportu przeznaczonych do dzia∏alno-
Êci gospodarczej.

§ 3. Rzeczy osobistego u˝ytku zwolnione sà od c∏a,
je˝eli zosta∏y zg∏oszone do procedury dopuszczenia do
obrotu przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia zakoƒcze-
nia pobytu za granicà. 

§ 4. Dopuszczenie do obrotu rzeczy osobistego
u˝ytku mo˝e zostaç dokonane partiami, w terminie,
o którym mowa w § 3.

§ 5. Zwolnienie od c∏a rzeczy, o których mowa w § 1,
stosuje si´ pod warunkiem ich nieodst´powania przez
okres 12 miesi´cy, liczàc od dnia obj´cia procedurà do-
puszczenia do obrotu.

§ 6. Sprzeda˝ lub dobrowolne przeniesienie prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajem, u˝yczenie, wy-
dzier˝awienie lub inne odp∏atne bàdê nieodp∏atne od-
stàpienie rzeczy, dokonane przed up∏ywem terminu,
o którym mowa w § 5, wymaga uprzedniego pisemne-
go poinformowania o tym organu celnego i powoduje
powstanie d∏ugu celnego wed∏ug stanu i wartoÊci cel-
nej towaru w dniu odstàpienia oraz wed∏ug stawek cel-
nych obowiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na
ustaliç daty odstàpienia towaru, art. 222 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 7. W wypadku mienia cudzoziemców, którym
nadano status uchodêcy lub udzielono azylu, oraz osób
krajowych zmuszonych do przybycia na polski obszar
celny ze wzgl´du na wyjàtkowe okolicznoÊci polityczne
w kraju poprzedniego pobytu, organ celny mo˝e ze-
zwoliç na niestosowanie warunków okreÊlonych w § 1
pkt 1 i 2, § 3 i § 5 oraz ograniczeƒ, o których mowa w § 2
pkt 3.

§ 8. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´ tak˝e w odniesieniu do rzeczy stanowiàcych
mienie osoby fizycznej, zg∏oszonych do procedury do-
puszczenia do obrotu przed dniem zakoƒczenia poby-
tu za granicà, je˝eli osoba ta zobowià˝e si´ do przesie-
dlenia si´ do kraju przed up∏ywem 6 miesi´cy od dnia
przedstawienia organowi celnemu takiego zobowiàza-
nia i je˝eli z∏o˝one zostanie zabezpieczenie w celu za-
gwarantowania pokrycia kwoty wynikajàcej z d∏ugu
celnego. W wypadku osób przybywajàcych do kraju na
pobyt sta∏y zobowiàzanie uwa˝a si´ za wype∏nione
z dniem okazania organowi celnemu dokumentów po-
twierdzajàcych osiedlenie si´ na polskim obszarze cel-
nym. Terminy okreÊlone w § 1 pkt 1 i § 3 liczy si´ od
dnia obj´cia towaru procedurà dopuszczenia do obro-
tu, natomiast termin okreÊlony w § 5 liczy si´ od dnia
wykonania zobowiàzania.

§ 9. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´ tak˝e:

1) w odniesieniu do rzeczy osobistego u˝ytku osoby
fizycznej, która mia∏a miejsce pobytu za granicà
przez okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy, nie krócej jed-

nak ni˝ 6 miesi´cy, je˝eli osoba ta udowodni, ̋ e nie
mia∏a wp∏ywu na skrócenie pobytu,

2) w wypadku gdy osoba fizyczna nie zachowa termi-
nu okreÊlonego w § 3, je˝eli udowodni, i˝ uchybie-
nie nastàpi∏o bez jej winy.

§ 10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zagranicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb, warunki, normy iloÊciowe lub wartoÊciowe oraz
dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy sto-
sowania zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1, oraz
mo˝e okreÊliç, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych, które z warunków okre-
Êlonych w § 1—§ 6 nie b´dà mia∏y zastosowania wo-
bec osób fizycznych przyje˝d˝ajàcych na polski obszar
celny na pobyt sta∏y na podstawie wizy repatriacyjnej.

Art. 1905. § 1. Zwolnione od c∏a, z zastrze˝eniem
§ 6, sà rzeczy osobistego u˝ytku oraz rzeczy nowe, na-
le˝àce do osoby fizycznej niemajàcej miejsca zamiesz-
kania w kraju, przybywajàcej do kraju na pobyt sta∏y
w zwiàzku z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego, je˝eli
osoba ta mia∏a miejsce pobytu za granicà przez okres
co najmniej 12 miesi´cy poprzedzajàcych zmian´ miej-
sca pobytu.

§ 2. Zwolnienie od c∏a stosuje si´ tak˝e w odniesie-
niu do prezentów zwyczajowo ofiarowywanych
w zwiàzku z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego oso-
bom, o których mowa w § 1, pod warunkiem, ˝e zosta-
∏y one ofiarowane przez osoby majàce miejsce za-
mieszkania za granicà i wartoÊç poszczególnych pre-
zentów nie jest wy˝sza ni˝ równowartoÊç 1 000 EURO.

§ 3. Zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1 i § 2,
nie stosuje si´, je˝eli osoba fizyczna przybywajàca na
polski obszar celny na pobyt sta∏y korzysta ze zwolnie-
nia od c∏a, o którym mowa w art. 1904.

§ 4. Zwolnienie od c∏a rzeczy, o których mowa w § 1
i § 2, stosuje si´ pod warunkiem ich nieodst´powania
przez okres 12 miesi´cy, liczàc od dnia obj´cia proce-
durà dopuszczenia do obrotu. 

§ 5. Sprzeda˝ lub dobrowolne przeniesienie prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajem, u˝yczenie, wy-
dzier˝awienie lub inne odp∏atne bàdê nieodp∏atne od-
stàpienie rzeczy dokonane przed up∏ywem terminu,
o którym mowa w § 4, wymaga uprzedniego pisemne-
go poinformowania o tym organu celnego i powoduje
powstanie d∏ugu celnego wed∏ug stanu i wartoÊci cel-
nej towaru w dniu odstàpienia oraz wed∏ug stawek cel-
nych obowiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na
ustaliç daty odstàpienia towaru, art. 222 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 6. Zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1 i § 2,
nie stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych.

§ 7. Towary, o których mowa w § 1 i § 2, podlegajà
zwolnieniu od c∏a, je˝eli zosta∏y zg∏oszone do procedu-
ry dopuszczenia do obrotu przed up∏ywem 4 miesi´cy
od dnia zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez osob´



Dziennik Ustaw Nr 75 — 5649 — Poz. 802

uprawnionà do zwolnienia od c∏a i pod warunkiem
przedstawienia przez t´ osob´ dokumentu potwierdza-
jàcego zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego. 

§ 8. Dopuszczenie do obrotu towarów, o których
mowa w § 1 i w § 2, mo˝e zostaç dokonane partiami,
w terminie okreÊlonym w § 7.

§ 9. Zwolnienie od c∏a stosuje si´ tak˝e, w odniesie-
niu do towarów zg∏oszonych do procedury dopuszcze-
nia do obrotu, przed ustalonym dniem zawarcia zwiàz-
ku ma∏˝eƒskiego, nie wczeÊniej jednak ni˝ 2 miesiàce
przed tym dniem, je˝eli z∏o˝one zostanie zabezpiecze-
nie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty wynikajà-
cej z d∏ugu celnego.

§ 10. Organ celny mo˝e, w szczególnie uzasadnio-
nych wypadkach, zezwoliç na zastosowanie zwolnienia
od c∏a przewidzianego w niniejszym artykule:

1) osobie, która przebywa∏a za granicà przez okres
krótszy ni˝ okreÊlony w § 1, je˝eli osoba ta udowod-
ni, ˝e jej zamiarem by∏o przebywanie za granicà
przez co najmniej 12 miesi´cy, 

2) osobie, która przed podj´ciem decyzji o zawarciu
zwiàzku ma∏˝eƒskiego czasowo przebywa∏a na pol-
skim obszarze celnym, pod warunkiem ˝e bezpo-
Êrednio przed rozpocz´ciem czasowego pobytu
osoba ta przez okres co najmniej 12 miesi´cy mia-
∏a miejsce sta∏ego pobytu za granicà, 

3) gdy osoba nie zachowa terminu okreÊlonego w § 7,
je˝eli udowodni, ˝e uchybienie to nastàpi∏o bez jej
winy.

§ 11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dokumenty wy-
magane do stwierdzenia podstawy stosowania zwol-
nienia od c∏a, o którym mowa w § 1, oraz mo˝e okre-
Êliç tryb, warunki, normy iloÊciowe lub wartoÊciowe.

Art. 1906. § 1. Zwolnione od c∏a sà rzeczy osobiste-
go u˝ytku pochodzàce ze spadku otrzymane przez:

1) osob´ fizycznà majàcà miejsce zamieszkania w kra-
ju albo

2) osob´ prawnà majàcà siedzib´ w kraju, której sta-
tut nie dopuszcza prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.

§ 2. Zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1, nie
stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych,

3) Êrodków transportu przeznaczonych do dzia∏alno-
Êci gospodarczej,

4) nieprzenoÊnego sprz´tu, który s∏u˝y∏ osobie zmar-
∏ej do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
do wykonywania zawodu, 

5) zapasów surowców, pó∏produktów lub wyrobów
gotowych, wykorzystywanych do produkcji,

6) ˝ywego inwentarza,

7) zapasów produktów rolnych, których iloÊç jest
wi´ksza ni˝ przeznaczona na niezb´dne potrzeby
domowe rodziny.

§ 3. Rzeczy, o których mowa w § 1, podlegajà zwol-
nieniu od c∏a, je˝eli zosta∏y zg∏oszone do procedury do-
puszczenia do obrotu przed up∏ywem 2 lat, liczàc od
dnia nabycia przez osob´ uprawnionà praw do spadku
na mocy prawomocnego postanowienia o stwierdze-
niu nabycia spadku.

§ 4. Dopuszczenie do obrotu rzeczy, o których mo-
wa w § 1, mo˝e zostaç dokonane partiami, w terminie
okreÊlonym w § 3.

§ 5. Organ celny mo˝e, w szczególnie uzasadnio-
nych wypadkach, zezwoliç na zastosowanie zwolnienia
od c∏a rzeczy, o których mowa w niniejszym artykule,
pomimo niespe∏nienia warunku okreÊlonego w § 3, je-
˝eli osoba udowodni, i˝ uchybienie terminu nastàpi∏o
bez jej winy.

§ 6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb, warunki
i dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy
stosowania zwolnienia od c∏a rzeczy, o których mowa
w § 1.

Art. 1907. § 1. Zwolnione od c∏a sà rzeczy osobiste-
go u˝ytku s∏u˝àce osobie fizycznej niemajàcej miejsca
zamieszkania w kraju do wyposa˝enia jej mieszkania
lub domu w kraju, je˝eli ∏àcznie zostanà spe∏nione na-
st´pujàce warunki:

1) osoba ta udowodni, i˝ ma miejsce zamieszkania za
granicà przez okres co najmniej 12 miesi´cy po-
przedzajàcych przyjazd do kraju,

2) rzeczy s∏u˝y∏y osobistemu u˝ytkowi tej osoby przez
okres co najmniej 6 miesi´cy przed dniem przywo-
zu na polski obszar celny,

3) rodzaj i iloÊç rzeczy wskazuje na przeznaczenie do
zwyk∏ego wyposa˝enia mieszkania lub domu,

4) mieszkanie lub dom stanowià w∏asnoÊç osoby ko-
rzystajàcej ze zwolnienia od c∏a lub zosta∏y przez
nià wynaj´te na okres co najmniej 2 lat,

5) osoba ta zobowià˝e si´, i˝ nie b´dzie wynajmowa-
∏a mieszkania lub domu osobom trzecim w okresie
nieobecnoÊci jej lub rodziny.

§ 2. Udzielenie zwolnienia mo˝e zostaç uzale˝nione
od z∏o˝enia zabezpieczenia na okres 2 lat w celu zagwa-
rantowania pokrycia kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego,
który móg∏by powstaç w wypadku okreÊlonym w § 5.

§ 3. Zwolnienie mo˝e zostaç zastosowane tylko je-
den raz w odniesieniu do wyposa˝enia ka˝dego kolej-
nego mieszkania lub domu osoby uprawnionej do ko-
rzystania ze zwolnienia.

§ 4. Zwolnienie od c∏a rzeczy, o których mowa w § 1,
stosuje si´ pod warunkiem ich nieodst´powania przez
okres 2 lat, liczàc od dnia obj´cia procedurà dopuszcze-
nia do obrotu.

§ 5. W wypadku wynaj´cia lub odstàpienia miesz-
kania lub domu osobom trzecim przed up∏ywem 2 lat,
liczàc od dnia dopuszczenia do obrotu rzeczy, o których
mowa w § 1, wysokoÊç d∏ugu celnego okreÊla si´ we-
d∏ug stanu i wartoÊci celnej towaru w dniu tego wyna-
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j´cia lub odstàpienia i wed∏ug stawek celnych obowià-
zujàcych w tym dniu, z zastrze˝eniem § 7.

§ 6. W wypadku odp∏atnego lub nieodp∏atnego wy-
po˝yczenia, oddania w zastaw, wynaj´cia lub odstàpie-
nia rzeczy, o których mowa w § 1, przed up∏ywem 2 lat,
liczàc od dnia obj´cia ich procedurà dopuszczenia do
obrotu, § 5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. D∏ug celny nie powstaje, gdy rzeczy, o których
mowa w § 1, zosta∏y u˝yte do wyposa˝enia kolejnego
mieszkania lub domu, je˝eli zostanà zachowane wa-
runki okreÊlone w § 1 pkt 4 i 5. 

§ 8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb, warun-
ki, a tak˝e rodzaj i iloÊç rzeczy przeznaczonych do zwy-
k∏ego wyposa˝enia mieszkania lub domu oraz doku-
menty wymagane do stwierdzenia podstawy stosowa-
nia zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1.

Art. 1908. § 1. Zwolnione od c∏a sà rzeczy potrzeb-
ne do nauki studenta lub ucznia, rzeczy przeznaczone
do zwyczajowego wyposa˝enia jego pokoju oraz nale-
˝àca do niego odzie˝, je˝eli przybywa on na polski ob-
szar celny z zamiarem nauki i rzeczy te sà wykorzysty-
wane na jego osobiste potrzeby podczas pobytu zwià-
zanego z naukà.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´ do rzeczy nale˝àcych do osób przyj´tych w po-
czet studentów dziennych albo wieczorowych studiów
o pe∏nym wymiarze godzinowym lub wpisanych na li-
st´ uczniów szko∏y podstawowej, gimnazjum lub szko-
∏y ponadgimnazjalnej, lub szko∏y ponadpodstawowej.

§ 3. Zwolnienie od c∏a rzeczy potrzebnych do nauki
oraz rzeczy przeznaczonych do zwyczajowego wyposa-
˝enia pokoju studenta lub ucznia stosuje si´ raz w roku
szkolnym. 

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw szkolnictwa wy˝szego oraz ministrem w∏aÊci-
wym do spraw oÊwiaty i wychowania okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, normy iloÊciowe lub wartoÊciowe oraz
dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy sto-
sowania zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1.

Art. 1909. § 1. Zwolnione od c∏a, z zastrze˝eniem
§ 2, sà towary umieszczone w przesy∏kach wysy∏anych
z zagranicy bezpoÊrednio do osoby znajdujàcej si´ na
polskim obszarze celnym, pod warunkiem ˝e ∏àczna
wartoÊç towarów w przesy∏ce nie przekracza równo-
wartoÊci 22 EURO. 

§ 2. Zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1, nie
stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych,

3) perfum i wód toaletowych.

Art. 19010. § 1. Zwolnione od c∏a, w ramach ustano-
wionych norm, sà towary umieszczone w przesy∏ce

wysy∏anej z zagranicy przez osob´ fizycznà i przezna-
czonej dla osoby fizycznej znajdujàcej si´ na polskim
obszarze celnym, je˝eli ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujà-
ce warunki:

1) przesy∏ka ma charakter okazjonalny,

2) przesy∏ka zawiera towary wy∏àcznie osobistego
u˝ytku, których iloÊç i rodzaj nie wskazujà na ich
przeznaczenie handlowe,

3) odbiorca nie jest obowiàzany do uiszczenia jakich-
kolwiek op∏at na rzecz nadawcy w zwiàzku z otrzy-
maniem przesy∏ki.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´ do kwoty 45 EURO na przesy∏k´. W wypadku
gdy ∏àczna wartoÊç towarów w przesy∏ce przekracza t´
kwot´, zwolnienie od c∏a stosuje si´ do wysokoÊci tej
kwoty w stosunku do towarów, które, przywo˝one od-
dzielnie, mog∏yby korzystaç z takiego zwolnienia.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb, warunki,
normy iloÊciowe oraz dokumenty wymagane do
stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od c∏a,
o którym mowa w § 1.

Art. 19011. § 1. Zwolnione od c∏a, z zastrze˝eniem
§ 3 i § 4, sà Êrodki trwa∏e nale˝àce do przedsi´biorcy
wykonujàcego dzia∏alnoÊç wytwórczà, budowlanà,
handlowà, us∏ugowà, wydobywczà lub rolniczà, który
zaprzesta∏ prowadzenia tej dzia∏alnoÊci za granicà i za-
mierza wykonywaç podobnà dzia∏alnoÊç na polskim
obszarze celnym, je˝eli ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujà-
ce warunki:

1) Êrodki trwa∏e by∏y u˝ywane przez przedsi´biorc´
w miejscu poprzedniego wykonywania dzia∏alno-
Êci przez okres co najmniej 12 miesi´cy przed datà
zaprzestania dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa za gra-
nicà,

2) Êrodki trwa∏e sà przeznaczone na polskim obszarze
celnym do takiego samego celu, w jakim by∏y u˝y-
wane za granicà,

3) rodzaj i iloÊç przywo˝onych rzeczy odpowiadajà ro-
dzajowi i skali dotychczasowej dzia∏alnoÊci prowa-
dzonej przez przedsi´biorc´.

§ 2. W wypadku korzystania ze zwolnienia od c∏a,
o którym mowa w § 1, przez w∏aÊciciela gospodarstwa
rolnego, zwolniony od c∏a jest tak˝e ˝ywy inwentarz.

§ 3. Je˝eli powoduje to rozpocz´cie prowadzenia
nowej dzia∏alnoÊci, zwolnienie od c∏a, o którym mowa
w § 1, stosuje si´ tak˝e w wypadku zaprzestania dzia-
∏alnoÊci zwiàzanej z po∏àczeniem si´ przedsi´biorców
lub nabyciem albo przej´ciem w posiadanie przez
przedsi´biorc´ krajowego zorganizowanej cz´Êci mie-
nia przedsi´biorcy zagranicznego.

§ 4. Zwolnienia od c∏a nie stosuje si´ równie˝ do:

1) Êrodków transportu, które nie s∏u˝à do wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej,

2) zapasów przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi
lub zwierz´ta, 
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3) materia∏ów p´dnych,

4) zapasów surowców, pó∏produktów i wyrobów go-
towych, wykorzystywanych do produkcji,

5) inwentarza ˝ywego stanowiàcego w∏asnoÊç przed-
si´biorcy, który prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie obrotu zwierz´tami hodowlanymi.

§ 5. Ârodki trwa∏e podlegajà zwolnieniu od c∏a, je-
˝eli zosta∏y zg∏oszone do procedury dopuszczenia do
obrotu przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia zaprzesta-
nia dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa za granicà.

§ 6. Zwolnienie od c∏a rzeczy, o których mowa w § 1,
stosuje si´ pod warunkiem ich nieodst´powania przez
okres 12 miesi´cy, liczàc od dnia obj´cia procedurà do-
puszczenia do obrotu.

§ 7. W wypadku istnienia ryzyka nadu˝ycia odstà-
pienia rzeczy termin, o którym mowa w § 6, mo˝e zo-
staç przed∏u˝ony do 36 miesi´cy.

§ 8. Sprzeda˝ lub dobrowolne przeniesienie prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajem, u˝yczenie, wy-
dzier˝awienie lub inne odp∏atne bàdê nieodp∏atne od-
stàpienie rzeczy dokonane przed up∏ywem okresu,
o którym mowa w § 6 i § 7, wymaga uprzedniego pi-
semnego poinformowania o tym organu celnego i po-
woduje powstanie d∏ugu celnego wed∏ug stanu i war-
toÊci celnej towaru w dniu tego odstàpienia oraz we-
d∏ug stawek celnych obowiàzujàcych w tym dniu. Je-
˝eli nie mo˝na ustaliç daty odstàpienia towaru, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. Organ celny mo˝e w szczególnie uzasadnio-
nych wypadkach zezwoliç na zastosowanie zwolnienia
od c∏a przewidzianego w niniejszym artykule w wypad-
ku, gdy:

1) przedsi´biorca nie spe∏nia warunku okreÊlonego
w § 1 pkt 1,

2) przedsi´biorca nie zachowa terminu okreÊlonego
w § 5, je˝eli udowodni, i˝ uchybienie nastàpi∏o bez
jego winy.

§ 10. Zwolnione od c∏a sà równie˝ Êrodki trwa∏e na-
le˝àce do osób wykonujàcych wolne zawody, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), które uzy-
ska∏y prawo do wykonywania takich zawodów na pol-
skim obszarze celnym, oraz osób prawnych nieprowa-
dzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej, które przenoszà
swojà dzia∏alnoÊç z zagranicy na polski obszar celny;
§ 1—§ 9 stosuje si´ odpowiednio.

Art.19012. § 1. Zwolnione od c∏a sà produkty rolne
oraz produkty hodowli, pszczelarstwa, ogrodnictwa
i leÊnictwa, uzyskane na nieruchomoÊciach znajdujà-
cych si´ za granicà paƒstwa i przylegajàcych do pol-
skiego obszaru celnego, u˝ytkowanych przez osoby
krajowe, prowadzàce gospodarstwo rolne lub dzia∏al-
noÊç przetwórczà na polskim obszarze celnym, na
gruntach przylegajàcych do granicy paƒstwowej, je˝e-
li ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce warunki:

1) produkty te zosta∏y poddane jedynie zabiegom, któ-
re zwykle sà dokonywane po ich zebraniu lub wy-
produkowaniu, 

2) w wypadku produktów hodowli — produkty takie
uzyskano od zwierzàt wyhodowanych na polskim
obszarze celnym lub dopuszczonych do obrotu na
polskim obszarze celnym,

3) zg∏oszenie celne produktów jest dokonywane przez
osob´ prowadzàcà gospodarstwo rolne lub na jej
rzecz.

§ 2. Do produktów rybo∏ówstwa i gospodarki rybnej
prowadzonej przez polskich rybaków w wodach p∏ynà-
cych i jeziorach stanowiàcych granic´ polskiego obsza-
ru celnego oraz do produktów ∏owiectwa prowadzone-
go przez polskich myÊliwych na tych jeziorach i wodach
p∏ynàcych przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 19013. Zwolnione od c∏a, na zasadzie wzajem-
noÊci, sà nasiona, nawozy i inne produkty s∏u˝àce do
uprawy ziemi i roÊlin, przeznaczone do wykorzystania
na nieruchomoÊciach znajdujàcych si´ w kraju i przyle-
gajàcych do granicy paƒstwowej, u˝ytkowanych przez
osoby prowadzàce gospodarstwo rolne lub przetwór-
cze za granicà, na gruntach przylegajàcych do granicy
paƒstwowej, je˝eli ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce
warunki:

1) iloÊç przywo˝onych produktów nie przekracza ilo-
Êci niezb´dnej do uprawy lub prowadzenia gospo-
darstwa,

2) zg∏oszenie celne produktów jest dokonywane przez
osob´ prowadzàcà gospodarstwo rolne lub na jej
rzecz.

Art. 19014. § 1. Zwolnione od c∏a, w ramach ustano-
wionych norm, sà towary przywo˝one w baga˝u oso-
bistym podró˝nego przybywajàcego na polski obszar
celny, je˝eli iloÊç i rodzaj tych towarów nie wskazuje na
przeznaczenie handlowe.

§ 2. Dla celów stosowania niniejszego artyku∏u:

1) za baga˝ osobisty — uwa˝a si´ baga˝ podr´czny lub
baga˝ nadany (baga˝, który po przyj´ciu i zareje-
strowaniu go przez przewoênika w miejscu wyjaz-
du lub wylotu nie jest dost´pny dla podró˝nego
w czasie odbywania podró˝y, w tym tak˝e podczas
przerw w podró˝y i zmiany Êrodka transportu na in-
ny),

2) za stref´ nadgranicznà — uwa˝a si´ stref´ nadgra-
nicznà w rozumieniu ustawy o ochronie granicy
paƒstwowej.

§ 3. Zwolnione od c∏a, w ramach ustanowionych
norm, sà równie˝ towary przywo˝one w baga˝u osobi-
stym przez osob´, która:

1) ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej,
z zastrze˝eniem § 4, lub

2) przekracza granic´ w zwiàzku z wykonywanà pracà
w strefie nadgranicznej, lub

3) przekracza granic´ w zwiàzku z wykonywanà pracà
w zakresie obs∏ugi Êrodka transportu wykorzysty-
wanego w ruchu mi´dzynarodowym.

§ 4. Podró˝ny majàcy miejsce zamieszkania w pol-
skiej cz´Êci strefy nadgranicznej mo˝e korzystaç ze
zwolnienia, o którym mowa w § 1, pod warunkiem ˝e
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udowodni, i˝ nie przyje˝d˝a ze strefy nadgranicznej
w kraju sàsiadujàcym z Rzeczàpospolità Polskà, i je˝eli
nie przekracza granicy w zwiàzku z wykonywanà pracà
w zakresie obs∏ugi Êrodka transportu wykorzystywane-
go w ruchu mi´dzynarodowym.

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb, warunki, normy iloÊciowe lub wartoÊciowe oraz
dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy sto-
sowania zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1
i w § 3.

Art. 19015. § 1. Zwolnione od c∏a sà towary o cha-
rakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym,
umieszczone w wykazie, o którym mowa w § 11, bez
wzgl´du na osob´ i cel, dla których sà przywo˝one.

§ 2. Zwolnione od c∏a sà towary o charakterze edu-
kacyjnym, naukowym lub kulturowym, umieszczone
w wykazie, o którym mowa w § 12, przywo˝one dla:

1) jednostek bud˝etowych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
o charakterze edukacyjnym lub naukowym albo

2) jednostek lub organizacji prowadzàcych dzia∏al-
noÊç o charakterze edukacyjnym, naukowym lub
kulturowym. 

§ 3. Zwolniona od c∏a jest tak˝e aparatura naukowa
i przyrzàdy przeznaczone wy∏àcznie do celów niehan-
dlowych, wymienione w wykazie, o którym mowa
w § 13, je˝eli przywo˝one sà dla:

1) instytucji publicznych lub u˝ytecznoÊci publicznej,
których podstawowà dzia∏alnoÊcià jest prowadze-
nie badaƒ naukowych lub nauczanie, albo 

2) prywatnych instytucji lub organizacji, których wy-
∏àcznà dzia∏alnoÊcià jest prowadzenie badaƒ na-
ukowych lub nauczanie.

§ 4. Dla celów stosowania niniejszego artyku∏u:

1) za przyrzàdy lub aparatur´ naukowà uwa˝a si´ to-
wary, które ze wzgl´du na swoje parametry tech-
niczne i wyniki pomiarów, jakie za ich pomocà
mo˝na uzyskaç, mogà byç przeznaczone g∏ównie
do prowadzenia dzia∏alnoÊci naukowej lub naucza-
nia,

2) za przeznaczone do celów niehandlowych uwa˝a
si´ przyrzàdy lub aparatur´ przeznaczonà do pro-
wadzenia badaƒ naukowych lub nauczania niepro-
wadzonych z zamiarem osiàgni´cia zysku.

§ 5. Zwolnione od c∏a sà równie˝ elementy, cz´Êci
zamienne i akcesoria do aparatury badawczo-pomia-
rowej zwolnionej od c∏a oraz narz´dzia s∏u˝àce do
utrzymania, kontroli lub naprawy tej aparatury, pod
warunkiem ˝e sà przywo˝one jednoczeÊnie z tà apara-
turà. 

§ 6. Je˝eli elementy, cz´Êci zamienne, akcesoria
i narz´dzia sà przywo˝one póêniej ni˝ aparatura, to mo-
gà byç one zwolnione od c∏a pod warunkiem, ̋ e jedno-
znacznie mo˝na stwierdziç, i˝ sà one przeznaczone do
aparatury, która by∏a przywieziona na polski obszar cel-
ny z zastosowaniem zwolnienia od c∏a.

§ 7. Sprzeda˝ lub dobrowolne przeniesienie prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajem, u˝yczenie, wy-
dzier˝awienie lub inne odp∏atne bàdê nieodp∏atne od-
stàpienie rzeczy zwolnionych od c∏a na podstawie § 2
i § 3 wymaga uprzedniego poinformowania o tym or-
ganu celnego i powoduje powstanie d∏ugu celnego.
WysokoÊç d∏ugu celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu
i wartoÊci celnej towaru w dniu odstàpienia oraz we-
d∏ug stawek celnych obowiàzujàcych w tym dniu. Je-
˝eli nie mo˝na ustaliç daty odstàpienia towaru, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. D∏ug celny nie powstaje, je˝eli zostanà spe∏nio-
ne ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) towary zostanà odstàpione osobie, która spe∏nia
warunki do skorzystania ze zwolnienia od c∏a prze-
widzianego w niniejszym artykule, 

2) towary b´dà u˝ywane w celu, który uprawnia∏by do
skorzystania ze zwolnienia od c∏a na podstawie ni-
niejszego artyku∏u, 

3) organ celny, który przyjà∏ zg∏oszenie celne dotyczà-
ce dopuszczenia do obrotu towaru zwolnionego od
c∏a, zostanie uprzednio poinformowany o zamiarze
odstàpienia.

§ 9. Je˝eli towar zostanie u˝yty do celu innego ni˝
uprawniajàcy do skorzystania ze zwolnienia od c∏a na
podstawie niniejszego artyku∏u lub je˝eli osoba posia-
dajàca towar zwolniony od c∏a przestaje spe∏niaç wa-
runki uprawniajàce do korzystania ze zwolnienia od
c∏a, wysokoÊç d∏ugu celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu
i wartoÊci celnej towaru w dniu zmiany sposobu wyko-
rzystania towaru lub w dniu, w którym warunki upraw-
niajàce osob´ do korzystania ze zwolnienia od c∏a prze-
sta∏y byç spe∏niane, oraz wed∏ug stawek celnych obo-
wiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç daty
naruszenia wy˝ej wymienionych warunków, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. Osoba, o której mowa w § 8 pkt 1, której od-
stàpiono towar zwolniony od c∏a, przejmuje prawa
i obowiàzki osoby, która odstàpi∏a ten towar; przepisy
§ 7—§ 9 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 11. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
szego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw nauki, ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty
i wychowania, ministrem w∏aÊciwym do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz towarów, o których
mowa w § 1.

§ 12. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
szego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw nauki, ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty
i wychowania, ministrem w∏aÊciwym do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz towarów oraz wykaz
kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do ko-
rzystania ze zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 2.
W wykazie mogà byç umieszczone wy∏àcznie towary,
których odpowiedniki nie sà produkowane w kraju.
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W wykazie mogà byç umieszczone tylko te jednostki,
których procedury ksi´gowe umo˝liwiajà kontrol´ wy-
korzystania zwolnionych od c∏a towarów.

§ 13. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa
wy˝szego, ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty
i wychowania oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz prywatnych instytucji lub organizacji, o których
mowa w § 3, oraz aparatury i przyrzàdów naukowych
przywo˝onych dla tych instytucji. W wykazie mogà byç
umieszczone wy∏àcznie aparatura lub przyrzàdy na-
ukowe, których odpowiedniki nie sà produkowane
w kraju. W wykazie mogà byç zamieszczone tylko te
jednostki i organizacje, których procedury ksi´gowe
umo˝liwiajà kontrol´ wykorzystania towarów zwolnio-
nych od c∏a.

§ 14. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady, tryb i dokumenty wymagane do
stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od c∏a,
o którym mowa w § 1—§ 3.

Art. 19016. § 1. Zwolnione od c∏a sà:
1) zwierz´ta przeznaczone do badaƒ laboratoryjnych,
2) nieprodukowane na terenie Rzeczypospolitej Pol-

skiej substancje biologiczne lub chemiczne nadajà-
ce si´ g∏ównie do celów naukowych, przywo˝one
w iloÊciach, które nie wskazujà na przeznaczenie
handlowe.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´ pod warunkiem, ̋ e towary sà przeznaczone dla
instytucji publicznych, których podstawowà dzia∏alno-
Êcià jest nauczanie lub prowadzenie badaƒ nauko-
wych, albo dla wydzielonych jednostek tych instytucji,
je˝eli podstawowà dzia∏alnoÊcià tych jednostek jest
prowadzenie badaƒ naukowych lub nauczanie.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa,
ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝szego
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz substan-
cji, o których mowa w § 1 pkt 2. W wykazie mogà byç
umieszczone wy∏àcznie substancje biologiczne lub
chemiczne, których odpowiedniki nie sà produkowane
w kraju i których specyfika lub stopieƒ czystoÊci czyni
z nich substancje nadajàce si´ g∏ównie do celów na-
ukowych.

Art. 19017. § 1. Zwolnione od c∏a sà:
1) substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego,

a w szczególnoÊci krew i jej pochodne, wysuszone
osocze krwi, surowica i utrwalone roztwory oso-
cza, immunoglobiny i fibrynogen,

2) odczynniki s∏u˝àce do okreÊlania grupy krwi i wy-
krywania niezgodnoÊci grup krwi, bez wzgl´du na
êród∏o i sposób ich wytworzenia,

3) odczynniki s∏u˝àce do okreÊlania grup zgodnoÊci
tkankowej u ludzi, bez wzgl´du na êród∏o i sposób
ich wytworzenia,

4) opakowania specjalnie przystosowane do przewo-
zu towarów okreÊlonych w pkt 1—3 oraz rozpusz-
czalniki i dodatki potrzebne do ich u˝ycia, je˝eli sà
przywo˝one jednoczeÊnie z tymi towarami.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´, je˝eli ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce warun-
ki:

1) towary sà przeznaczone dla instytucji lub laborato-
riów prowadzàcych dzia∏alnoÊç medycznà lub na-
ukowà niemajàcà charakteru handlowego, uj´tych
w wykazie instytucji i laboratoriów uprawnionych
do korzystania ze zwolnienia od c∏a, 

2) towarom towarzyszy Êwiadectwo zgodnoÊci wyda-
ne przez odpowiednie w∏adze kraju wysy∏ki,

3) towary sà przewo˝one w pojemniku opatrzonym
etykietà identyfikacyjnà.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw nauki, mini-
strem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝szego oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz instytucji i laboratoriów prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç medycznà lub naukowà, niemajàcà charak-
teru handlowego, wykorzystujàcych towary, o któ-
rych mowa w § 1,

2) dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy
stosowania zwolnienia od c∏a

— uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres i rodzaj dzia-
∏alnoÊci instytucji lub laboratorium.

W wykazie umieszczone mogà byç instytucje i labora-
toria, w których procedury ksi´gowe umo˝liwiajà kon-
trol´ wykorzystania zwolnionych od c∏a towarów.

Art. 19018. § 1. Zwolnione od c∏a sà:

1) przyrzàdy i aparatura przeznaczone do prowadze-
nia badaƒ naukowych, diagnozowania lub lecze-
nia,

2) cz´Êci zamienne, elementy i specjalne wyposa˝enie
przeznaczone do przyrzàdów i aparatury, o których
mowa w pkt 1, je˝eli zosta∏y one przywiezione jed-
noczeÊnie z nimi lub zosta∏y przywiezione póêniej,
ale uznano je za przeznaczone do przyrzàdów lub
aparatury, które zosta∏y wczeÊniej zwolnione od
c∏a,

3) narz´dzia u˝ywane do utrzymania, kontroli lub na-
prawy przyrzàdów i aparatury, o których mowa
w pkt 1, je˝eli zosta∏y przywiezione jednoczeÊnie
z nimi lub zosta∏y przywiezione póêniej i jedno-
znacznie mo˝na stwierdziç, i˝ sà przeznaczone do
przyrzàdów i aparatury, które by∏y wczeÊniej zwol-
nione od c∏a.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´, je˝eli ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce warun-
ki: 

1) towary przekazane sà nieodp∏atnie przez organiza-
cje charytatywne lub osoby fizyczne jako dary szpi-
talom, innym jednostkom s∏u˝by zdrowia lub me-
dycznym instytutom badawczym uj´tym w wyka-
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zie, o którym mowa w § 7, lub zakupione przez ta-
kie jednostki w ca∏oÊci z funduszy przekazanych
przez organizacje charytatywne lub uzyskanych
w drodze zbiórki publicznej,

2) przekazanie towarów nie jest zwiàzane z dzia∏alno-
Êcià gospodarczà, 

3) ofiarodawca nie jest w ˝aden sposób powiàzany
z producentem towarów, które majà byç zwolnione
od c∏a. 

§ 3. Sprzeda˝ lub dobrowolne przeniesienie prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajem, u˝yczenie, wy-
dzier˝awienie lub inne odp∏atne bàdê nieodp∏atne od-
stàpienie rzeczy, o których mowa w § 1, wymaga
uprzedniego poinformowania o tym organu celnego
i powoduje powstanie d∏ugu celnego. WysokoÊç d∏ugu
celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu i wartoÊci celnej to-
waru w dniu tego odstàpienia oraz wed∏ug stawek cel-
nych obowiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na
ustaliç daty odstàpienia towaru, art. 222 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 4. W wypadku, o którym mowa w § 3, d∏ug celny
nie powstaje, je˝eli ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce
warunki: 

1) towary zostanà odstàpione osobie, która spe∏nia
warunki do korzystania ze zwolnienia od c∏a prze-
widzianego w niniejszym artykule,

2) towary b´dà u˝ywane w celu, który uprawnia∏by do
korzystania ze zwolnienia od c∏a na podstawie ni-
niejszego artyku∏u, 

3) organ celny, który przyjà∏ zg∏oszenie celne do pro-
cedury dopuszczenia do obrotu, zostanie uprzed-
nio poinformowany o zamiarze odstàpienia.

§ 5. Je˝eli towar zostanie u˝yty niezgodnie z prze-
znaczeniem, o którym mowa w § 1, lub je˝eli osoba po-
siadajàca towar zwolniony od c∏a przestaje spe∏niaç
warunki uprawniajàce do korzystania ze zwolnienia
okreÊlonego w niniejszym artykule, wysokoÊç d∏ugu
celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu i wartoÊci celnej to-
waru w dniu zmiany sposobu wykorzystania towaru
lub w dniu, w którym warunki uprawniajàce osob´ do
korzystania ze zwolnienia przesta∏y byç spe∏niane, oraz
wed∏ug stawek celnych obowiàzujàcych w tym dniu.
Je˝eli nie mo˝na ustaliç daty naruszenia wy˝ej wymie-
nionych warunków, art. 222 stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. Osoba, której odstàpiono towar zwolniony od
c∏a, przejmuje prawa i obowiàzki osoby, która odstàpi-
∏a ten towar; przepisy § 3—§ 5 stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw nauki, mini-
strem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝szego oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz szpitali i in-
nych jednostek s∏u˝by zdrowia oraz medycznych insty-
tutów badawczych, o których mowa w § 2 pkt 1. W wy-
kazie mogà byç umieszczone szpitale i inne jednostki
s∏u˝by zdrowia oraz medyczne instytuty badawcze,
których procedury ksi´gowe umo˝liwiajà kontrol´ wy-
korzystania zwolnionych od c∏a towarów. 

§ 8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zasady i tryb oraz dokumenty niezb´dne do stwierdze-
nia podstawy stosowania zwolnienia od c∏a, o którym
mowa w § 1. 

Art. 19019. § 1. Zwolnione od c∏a sà przesy∏ki zawie-
rajàce próbki substancji posiadajàcych atest Âwiato-
wej Organizacji Zdrowia i przeznaczone do kontroli ja-
koÊci surowców u˝ywanych do produkcji Êrodków far-
maceutycznych i leków, przywo˝one dla instytucji po-
wo∏anych do tego celu.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz instytu-
cji powo∏anych do kontroli jakoÊci surowców u˝ywa-
nych do produkcji Êrodków farmaceutycznych i leków.
W wykazie umieszczone mogà byç wy∏àcznie instytu-
cje, które wykorzystujà substancje posiadajàce atest
Âwiatowej Organizacji Zdrowia w celu kontroli jakoÊci
surowców u˝ywanych do produkcji Êrodków farma-
ceutycznych i leków bez jakiegokolwiek przeznaczenia
handlowego. W wykazie mogà byç umieszczone tylko
te instytucje, których procedury ksi´gowe umo˝liwiajà
kontrol´ wykorzystania zwolnionych od c∏a towarów.

Art. 19020. Zwolnione od c∏a sà Êrodki farmaceu-
tyczne i leki przeznaczone do leczenia ludzi lub zwierzàt
przyby∏ych z zagranicy, uczestniczàcych w mi´dzyna-
rodowych imprezach sportowych organizowanych na
terenie kraju, je˝eli ich iloÊç i rodzaj sà odpowiednie do
celu, w jakim sà przywo˝one, i do czasu trwania impre-
zy sportowej.

Art. 19021. § 1. Zwolnione od c∏a sà:

1) towary b´dàce artyku∏ami pierwszej potrzeby, przy-
wo˝one przez organizacje spo∏eczne lub jednostki
organizacyjne statutowo powo∏ane do prowadze-
nia dzia∏alnoÊci charytatywnej lub do realizacji po-
mocy humanitarnej, przeznaczone do nieodp∏atnej
dystrybucji wÊród osób potrzebujàcych,

2) towary przekazywane nieodp∏atnie przez osoby
majàce swoje miejsce zamieszkania lub siedzib´ za
granicà, bez zamiaru wykorzystania ich przez obda-
rowanego do celów handlowych, przeznaczone dla
organizacji spo∏ecznych lub jednostek organizacyj-
nych statutowo powo∏anych do prowadzenia dzia-
∏alnoÊci charytatywnej lub do realizacji pomocy
humanitarnej, wykorzystywane do zebrania fundu-
szy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych
na rzecz osób potrzebujàcych,

3) wyposa˝enie i materia∏y biurowe przekazywane
nieodp∏atnie przez osoby majàce swoje miejsce za-
mieszkania lub siedzib´ za granicà i bez zamiaru
wykorzystania ich przez obdarowanego do celów
handlowych, przeznaczone dla organizacji spo∏ecz-
nych lub jednostek organizacyjnych statutowo po-
wo∏anych do prowadzenia dzia∏alnoÊci charyta-
tywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, wy-
korzystywanych jedynie dla potrzeb ich funkcjono-
wania i realizacji celów dzia∏alnoÊci charytatywnej
lub do realizacji pomocy humanitarnej.
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§ 2. Organizacje spo∏eczne lub jednostki organiza-
cyjne, o których mowa w § 1, mogà korzystaç ze zwol-
nienia od c∏a, je˝eli statuty tych organizacji nie dopusz-
czajà prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

§ 3. Dla celów stosowania niniejszego artyku∏u za
artyku∏y pierwszej potrzeby uwa˝a si´ towary niezb´d-
ne do zaspokojenia najwa˝niejszych potrzeb osób, ta-
kie jak: artyku∏y ˝ywnoÊciowe, lekarstwa, odzie˝.

§ 4. Zwolnienia od c∏a, o których mowa w § 1, udzie-
la si´ tym organizacjom lub jednostkom organizacyj-
nym, których procedury ksi´gowe umo˝liwiajà kontro-
l´ wykorzystania zwolnionych od c∏a towarów.

§ 5. Zwolnienia od c∏a, o których mowa w § 1, nie
stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych,

3) kawy i herbaty,

4) Êrodków transportu, z wyjàtkiem ambulansów.

§ 6. Sprzeda˝ lub dobrowolne przeniesienie prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajem, u˝yczenie, wydzier-
˝awienie lub inne odp∏atne bàdê nieodp∏atne odstàpie-
nie rzeczy, o których mowa w § 1, wymaga uprzedniego
poinformowania o tym organu celnego i powoduje po-
wstanie d∏ugu celnego. WysokoÊç d∏ugu celnego okre-
Êla si´ wed∏ug stanu i wartoÊci celnej towaru w dniu od-
stàpienia oraz wed∏ug stawek celnych obowiàzujàcych
w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç daty odstàpienia to-
waru, art. 222 stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. W wypadku, o którym mowa w § 6, d∏ug celny
nie powstaje, je˝eli ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce
warunki: 

1) towary zostanà odstàpione osobie, która spe∏nia
warunki do korzystania ze zwolnienia od c∏a prze-
widzianego w niniejszym artykule,

2) towary b´dà u˝ywane w celu, który uprawnia∏by do
korzystania ze zwolnienia od c∏a na podstawie ni-
niejszego artyku∏u, 

3) organ celny, który przyjà∏ zg∏oszenie celne do pro-
cedury dopuszczenia do obrotu, zostanie uprzed-
nio poinformowany o zamiarze odstàpienia.

§ 8. Je˝eli towar zostanie u˝yty do celu innego ni˝
uprawniajàcy do korzystania ze zwolnienia od c∏a lub
je˝eli osoba posiadajàca towar zwolniony od c∏a prze-
staje spe∏niaç warunki uprawniajàce do korzystania ze
zwolnienia okreÊlonego w niniejszym artykule, wyso-
koÊç d∏ugu celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu i warto-
Êci celnej towaru w dniu zmiany sposobu wykorzysta-
nia towaru lub w dniu, w którym warunki uprawniajà-
ce osob´ do korzystania ze zwolnienia przesta∏y byç
spe∏niane, oraz wed∏ug stawek celnych obowiàzujà-
cych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç daty narusze-
nia wy˝ej wymienionych warunków, art. 222 stosuje
si´ odpowiednio.

§ 9. Osoba, której odstàpiono towar zwolniony od
c∏a, przejmuje prawa i obowiàzki osoby, która odstàpi-
∏a ten towar; przepisy § 6—§ 8 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaj dokumentów i zakres informacji wyma-
ganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwol-
nienia od c∏a, a tak˝e wykaz towarów, do których nie
stosuje si´ zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1.
Wykaz mo˝e obejmowaç wy∏àcznie towary, w stosun-
ku do których stosowanie zwolnienia od c∏a mog∏oby
naruszyç interesy przemys∏u krajowego.

Art. 19022. § 1. Zwolnione od c∏a, z zastrze˝eniem
§ 3, sà sprz´t i urzàdzenia rehabilitacyjne u∏atwiajàce
lub umo˝liwiajàce proces rehabilitacji leczniczej i za-
wodowej osób niepe∏nosprawnych oraz towary spe-
cjalnie przystosowane do celów pomocy naukowej,
kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
tych osób, je˝eli towary te sà przywo˝one przez:
1) osoby niepe∏nosprawne na ich w∏asny u˝ytek, pod

warunkiem przed∏o˝enia organom celnym orzecze-
nia ustalajàcego stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci,

2) organizacje spo∏eczne, których statut nie dopuszcza
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz pod-
stawowym celem statutowym jest rehabilitacja
i pomoc osobom niepe∏nosprawnym.

§ 2. Zwolnienia od c∏a stosuje si´ tak˝e do:
1) cz´Êci zamiennych, elementów i specjalnego wypo-

sa˝enia przeznaczonych do towarów, o których
mowa w § 1,

2) narz´dzi u˝ywanych do utrzymania, kontroli, kali-
browania lub naprawy towarów, o których mowa
w § 1,

— pod warunkiem ˝e te cz´Êci zamienne, elementy,
wyposa˝enie lub narz´dzia zosta∏y przywiezione jed-
noczeÊnie z towarami, o których mowa w § 1, lub zo-
sta∏y przywiezione póêniej, ale mo˝na jednoznacznie
stwierdziç, i˝ sà przeznaczone do takich towarów, któ-
re wczeÊniej zosta∏y zwolnione od c∏a.

§ 3. Zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1, nie
stosuje si´ do Êrodków transportu. 

§ 4. Sprzeda˝ lub dobrowolne przeniesienie prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajem, u˝yczenie, wy-
dzier˝awienie lub inne odp∏atne bàdê nieodp∏atne od-
stàpienie rzeczy, o których mowa w § 1, wymaga
uprzedniego poinformowania o tym organu celnego
i powoduje powstanie d∏ugu celnego. WysokoÊç d∏ugu
celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu i wartoÊci celnej to-
waru w dniu odstàpienia oraz wed∏ug stawek celnych
obowiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç
daty odstàpienia towaru, art. 222 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 5. D∏ug celny nie powstaje, je˝eli ∏àcznie zostanà
spe∏nione nast´pujàce warunki:
1) towary zostanà odstàpione osobie, o której mowa

w § 1, spe∏niajàcej warunki do skorzystania ze
zwolnienia od c∏a przewidzianego w niniejszym ar-
tykule, 

2) towary b´dà u˝ywane w celu, który uprawnia∏by do
skorzystania ze zwolnienia od c∏a na podstawie ni-
niejszego artyku∏u, 
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3) organ celny, który przyjà∏ zg∏oszenie celne dotyczà-
ce dopuszczenia do obrotu towaru zwolnionego od
c∏a, zostanie uprzednio poinformowany o zamiarze
odstàpienia.

§ 6. Je˝eli towar zostanie u˝yty do celu innego ni˝
uprawniajàcy do skorzystania ze zwolnienia od c∏a na
podstawie niniejszego artyku∏u lub je˝eli osoba posia-
dajàca towar zwolniony od c∏a przestaje spe∏niaç wa-
runki uprawniajàce do korzystania ze zwolnienia od
c∏a, wysokoÊç d∏ugu celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu
i wartoÊci celnej towaru w dniu zmiany sposobu wyko-
rzystania towaru lub w dniu, w którym warunki upraw-
niajàce osob´ do korzystania ze zwolnienia od c∏a prze-
sta∏y byç spe∏niane, oraz wed∏ug stawek celnych obo-
wiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç daty
naruszenia wy˝ej wymienionych warunków, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. Osoba, o której mowa w § 5 pkt 1, której odstà-
piono towar zwolniony od c∏a, przejmuje prawa i obo-
wiàzki osoby, która odstàpi∏a ten towar; przepisy 
§ 4—§ 6 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 8. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego, ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz towarów, o których mowa w § 1. Wykaz mo˝e za-
wieraç wy∏àcznie towary, których zwolnienie od c∏a nie
naruszy interesów przemys∏u krajowego.

§ 9. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia, ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, do-
kumenty wymagane do stwierdzenia podstawy stoso-
wania zwolnienia od c∏a oraz warunki, jakie muszà
spe∏niaç organizacje spo∏eczne, o których mowa w § 1
pkt 2, przy czym jednym z warunków jest, ˝e organiza-
cje te majà procedury ksi´gowe umo˝liwiajàce kontro-
l´ wykorzystania zwolnionych od c∏a towarów. 

Art. 19023. § 1. Zwolnione od c∏a, z zastrze˝eniem
§ 3, sà towary:

1) przywo˝one przez paƒstwowe jednostki organiza-
cyjne, gminy, organizacje spo∏eczne lub jednostki
organizacyjne statutowo powo∏ane do prowadze-
nia dzia∏alnoÊci charytatywnej lub do realizacji po-
mocy humanitarnej, których statut nie dopuszcza
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli sà
przeznaczone do bezp∏atnego:
a) rozdania ofiarom kl´ski ˝ywio∏owej lub katastro-

fy lub
b) oddania do dyspozycji ofiarom kl´ski ˝ywio∏o-

wej lub katastrofy i pozostajà w∏asnoÊcià tych
jednostek, 

2) przywo˝one przez jednostki ratownictwa, przezna-
czone na ich potrzeby, w zwiàzku z prowadzonymi
przez nie dzia∏aniami ratowniczymi.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, b´-
dzie udzielone tym organizacjom, których procedury

ksi´gowe umo˝liwiajà kontrol´ wykorzystania zwol-
nionych od c∏a towarów. 

§ 3. Zwolnienia od c∏a nie stosuje si´ do materia∏ów
i sprz´tu przeznaczonych do odbudowy terenów do-
tkni´tych kl´skà ˝ywio∏owà lub katastrofà.

§ 4. Sprzeda˝ lub dobrowolne przeniesienie prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajem, u˝yczenie, wy-
dzier˝awienie lub inne odp∏atne bàdê nieodp∏atne od-
stàpienie rzeczy, o których mowa w § 1, wymaga
uprzedniego poinformowania o tym organu celnego
i powoduje powstanie d∏ugu celnego. WysokoÊç d∏ugu
celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu i wartoÊci celnej to-
waru w dniu odstàpienia oraz wed∏ug stawek celnych
obowiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç
daty odstàpienia towaru, art. 222 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 5. D∏ug celny nie powstaje, je˝eli ∏àcznie zostanà
spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) towary zostanà odstàpione osobie, o której mowa
w § 1, spe∏niajàcej warunki do skorzystania ze
zwolnienia od c∏a przewidzianego w niniejszym ar-
tykule, 

2) towary b´dà u˝ywane w celu, który uprawnia∏by do
skorzystania ze zwolnienia od c∏a na podstawie ni-
niejszego artyku∏u, 

3) organ celny, który przyjà∏ zg∏oszenie celne dotyczà-
ce dopuszczenia do obrotu towaru zwolnionego od
c∏a, zostanie uprzednio poinformowany o zamiarze
odstàpienia.

§ 6. Je˝eli towar zostanie u˝yty do celu innego ni˝
uprawniajàcy do skorzystania ze zwolnienia od c∏a na
podstawie niniejszego artyku∏u lub je˝eli osoba posia-
dajàca towar zwolniony od c∏a przestaje spe∏niaç wa-
runki uprawniajàce do korzystania ze zwolnienia od
c∏a, wysokoÊç d∏ugu celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu
i wartoÊci celnej towaru w dniu zmiany sposobu wyko-
rzystania towaru lub w dniu, w którym warunki upraw-
niajàce osob´ do korzystania ze zwolnienia od c∏a prze-
sta∏y byç spe∏niane, oraz wed∏ug stawek celnych obo-
wiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç daty
naruszenia wy˝ej wymienionych warunków, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. Osoba, o której mowa w § 5 pkt 1, której odstà-
piono towar zwolniony od c∏a, przejmuje prawa i obo-
wiàzki osoby, która odstàpi∏a ten towar; przepisy 
§ 4—§ 6 stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 19024. § 1. Zwolnione od c∏a, z zastrze˝eniem
§ 2, sà:

1) odznaczenia przyznane przez rzàdy paƒstw obcych
osobom majàcym miejsce zamieszkania w kraju,

2) puchary, medale i podobne przedmioty o charakte-
rze symbolicznym, które zosta∏y przyznane za gra-
nicà osobom majàcym miejsce zamieszkania
w kraju, w uznaniu zas∏ug za dzia∏alnoÊç w dowol-
nej dziedzinie lub zas∏ug zwiàzanych ze szczególny-
mi wydarzeniami lub osiàgni´ciami w danej dzie-
dzinie, je˝eli sà przywo˝one na polski obszar celny
przez osob´ nagrodzonà,
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3) puchary, medale i podobne przedmioty o charakte-
rze symbolicznym ofiarowane nieodp∏atnie przez
w∏adze paƒstw obcych lub osoby majàce siedzib´
za granicà przywo˝one w celu przyznania ich w kra-
ju za zas∏ugi okreÊlone w pkt 2,

4) nagrody, trofea i pamiàtki o charakterze symbolicz-
nym i o niewielkiej wartoÊci przeznaczone do bez-
p∏atnego rozdania osobom majàcym miejsce za-
mieszkania za granicà podczas kongresów lub po-
dobnych imprez o charakterze mi´dzynarodowym
odbywajàcych si´ w kraju, je˝eli ich iloÊç nie wska-
zuje na przeznaczenie handlowe.

§ 2. Zwolnienie od c∏a stosuje si´, je˝eli osoba przy-
wo˝àca rzeczy, o których mowa w § 1, udowodni, i˝
spe∏nia warunki okreÊlone w niniejszym artykule oraz
przywóz nie ma charakteru handlowego. 

Art. 19025. § 1. Zwolnione od c∏a sà towary:

1) przywo˝one do kraju przez osoby, które sk∏ada∏y
oficjalnà wizyt´ za granicà, i otrzymane jako poda-
runki od przyjmujàcych je przedstawicieli w∏adz,

2) przywo˝one przez osoby przybywajàce do kraju
z oficjalnà wizytà z zamiarem wr´czenia ich w cha-
rakterze podarunków przedstawicielom w∏adz pol-
skich, 

3) przesy∏ane jako podarunki, w dowód przyjaêni lub
˝yczliwoÊci, przez przedstawicieli w∏adz lub przed-
stawicieli paƒstw obcych oraz zagraniczne organi-
zacje prowadzàce dzia∏alnoÊç o charakterze pu-
blicznym polskim przedstawicielom w∏adz lub or-
ganizacji prowadzàcych dzia∏alnoÊç o takim sa-
mym charakterze.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´, je˝eli ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce warun-
ki:

1) towar stanowi podarunek o charakterze okazjonal-
nym,

2) iloÊç lub rodzaj towaru nie wskazuje na przeznacze-
nie do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

§ 3. Zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1, nie
stosuje si´ do: 

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Art. 19026. Zwolnione od c∏a, na zasadzie wzajem-
noÊci, sà:

1) dary ofiarowane panujàcym g∏owom paƒstw oraz
osobom, które zgodnie z przepisami mi´dzynaro-
dowymi korzystajà z takich samych przywilejów,

2) towary przeznaczone do wykorzystania lub u˝ycia
przez panujàce g∏owy paƒstw obcych oraz ich ofi-
cjalnych przedstawicieli w okresie ich oficjalnego
pobytu na polskim obszarze celnym.

Art. 19027. § 1. Zwolnione od c∏a sà próbki towarów
majàce nieznacznà wartoÊç i mogàce s∏u˝yç jedynie
w celu uzyskania zamówieƒ na towary tego samego ro-
dzaju, które majà byç przywiezione na polski obszar
celny.

§ 2. Organ celny, przyjmujàc zg∏oszenie celne obej-
mujàce próbki, o których mowa w § 1, mo˝e uzale˝niç
zwolnienie od c∏a tych próbek od pozbawienia ich war-
toÊci handlowej poprzez przedarcie, przedziurkowanie,
naniesienie nieusuwalnych i widocznych znaków lub
w ka˝dy inny sposób pozwalajàcy na zachowanie przez
ten towar charakteru próbek.

Art. 19028. Zwolnione od c∏a sà materia∏y o charak-
terze reklamowym, w szczególnoÊci katalogi, cenniki,
instrukcje obs∏ugi lub ulotki handlowe dotyczàce towa-
rów przeznaczonych do sprzeda˝y lub wynajmu albo
zwiàzane ze Êwiadczeniem us∏ug przewozowych, han-
dlowych, bankowych lub ubezpieczeniowych, przywo-
˝one przez osob´ majàcà siedzib´ za granicà, je˝eli
∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce warunki:

1) na materia∏ach jest w sposób widoczny umieszczo-
na nazwa przedsi´biorstwa, które produkuje,
sprzedaje bàdê wynajmuje towary albo które ofe-
ruje us∏ugi,

2) przesy∏ka zawiera jeden dokument albo jeden eg-
zemplarz ka˝dego dokumentu, je˝eli sk∏ada si´
z wielu dokumentów; w wypadku gdy przesy∏ka za-
wiera wi´cej ni˝ jeden egzemplarz tego samego
dokumentu, ci´˝ar brutto przesy∏ki nie mo˝e prze-
kroczyç 1 kg, 

3) przesy∏ka nie jest w serii przesy∏ek przekazywanych
przez nadawc´ temu samemu odbiorcy.

Art. 19029. Zwolnione od c∏a sà towary spe∏niajàce
wy∏àcznie funkcje reklamowe, przesy∏ane nieodp∏atnie
przez dostawc´ swoim odbiorcom, je˝eli poza ich funk-
cjà reklamowà nie b´dà przeznaczone do jakichkolwiek
innych celów.

Art. 19030. § 1. Zwolnione od c∏a sà:

1) próbki towarów wytwarzanych za granicà, je˝eli
∏àcznie spe∏niajà nast´pujàce warunki:
a) sà bezp∏atnie otrzymane z zagranicy lub sà uzy-

skiwane na imprezach, o których mowa w § 2,
z towarów przywiezionych z zagranicy,

b) sà przeznaczone wy∏àcznie do bezp∏atnego roz-
dania publicznoÊci podczas imprezy,

c) mogà byç u˝ywane wy∏àcznie w celu reklamy
i majà niewielkà wartoÊç jednostkowà,

d) ich wartoÊç i iloÊç, bioràc pod uwag´ liczb´ zwie-
dzajàcych i liczb´ wystawców, pozostaje w od-
powiednich proporcjach do charakteru imprezy,

e) nie mogà zostaç przeznaczone do obrotu han-
dlowego i, je˝eli ich charakter na to pozwala, sà
w opakowaniach zawierajàcych mniejszà iloÊç
towaru ni˝ najmniejsze opakowania takiego to-
waru znajdujàce si´ w obrocie handlowym,

f) produkty ˝ywnoÊciowe oraz napoje niekonfek-
cjonowane w sposób okreÊlony w lit. e), prze-
znaczone do konsumpcji na imprezach okreÊlo-
nych w § 2,

2) towary przywo˝one wy∏àcznie w celu demonstracji
maszyn i urzàdzeƒ wytwarzanych za granicà, je˝eli
∏àcznie spe∏niajà nast´pujàce warunki:
a) sà przeznaczone do zu˝ycia lub ulegajà zniszcze-

niu w trakcie trwania imprezy, 
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b) ich wartoÊç i iloÊç, bioràc pod uwag´ liczb´ zwie-
dzajàcych i liczb´ wystawców, pozostaje w od-
powiednich proporcjach do charakteru imprezy,

3) materia∏y o niewielkiej wartoÊci przeznaczone do
budowy, wyposa˝enia i dekoracji stoisk wystaw-
ców zagranicznych, w szczególnoÊci farby, lakiery,
tapety i inne materia∏y, je˝eli zostanà zu˝yte lub
zniszczone,

4) materia∏y, katalogi, prospekty, cenniki, plakaty re-
klamowe, ilustrowane i nieilustrowane kalendarze,
nieoprawione fotografie i inne towary dostarczone
bezp∏atnie w celu wykorzystania ich do reklamy to-
warów wytwarzanych za granicà, je˝eli ∏àcznie
spe∏niajà nast´pujàce warunki:
a) sà przeznaczone do bezp∏atnego rozdania,
b) ich wartoÊç i iloÊç, bioràc pod uwag´ liczb´ zwie-

dzajàcych i iloÊç wystawców, pozostaje w odpo-
wiednich proporcjach do charakteru imprezy.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´ pod warunkiem, ̋ e towary przeznaczone sà na:

1) wystawy, targi, salony i podobne imprezy o charak-
terze handlowym, przemys∏owym, rolnym lub rze-
mieÊlniczym,

2) wystawy lub imprezy organizowane w celach cha-
rytatywnych, 

3) wystawy lub imprezy organizowane w celach na-
ukowych, technicznych, rzemieÊlniczych, arty-
stycznych, edukacyjnych, kulturalnych, sporto-
wych, religijnych, zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
zwiàzków zawodowych, turystycznych lub w celu
promowania wspó∏pracy mi´dzynarodowej,

4) spotkania przedstawicieli organizacji mi´dzynaro-
dowych,

5) uroczystoÊci i spotkania o charakterze oficjalnym
lub upami´tniajàcym okreÊlone zdarzenia.

§ 3. Zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1, nie
stosuje si´ do towarów wyprodukowanych za granicà,
przywo˝onych na polski obszar celny na wystawy or-
ganizowane prywatnie w lokalach handlowych w celu
promowania dalszej ich sprzeda˝y za granic´.

§ 4. Zwolnienia od c∏a, o którym mowa w § 1 pkt 1
i 2, nie stosuje si´ do: 

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych, 

3) materia∏ów p´dnych.

Art. 19031. § 1. Zwolnione od c∏a sà towary przezna-
czone do badaƒ, analiz lub prób majàcych na celu okre-
Êlenie ich sk∏adu, jakoÊci lub innych parametrów tech-
nicznych, przeprowadzanych dla uzyskania informacji
lub w ramach testów o charakterze przemys∏owym lub
handlowym, je˝eli spe∏nione sà ∏àcznie nast´pujàce
warunki:

1) towary poddawane badaniom, analizom lub pró-
bom zostanà w ca∏oÊci zu˝yte lub zniszczone
w trakcie ich wykonywania,

2) badania, analizy lub próby nie stanowià promocji
handlowej,

3) organom celnym zostanie przed∏o˝one pisemne
uzasadnienie dotyczàce:
a) celu przeprowadzania badaƒ, analiz lub prób, 
b) iloÊci przywo˝onego towaru niezb´dnej do reali-

zacji celu, dla którego jest przywo˝ony,

4) iloÊci towarów ÊciÊle odpowiadajà celowi, dla któ-
rego realizacji sà przywo˝one.

§ 2. Organ celny wyznacza termin do dokonania ba-
daƒ, analiz lub prób oraz zwiàzanych z nimi formalno-
Êci administracyjnych.

§ 3. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´ równie˝ do towarów, które nie uleg∏y zniszcze-
niu lub zu˝yciu w trakcie badaƒ, analiz lub prób, pod
warunkiem ˝e produkty powsta∏e po ich przeprowa-
dzeniu za zgodà organu celnego:

1) zostanà ca∏kowicie zniszczone lub pozbawione war-
toÊci handlowej albo

2) stanà si´ przedmiotem zrzeczenia, bez obcià˝ania
kosztami Skarbu Paƒstwa, albo

3) zostanà wywiezione z polskiego obszaru celnego.

§ 4. Z wyjàtkiem wypadków okreÊlonych w § 3, pro-
dukty pozosta∏e po dokonaniu badaƒ, analiz lub prób
podlegajà nale˝noÊciom celnym przywozowym. Wy-
sokoÊç d∏ugu celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu i war-
toÊci celnej towaru w dniu zakoƒczenia tych badaƒ,
analiz lub prób oraz wed∏ug stawek celnych obowiàzu-
jàcych w tym dniu. 

§ 5. Produkty, o których mowa w § 4, podlegajà
ograniczeniom i zakazom okreÊlonym w przepisach
odr´bnych, w szczególnoÊci w przepisach o odpadach.

Art.19032. Zwolnione od c∏a sà znaki, wzory, szkice
lub projekty oraz towarzyszàca im dokumentacja
i wnioski patentowe przeznaczone dla instytucji w∏aÊci-
wych w dziedzinie ochrony praw w∏asnoÊci intelektual-
nej.

Art. 19033. Zwolnione od c∏a sà:

1) foldery, broszury, ksià˝ki, czasopisma, przewodniki,
oprawione lub nieoprawione plakaty, nieoprawio-
ne fotografie i powi´kszenia fotograficzne, ilustro-
wane lub nieilustrowane mapy geograficzne, ilu-
strowane kalendarze, zapisane taÊmy lub p∏yty
przeznaczone do odtworzenia obrazu lub dêwi´ku,
których g∏ównym celem jest zach´canie do wyjaz-
dów zagranicznych, w szczególnoÊci do uczestnic-
twa w spotkaniach lub imprezach o charakterze
kulturalnym, turystycznym, sportowym, religij-
nym, handlowym lub zawodowym, pod warun-
kiem ˝e towary te:
a) sà przeznaczone do bezp∏atnego rozdania oraz
b) nie zawierajà wi´cej ni˝ 25% prywatnych og∏o-

szeƒ handlowych, chyba ˝e dotyczà one przed-
si´biorców b´dàcych osobami krajowymi, oraz

c) majà charakter materia∏ów promocyjnych,

2) wykazy i spisy hoteli zagranicznych wydawane
przez urz´dowe instytucje turystyczne lub pod ich
patronatem oraz rozk∏ady jazdy Êrodków transpor-
tu dzia∏ajàcych za granicà, je˝eli dokumenty te nie



Dziennik Ustaw Nr 75 — 5659 — Poz. 802

zawierajà wi´cej ni˝ 25% prywatnych og∏oszeƒ
handlowych, chyba ˝e dotyczà one przedsi´bior-
ców b´dàcych osobami krajowymi,

3) materia∏y wysy∏ane akredytowanym przedstawi-
cielom lub korespondentom oficjalnych narodo-
wych organizacji turystycznych i nieprzeznaczone
do rozdania, a w szczególnoÊci roczniki, spisy abo-
nentów telefonicznych, spisy hoteli, katalogi targo-
we, próbki wyrobów rzemieÊlniczych o nieznacznej
wartoÊci, dokumentacja na temat muzeów, uniwer-
sytetów, uzdrowisk lub innych podobnych instytu-
cji.

Art. 19034. § 1. Zwolnione od c∏a sà:

1) dokumenty przysy∏ane bezp∏atnie organom admi-
nistracji publicznej,

2) publikacje rzàdów paƒstw obcych oraz publikacje
organizacji mi´dzynarodowych przeznaczone do
bezp∏atnego rozdania,

3) dokumenty wyborcze, w szczególnoÊci karty do
g∏osowania, listy wyborcze w wyborach organizo-
wanych przez organy majàce swoje siedziby za
granicà,

4) przedmioty majàce s∏u˝yç jako dowody lub do po-
dobnych celów przed sàdami bàdê organami admi-
nistracji publicznej,

5) wzory podpisów i materia∏y zawierajàce podpisy,
które przesy∏ane sà w ramach zwyczajowej wymia-
ny informacji mi´dzy s∏u˝bami publicznymi lub or-
ganami bankowymi,

6) urz´dowe wydawnictwa przeznaczone dla Narodo-
wego Banku Polskiego,

7) raporty, sprawozdania z dzia∏alnoÊci, ulotki infor-
macyjne, prospekty, blankiety przedp∏at i inne do-
kumenty przedsi´biorstw majàcych swojà siedzib´
za granicà i przeznaczone dla posiadaczy lub sub-
skrybentów papierów wartoÊciowych emitowa-
nych przez te przedsi´biorstwa,

8) zapisane noÊniki, w szczególnoÊci w formie zapi-
sów dêwi´kowych i mikrofilmów, wykorzystywane
do przekazywania informacji, przesy∏ane bezp∏at-
nie odbiorcy, 

9) akta, dokumentacja archiwalna, formularze i inne
dokumenty majàce byç wykorzystane w trakcie
mi´dzynarodowych spotkaƒ, konferencji lub kon-
gresów oraz sprawozdania z tych imprez,

10) plany, rysunki techniczne, odbitki, opisy i inne po-
dobne dokumenty przywo˝one w celu uzyskania
lub realizacji zamówieƒ za granicà, lub w celu
uczestnictwa w konkursach organizowanych na
polskim obszarze celnym,

11) dokumenty przeznaczone do wykorzystania w trak-
cie egzaminów organizowanych w kraju przez in-
stytucje majàce swojà siedzib´ za granicà,

12) formularze przeznaczone do wykorzystania jako
urz´dowe dokumenty w mi´dzynarodowym ruchu
pojazdów lub w transporcie towarów, odbywajà-
cych si´ na podstawie umów mi´dzynarodowych,

13) formularze, etykiety, bilety i podobne dokumenty
wysy∏ane przez przedsi´biorstwa przewozowe lub
przedsi´biorstwa hotelarskie majàce swojà siedzi-
b´ za granicà biurom podró˝y majàcym swojà sie-
dzib´ w kraju,

14) formularze, bilety, konosamenty, listy przewozowe
lub inne dokumenty handlowe lub urz´dowe, któ-
re zosta∏y u˝yte w obrocie gospodarczym,

15) urz´dowe druki dokumentów wydawanych przez
w∏adze krajów trzecich lub organy mi´dzynarodo-
we oraz druki odpowiadajàce mi´dzynarodowym
wzorom w celu ich dystrybucji przesy∏ane przez
stowarzyszenia majàce siedzib´ za granicà odpo-
wiednim stowarzyszeniom majàcym siedzib´
w kraju,

16) fotografie, diapozytywy oraz matryce fotograficz-
ne, w tym zawierajàce opisy, przesy∏ane dla agen-
cji prasowych lub wydawców gazet bàdê czaso-
pism,

17) znaczki skarbowe i podobne druki potwierdzajàce
uiszczenie op∏at za granicà.

§ 2. Zwolnienie od c∏a stosuje si´, je˝eli dokumen-
ty okreÊlone w § 1 nie majà wartoÊci handlowej.

Art. 19035. Zwolnione od c∏a sà materia∏y wykorzy-
stywane do mocowania i zabezpieczania towarów
w trakcie ich transportu z zagranicy do kraju, w szcze-
gólnoÊci sznury, s∏oma, p∏ótno, papier, karton, drewno,
tworzywa sztuczne, które ze swej natury nie s∏u˝à do
powtórnego u˝ytku.

Art. 19036. Zwolnione od c∏a sà: Êció∏ka i pasze przy-
wo˝one w Êrodkach transportu wykorzystywanych do
przewozu zwierzàt z zagranicy do kraju, przeznaczone
dla zwierzàt w trakcie ich transportu.

Art. 19037. § 1. Zwolnione od c∏a sà:

1) paliwa przewo˝one w standardowych zbiornikach
prywatnych pojazdów samochodowych, z zastrze-
˝eniem § 2 i § 3,

2) paliwa w przenoÊnych zbiornikach przewo˝onych
przez prywatne pojazdy samochodowe, przezna-
czone do zu˝ycia w tych pojazdach, nie wi´cej jed-
nak ni˝ 10 litrów,

3) niezb´dne do eksploatacji smary znajdujàce si´
w Êrodkach transportu. 

§ 2. Zwolnione od c∏a sà paliwa przewo˝one w stan-
dardowych zbiornikach pojazdów samochodowych
przeznaczonych do dzia∏alnoÊci gospodarczej — nie
wi´cej ni˝ 200 litrów na pojazd.

§ 3. Zwolnione od c∏a sà, na zasadzie wzajemnoÊci,
paliwa w standardowych zbiornikach autobusów wy-
korzystywanych w mi´dzynarodowym transporcie
drogowym pasa˝erów — nie wi´cej ni˝ 600 litrów na
autobus.

§ 4. Dla celów stosowania niniejszego artyku∏u za
standardowy zbiornik uwa˝a si´ zbiornik paliwa, który
jest:
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1) montowany na sta∏e przez producenta we wszyst-
kich pojazdach samochodowych, który pozwala na
bezpoÊrednie wykorzystanie paliwa do nap´du po-
jazdu samochodowego lub funkcjonowania syste-
mu ch∏odzenia i innych systemów dzia∏ajàcych
w tym pojeêdzie, lub

2) przystosowany do pojazdów samochodowych, po-
zwalajàcych na bezpoÊrednie wykorzystanie gazu
jako paliwa lub do dzia∏ania innych systemów,
w które mo˝e byç wyposa˝ony ten pojazd.

§ 5. Towary, o których mowa w § 1, zwolnione sà od
c∏a, je˝eli sà wykorzystywane wy∏àcznie przez pojazd
samochodowy, w którym zosta∏y przywiezione. Towa-
ry te nie mogà zostaç usuni´te z tego pojazdu ani byç
sk∏adowane, chyba ˝e jest to konieczne w wypadku je-
go naprawy, oraz nie mogà zostaç odp∏atnie lub nieod-
p∏atnie odstàpione przez osob´ korzystajàcà ze zwol-
nienia.

§ 6. W wypadku naruszenia przepisu § 5 wysokoÊç
d∏ugu celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu i wartoÊci cel-
nej towaru w dniu naruszenia tego warunku oraz we-
d∏ug stawek celnych obowiàzujàcych w tym dniu. Je-
˝eli nie mo˝na ustaliç daty naruszenia § 5, art. 222 sto-
suje si´ odpowiednio. 

Art. 19038. Zwolnione od c∏a sà towary przeznaczo-
ne do budowy, utrzymania lub ozdoby cmentarzy, gro-
bów i pomników upami´tniajàcych ofiary wojny kra-
jów trzecich pochowane na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, które sà przywo˝one przez osoby prawne
lub jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci
prawnej, upowa˝nione przez te kraje.

Art. 19039. Zwolnione od c∏a sà:
1) trumny zawierajàce zw∏oki i urny z prochami zmar-

∏ych, jak równie˝ kwiaty, wieƒce i inne przedmioty
ozdobne zwykle im towarzyszàce,

2) kwiaty, wieƒce i inne przedmioty ozdobne przywo-
˝one przez osoby majàce miejsce zamieszkania za
granicà, udajàce si´ na pogrzeby lub przybywajàce
w celu udekorowania grobów znajdujàcych si´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli ich ro-
dzaj i iloÊç nie wskazujà na przeznaczenie handlo-
we.

Art. 19040. Zwolnione od c∏a sà techniczne materia-
∏y wojskowe, przywo˝one przez zagranicznych uczest-
ników çwiczeƒ wojskowych organizowanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do zu˝y-
cia w trakcie tych çwiczeƒ.

Art. 19041. Na zasadzie wzajemnoÊci i z zastrze˝e-
niem nieodst´powania towarów przez okres 3 lat od
dnia dopuszczenia do obrotu osobom innym ni˝ wy-
mienione w tym artykule, zwolnione od c∏a sà towary
przeznaczone do u˝ytku:
1) urz´dowego obcych przedstawicielstw dyploma-

tycznych, urz´dów konsularnych oraz misji specjal-
nych w Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e organiza-
cji mi´dzynarodowych majàcych siedzib´ lub pla-
cówk´ w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) osobistego uwierzytelnionych w Rzeczypospolitej
Polskiej szefów przedstawicielstw dyplomatycz-

nych paƒstw obcych, osób nale˝àcych do persone-
lu dyplomatycznego tych przedstawicielstw i misji
specjalnych, osób nale˝àcych do personelu organi-
zacji mi´dzynarodowych oraz innych osób korzy-
stajàcych z przywilejów i immunitetów na podsta-
wie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwy-
czajów mi´dzynarodowych, jak równie˝ pozostajà-
cych z nimi we wspólnocie domowej cz∏onków ich
rodzin,

3) osobistego urz´dników konsularnych paƒstw ob-
cych oraz pozostajàcych z nimi we wspólnocie do-
mowej cz∏onków ich rodzin,

4) osobistego osób niekorzystajàcych z immunitetów,
a nale˝àcych do cudzoziemskiego personelu przed-
stawicielstw dyplomatycznych, urz´dów konsular-
nych oraz misji specjalnych w Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 19042. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od
c∏a, o którym mowa w art. 19015 § 2 i 3, art. 19017,
art. 19018 § 1, art. 19019 § 1 oraz art. 19022 § 1, jest sto-
sowanie przez jednostk´ procedur ksi´gowych, umo˝-
liwiajàcych kontrol´ wykorzystania zwolnionych od c∏a
towarów.

Art. 19043. § 1. W wypadkach uzasadnionych:

1) wa˝nymi potrzebami spo∏ecznymi, interesem pu-
blicznym lub ekonomicznym kraju, w tym zw∏asz-
cza koniecznoÊcià realizacji okreÊlonych progra-
mów celowych, dotyczàcych w szczególnoÊci pod-
niesienia poziomu bezpieczeƒstwa publicznego,
obronnoÊci paƒstwa, zapobiegania i likwidacji
skutków kl´sk ˝ywio∏owych, krajowego systemu
ratowniczego oraz utrzymania rezerw paƒstwo-
wych,

2) koniecznoÊcià ochrony praw nabytych na podsta-
wie art. 190 § 1—3 Kodeksu celnego, w brzmieniu
ustalonym przed dniem 1 stycznia 2002 r., 

3) koniecznoÊcià wykonywania umów mi´dzynarodo-
wych

Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
nia, zwolnienia od c∏a inne ni˝ okreÊlone 
w art.1901—19041 Kodeksu celnego, a tak˝e tryb, wa-
runki, normy iloÊciowe lub wartoÊciowe, okres zwol-
nienia od c∏a oraz dokumenty wymagane do stwier-
dzenia podstawy stosowania tych zwolnieƒ. 

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mogà byç
wprowadzone na okres nie d∏u˝szy ni˝ do czasu przy-
stàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europej-
skiej.

Rozdzia∏ 3

Zwolnienia od c∏a w wywozie 

Art. 19044. Zwolnione od c∏a sà przesy∏ki przesy∏a-
ne do odbiorcy pocztà i zawierajàce towary, których
wartoÊç nie przekracza równowartoÊci 10 EURO.

Art. 19045. Zwolnione od c∏a sà zwierz´ta stanowià-
ce inwentarz ˝ywy gospodarstwa rolnego, które po za-
przestaniu dzia∏alnoÊci na polskim obszarze celnym
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przenosi dzia∏alnoÊç za granic´, je˝eli iloÊç zwierzàt od-
powiada charakterowi i wielkoÊci tego gospodarstwa.

Art. 19046. Zwolnione od c∏a sà produkty rolne oraz
produkty hodowli, pszczelarstwa, ogrodnictwa i leÊnic-
twa, uzyskane na nieruchomoÊciach znajdujàcych si´
na polskim obszarze celnym, przylegajàcych do grani-
cy paƒstwowej, nale˝àcych lub dzier˝awionych przez
osoby prowadzàce gospodarstwo rolne lub dzia∏al-
noÊç przetwórczà za granicà, je˝eli:

1) produkty te zosta∏y uzyskane od zwierzàt pochodzà-
cych z kraju sàsiadujàcego z polskim obszarem cel-
nym lub dopuszczonych do obrotu w tym kraju
oraz

2) produkty te zosta∏y poddane jedynie zabiegom, któ-
re zwykle sà dokonywane po ich zebraniu lub wy-
tworzeniu, oraz

3) zg∏oszenie celne produktów jest dokonywane przez
producenta rolnego lub na jego rzecz.

Art. 19047. Zwolnione od c∏a sà nasiona przezna-
czone do wykorzystania na nieruchomoÊciach znajdu-
jàcych si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie granicy paƒ-
stwowej, u˝ytkowanych przez osoby prowadzàce go-
spodarstwo rolne lub dzia∏alnoÊç przetwórczà na pol-
skim obszarze celnym, na obszarze znajdujàcym si´
w bezpoÊrednim sàsiedztwie granicy paƒstwowej, je-
˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) iloÊç wywo˝onych nasion nie przekracza iloÊci nie-
zb´dnej do uprawy oraz

2) zg∏oszenie celne produktów jest dokonywane przez
producenta rolnego lub na jego rzecz.

Art. 19048. Zwolnione od c∏a sà: Êció∏ka i pasze prze-
wo˝one w Êrodkach transportu wykorzystywanych do
wywozu zwierzàt za granic´, przeznaczone dla zwierzàt
w trakcie ich transportu.

DZIA¸ II

Towary powracajàce

Art. 191. § 1. Towary powracajàce sà to towary, któ-
re przed wyprowadzeniem poza polski obszar celny by-
∏y towarami krajowymi i w terminie 3 lat od dnia ich
wyprowadzenia sà powrotnie wprowadzane i dopusz-
czane do obrotu na polskim obszarze celnym. Towary
powracajàce zwalnia si´ od c∏a na wniosek osoby zain-
teresowanej.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych okolicznoÊciach
organ celny mo˝e wyraziç zgod´ na przed∏u˝enie ter-
minu okreÊlonego w § 1 na wniosek osoby zaintereso-
wanej, zg∏oszony przed up∏ywem terminu okreÊlonego
w § 1.

§ 3. Je˝eli towary powracajàce zosta∏y, przed ich
wywozem z polskiego obszaru celnego, dopuszczone
do obrotu z zastosowaniem obni˝onej lub zerowej
stawki celnej ze wzgl´du na ich przeznaczenie, zwolnie-
nie okreÊlone w § 1 mo˝e byç zastosowane pod warun-
kiem, ˝e zostanà one przeznaczone ponownie do tego
samego celu. 

§ 4. Je˝eli towary, o których mowa w § 3, nie zosta-
nà przeznaczone do tego samego celu, kwota c∏a, któ-
remu podlegajà, zostanie pomniejszona o kwot´ po-
branà przy pierwotnym dopuszczeniu do obrotu. Je˝e-
li pierwotna kwota jest wy˝sza od kwoty nale˝nej przy
dopuszczeniu do obrotu towarów powracajàcych, ró˝-
nica nale˝noÊci nie podlega zwrotowi.

§ 5. Nie stosuje si´ zwolnieƒ od c∏a przewidzianych
w § 1 wobec towarów wywiezionych poza polski ob-
szar celny w ramach procedury uszlachetniania bierne-
go, chyba ̋ e towary te pozostajà nadal w stanie, w któ-
rym zosta∏y wywiezione.

§ 6.142) Nie stosuje si´ zwolnieƒ przewidzianych
w § 1 wobec towarów, których wywóz po∏àczony by∏ ze
stosowaniem preferencyjnych Êrodków przewidzia-
nych dla wywozu towaru poza polski obszar celny.

§ 7.142) Zakaz stosowania zwolnieƒ od c∏a, o którym
mowa w § 6, nie ma zastosowania, jeÊli udzielone pre-
ferencje zosta∏y cofni´te lub wyp∏acone kwoty wynika-
jàce z preferencji zosta∏y zwrócone.

§ 8.142) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, pre-
ferencyjne Êrodki zwiàzane z wywozem towarów, do
których stosuje si´ zakaz zwolnienia od c∏a okreÊlony
w § 6. OkreÊlajàc wypadki, w których przepis § 6 nie ma
zastosowania, nale˝y uwzgl´dniç w szczególnoÊci sy-
tuacj´, w której ta sama osoba dokonuje powrotnego
przywozu towaru.

Art. 192. § 1. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa
w art. 191, jest udzielane, gdy towary sà powrotnie
przywo˝one w tym samym stanie, w jakim by∏y wywie-
zione, oraz gdy osoba zg∏aszajàca towar przedstawi
zg∏oszenie wywozowe oraz dokumenty Êwiadczàce,
w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci, o to˝samoÊci towa-
ru wywiezionego z przywo˝onym.

§ 2. Wymóg przedstawienia dokumentów wywozo-
wych nie odnosi si´ do wypadków, w których towar zo-
sta∏ wyprowadzony poza polski obszar celny bez jego
zg∏oszenia w formie pisemnej, o ile przepis szczególny
dopuszcza∏ takà mo˝liwoÊç.

§ 3.143) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we warunki i tryb powrotnego przywozu towarów,
w tym wzór formularza i objaÊnienie co do sposobu je-
go wype∏niania, oraz okreÊli dokumenty, które powin-
ny byç do∏àczone do wniosku, o którym mowa
w art. 191 § 2.

Art. 193. § 1. Do produktów kompensacyjnych pier-
wotnie wywiezionych lub powrotnie wywiezionych
w zwiàzku z procedurà uszlachetniania czynnego prze-
pisy art. 191 i art. 192 stosuje si´ odpowiednio. 

——————
142) Dodany przez art. 1 pkt 58 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
143) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
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§ 2. Kwota c∏a jest okreÊlana zgodnie z przepisami
majàcymi zastosowanie w ramach procedury uszla-
chetniania czynnego. Data powrotnego wywozu pro-
duktów kompensacyjnych uwa˝ana jest wtedy za dat´
dopuszczenia do obrotu.

DZIA¸ III

Przywóz produktów rybo∏ówstwa morskiego
oraz innych produktów wydobytych z morza

Art. 194. Z zastrze˝eniem art. 16 § 2 pkt 6, zwolnio-
ne sà od c∏a, w razie dopuszczenia do obrotu: 

1) produkty rybo∏ówstwa morskiego oraz inne pro-
dukty wydobyte z mórz terytorialnych kraju obce-
go przez statki zarejestrowane w Rzeczypospolitej
Polskiej i p∏ywajàce pod polskà banderà,

2) produkty otrzymane z produktów, o których mowa
w pkt 1, na pok∏adzie statków przetwórni zareje-
strowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i p∏ywajà-
cych pod polskà banderà.

TYTU¸ VII

D¸UG CELNY

DZIA¸ I

Zabezpieczenie kwoty wynikajàcej z d∏ugu
celnego

Art. 195. § 1. Je˝eli zgodnie z przepisami prawa cel-
nego organ celny za˝àda z∏o˝enia zabezpieczenia w ce-
lu zagwarantowania pokrycia kwoty wynikajàcej z d∏u-
gu celnego, d∏u˝nik lub osoba mogàca si´ nim staç jest
zobowiàzana do z∏o˝enia tego zabezpieczenia.

§ 2. W odniesieniu do tego samego d∏ugu celnego
organ celny mo˝e za˝àdaç z∏o˝enia tylko jednego za-
bezpieczenia. 

§ 3. Organ celny mo˝e wyraziç zgod´, aby zabezpie-
czenie zosta∏o z∏o˝one przez osob´ trzecià zamiast oso-
by, od której wymagane jest z∏o˝enie tego zabezpiecze-
nia. 

§ 4. W wypadku gdy d∏u˝nik bàdê osoba mogàca
si´ nim staç jest paƒstwowà jednostkà bud˝etowà, z∏o-
˝enie zabezpieczenia nie jest wymagane. 

§ 5. Organ celny mo˝e odstàpiç od wymogu z∏o˝e-
nia zabezpieczenia, je˝eli jego wysokoÊç nie przekracza
równowartoÊci 500 EURO144).

Art. 196. § 1. Organ celny mo˝e odstàpiç od pobra-
nia zabezpieczenia, o ile przepis szczególny to przewi-
duje. Jednak˝e organ celny mo˝e za˝àdaç z∏o˝enia za-
bezpieczenia w ka˝dym czasie, je˝eli stwierdzi, ˝e ist-
nieje ryzyko, i˝ kwota powsta∏ego lub mogàcego po-
wstaç d∏ugu celnego nie zostanie zap∏acona w termi-
nie.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych145) mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wy-
padki, w których organ celny pobiera zabezpieczenie,
o którym mowa w § 1.

Art. 197. § 1.146) Na wniosek osoby okreÊlonej
w art. 195 § 1 lub § 3 organ celny mo˝e wydaç pozwo-
lenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego lub
rycza∏towego w celu zagwarantowania pokrycia po-
wsta∏ych lub mogàcych powstaç d∏ugów celnych.

§ 2. Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia ry-
cza∏towego mogà otrzymaç osoby, które spe∏niajà na-
st´pujàce wymogi:147)

1) sà osobami krajowymi w rozumieniu art. 3 § 1
pkt 11 lit. a) i lit. b),

2)148) dokonujà przywozu lub wywozu towarów co
najmniej od 1 roku,

3) sà podatnikami podatku od towarów i us∏ug,

4)149) sà podmiotami, których dzia∏alnoÊcià kierujà
osoby, które nie zosta∏y skazane prawomocnym
wyrokiem za przest´pstwo przeciwko wiarygodno-
Êci dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo gospo-
darcze lub za przest´pstwo skarbowe,

5)150) nie zalegajà z c∏em, podatkami stanowiàcymi
dochód bud˝etu paƒstwa ani sk∏adkami na ubez-
pieczenie spo∏eczne, a tak˝e nie jest wobec nich
prowadzone post´powanie egzekucyjne lub upa-
d∏oÊciowe, 

6)151) nie zosta∏o im cofni´te pozwolenie na stosowa-
nie zabezpieczenia generalnego lub rycza∏towego,
ze wzgl´du na naruszenie przez nie przepisów pra-
wa, w okresie ostatnich 333) lat,

7) przed∏o˝à pozytywnà opini´ o sytuacji finansowej,
wydanà przez bank prowadzàcy rachunek rozlicze-
niowy.

§ 2a.152) Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia
generalnego mogà otrzymaç osoby, które spe∏niajà na-
st´pujàce wymogi:

1) sà osobami krajowymi w rozumieniu art. 3 § 1
pkt 11 lit. a) lub lit. b),

2) sà podatnikami podatku od towarów i us∏ug,

——————
144) Stosownie do  art. 30 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 2, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

——————
145) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 59 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
146) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 60 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
147) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1

pkt 60 lit. b) tiret pierwsze ustawy, o której mowa w przy-
pisie 1.

148) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 60 lit. b) tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w przypisie 1.

149) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 60 lit. b) tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w przypisie 1.

150) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 60 lit. b) tiret
czwarte ustawy, o której mowa w przypisie 1.

151) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 60 lit. b) tiret pià-
te ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

152) Dodany przez art. 1 pkt 60 lit. c) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.



Dziennik Ustaw Nr 75 — 5663 — Poz. 802

3) sà podmiotami, których dzia∏alnoÊcià kierujà oso-
by, które nie zosta∏y skazane prawomocnym wyro-
kiem za przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci
dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi i papie-
rami wartoÊciowymi, przest´pstwo gospodarcze
lub za przest´pstwo skarbowe,

4) nie zalegajà z c∏em, podatkami stanowiàcymi do-
chód bud˝etu paƒstwa oraz sk∏adkami na ubezpie-
czenia spo∏eczne, a tak˝e nie jest wobec nich pro-
wadzone post´powanie egzekucyjne lub upad∏o-
Êciowe,

5) nie zosta∏o im cofni´te pozwolenie na stosowanie
zabezpieczenia generalnego, ze wzgl´du na naru-
szenie przez nie przepisów prawa, w okresie ostat-
nich 3 lat.

§ 3. Pozwolenie, o którym mowa w § 1, mogà rów-
nie˝ otrzymaç agencje celne, które spe∏niajà wymogi
okreÊlone w § 2 pkt 1 oraz pkt 3—7.

§ 3a.153) W uzasadnionych gospodarczo wypad-
kach organ celny mo˝e wydaç pozwolenie na stosowa-
nie zabezpieczenia rycza∏towego pomimo niespe∏nie-
nia warunków, o których mowa w § 2 pkt 2, albo zabez-
pieczenia generalnego pomimo niespe∏nienia warun-
ku, o którym mowa w § 2a pkt 4.

§ 4.154) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb i warunki wydawania i cofania pozwolenia na sto-
sowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia
rycza∏towego oraz wypadki, w których zabezpieczenia
te mo˝na stosowaç, a tak˝e sposób okreÊlania wysoko-
Êci zabezpieczenia rycza∏towego. Rozporzàdzenie po-
winno w szczególnoÊci okreÊlaç:

1) procedury celne, w których mo˝e byç stosowane
zabezpieczenie generalne i zabezpieczenie rycza∏-
towe,

2) informacje, jakie nale˝y zamieÊciç we wniosku
o wydanie pozwolenia, rodzaje dokumentów, które
powinny byç do∏àczone do wniosku.

Art. 198. § 1. Organ celny ustala wysokoÊç zabez-
pieczenia na poziomie równym: 

1) wysokoÊci d∏ugu celnego lub d∏ugów celnych, gdy
kwota ta mo˝e zostaç dok∏adnie obliczona przy
przyjmowaniu zabezpieczenia, 

2) szacunkowej kwocie maksymalnej wynikajàcej
z powsta∏ego lub mogàcego powstaç d∏ugu celne-
go.

§ 2.155) W wypadku gdy przyjmowane jest zabezpie-
czenie generalne d∏ugów celnych, których wysokoÊç
mo˝e ulec zmianie z up∏ywem czasu, osoba, o której

mowa w art. 195 § 1 lub § 3, jest zobowiàzana do osza-
cowania wysokoÊci takiego zabezpieczenia na pozio-
mie pozwalajàcym na pokrycie w ka˝dym czasie jej
d∏ugów celnych.

§ 3. Do zabezpieczenia rycza∏towego nie majà za-
stosowania przepisy § 1 i § 2.

Art. 199. § 1. Zabezpieczenie mo˝e zostaç z∏o˝one: 

1) w formie depozytu w gotówce, 

2) w formie gwarancji,

3) w postaci dokumentów gwarancyjnych przewidzia-
nych w umowach mi´dzynarodowych, o ile przepis
szczególny na to zezwala.

§ 2. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, inne formy zabezpieczenia ni˝ te, o których
mowa w § 1.

Art. 200. § 1. Depozyt w gotówce powinien zostaç
z∏o˝ony w walucie polskiej, chyba ˝e przepis szczegól-
ny stanowi inaczej.

§ 2. Za równowa˝ne z depozytem w gotówce uwa-
˝a si´: 

1) z∏o˝enie czeku potwierdzonego przez krajowy bank
wystawcy czeku,

2) z∏o˝enie innego dokumentu majàcego wartoÊç
p∏atniczà.

§ 3.156) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
z∏o˝enia zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, oraz
dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 2, które  mogà
byç przyjmowane przez organ celny.

Art. 201. § 1. Gwarant powinien zobowiàzaç si´ na
piÊmie do zap∏acenia solidarnie z d∏u˝nikiem, bezwa-
runkowo i nieodwo∏alnie na ka˝de wezwanie organu
celnego, zabezpieczonej kwoty wynikajàcej z d∏ugu cel-
nego, je˝eli jej zap∏acenie stanie si´ wymagalne.

§ 2. Gwarantem mo˝e byç tylko osoba trzecia, ma-
jàca swojà siedzib´ w kraju, lub dzia∏ajàcy w kraju od-
dzia∏ banku zagranicznego — uj´te w wykazie gwaran-
tów.

§ 3.157) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych ustala i og∏asza, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz gwarantów, o którym mowa w § 2. Rozporzàdze-
nie powinno okreÊlaç wy∏àcznie podmioty, które ze
wzgl´du na swojà sytuacj´ finansowà zagwarantujà re-
alizacj´ zobowiàzaƒ wynikajàcych z zabezpieczenia
kwoty d∏ugu celnego.

Art. 202. § 1. Osoba zobowiàzana do z∏o˝enia za-
bezpieczenia mo˝e wybraç form´ zabezpieczenia spo-
Êród form przewidzianych w art. 199, chyba ˝e umowy
mi´dzynarodowe lub przepisy szczególne nie pozwala-
jà na stosowanie danego zabezpieczenia.

——————
153) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 7, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60
lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

154) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 7.

155) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 61 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

——————
156) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
157) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
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§ 2. Organ celny mo˝e okreÊliç termin, w którym
proponowana forma zabezpieczenia ma zostaç utrzy-
mana.

Art. 203. Organ celny mo˝e wyraziç zgod´ na z∏o˝e-
nie depozytu w gotówce w walutach wymienialnych.

Art. 204. § 1. Organ celny odmawia przyj´cia zabez-
pieczenia, je˝eli stwierdzi, ˝e nie zapewni ono pokrycia
w ca∏oÊci kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego. 

§ 2. Organ celny mo˝e odmówiç przyj´cia gwaran-
cji z okreÊlonym terminem wa˝noÊci, je˝eli nie zabez-
piecza ona w sposób pewny pokrycia w terminie kwo-
ty wynikajàcej z d∏ugu celnego.

Art. 205. Je˝eli organ celny stwierdzi, ̋ e z∏o˝one za-
bezpieczenie nie zapewnia pokrycia w ca∏oÊci lub
w terminie kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego, mo˝e
za˝àdaç od osoby okreÊlonej w art. 195 § 1 z∏o˝enia do-
datkowego lub nowego zabezpieczenia. 

Art. 206. § 1.158) Z zastrze˝eniem § 1a zabezpiecze-
nie nie mo˝e zostaç zwrócone, dopóki d∏ug celny nie
wygaÊnie lub nie b´dzie móg∏ powstaç.

§ 1a.159) W wypadku procedur zawieszajàcych za-
bezpieczenie zostaje zwrócone z chwilà rozliczenia pro-
cedury.

§ 2. Je˝eli d∏ug celny wygaÊnie lub nie mo˝e ju˝ po-
wstaç, zabezpieczenie zostaje niezw∏ocznie zwrócone.

§ 3. Je˝eli d∏ug celny wygaÊnie cz´Êciowo lub nie
b´dzie móg∏ ju˝ powstaç do cz´Êci zabezpieczonej
kwoty, z∏o˝one zabezpieczenie mo˝e zostaç cz´Êciowo
zwrócone osobie zainteresowanej na jej wniosek.

Art. 207. Od kwoty zwracanego zabezpieczenia nie
p∏aci si´ odsetek.

DZIA¸ II

Powstanie d∏ugu celnego

Art. 208. D∏ug celny powstaje w wypadkach okre-
Êlonych w niniejszym dziale.

Art. 209. § 1. D∏ug celny w przywozie powstaje
w wypadku: 

1) dopuszczenia do obrotu towaru podlegajàcego na-
le˝noÊciom celnym przywozowym,

2) obj´cia towaru podlegajàcego nale˝noÊciom cel-
nym przywozowym procedurà odprawy czasowej,
z cz´Êciowym zwolnieniem od c∏a.

§ 2. D∏ug celny powstaje w chwili przyj´cia zg∏osze-
nia celnego.

§ 3. D∏u˝nikiem jest zg∏aszajàcy. W wypadku przed-
stawicielstwa poÊredniego, o którym mowa w art. 253
§ 1 pkt 2, d∏u˝nikiem jest równie˝ osoba, na rzecz któ-

rej sk∏adane jest zg∏oszenie celne. Je˝eli zg∏oszenie cel-
ne o obj´cie towaru procedurà, o której mowa w § 1,
zosta∏o sporzàdzone na podstawie nieprawdziwych
danych, co spowodowa∏o, ˝e nale˝noÊci celne przywo-
zowe nie zosta∏y pobrane lub zosta∏y pobrane w kwo-
cie ni˝szej ni˝ prawnie nale˝na, osoby, które dostarczy-
∏y danych wymaganych do sporzàdzenia zg∏oszenia
i które wiedzia∏y lub przy zachowaniu nale˝ytej staran-
noÊci mog∏y si´ dowiedzieç, ˝e dane te sà nieprawdzi-
we, zostajà uznane za d∏u˝ników. 

Art. 210. § 1. D∏ug celny w przywozie powstaje
w wypadku: 

1) nielegalnego wprowadzenia na polski obszar celny
towaru podlegajàcego nale˝noÊciom celnym przy-
wozowym,

2) nielegalnego wprowadzenia towaru podlegajàcego
nale˝noÊciom celnym przywozowym z wolnego
obszaru celnego na pozosta∏à cz´Êç polskiego ob-
szaru celnego.

§ 2. D∏ug celny powstaje z chwilà nielegalnego
wprowadzenia towaru.

§ 3. D∏u˝nikami sà:

1) osoba, która dokona∏a nielegalnego wprowadze-
nia, 

2) osoby, które uczestniczy∏y we wprowadzeniu i któ-
re wiedzia∏y lub przy zachowaniu nale˝ytej staran-
noÊci mog∏y si´ dowiedzieç, ˝e wprowadzenie to
by∏o nielegalne, 

3) osoby, które naby∏y, posiada∏y lub posiadajà to-
war, o którym mowa w § 1, i które wiedzia∏y lub
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci mog∏y si´
dowiedzieç, ˝e w chwili jego nabycia lub wejÊcia
w jego posiadanie by∏ to towar wprowadzony nie-
legalnie.

Art. 211. § 1. D∏ug celny w przywozie powstaje
w wypadku usuni´cia spod dozoru celnego towaru
podlegajàcego nale˝noÊciom celnym przywozowym. 

§ 2. D∏ug celny powstaje z chwilà usuni´cia towaru
spod dozoru celnego. 

§ 3. D∏u˝nikami sà: 

1) osoba, która usun´∏a towar spod dozoru celnego,

2) osoby, które uczestniczy∏y w usuni´ciu towaru i któ-
re wiedzia∏y lub przy zachowaniu nale˝ytej staran-
noÊci mog∏y si´ dowiedzieç, ˝e towar zosta∏ usu-
ni´ty spod dozoru celnego,

3) osoby, które naby∏y, posiada∏y lub sà w posiadaniu
towaru i które wiedzia∏y lub przy zachowaniu nale-
˝ytej starannoÊci mog∏y si´ dowiedzieç, ˝e by∏ to
towar usuni´ty spod dozoru celnego,

4) osoby zobowiàzane do wykonania obowiàzków
wynikajàcych z czasowego sk∏adowania towarów
lub wynikajàcych ze stosowania procedury celnej,
którà towar zosta∏ obj´ty.

Art. 212. § 1. Z zastrze˝eniem art. 211, d∏ug celny
w przywozie powstaje w wypadku:

——————
158) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 7.
159) Dodany przez art. 1 pkt 32 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 7.
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1) niewykonania obowiàzku wynikajàcego z czasowe-
go sk∏adowania towaru podlegajàcego nale˝no-
Êciom celnym przywozowym lub ze stosowania
procedury celnej, którà towar ten zosta∏ obj´ty,

2) niedope∏nienia warunku wymaganego do obj´cia
towaru procedurà celnà lub do zastosowania obni-
˝onych lub zerowych stawek nale˝noÊci celnych
przywozowych, ze wzgl´du na przeznaczenie towa-
ru, albo do zwolnienia towaru z nale˝noÊci celnych
przywozowych ze wzgl´du na przeznaczenie.

§ 2. D∏ug celny powstaje w chwili niewykonania
obowiàzku bàdê w chwili obj´cia towaru odpowiednià
procedurà celnà, je˝eli stwierdzono, ˝e nie zosta∏ spe∏-
niony lub zosta∏ naruszony jeden z warunków wyma-
ganych do obj´cia towaru tà procedurà lub do udziele-
nia cz´Êciowego lub ca∏kowitego zwolnienia z nale˝no-
Êci celnych przywozowych ze wzgl´du na jego przezna-
czenie.

§ 3. D∏u˝nikiem jest osoba zobowiàzana do wyko-
nania obowiàzków wynikajàcych z czasowego sk∏ado-
wania towaru podlegajàcego nale˝noÊciom celnym
przywozowym lub wynikajàcych ze stosowania proce-
dury celnej, którà towar zosta∏ obj´ty, bàdê osoba zo-
bowiàzana do przestrzegania warunków wymaganych
do obj´cia towaru tà procedurà lub do udzielenia cz´-
Êciowego lub ca∏kowitego zwolnienia z nale˝noÊci cel-
nych przywozowych ze wzgl´du na jego przeznaczenie.

§ 4. D∏ug celny nie powstaje, je˝eli uchybienia,
o których mowa w § 1, nie mia∏y istotnego znaczenia
dla czasowego sk∏adowania towarów lub odpowied-
niej procedury celnej.

Art. 213. § 1. D∏ug celny w przywozie powstaje,
w wypadku zu˝ycia lub u˝ycia w wolnym obszarze cel-
nym towaru podlegajàcego nale˝noÊciom celnym
przywozowym, na warunkach innych ni˝ przewidziane
w przepisach prawa celnego.

§ 2. W wypadku stwierdzenia braku towarów, któ-
rego nie mo˝na wyjaÊniç w sposób wystarczajàcy, or-
gan celny uznaje, ˝e towary zosta∏y zu˝yte lub u˝yte
w wolnym obszarze celnym.

§ 3. D∏ug celny powstaje w chwili, gdy towar zosta-
je zu˝yty, lub w chwili, kiedy zostaje u˝yty po raz pierw-
szy na warunkach innych ni˝ te, które zosta∏y przewi-
dziane w przepisach prawa celnego.

§ 4. D∏u˝nikiem jest osoba, która zu˝y∏a towar lub
u˝y∏a go, jak równie˝ osoby, które w tym uczestniczy∏y
i które wiedzia∏y lub przy zachowaniu nale˝ytej staran-
noÊci mog∏y si´ dowiedzieç, ˝e zu˝ycia lub u˝ycia do-
konano na warunkach innych ni˝ te, które zosta∏y prze-
widziane w przepisach prawa celnego.

§ 5. Je˝eli stwierdzono brak towarów w okoliczno-
Êciach, o których mowa w § 2, i nie jest mo˝liwe usta-
lenie d∏u˝nika na podstawie § 4, osobà zobowiàzanà do
zap∏acenia kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego jest
ostatnia znana tym organom osoba b´dàca w posiada-
niu towarów. 

Art. 214. § 1. W wypadkach, o których mowa
w art. 210 i art. 212 § 1 pkt 1, uwa˝a si´, ˝e d∏ug celny

w przywozie nie powstaje, gdy osoba, której to doty-
czy, udowodni, ˝e niewykonanie obowiàzków, o któ-
rych mowa w art. 36, art. 37, art. 39 i art. 180 § 2 lub wy-
nikajàcych z czasowego sk∏adowania towarów bàdê
z zastosowania procedury celnej, którà zosta∏ obj´ty
ten towar, spowodowane by∏o ca∏kowitym zniszcze-
niem lub ostatecznà utratà tego towaru ze wzgl´du na
jego charakter, wypadek losowy lub dzia∏anie si∏y wy˝-
szej albo ˝e towar zosta∏ zniszczony za zgodà organu
celnego.

§ 2. Za ostatecznie utracony uwa˝a si´ towar, który
nie mo˝e ju˝ zostaç przez nikogo wykorzystany. Utraty
towaru w wyniku kradzie˝y nie traktuje si´ jako jego
ca∏kowitego zniszczenia lub ostatecznej utraty.

§ 3. Je˝eli towar, dopuszczony do obrotu z zastoso-
waniem obni˝onych lub zerowych stawek nale˝noÊci
celnych przywozowych ze wzgl´du na przeznaczenie
lub zwolniony z nale˝noÊci celnych przywozowych ze
wzgl´du na przeznaczenie, zosta∏ wywieziony lub po-
wrotnie wywieziony za zgodà organu celnego, uwa˝a
si´, ˝e wobec tego towaru nie powstaje d∏ug celny.

Art. 215. Je˝eli wobec towaru, dopuszczonego do
obrotu z zastosowaniem obni˝onych lub zerowych sta-
wek nale˝noÊci celnych przywozowych ze wzgl´du na
przeznaczenie lub zwolnionego od nale˝noÊci celnych
przywozowych ze wzgl´du na przeznaczenie, nie po-
wstaje d∏ug celny z przyczyn, o których mowa
w art. 214 § 1, to odpady i pozosta∏oÊci powstajàce
w wyniku zniszczenia towaru uwa˝a si´ za towary nie-
krajowe.

Art. 216. § 1. Je˝eli z przyczyn, o których mowa
w art. 211 i art. 212, powstaje d∏ug celny wobec towa-
ru dopuszczonego do obrotu z zastosowaniem obni˝o-
nej stawki nale˝noÊci celnych przywozowych ze wzgl´-
du na przeznaczenie, kwota zap∏acona przy dopuszcze-
niu do obrotu zostanie odliczona od kwoty wynikajàcej
z powsta∏ego d∏ugu celnego.

§ 2. Je˝eli d∏ug celny powstaje wobec odpadów
i pozosta∏oÊci powstajàcych przy zniszczeniu towaru,
§ 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 217. § 1. D∏ug celny w wywozie powstaje przy
wyprowadzaniu poza polski obszar celny towaru obj´-
tego zg∏oszeniem celnym i podlegajàcego nale˝no-
Êciom celnym wywozowym.

§ 2. D∏ug celny powstaje z chwilà przyj´cia zg∏osze-
nia celnego.

§ 3. D∏u˝nikiem jest zg∏aszajàcy. W wypadku przed-
stawicielstwa poÊredniego, o którym mowa w art. 253
§ 1 pkt 2, d∏u˝nikiem jest równie˝ osoba, na rzecz któ-
rej sk∏adane jest zg∏oszenie celne.

Art. 218. § 1. D∏ug celny w wywozie powstaje przy
wyprowadzaniu poza polski obszar celny towaru nie-
obj´tego zg∏oszeniem celnym i podlegajàcego nale˝-
noÊciom celnym wywozowym.

§ 2. D∏ug celny powstaje w chwili, kiedy towar fak-
tycznie opuszcza polski obszar celny.
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§ 3. D∏u˝nikiem jest: 

1) osoba, która dokona∏a wyprowadzenia towaru,

2) osoby, które uczestniczy∏y w wyprowadzeniu towa-
ru i wiedzia∏y lub przy zachowaniu nale˝ytej staran-
noÊci mog∏y si´ dowiedzieç, ̋ e zg∏oszenie celne nie
zosta∏o, a powinno byç z∏o˝one. 

Art. 219. § 1. D∏ug celny w wywozie powstaje w wy-
niku niedope∏nienia warunków, od których uzale˝nione
by∏o ca∏kowite lub cz´Êciowe zwolnienie z nale˝noÊci
celnych wywozowych.

§ 2. D∏ug celny powstaje w chwili, kiedy towar
otrzyma inne przeznaczenie ni˝ to, które zosta∏o okre-
Êlone przy jego wywozie z polskiego obszaru celnego
z zastosowaniem ca∏kowitego lub cz´Êciowego zwol-
nienia z nale˝noÊci celnych wywozowych. Je˝eli nie
jest mo˝liwe okreÊlenie tej chwili, d∏ug celny powstaje
w dniu, w którym up∏ywa ustalony termin przedstawie-
nia dowodu potwierdzajàcego dope∏nienie ustalonych
warunków uprawniajàcych do tego zwolnienia. 

§ 3. D∏u˝nikiem jest zg∏aszajàcy. W wypadku przed-
stawicielstwa poÊredniego, o którym mowa w art. 253
§ 1 pkt 2, d∏u˝nikiem jest równie˝ osoba, na rzecz któ-
rej sk∏adane jest zg∏oszenie celne.

Art. 220. § 1. D∏ug celny, o którym mowa 
w art. 209—213 i art. 217—219, powstaje równie˝ wów-
czas, gdy towary sà przedmiotem zakazów lub ograni-
czeƒ wywozowych albo przywozowych, niezale˝nie od
ich rodzaju.

§ 2. D∏ug celny nie powstaje w wypadku nielegal-
nego przywozu na polski obszar celny:

1) fa∏szywych pieni´dzy, 

2) Êrodków odurzajàcych i substancji psychotropo-
wych, które nie sà przedmiotem obrotu handlowe-
go ÊciÊle nadzorowanego przez w∏aÊciwe w∏adze
w celu ich przeznaczenia na potrzeby lecznicze i na-
ukowe.

Art. 221. Je˝eli w odniesieniu do tego samego d∏u-
gu celnego wyst´puje kilku d∏u˝ników, o których mowa
w art. 209 § 3, art. 210 § 3, art. 211 § 3, art. 212 § 3,
art. 213 § 4 i 5, art. 217 § 3, art. 218 § 3, art. 219 § 3,
art. 224 § 3, sà oni solidarnie zobowiàzani do zap∏ace-
nia kwoty wynikajàcej z tego d∏ugu.

Art. 222. § 1. Kwota nale˝noÊci celnych przywozo-
wych lub wywozowych jest obliczana na podstawie
elementów kalkulacyjnych w∏aÊciwych dla towaru
w chwili powstania d∏ugu celnego, chyba ˝e przepis
szczególny stanowi inaczej.

§ 2. Je˝eli nie jest mo˝liwe okreÊlenie chwili po-
wstania d∏ugu celnego, kwota nale˝noÊci celnych przy-
wozowych lub wywozowych jest obliczana na podsta-
wie elementów kalkulacyjnych w∏aÊciwych dla towaru
w chwili ustalenia, ˝e towar znajduje si´ w sytuacji po-
wodujàcej powstanie d∏ugu celnego. 

§ 3. Je˝eli mo˝na ustaliç, ˝e d∏ug celny powsta∏
przed stwierdzeniem jego istnienia przez organ celny,
kwota nale˝noÊci celnych przywozowych lub wywozo-

wych za ten towar ustalana jest na podstawie elemen-
tów kalkulacyjnych w∏aÊciwych dla towaru w chwili naj-
wczeÊniejszej, w jakiej istnienie d∏ugu celnego mog∏o
zostaç ustalone na podstawie zebranych dowodów.

§ 4. Je˝eli przesuni´cie daty powstania d∏ugu cel-
nego lub zarejestrowania kwoty wynikajàcej z tego d∏u-
gu powoduje uzyskanie korzyÊci finansowej, organ cel-
ny pobiera odsetki wyrównawcze.

§ 5.  Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych145) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wypadki
i warunki pobierania odsetek wyrównawczych oraz
sposób ich naliczania.

Art. 223. § 1. D∏ug celny powstaje w miejscu, w któ-
rym nastàpi∏o zdarzenie powodujàce jego powstanie. 

§ 2.160) Je˝eli nie mo˝na ustaliç miejsca, o którym
mowa w § 1, uwa˝a si´, ˝e d∏ug celny powsta∏ w miej-
scu, w którym, z zastrze˝eniem § 3, organ celny ustali∏,
˝e towar znajduje si´ w sytuacji powodujàcej powsta-
nie d∏ugu celnego.

§ 3. Je˝eli procedura celna nie jest zakoƒczona,
d∏ug celny powstaje w miejscu, w którym towar zosta∏:

1) obj´ty procedurà celnà lub

2) wprowadzony na polski obszar celny pod odpo-
wiednià procedurà celnà.

§ 4. Je˝eli dane, którymi dysponuje organ celny,
pozwalajà na ustalenie, ˝e d∏ug celny powsta∏ ju˝ wte-
dy, gdy towar znajdowa∏ si´ wczeÊniej w innym miej-
scu, uwa˝a si´, ˝e d∏ug celny powsta∏ w miejscu, co do
którego mo˝na stwierdziç, ˝e towar znajdowa∏ si´ tam
najwczeÊniej i mo˝na by∏o stwierdziç istnienie d∏ugu
celnego.

Art. 224. § 1. Je˝eli:

1) umowa mi´dzynarodowa przewiduje zastosowanie
preferencyjnych Êrodków taryfowych dla towarów
polskiego pochodzenia przywo˝onych do innego
kraju oraz

2) towary, o których mowa w pkt 1, wywo˝one sà
z kraju w postaci produktów kompensacyjnych
uzyskanych pod procedurà uszlachetniania czyn-
nego, oraz

3) towary przywiezione do kraju by∏y poddane proce-
sowi uszlachetniania, o którym mowa w pkt 2,
i podlega∏y wczeÊniej nale˝noÊciom celnym przy-
wozowym,

to w wypadku wystawienia dokumentów niezb´d-
nych do zastosowania w innym kraju preferencyjnych
Êrodków powstaje d∏ug celny w przywozie wobec
tych towarów przywiezionych.

§ 2. D∏ug celny powstaje w chwili przyj´cia przez or-
gan celny zg∏oszenia celnego towarów do wywozu. 

§ 3. D∏u˝nikiem jest zg∏aszajàcy. W wypadku przed-
stawicielstwa poÊredniego, o którym mowa w art. 253
——————
160) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 62 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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§ 1 pkt 2, d∏u˝nikiem jest równie˝ osoba, na rzecz któ-
rej sk∏adane jest zg∏oszenie celne.

§ 4. Kwota wynikajàca z d∏ugu celnego, o którym
mowa w § 1, jest obliczana na takich zasadach, jak gdy-
by w dniu zg∏oszenia towarów do wywozu nastàpi∏o
przyj´cie zg∏oszenia celnego o dopuszczenie do obro-
tu towarów przywiezionych w celu zakoƒczenia proce-
dury uszlachetniania czynnego.

Art. 225.161) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
wypadki, w których nie powstaje d∏ug celny mimo wy-
stàpienia okolicznoÊci, o których mowa w art. 211 § 1,
art. 212 § 1, art. 213 § 1, art. 219 § 1 i art. 224. Rozpo-
rzàdzenie powinno uwzgl´dniaç wypadki, w których
niewykonanie obowiàzków lub niedope∏nienie warun-
ków przewidzianych w przepisach prawa celnego na-
stàpi∏o bez winy osoby  zobowiàzanej.

DZIA¸ III

Pokrycie kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego

Rozdzia∏ 1

Zarejestrowanie i podanie do wiadomoÊci d∏u˝nika
kwoty nale˝noÊci

Art. 226. § 1. Ka˝da kwota nale˝noÊci wynikajàcych
z d∏ugu celnego, zwana dalej „kwotà nale˝noÊci”, jest
obliczana przez organ celny z chwilà uzyskania nie-
zb´dnych danych i zostaje zarejestrowana.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli na podstawie
przepisów odr´bnych ustanowione zosta∏o tymczaso-
we c∏o antydumpingowe lub wyrównawcze.

§ 3. Je˝eli kwota nale˝noÊci prawnie nale˝nych jest
wy˝sza od tej, która zosta∏a ustalona na podstawie wià-
˝àcej informacji taryfowej, organ celny rejestruje kwo-
t´ ustalonà na podstawie wià˝àcej informacji taryfo-
wej.

§ 4. Organ celny anuluje zarejestrowanà kwot´ na-
le˝noÊci, o której d∏u˝nik nie zosta∏ powiadomiony
przed up∏ywem terminu, o którym mowa w art. 230 § 4.

§ 5. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ okreÊli, w drodze
zarzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb rejestrowania
kwot nale˝noÊci oraz ustali wzory rejestrów i sposób
ich prowadzenia.

Art. 227. § 1. Kwota nale˝noÊci powinna zostaç za-
rejestrowana niezw∏ocznie po jej obliczeniu i nie póê-
niej ni˝ w ciàgu 7 dni, liczàc od dnia, w którym towar
zosta∏ zwolniony, je˝eli d∏ug celny powstaje w wyniku:

1) obj´cia towaru innà procedurà celnà ni˝ odprawa
czasowa z cz´Êciowym zwolnieniem od c∏a,

2) innych czynnoÊci majàcych ten sam skutek prawny,
co obj´cie towaru procedurami celnymi okreÊlony-
mi w pkt 1.

§ 2. Je˝eli za zgodà organu celnego stosowana jest
procedura uproszczona, ogólna kwota nale˝noÊci za
wszystkie towary, które zosta∏y zwolnione na rzecz tej
samej osoby w terminie wyznaczonym przez organ cel-
ny, mo˝e zostaç ca∏oÊciowo zarejestrowana za ca∏y
okres rozliczeniowy, pod warunkiem ˝e zosta∏o z∏o˝o-
ne zabezpieczenie generalne. Zarejestrowania dokonu-
je si´ w ciàgu 5 dni, liczàc od daty up∏ywu okresu roz-
liczeniowego.

§ 3.162) Je˝eli powstaje d∏ug celny w wypadkach in-
nych ni˝ te, o których mowa w § 1 i § 2, zarejestrowa-
nie kwoty nale˝noÊci nast´puje w ciàgu 7 dni liczàc od
dnia, w którym organ celny mia∏ mo˝liwoÊç obliczyç
kwot´ tych nale˝noÊci oraz okreÊliç d∏u˝nika.

Art. 228. Terminy zarejestrowania okreÊlone
w art. 227 mogà zostaç przekroczone, je˝eli szczególne
okolicznoÊci uniemo˝liwiajà organowi celnemu dotrzy-
manie tych terminów oraz w razie zaistnienia wypad-
ków losowych lub dzia∏ania si∏y wy˝szej. 

Art. 229. § 1. Je˝eli kwota nale˝noÊci nie zosta∏a za-
rejestrowana w terminie okreÊlonym w art. 227
i art. 228 lub je˝eli zosta∏a zarejestrowana kwota ni˝sza
od prawnie nale˝nej, to zarejestrowanie kwoty nale˝-
noÊci lub kwoty uzupe∏niajàcej zostanie dokonane
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 5 dni (zarejestrowanie re-
trospektywne).

§ 2. Termin, o którym mowa w § 1, liczy si´ od dnia,
w którym organ celny obliczy∏ nale˝noÊci lub kwot´
uzupe∏niajàcà i okreÊli∏ d∏u˝nika. Art. 228 stosuje si´
odpowiednio.

§ 3. Zarejestrowania retrospektywnego nie doko-
nuje si´ w wypadkach, o których mowa w art. 226 
§ 2—4, albo gdy kwota podlegajàca zarejestrowaniu
nie przekracza równowartoÊci 10 EURO144).

Art. 230. § 1. Po zarejestrowaniu kwoty nale˝noÊci
organ celny powiadamia o tym d∏u˝nika.

§ 2. Je˝eli kwota nale˝noÊci zosta∏a zarejestrowana,
organ celny mo˝e na zg∏oszeniu celnym umieÊciç ad-
notacj´, ̋ e d∏u˝nik nie zostanie powiadomiony zgodnie
z przepisem § 1, zanim kwota nale˝noÊci nie osiàgnie
wysokoÊci okreÊlonej przez ten organ.

§ 3. W wypadku, o którym mowa w § 2, zwolnienie
towarów przez organ celny jest równoznaczne z powia-
domieniem d∏u˝nika o kwocie zarejestrowanych nale˝-
noÊci. Dotyczy to równie˝ towarów zwolnionych w try-
bie art. 227 § 2.

§ 4. Powiadomienie d∏u˝nika nie mo˝e nastàpiç po
up∏ywie 3 lat, liczàc od dnia powstania d∏ugu celnego.

§ 4a.163) Je˝eli nie jest mo˝liwe okreÊlenie daty po-
wstania d∏ugu celnego, powiadomienie d∏u˝nika nie
mo˝e nastàpiç po up∏ywie 3 lat, liczàc od dnia okreÊlo-
nego w art. 222 § 2 i § 3.

——————
161) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.

——————
162) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 63 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
163) Dodany przez art. 1 pkt 64 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
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§ 5. Bieg terminu, o którym mowa w § 4, ulega za-
wieszeniu z dniem:

1)164) wszcz´cia post´powania karnego, post´powa-
nia w sprawie o przest´pstwo skarbowe lub wykro-
czenie skarbowe lub wniesienia skargi do sàdu ad-
ministracyjnego,

2) zawieszenia post´powania w sprawie celnej.

§ 6.164) Termin ten biegnie dalej z dniem prawo-
mocnego zakoƒczenia post´powania karnego, post´-
powania w sprawie o przest´pstwo skarbowe lub wy-
kroczenie skarbowe albo dor´czenia organowi celne-
mu orzeczenia sàdu administracyjnego wraz z jego
uzasadnieniem bàdê z dniem podj´cia zawieszonego
post´powania w sprawie celnej.

Rozdzia∏ 2

Terminy i sposoby uiszczania nale˝noÊci

Art. 231. § 1. Kwota nale˝noÊci, o której zarejestro-
waniu d∏u˝nik zosta∏ powiadomiony zgodnie z art. 230,
powinna zostaç przez niego uiszczona w nast´pujà-
cych terminach:

1)165) je˝eli d∏u˝nik nie korzysta z ˝adnego z u∏atwieƒ
p∏atniczych przewidzianych w art. 233—237, p∏at-
noÊç powinna zostaç dokonana w terminie 7 dni, li-
czàc od dnia powiadomienia d∏u˝nika o wysokoÊci
nale˝noÊci,

1)166) je˝eli d∏u˝nik nie korzysta z ˝adnego z u∏atwieƒ p∏at-
niczych przewidzianych w art. 233—237, p∏atnoÊç po-
winna zostaç dokonana nie póêniej ni˝ w terminie
10 dni, liczàc od dnia powiadomienia d∏u˝nika o wyso-
koÊci nale˝noÊci,

2) je˝eli d∏u˝nik korzysta z u∏atwieƒ p∏atniczych prze-
widzianych w art. 233—237, p∏atnoÊç powinna zo-
staç dokonana przed up∏ywem terminu lub termi-
nów ustalonych w ramach tych u∏atwieƒ.

§ 2. Organ celny mo˝e, na wniosek d∏u˝nika, prze-
d∏u˝yç termin zap∏aty w wypadkach, o których mowa
w art. 229. Przed∏u˝enie terminu nie mo˝e przekroczyç
czasu potrzebnego d∏u˝nikowi na podj´cie dzia∏aƒ nie-
zb´dnych do wywiàzania si´ z obowiàzku; art. 237 § 2
pkt 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 3. Je˝eli wniosek o umorzenie nale˝noÊci zostanie
przedstawiony zgodnie z art. 248 lub gdy towar zosta∏
zaj´ty z zamiarem póêniejszego orzeczenia przepadku
zgodnie z art. 244 pkt 4 lit. b), obowiàzek uiszczenia
kwoty nale˝noÊci przez d∏u˝nika zostaje zawieszony.

Art. 232. § 1. Wp∏ata kwoty nale˝noÊci powinna zo-
staç dokonana w gotówce lub w ka˝dy inny sposób
majàcy takie same skutki p∏atnicze, zgodnie z obowià-
zujàcymi przepisami. Mo˝e ona zostaç równie˝ doko-

nana przez zaliczenie nadp∏at powsta∏ych z tytu∏u
wczeÊniej dokonanych wp∏at nale˝noÊci.

§ 2.167) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyra˝onà
w EURO równowartoÊç kwoty, powy˝ej której nale˝no-
Êci uiszcza si´ w formie bezgotówkowej.

Art. 233. § 1. Je˝eli kwota nale˝noÊci dotyczy towa-
rów zg∏oszonych do procedury celnej nak∏adajàcej
obowiàzek uiszczenia nale˝noÊci, organ celny mo˝e
odroczyç na wniosek osoby zobowiàzanej termin p∏at-
noÊci tej kwoty, o ile osoba ta z∏o˝y∏a zabezpieczenie
i spe∏nia warunki okreÊlone w art. 234.

§ 2.168) W wypadku, o którym mowa w § 1, organ
celny pobiera op∏at´ prolongacyjnà od odroczonej
kwoty nale˝noÊci. Stawka op∏aty prolongacyjnej wyno-
si 50% stawki odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatko-
wych w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach odr´b-
nych. Op∏at´ prolongacyjnà pobiera si´ za okres od
dnia nast´pujàcego po up∏ywie terminu p∏atnoÊci,
o którym mowa w art. 231 § 1 pkt 1, do chwili sp∏aty od-
roczonej kwoty. W innych wypadkach op∏at´ prolonga-
cyjnà pobiera si´ od dnia odroczenia p∏atnoÊci do
chwili jej sp∏aty.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych145) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór wniosku o odroczenie p∏atnoÊci oraz doku-
menty, które nale˝y do niego do∏àczyç,

2) szczegó∏owe warunki i tryb post´powania przy od-
raczaniu p∏atnoÊci nale˝noÊci.

Art. 234.169) Zgod´ na odroczenie p∏atnoÊci mogà
otrzymaç osoby, które spe∏niajà wymogi okreÊlone
w art. 197 § 2a pkt 1—4.

Art. 235. Organ celny mo˝e odroczyç p∏atnoÊç na-
le˝noÊci:

1) oddzielnie dla ka˝dej kwoty nale˝noÊci zarejestro-
wanej na warunkach okreÊlonych w art. 227 § 1 lub
w art. 229,

2) ∏àcznie dla wszystkich zarejestrowanych nale˝noÊci
na warunkach okreÊlonych w art. 227 § 1, w okre-
sie wyznaczonym przez organ celny, nie d∏u˝szym
ni˝ 31 dni,

3) ∏àcznie dla wszystkich nale˝noÊci, które podlegajà
jednemu zarejestrowaniu, zgodnie z art. 227 § 2.

Art. 236. § 1. Termin odroczenia p∏atnoÊci wynosi
30 dni.

§ 2. Termin, o którym mowa w § 1, oblicza si´ w na-
st´pujàcy sposób:

1) je˝eli odroczenie p∏atnoÊci dokonywane jest zgod-
nie z art. 235 pkt 1, termin ten liczy si´ od dnia na-

——————
164) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 64 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
165) W tym brzmieniu obowiàzuje do czasu wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w przypisie 166.
166) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 65 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1, która w tej cz´Êci wejdzie w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r., zgodnie z art. 6 tej ustawy.

——————
167) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
168) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
169) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 67 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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st´pujàcego po dniu, w którym kwota nale˝noÊci
zosta∏a zarejestrowana przez organ celny; w wy-
padku zastosowania art. 228 termin 30 dni zostaje
skrócony o liczb´ dni odpowiadajàcà okresowi
przekraczajàcemu 7 dni przeznaczonych na zareje-
strowanie kwoty nale˝noÊci,

2) je˝eli odroczenie p∏atnoÊci dokonywane jest zgod-
nie z art. 235 pkt 2, termin ten liczy si´ od dnia na-
st´pujàcego po dniu, w którym up∏ywa okres rozli-
czeniowy przyjmowania zg∏oszeƒ celnych; zostaje
on skrócony o liczb´ dni odpowiadajàcà po∏owie
liczby dni obejmujàcych okres rozliczeniowy,

3) je˝eli odroczenie p∏atnoÊci dokonywane jest zgod-
nie z art. 235 pkt 3, termin ten liczy si´ od dnia na-
st´pujàcego po dniu, w którym up∏ywa okres, pod-
czas którego towary by∏y zwalniane; zostaje on
skrócony o liczb´ dni odpowiadajàcà po∏owie licz-
by dni tego okresu.

§ 3. Je˝eli liczba dni okreÊlonych w § 2 pkt 2 i pkt 3
jest nieparzysta, to liczba dni, którà nale˝y odjàç od
30 dni, jest równa po∏owie liczby parzystej, mniejszej
o jeden od tej liczby nieparzystej.

Art. 237. § 1. Organ celny mo˝e udzieliç d∏u˝nikowi
u∏atwieƒ p∏atniczych innych ni˝ odroczenie p∏atnoÊci.

§ 2. Udzielenie u∏atwieƒ, o których mowa w § 1:

1) uzale˝nione jest od z∏o˝enia zabezpieczenia; jed-
nak˝e, gdy z∏o˝enie zabezpieczenia mog∏oby spo-
wodowaç, ze wzgl´du na sytuacj´ d∏u˝nika, powa˝-
ne trudnoÊci natury gospodarczej lub spo∏ecznej,
mo˝na odstàpiç od wymogu jego z∏o˝enia,

2) uprawnia do poboru odsetek od kwot nale˝noÊci;
je˝eli sp∏ata odsetek mo˝e spowodowaç, ze wzgl´-
du na sytuacj´ d∏u˝nika, powa˝ne trudnoÊci natury
gospodarczej lub spo∏ecznej, organ celny mo˝e od-
stàpiç od ˝àdania ich sp∏aty.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych145) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we warunki i tryb udzielania u∏atwieƒ p∏atniczych,
o których mowa w § 1.

Art. 238. Niezale˝nie od tego, jakiego rodzaju u∏a-
twienie p∏atnicze jest udzielone d∏u˝nikowi, mo˝e on
sp∏aciç ca∏oÊç lub cz´Êç kwoty d∏ugu przed up∏ywem
wyznaczonego terminu.

Art. 239. Ka˝da kwota nale˝noÊci mo˝e zostaç
w imieniu d∏u˝nika, za jego zgodà, sp∏acona przez oso-
b´ trzecià.

Art. 240. § 1. Je˝eli nie zosta∏o z∏o˝one zabezpiecze-
nie albo gdyby kwota z∏o˝onego zabezpieczenia nie po-
kry∏a d∏ugu celnego, kwota nale˝noÊci mo˝e byç zabez-
pieczona na majàtku d∏u˝nika przed terminem p∏atno-
Êci, je˝eli zachodzi uzasadniona obawa, ˝e nie zostanie
ona uiszczona.

§ 2. Zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, mo˝na
dokonaç równie˝ przed zarejestrowaniem kwoty nale˝-
noÊci, je˝eli zachodzi uzasadniona obawa uchylania si´
d∏u˝nika od uiszczenia tych nale˝noÊci.

§ 3. Je˝eli zabezpieczenie, o którym mowa w § 1,
nast´puje przed zarejestrowaniem kwoty nale˝noÊci,
organ celny okreÊla w decyzji o zabezpieczeniu przybli-
˝onà kwot´ w oparciu o dane dotyczàce podstawy
ustalenia wysokoÊci tej kwoty.

Art. 241. § 1. Je˝eli nie zosta∏o z∏o˝one zabezpiecze-
nie albo gdyby kwota z∏o˝onego zabezpieczenia nie po-
kry∏a d∏ugu celnego, towar, na którym cià˝à nale˝noÊci,
mo˝e byç przez organ celny zatrzymany lub zaj´ty
w celu zabezpieczenia kwoty nale˝noÊci, do czasu ich
uiszczenia. Zatrzymanie lub zaj´cie takiego towaru mo-
˝e byç dokonane bez wzgl´du na prawa osób trzecich
i z pierwszeƒstwem przed wszystkimi obcià˝eniami
i przywilejami.

§ 2. Je˝eli nie zostanie uiszczona kwota nale˝noÊci
za towar, o którym mowa w § 1, mo˝e on zostaç sprze-
dany przez organ celny w celu pokrycia cià˝àcej na nim
kwoty nale˝noÊci.

§ 3. Z kwoty uzyskanej ze sprzeda˝y pokrywa si´,
w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) koszty sprzeda˝y,
2) koszty przewozu, prze∏adunku i sk∏adowania — po-

niesione przez Skarb Paƒstwa,
3) kwot´ nale˝noÊci, 
4) nale˝noÊci obcià˝ajàce towar na podstawie przepi-

sów odr´bnych.

§ 4. Nadwy˝k´ pozosta∏à po pokryciu kosztów i na-
le˝noÊci, o których mowa w § 3, zwraca si´ osobie
uprawnionej. Nadwy˝ka przechodzi na rzecz Skarbu
Paƒstwa, je˝eli osoba uprawniona nie zg∏osi si´ po jej
odbiór w ciàgu 12 miesi´cy od dnia jej zawiadomienia
lub od dnia, kiedy stwierdzono brak mo˝liwoÊci dor´-
czenia zawiadomienia.

Art. 242. § 1. Je˝eli kwota nale˝noÊci nie zosta∏a
uiszczona w terminie, organ celny pokrywa jà ze z∏o˝o-
nego zabezpieczenia.

§ 2. Od kwot nale˝noÊci nieuiszczonych w terminie
pobiera si´ odsetki wed∏ug zasad i w wysokoÊci okre-
Êlonej w odr´bnych przepisach dotyczàcych pobiera-
nia odsetek za zw∏ok´ od nale˝noÊci podatkowych.

§ 3. W wypadkach powstania d∏ugu celnego, o któ-
rych mowa w art. 210—213 oraz art. 218 i art. 219, po-
biera si´ odsetki liczone od dnia powstania d∏ugu, we-
d∏ug zasad i wysokoÊci okreÊlonych w przepisach do-
tyczàcych pobierania odsetek za zw∏ok´ od nale˝noÊci
podatkowych.

§ 4. Kwot nale˝noÊci mo˝na dochodziç w ciàgu
5 lat, liczàc od dnia, w którym zosta∏y zarejestrowane.

§ 5. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa
w § 4, przerywa:
1) wszcz´cie egzekucji,
2)170) wszcz´cie post´powania karnego, post´powa-

nia w sprawie o przest´pstwo skarbowe lub wykro-
——————
170) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 68 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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czenie skarbowe lub post´powania przed sàdem
administracyjnym.

§ 6. Po ka˝dym przerwaniu przedawnienie biegnie
na nowo, poczàwszy od dnia:

1) wniesienia wp∏aty,

2) Êciàgni´cia ostatniej wp∏aty w trybie egzekucji ad-
ministracyjnej lub stwierdzenia przez organ egze-
kucyjny, ˝e egzekucja sta∏a si´ bezskuteczna,

3)171) uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu wydane-
go w post´powaniu w sprawie o przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbowe, albo wyroku
lub postanowienia sàdu administracyjnego.

§ 7. Przedawnienie uwzgl´dnia si´ z urz´du.

Art. 2421.172) Je˝eli w odniesieniu do danego towa-
ru wydana zosta∏a decyzja stwierdzajàca powstanie
d∏ugu celnego na podstawie art. 210—214 i nale˝noÊci
celne przywozowe zosta∏y uiszczone, towar ten uwa˝a
si´ za krajowy bez obowiàzku zg∏oszenia do procedury
dopuszczenia do obrotu, pod warunkiem spe∏nienia
wszystkich wymogów przewidzianych w przepisach
odr´bnych.

Art. 243. W post´powaniu przed organami celnymi
stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji, je˝eli przepisy niniejszej ustawy nie
stanowià inaczej.

DZIA¸ IV

WygaÊni´cie d∏ugu celnego

Art. 244. D∏ug celny wygasa:

1) przez uiszczenie kwoty nale˝noÊci, 

2) przez umorzenie kwoty nale˝noÊci,

3) przez przedawnienie,

4) je˝eli wobec towarów zg∏oszonych do procedury
celnej, która okreÊla obowiàzek uiszczenia kwoty
nale˝noÊci: 
a) zg∏oszenie celne zosta∏o uniewa˝nione zgodnie

z art. 68,
b)173) towary, przed ich zwolnieniem, zosta∏y zaj´te

i orzeczono ich przepadek, zniszczono je na po-
lecenie organu celnego lub zgodnie z art. 186,
sta∏y si´ przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skar-
bu Paƒstwa, zosta∏y zniszczone lub zosta∏y osta-
tecznie utracone ze wzgl´du na ich charakter,
wypadek losowy lub dzia∏anie si∏y wy˝szej,

5) w wypadkach, o których mowa w art. 210, je˝eli to-
wary, wobec których powsta∏ d∏ug celny, zosta∏y
zaj´te przy nielegalnym wprowadzaniu i równocze-
Ênie lub w póêniejszym terminie orzeczono ich
przepadek.

Art. 245. D∏ug celny, o którym mowa w art. 224, wy-
gasa równie˝ w wypadku uniewa˝nienia dokumentów
wymaganych do uzyskania preferencji taryfowych
okreÊlonych w tym przepisie.

DZIA¸ V

Zwrot i umorzenie nale˝noÊci celnych

Art. 246. § 1. Nale˝noÊci celne sà umarzane, je˝eli
w chwili zarejestrowania kwota nale˝noÊci nie wynika-
∏a z obowiàzujàcych przepisów lub gdy kwota ta zosta-
∏a zarejestrowana niezgodnie z art. 229 § 3.

§ 2. Nale˝noÊci celne sà zwracane, je˝eli w chwili
uiszczenia kwota tych nale˝noÊci nie wynika∏a z obo-
wiàzujàcych przepisów lub gdy kwota ta zosta∏a zare-
jestrowana niezgodnie z art. 229 § 3. 

§ 3. Nale˝noÊci celne nie podlegajà zwrotowi ani
umorzeniu, je˝eli okolicznoÊci, które doprowadzi∏y do
zap∏acenia lub zarejestrowania kwoty niewynikajàcej
z obowiàzujàcych przepisów, sà wynikiem Êwiadome-
go dzia∏ania osoby zainteresowanej.

§ 4. Nale˝noÊci celne sà zwracane lub umarzane na
wniosek d∏u˝nika z∏o˝ony przed up∏ywem 3 lat, liczàc
od dnia jego powiadomienia o tych nale˝noÊciach.
Wniosek nale˝y z∏o˝yç we w∏aÊciwym urz´dzie celnym.

§ 5. Organ celny dokona zwrotu lub umorzenia
z urz´du, gdy stwierdzi przed up∏ywem 3 lat od powia-
domienia d∏u˝nika, ˝e zachodzà okolicznoÊci uzasad-
niajàce zwrot lub umorzenie.

Art. 247. C∏o podlega zwrotowi, je˝eli po jego uisz-
czeniu na wniosek osoby zainteresowanej uniewa˝nio-
no zg∏oszenie celne.

Art. 248. § 1. Zwrot lub umorzenie c∏a mo˝e nastà-
piç równie˝ po ustaleniu, ˝e zarejestrowana kwota c∏a
dotyczy towarów obj´tych procedurà celnà i nieprzyj´-
tych przez osob´ wprowadzajàcà, ze wzgl´du na to, i˝
w chwili, o której mowa w art. 69, towary by∏y wadliwe
lub niezgodne z warunkami kontraktu, w wyniku które-
go dokonano przywozu tych towarów. Nie uznaje si´ za
towary wadliwe towarów uszkodzonych po ich zwol-
nieniu.

§ 2. Zwrot lub umorzenie c∏a, o którym mowa w § 1,
jest dopuszczalne, gdy: 

1) towary nie zosta∏y u˝yte, chyba ̋ e wst´pne ich u˝y-
cie okaza∏o si´ konieczne do stwierdzenia ich wa-
dliwoÊci lub niezgodnoÊci z warunkami kontraktu,
oraz

2) towary zosta∏y wywiezione poza polski obszar cel-
ny.

§ 3. Na wniosek osoby zainteresowanej organ cel-
ny mo˝e zezwoliç na zniszczenie towarów, obj´cie ich
w celu powrotnego wywozu procedurà tranzytu, obj´-
cie procedurà sk∏adu celnego lub umieszczenie ich
w wolnym obszarze celnym, zamiast ich wywozu.
W celu otrzymania jednego z przewidzianych wy˝ej
przeznaczeƒ celnych towary sà uwa˝ane za towary nie-
krajowe.

——————
171) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
172) Dodany przez art. 1 pkt 69 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
173) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 70 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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§ 4. C∏o nie jest zwracane lub umarzane w odniesie-
niu do towarów, które przed ich zg∏oszeniem o dopusz-
czenie ich do obrotu zosta∏y obj´te procedurà odprawy
czasowej w celu przeprowadzenia prób, chyba ˝e wy-
kazano, i˝ fakt ich wadliwoÊci lub niezgodnoÊci z wa-
runkami kontraktu nie móg∏ zostaç ujawniony podczas
tych prób. 

§ 5. C∏o jest zwracane lub umarzane, w wypadkach
okreÊlonych w § 1, na pisemny wniosek d∏u˝nika z∏o˝o-
ny przed up∏ywem 1 roku, liczàc od dnia powiadomie-
nia d∏u˝nika o tym cle.

Art. 249. Nie podlegajà zwrotowi odsetki, które zo-
sta∏y pobrane z tytu∏u nieterminowego uiszczenia na-
le˝noÊci celnych, chyba ˝e niew∏aÊciwe ustalenie kwo-
ty nale˝noÊci by∏o wynikiem b∏´du organu celnego,
a d∏u˝nik w ˝aden sposób nie przyczyni∏ si´ do powsta-
nia tego b∏´du.

Art. 250. § 1. Kwota nale˝noÊci celnych podlegajà-
cych zwrotowi zaliczana jest z urz´du na zaleg∏e lub
bie˝àce zad∏u˝enie z tytu∏u innych nale˝noÊci celnych.

§ 2. W razie braku zad∏u˝enia, o którym mowa
w § 1, nale˝noÊci celne podlegajà zwrotowi w terminie
30 dni, liczàc od dnia wydania decyzji orzekajàcej ich
zwrot.

§ 3. Od zwracanych nale˝noÊci celnych przywozo-
wych lub wywozowych nie p∏aci si´ odsetek, chyba ˝e
niew∏aÊciwe ustalenie kwoty nale˝noÊci by∏o wyni-
kiem b∏´du organu celnego, a d∏u˝nik w ˝aden sposób
nie przyczyni∏ si´ do powstania tego b∏´du. W takim
wypadku odsetki oblicza si´ od dnia uiszczenia nale˝-
noÊci podlegajàcych zwrotowi.

§ 4. Od nale˝noÊci niezwróconych w terminie okre-
Êlonym w § 2 p∏aci si´ odsetki liczone od daty wydania
decyzji orzekajàcej ich zwrot.

§ 5. Odsetki, o których mowa w § 3 i 4, oblicza si´
wed∏ug zasad i w wysokoÊci okreÊlonych w przepisach
dotyczàcych pobierania odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏o-
Êci podatkowych.

Art. 251. Je˝eli umorzone lub zwrócone nale˝noÊci
celne stajà si´ ponownie nale˝ne, odsetki wyp∏acone
przez organ celny zgodnie z art. 250 § 3—5 podlegajà
zwrotowi.

Art. 252. § 1. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, inne wypadki, w których nale˝no-
Êci celne przywozowe lub wywozowe sà zwracane lub
umarzane, oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu lub
umorzenia.

§ 2.174) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia nale˝no-
Êci celnych oraz dokumenty, które nale˝y do niego do-
∏àczyç.

TYTU¸ VIII

PRZEDSTAWICIELSTWO W SPRAWACH 
CELNYCH

DZIA¸ I

Przedstawicielstwo

Art. 253. § 1. Przedstawicielstwo mo˝e byç:

1) bezpoÊrednie — je˝eli przedstawiciel dzia∏a w imie-
niu i na rzecz innej osoby,

2) poÊrednie — je˝eli przedstawiciel dzia∏a we w∏a-
snym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

§ 2. Je˝eli post´powanie przed dyrektorem urz´du
celnego dotyczy towaru, którego rodzaj lub iloÊç wska-
zuje na przeznaczenie do dzia∏alnoÊci gospodarczej, to:

1)175) przedstawicielem bezpoÊrednim osoby mo˝e
byç wy∏àcznie pracownik tej osoby, agencja celna,
adwokat lub radca prawny,

2) przedstawicielem poÊrednim osoby mo˝e byç wy-
∏àcznie agencja celna.

§ 3. W wypadkach innych ni˝ te, o których mowa
w § 2, przedstawicielem osoby mo˝e byç:

1) agencja celna jako przedstawiciel bezpoÊredni lub
poÊredni,

2) osoba fizyczna posiadajàca pe∏nà zdolnoÊç do czyn-
noÊci prawnych jako przedstawiciel bezpoÊredni.

Art. 254. § 1.176) Organ celny mo˝e za˝àdaç od przed-
stawiciela przedstawienia pisemnego upowa˝nienia,
okreÊlajàcego rodzaj udzielonego przedstawicielstwa
oraz zakres czynnoÊci, do których jest upowa˝niony.

§ 2.177) Przedstawiciel do∏àcza do akt orygina∏ lub
urz´dowo poÊwiadczony odpis upowa˝nienia. Adwo-
kat lub radca prawny mo˝e sam uwierzytelniç odpis
udzielonego mu upowa˝nienia. Osoba prowadzàca
agencj´ celnà mo˝e uwierzytelniç odpis upowa˝nienia
udzielonego agencji celnej.

§ 3. Przedstawicielem osoby fizycznej, w wypad-
kach gdy rodzaj lub iloÊç towaru nie wskazujà na prze-
znaczenie do dzia∏alnoÊci gospodarczej, mo˝e byç cz∏o-
nek najbli˝szej rodziny tej osoby, który z∏o˝y wiarygod-
ne oÊwiadczenie o istnieniu upowa˝nienia do dzia∏ania
w jej imieniu.

§ 4. CzynnoÊci dokonane przez przedstawiciela
w granicach upowa˝nienia pociàgajà za sobà skutki bez-
poÊrednio dla osoby, która ustanowi∏a przedstawiciela.

§ 5. Przedstawicielem mo˝e byç jedynie osoba kra-
jowa, z wy∏àczeniem osób, o których mowa w art. 3 § 1
pkt 11 lit. c).

——————
174) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.

——————
175) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 71 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
176) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 72 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
177) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 72 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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§ 6. Agencja celna mo˝e udzieliç dalszego upowa˝-
nienia innej agencji celnej do wykonania okreÊlonych
czynnoÊci za zgodà osoby udzielajàcej upowa˝nienia.

Art. 255. Osob´, która dokonuje czynnoÊci bez upo-
wa˝nienia do dzia∏ania w imieniu lub na rzecz innej
osoby, albo osob´, która dokonuje czynnoÊci w imie-
niu lub na rzecz innej osoby bez upowa˝nienia do jej
reprezentowania, uwa˝a si´ za dzia∏ajàcà we w∏asnym
imieniu i na swojà rzecz.

DZIA¸ II

Agencja celna

Art. 256. § 1. Agencja celna mo˝e dokonywaç przed
organami celnymi wszelkich czynnoÊci przewidzianych
w przepisach prawa celnego, w szczególnoÊci:
1) badaç towary i pobieraç ich próbki przed dokona-

niem zg∏oszenia celnego,
2) przygotowywaç niezb´dne dokumenty i dokony-

waç zg∏oszenia celnego,
3) uiszczaç nale˝noÊci celne przywozowe lub celne

wywozowe oraz inne op∏aty,
4) podejmowaç towary po ich zwolnieniu,
5) sk∏adaç zabezpieczenie kwoty wynikajàcej z d∏ugu

celnego,
6) wnosiç odwo∏ania i inne wnioski podlegajàce roz-

patrzeniu przez organy celne.

§ 2.178) CzynnoÊci przed organami celnymi w imie-
niu agencji celnej mogà dokonywaç:
1) upowa˝niony pracownik agencji celnej lub
2) osoba fizyczna prowadzàca agencj´ celnà
— wpisani na list´ agentów celnych.

Art. 257. § 1. Na list´ agentów celnych wpisuje si´
osob´ fizycznà, je˝eli spe∏nia nast´pujàce warunki:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych,
4) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏cenie,
5)179) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za

przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci dokumen-
tów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi i papierami war-
toÊciowymi, przest´pstwo gospodarcze lub za
przest´pstwo skarbowe,

6) swoim post´powaniem daje r´kojmi´ prawid∏owe-
go wykonywania czynnoÊci agenta celnego,

7) z∏o˝y∏a z wynikiem pozytywnym egzamin na agen-
ta celnego przed komisjà egzaminacyjnà, powo∏y-
wanà przez Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏,

8) wystàpi∏a z wnioskiem o wpis na list´ agentów cel-
nych, nie póêniej ni˝ w okresie 2 lat od spe∏nienia
warunku okreÊlonego w pkt 7.

§ 2. List´ agentów celnych prowadzi Prezes G∏ów-
nego Urz´du Ce∏.

§ 2a.180) Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ og∏asza list´
agentów celnych w Dzienniku Urz´dowym Minister-
stwa Finansów.

§ 3. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ skreÊla z listy
agentów celnych osob´ w wypadku:

1) gdy zosta∏ naruszony jeden z warunków, o których
mowa w § 1,

2) niewykonywania czynnoÊci agenta celnego przez
okres co najmniej dwóch lat,

3) jej Êmierci.

§ 4. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ mo˝e zawiesiç
dzia∏alnoÊç agenta celnego na czas toczàcego si´ prze-
ciwko osobie agenta post´powania karnego o prze-
st´pstwo wymienione w § 1 pkt 5.

Art. 258. § 1.181) Osoba prowadzàca agencj´ celnà
ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç majàtkowà wobec or-
ganów celnych za pokrycie kwot d∏ugów celnych lub
innych op∏at, jakie powsta∏y na skutek nieprawid∏owe-
go lub nieterminowego dokonania albo niewykonania
czynnoÊci, do których zosta∏a upowa˝niona agencja
celna.

§ 2. W wypadku udzielenia dalszego upowa˝nienia,
o którym mowa w art. 254 § 6, odpowiedzialnoÊç ma-
jàtkowà, o której mowa w § 1, ponoszà solidarnie agen-
cje celne upowa˝nione do dzia∏ania.

§ 3.181) Osoba prowadzàca agencj´ celnà jest zobo-
wiàzana do z∏o˝enia kaucji gwarancyjnej w formie,
o której mowa w art. 199 § 1 pkt 1 lub pkt 2, na zabez-
pieczenie pokrycia roszczeƒ organów celnych z tytu∏u
odpowiedzialnoÊci, o której mowa w § 1. Kaucja gwa-
rancyjna mo˝e stanowiç cz´Êç zabezpieczenia general-
nego w wypadkach, o których mowa w art. 197 § 3.

§ 4.182) W wypadku niez∏o˝enia kaucji, o której mo-
wa w § 3, agencja celna nie mo˝e dokonywaç przed or-
ganami celnymi ˝adnych czynnoÊci przewidzianych
w przepisach prawa celnego.

Art. 259.183) Dzia∏alnoÊç w formie agencji celnej
mo˝e prowadziç osoba krajowa w rozumieniu art. 3 § 1
pkt 11 lit. a) i lit. b), która nie prowadzi innej dzia∏alno-
Êci gospodarczej poza dzia∏alnoÊcià przewozowà, spe-
dycyjnà lub polegajàcà na prowadzeniu publicznego
sk∏adu celnego, chyba ˝e przepis szczególny stanowi
inaczej.

Art. 260. (skreÊlony).184)

——————
178) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
179) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 74 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

——————
180) Dodany przez art. 1 pkt 74 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
181) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 75 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
182) Dodany przez art. 1 pkt 75 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
183) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 76 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
184) Przez art. 1 pkt 77 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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Art. 261. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych145) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) (skreÊlony),185)

2) tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego
osób ubiegajàcych si´ o uprawnienie do wykony-
wania czynnoÊci agenta celnego oraz sposób po-
wo∏ywania komisji egzaminacyjnej, kwalifikacje
cz∏onków komisji, zakres i sposób przeprowadza-
nia egzaminu, a tak˝e wysokoÊç op∏at egzamina-
cyjnych przeznaczonych na pokrycie dzia∏alnoÊci
i wynagrodzenia jej cz∏onków,

3) sposób prowadzenia i tryb dokonywania wpisu na
list´ agentów celnych,

4) tryb przyjmowania oraz wysokoÊç kaucji gwaran-
cyjnej, o której mowa w art. 258 § 3,

5) sposób prowadzenia ewidencji i rejestracji doku-
mentów podlegajàcych kontroli celnej,

6)186) inne rodzaje dzia∏alnoÊci, które mo˝e wykony-
waç osoba prowadzàca agencj´ celnà.

TYTU¸ IX

POST¢POWANIE W SPRAWACH CELNYCH

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 262.187) Do post´powania w sprawach celnych
stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u IV ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92,
poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216,
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16,
poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475), z uwzgl´dnie-
niem zmian wynikajàcych z przepisów prawa celnego.

Art. 263. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych145) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊci-
woÊç rzeczowà i miejscowà organów celnych.

Art. 264. § 1. Je˝eli przepisy odr´bne nie stanowià
inaczej, osoba prawna, która powsta∏a w wyniku:

1) przekszta∏cenia innej osoby prawnej,

2) po∏àczenia osób prawnych,

— jest nast´pcà prawnym przewidzianych przepisami
prawa celnego praw i obowiàzków przekszta∏conej
osoby prawnej albo ka˝dej z ∏àczàcych si´ osób praw-
nych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do jedno-
stek organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci praw-
nej.

Art. 265. § 1.188) Organ celny wszczyna post´powa-
nie z urz´du w celu rozstrzygni´cia w drodze decyzji
w sprawie sytuacji prawnej towaru przywo˝onego na
polski obszar celny lub z niego wywo˝onego przez nie-
znanà osob´, bez koniecznoÊci ustanawiania dla niej
kuratora lub przedstawiciela.

§ 2.189) W wypadku, o którym mowa w § 1, decyzja
wydawana jest w sprawie bez oznaczania strony.

Art. 2651.190) § 1. Decyzja ostateczna, na mocy któ-
rej strona naby∏a prawo, mo˝e byç na jej wniosek lub
za jej zgodà uchylona lub zmieniona przez organ celny,
który jà wyda∏, je˝eli przepisy szczególne nie sprzeci-
wiajà si´ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przema-
wia za tym interes publiczny lub wa˝ny interes strony.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, organ cel-
ny wydaje decyzj´ w sprawie uchylenia lub zmiany do-
tychczasowej decyzji.

Art. 2652.190) Je˝eli up∏yn´∏y 3 lata od dnia powsta-
nia d∏ugu celnego, organ celny:

1) nie wszczyna  bàdê odmawia wszcz´cia post´powa-
nia w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji,

2) nie wznawia post´powania.

Art. 266. § 1.191) Organ celny mo˝e po∏àczyç toczà-
ce si´ przed nim oddzielne sprawy, w celu ich ∏àczne-
go rozpoznania lub tak˝e rozstrzygni´cia, je˝eli dotyczà
tej samej osoby i sà ze sobà w zwiàzku.

§ 2.192) W wypadku, o którym mowa w § 1, organ
celny wydaje postanowienie o po∏àczeniu spraw. Na
postanowienie to nie przys∏uguje za˝alenie.

Art. 267.193) Pisma skierowane do osób nieznanych
z miejsca pobytu lub adresu oraz decyzj´, o której mo-
wa w art. 265, wywiesza si´ na okres 14 dni w urz´dzie
celnym, w którym prowadzone jest post´powanie. Pi-
smo oraz decyzj´ uwa˝a si´ za dor´czone po up∏ywie
tego terminu.

Art. 268.194) § 1. Osoby zamieszka∏e lub przebywa-
jàce za granicà, niemajàce adresu w Polsce, je˝eli nie
ustanowi∏y pe∏nomocnika w Polsce, majà obowiàzek
wskazania w Polsce pe∏nomocnika do dor´czeƒ, przy
pierwszej czynnoÊci dokonanej przed organem cel-
nym. Ustanowienie pe∏nomocnika lub wskazanie pe∏-
nomocnika do dor´czeƒ jest skuteczne tak˝e w post´-
powaniu, o którym mowa w art. 2742.

——————
185) Przez art. 1 pkt 78 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1. 
186) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 78 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
187) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 12

grudnia 1997 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny (Dz. U.
Nr 160, poz. 1084), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r.

——————
188) Oznaczenie § 1 wprowadzone przez art. 1 pkt 79 lit. a)

ustawy, o której mowa w przypisie 1.
189) Dodany przez art. 1 pkt 79 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
190) Dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 7.
191) Oznaczenie § 1 wprowadzone przez art. 1 pkt 80 lit. a)

ustawy, o której mowa w przypisie 1.
192) Dodany przez art. 1 pkt 80 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
193) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 81 lit. a) i b)

ustawy, o której mowa w przypisie 1.
194) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w przypisie 55.
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§ 2. W razie zaniedbania obowiàzku, o którym mo-
wa w § 1, stosuje si´ odpowiednio art. 267.

§ 3. W wypadku zatrzymania towaru organ celny
poucza osob´, której towar zatrzymano, o obowiàzku
wskazania w Polsce pe∏nomocnika do dor´czeƒ oraz
o skutkach niedope∏nienia tego obowiàzku, co potwier-
dza si´ pisemnym protoko∏em.

Art. 269. Organ celny wszczyna post´powanie
z urz´du w sprawach dotyczàcych towaru przywo˝one-
go na polski obszar celny lub wywo˝onego z polskiego
obszaru celnego w obrocie pocztowym.

Art. 270. § 1. Organ celny mo˝e przyjàç jako dowód
w post´powaniu dokumenty sporzàdzone przez orga-
ny celne paƒstwa obcego lub inne uprawnione pod-
mioty paƒstwa obcego.

§ 2. Organ celny mo˝e ˝àdaç od stron post´powa-
nia:

1) urz´dowego t∏umaczenia na j´zyk polski dokumen-
tów sporzàdzonych w j´zyku obcym,

2) przed∏o˝enia dokumentów zagranicznych zalegali-
zowanych przez w∏aÊciwe organy polskie dzia∏ajà-
ce w kraju albo polskie przedstawicielstwa dyplo-
matyczne lub urz´dy konsularne.

Art. 271. Organ celny mo˝e na wniosek strony
wstrzymaç wykonanie decyzji w sprawie d∏ugu celne-
go, od której wniesiono odwo∏anie, po z∏o˝eniu przez
stron´ zabezpieczenia okreÊlonego przez ten organ.

Art. 272.195) Organ celny nie podejmuje czynnoÊci
post´powania, je˝eli strona, która z mocy przepisów
prawa ma obowiàzek wp∏acenia z góry nale˝noÊci tytu-
∏em op∏at lub kosztów post´powania, tego obowiàzku
mimo pisemnego wezwania nie dope∏ni w terminie 7
dni od dnia dor´czenia wezwania.

Art. 273.196) Prowadzenie post´powania karnego
skarbowego lub post´powania karnego nie stanowi
przeszkody do prowadzenia post´powania na podsta-
wie przepisów niniejszej ustawy, chyba ˝e przepis
szczególny stanowi inaczej.

Art. 274. Skarga do sàdu administracyjnego
w sprawie dotyczàcej zg∏oszenia celnego mo˝e zostaç
wniesiona dopiero po wyczerpaniu toku instancji w po-
st´powaniu przed organami celnymi.

Art. 2741.197) § 1. W wypadkach, o których mowa
w art. 38, art. 53 § 1, art. 59 § 2 pkt 1 i art. 77 § 1, sprze-
da˝ towaru nast´puje w trybie i na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.

§ 2. Sprzeda˝ towaru, z zastrze˝eniem § 3, jest rów-
noznaczna z dopuszczeniem towaru do obrotu, chyba

˝e towar zosta∏ sprzedany pod warunkiem dokonania
powrotnego wywozu. 

§ 3. Je˝eli sprzeda˝ jest dokonywana pod warun-
kiem nadania przeznaczenia celnego okreÊlonego
przez organ celny, to obowiàzki zwiàzane z nadaniem
przeznaczenia celnego, wynikajàce z przepisów prawa
celnego, powstajà z chwilà wydania towarów nabyw-
cy.

Art. 2742.197) Do post´powania w sprawie przepad-
ku towaru stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania
cywilnego.

DZIA¸ II

Op∏aty w sprawach celnych

Art. 275. § 1.198) Organ celny pobiera op∏at´ za wy-
danie pozwolenia, chyba ˝e przepis szczególny stano-
wi inaczej.

§ 2. Organ celny pobiera op∏at´ za przechowanie
towarów w depozycie lub w magazynie celnym prowa-
dzonym przez organ celny.

§ 3. Organ celny pobiera op∏aty manipulacyjne za:

1) wykonywanie czynnoÊci kontroli celnej,

2) (skreÊlony),199)

3) potwierdzenie pochodzenia lub statusu celnego to-
waru,

4) zatwierdzenie wspó∏czynnika produktywnoÊci lub
okreÊlenie sposobu jego obliczenia,

5) uniewa˝nienie zg∏oszenia celnego,

6) obj´cie towaru procedurà tranzytu,

7) czynnoÊci podejmowane w celu pokrycia z zabez-
pieczenia kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego,

8) wpis na list´ agentów celnych,

9)200) rozpatrzenie wniosku dotyczàcego ochrony w∏a-
snoÊci intelektualnej.

§ 4. Organ celny pobiera op∏aty manipulacyjne do-
datkowe za czynnoÊci podejmowane w wyniku:

1)201) naruszenia przez osob´ terminu do dokonania
czynnoÊci lub dostarczenia dokumentów niezb´d-
nych do nadania przeznaczenia celnego towaru,

2) usuni´cia towaru spod dozoru celnego,

3) naruszenia przez osob´ warunków lub terminów
ustalonych przy obj´ciu towaru procedurà zawie-
szajàcà lub gospodarczà procedurà celnà,

4) naruszenia warunków zwolnienia towaru od nale˝-
noÊci celnych przywozowych lub wywozowych,

——————
195) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 82 ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
196) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 83 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
197) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 55.

——————
198) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 84 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
199) Przez art. 1 pkt 84 lit. b) tiret pierwsze ustawy, o której mo-

wa w przypisie 1.
200) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 84 lit. b) tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
201) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 84 lit. c) tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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5)202) wykonywania na wniosek osoby zainteresowa-
nej czynnoÊci przewidzianych w przepisach prawa
celnego w miejscu innym ni˝ urzàd celny lub poza
czasem pracy urz´du celnego.

Art. 276. § 1. Z zastrze˝eniem § 2, op∏aty manipula-
cyjne dodatkowe powinny byç okreÊlone w kwocie od-
powiadajàcej podejmowanym czynnoÊciom i nie mo-
gà byç wymierzone w kwocie wy˝szej ni˝ 40% wartoÊci
celnej towaru.

§ 2. Je˝eli po przedstawieniu towaru organ celny
wyka˝e ró˝nic´ mi´dzy towarem przedstawionym
a ujawnionym w wyniku rewizji celnej, to od osoby,
o której mowa w art. 39, pobiera si´ op∏at´ manipula-
cyjnà dodatkowà w wysokoÊci wartoÊci towaru odpo-
wiadajàcej ró˝nicy.

§ 3.203) Ârodki finansowe z op∏at, o których mowa
w § 2 oraz w art. 275, przeznacza si´ na usprawnienie
funkcjonowania organów celnych oraz na premie dla
funkcjonariuszy celnych i pracowników podleg∏ych
Prezesowi G∏ównego Urz´du Ce∏, w szczególnoÊci dla
tych, którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio do wykrycia
przest´pstw lub wykroczeƒ celnych i dewizowych.

§ 4. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ okreÊli sposób
rozdysponowania Êrodków, o których mowa w § 3,
oraz zasady przyznawania premii.

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych145) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1)204) stawki op∏at za wydanie pozwolenia oraz wy-
padki, w których op∏at tych si´ nie pobiera,

2) stawki op∏at manipulacyjnych, manipulacyjnych
dodatkowych oraz op∏at za przechowywanie towa-
rów,

3) czynnoÊci kontroli celnej, za które pobierana jest
op∏ata manipulacyjna.

Art. 277. Op∏aty sà pobierane na zasadach i w try-
bie ustalonych dla nale˝noÊci celnych przywozowych
i wywozowych.

TYTU¸ IXa205)

KONTROLA CELNA

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 2771. W celu ustalenia zgodnoÊci z przepisami
prawa, przywozu towaru na polski obszar celny lub wy-
wozu z tego obszaru, organ celny mo˝e w szczególnoÊci:

1) kontrolowaç dokumenty i dane handlowe, w tym
tak˝e sporzàdzone z zastosowaniem technik elek-
tronicznego przetwarzania danych,

2) ustalaç to˝samoÊç osób,

3) dokonywaç ogl´dzin towarów,

4) kontrolowaç ksi´gowoÊç,

5) badaç towary i pobieraç ich próbki,

6) przeprowadzaç rewizj´ celnà,

7) zatrzymywaç i kontrolowaç Êrodki transportu,

8) przeszukiwaç osoby i pomieszczenia.

Art. 2772. § 1. Je˝eli nie mo˝na w inny sposób
stwierdziç, czy osoba przewozi towary nieprzedstawio-
ne lub niezg∏oszone, organ celny mo˝e przeszukaç t´
osob´.

§ 2. Przeszukanie nie powinno naruszaç godnoÊci
osobistej osoby przeszukiwanej oraz powinno byç
przeprowadzone przez osob´ tej samej p∏ci, w warun-
kach wykluczajàcych obecnoÊç osób postronnych.

§ 3. W wypadku uzasadnionego podejrzenia, ˝e
osoba ukrywa towary w swoim organizmie, mo˝na
skierowaç t´ osob´ na specjalistyczne badania lekar-
skie.

§ 4. Z przeprowadzonego przeszukania osoby spo-
rzàdza si´ protokó∏, a w wypadku wykonywania badaƒ,
o których mowa w § 3, na wniosek osoby, która zosta-
∏a poddana tym badaniom, organ celny wydaje za-
Êwiadczenie o terminie i miejscu ich przeprowadzania.

Art. 2773. § 1. CzynnoÊci kontroli celnej mogà byç
prowadzone w siedzibie kontrolowanego oraz w in-
nych miejscach zwiàzanych z prowadzonà przez niego
dzia∏alnoÊcià bàdê w miejscach, w których mogà si´
znajdowaç towary wprowadzone na polski obszar cel-
ny z zagranicy lub dokumenty dotyczàce tych towarów.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ w wypadku, gdy
kontrolowany prowadzi dzia∏alnoÊç bàdê przechowuje
towary lub dokumenty w lokalu mieszkalnym.

§ 3. Organ celny mo˝e wchodziç do lokalu miesz-
kalnego w wypadku uzasadnionego podejrzenia, ˝e
znajduje si´ w nim towar lub dokumenty dotyczàce to-
waru, którego rodzaj lub iloÊç wskazujà na przeznacze-
nie do dzia∏alnoÊci gospodarczej i który zosta∏ wprowa-
dzony na polski obszar celny z naruszeniem przepisów
prawa. Przepisy Kodeksu post´powania karnego
o przeszukaniu stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. Je˝eli kontrolowany posiada oddzia∏y lub za-
k∏ady na terenie w∏aÊciwoÊci innego organu celnego
ni˝ w∏aÊciwy dla siedziby kontrolowanego, do przepro-
wadzenia czynnoÊci kontroli celnej w tym oddziale lub
zak∏adzie upowa˝niony jest równie˝ organ celny w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na siedzib´ kontrolowanego.

Art. 2774. Osoba posiadajàca towary jest zobowià-
zana na jej koszt do wykonywania czynnoÊci umo˝li-
wiajàcych przeprowadzenie kontroli celnej, a w szcze-
gólnoÊci do roz∏adowania, okazania oraz za∏adowania
towaru po zakoƒczeniu czynnoÊci kontroli celnej.

——————
202) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 84 lit. c) tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
203) W brzmieniu ustalonym przez art. 86 pkt 1 ustawy z dnia

24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 wrzeÊnia 1999 r.

204) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 85 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

205) Tytu∏ IXa dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mo-
wa w przypisie 7.
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Art. 2775. Ka˝da osoba b´dàca w posiadaniu towa-
ru, Êrodka transportu lub osoba odpowiedzialna za wy-
konanie obowiàzków wynikajàcych z przepisów prawa
celnego zobowiàzana jest do niezw∏ocznego zawiado-
mienia organu celnego o stwierdzeniu naruszenia,
usuni´cia lub zniszczenia zamkni´ç celnych bez zgody
organu celnego.

Art. 2776. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
wykonywania czynnoÊci kontroli celnej, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem rodzajów procedur celnych oraz
kontrolowanych towarów.

DZIA¸ II

Kontrola celna towarów wprowadzanych na
polski obszar celny lub wyprowadzanych

z polskiego obszaru celnego

Art. 2777. Je˝eli organ celny stwierdzi, ˝e deklara-
cja skrócona obejmujàca przedstawione towary nie
spe∏nia wymogów okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 42 § 3, lub gdy wraz z przedsta-
wieniem towaru nie zosta∏a z∏o˝ona deklaracja skróco-
na albo dokumenty, które mogà byç wykorzystane
w charakterze tej deklaracji, a organ celny nie odstàpi∏
od wymogu z∏o˝enia deklaracji skróconej, towar sk∏a-
da si´ w magazynie celnym, w depozycie urz´du celne-
go lub w innym miejscu wskazanym przez organ celny.

Art. 2778. § 1. W wypadku podejmowania czynno-
Êci kontroli celnej dotyczàcych wprowadzanych na pol-
ski obszar celny lub wyprowadzanych z polskiego ob-
szaru celnego przesy∏ek pocztowych, organ celny mo-
˝e w szczególnoÊci kontrolowaç dokumenty pocztowe,
w tym wykazy i deklaracje, oraz sprawdzaç liczb´ przy-
wo˝onych lub wywo˝onych paczek z liczbà wskazanà
w wykazie zdawczym.

§ 2. Rewizj´ celnà przesy∏ek pocztowych i pobiera-
nie próbek towarów w nich przesy∏anych przeprowa-
dza si´ w obecnoÊci zg∏aszajàcego lub pracownika
urz´du pocztowego.

Art. 2779. W wypadku towarów wprowadzanych na
polski obszar celny lub wyprowadzanych z polskiego
obszaru celnego przez podró˝nych, organ celny mo˝e
w szczególnoÊci:

1) ustalaç to˝samoÊç osoby, w tym kontrolowaç doku-
menty uprawniajàce do przekraczania granicy paƒ-
stwowej,

2) przeprowadzaç rewizj´ celnà baga˝u,

3) przeprowadzaç granicznà kontrol´ dewizowà, na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach,

4) przeszukiwaç osoby.

Art. 27710. § 1. W celu ustalenia, czy towary zosta-
∏y wprowadzone na polski obszar celny lub wyprowa-
dzone z tego obszaru zgodnie z przepisami prawa cel-
nego, organ celny mo˝e zatrzymywaç Êrodki transpor-
tu i podejmowaç inne czynnoÊci kontroli celnej.

§ 2. Do zatrzymywania Êrodków transportu prze-
mieszczajàcych si´ po drodze, w celu podj´cia czynno-

Êci kontroli celnej, uprawnieni sà umundurowani funk-
cjonariusze celni. Przepisy prawa o ruchu drogowym
stosuje si´ odpowiednio.

§ 3. Zatrzymywanie Êrodków transportu, innych ni˝
Êrodki transportu przemieszczajàce si´ po drodze, od-
bywa si´ przy udziale innych s∏u˝b lub instytucji,
a w szczególnoÊci:
1) policji,
2) Stra˝y Granicznej,
3) s∏u˝b lotniczych i morskich,
4) s∏u˝b administracji kolei paƒstwowych.

§ 4. Po zatrzymaniu Êrodka transportu organ celny
mo˝e w szczególnoÊci:
1) kontrolowaç dokumenty i dane dotyczàce Êrodka

transportu oraz osoby kierujàcej pojazdem, z wy∏à-
czeniem dokumentów uprawniajàcych do kierowa-
nia Êrodkiem transportu, z zastrze˝eniem § 5,

2) kontrolowaç dokumenty dotyczàce przewo˝onych
towarów,

3) sprawdzaç zamkni´cia celne, je˝eli z dokumentów
wynika, ˝e zosta∏y one na∏o˝one,

4) przeprowadzaç rewizj´ Êrodków transportu i towa-
rów.

§ 5. Organ celny mo˝e kontrolowaç dokumenty
uprawniajàce do kierowania Êrodkiem transportu, je˝e-
li osoba kontrolowana nie posiada innych dokumentów
pozwalajàcych okreÊliç jej to˝samoÊç albo wyst´puje
uzasadniona wàtpliwoÊç co do ich autentycznoÊci.

Art. 27711. § 1. Organ celny, w drodze decyzji, mo-
˝e zarzàdziç konwój celny, w wypadku gdy:
1) niemo˝liwe jest na∏o˝enie zamkni´ç celnych, a za-

chowanie to˝samoÊci towaru jest niezb´dne do
przestrzegania warunków procedury celnej lub ist-
nieje uzasadnione podejrzenie, ˝e towar mo˝e zo-
staç usuni´ty spod dozoru celnego,

2) istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e towary nie zo-
stanà dostarczone do urz´du celnego albo miejsca
uznanego lub wyznaczonego przez organ celny,

3) kwota d∏ugu celnego mogàcego powstaç w zwiàz-
ku z przewozem towarów w ramach procedury
tranzytu jest wy˝sza ni˝ kwota zabezpieczenia,

4) procedurà tranzytu obj´te sà towary niekrajowe,
których przemieszczanie ma si´ zakoƒczyç poza
polskim obszarem celnym,

5) w ramach procedury tranzytu przewo˝one sà towa-
ry, których przewóz jest zwiàzany ze zwi´kszonym
ryzykiem.

§ 2. Organ celny mo˝e zobowiàzaç osob´ odpowie-
dzialnà za wykonywanie czynnoÊci przewidzianych
przepisami prawa celnego, aby okreÊlone czynnoÊci
w ramach konwoju celnego wykonywa∏y wyspecjalizo-
wane jednostki dzia∏ajàce w zakresie ochrony osób lub
mienia.

§ 3. Koszty konwoju celnego ponosi osoba odpo-
wiedzialna za wykonywanie obowiàzków przewidzia-
nych przepisami prawa celnego.
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Art. 27712. § 1. Organ celny, w drodze decyzji, mo-
˝e zarzàdziç strze˝enie przez funkcjonariuszy celnych
towarów w wypadku, gdy:
1) towar wprowadzony na polski obszar celny na sku-

tek nieprzewidzianych okolicznoÊci lub dzia∏ania si-
∏y wy˝szej nie zostanie dostarczony do urz´du cel-
nego albo miejsca wyznaczonego lub uznanego
przez organ celny,

2) towar wprowadzony na polski obszar celny wyma-
ga prze∏adunku,

3) towar czasowo sk∏adowany nie mo˝e zostaç prze-
kazany do depozytu lub do magazynu celnego.

§ 2. W wypadku, o którym mowa w art. 27711 § 1
pkt 1, organ celny zamiast konwoju mo˝e zarzàdziç
strze˝enie towaru.

§ 3. Przepis art. 27711 § 3 stosuje si´ odpowiednio.

DZIA¸ III

Kontrola celna wykonywana poza urz´dem
celnym

Art. 27713. § 1. CzynnoÊci kontroli celnej, wykony-
wane poza urz´dem celnym albo miejscem wyznaczo-
nym lub uznanym przez organ celny, sà prowadzone
po uzyskaniu upowa˝nienia dyrektora urz´du celnego.
Upowa˝nienie powinno okreÊlaç zakres kontroli celnej.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór upowa˝-
nienia, o którym mowa w § 1.

Art. 27714. § 1. Organ celny dokonujàcy czynnoÊci
kontroli celnej obowiàzany jest okazaç kontrolowane-
mu upowa˝nienie do jej przeprowadzenia oraz legity-
macj´ s∏u˝bowà.

§ 2. Je˝eli kontrolowanym jest osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci praw-
nej, upowa˝nienie oraz legitymacja s∏u˝bowa okazy-
wane sà cz∏onkom zarzàdu, wspólnikowi lub innej oso-
bie upowa˝nionej do reprezentowania lub prowadze-
nia spraw kontrolowanego.

§ 3. W razie nieobecnoÊci osób, o których mowa
w § 1 i 2, upowa˝nienie oraz legitymacja s∏u˝bowa oka-
zywane sà pracownikowi lub osobie czynnej w miejscu
wszcz´cia kontroli celnej.

§ 4. Okazanie upowa˝nienia osobom, o których mo-
wa w § 1—3, jest równoznaczne z zawiadomieniem
o rozpocz´ciu kontroli celnej.

§ 5. Kopi´ upowa˝nienia pozostawia si´ kontrolo-
wanemu.

§ 6. Organ celny dokonujàcy czynnoÊci kontroli cel-
nej mo˝e wchodziç na grunt oraz do budynków, lokalu
lub innych pomieszczeƒ.

Art. 27715. § 1. CzynnoÊci kontroli celnej dokonuje
si´ w obecnoÊci kontrolowanego lub osoby przez nie-
go wskazanej, chyba ̋ e kontrolowany zrezygnuje z pra-
wa uczestniczenia w czynnoÊciach kontroli celnej. Je-
˝eli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej,
czynnoÊci kontroli celnej dokonuje si´ w obecnoÊci
osób upowa˝nionych.

§ 2. OÊwiadczenie o rezygnacji z prawa uczestnic-
twa w czynnoÊciach kontroli celnej sk∏adane jest na pi-
Êmie. W razie odmowy z∏o˝enia oÊwiadczenia organ
celny wykonujàcy czynnoÊci kontroli celnej dokonuje
odpowiedniej adnotacji, do∏àczajàc jà do akt sprawy.

§ 3. W wypadku nieobecnoÊci kontrolowanego lub
osób wymienionych w art. 27714 § 2 czynnoÊci kontro-
li celnej dokonywane sà w obecnoÊci przywo∏anego
Êwiadka, chyba ˝e spe∏nienie tego warunku uniemo˝li-
wia∏oby lub znacznie utrudnia∏o wykonywanie czynno-
Êci kontroli celnej. Âwiadek nie musi byç obecny przy
czynnoÊciach kontroli celnej dotyczàcych przeprowa-
dzenia dowodu z ksiàg, ewidencji, zapisków lub innych
dokumentów.

§ 4. Z czynnoÊci kontroli celnej, dokonywanych
podczas nieobecnoÊci kontrolowanego lub osób wy-
mienionych w art. 27714 § 2, sporzàdza si´ protokó∏,
który niezw∏ocznie dor´cza si´ kontrolowanemu.

Art. 27716. § 1. Kontrolowany, osoba upowa˝niona
do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolo-
wanego, pracownik oraz osoba wspó∏dzia∏ajàca z kon-
trolowanym sà obowiàzani umo˝liwiç wykonywanie
czynnoÊci kontroli celnej, a w szczególnoÊci:

1) udost´pniç towary, dokumenty lub Êrodki transpor-
tu oraz zapewniç dost´p do pomieszczeƒ oraz in-
nych miejsc b´dàcych przedmiotem kontroli,

2) umo˝liwiç pobranie próbek towarów,

3) zapewniç wglàd w dokumenty i ewidencje obj´te
zakresem kontroli, tak˝e sporzàdzone z zastosowa-
niem technik elektronicznego przetwarzania da-
nych, a zw∏aszcza dokumenty handlowe, ksi´gowe
i finansowe, nawet je˝eli majà one charakter pouf-
ny,

4) umo˝liwiç sporzàdzenie kopii dokumentów,

5) umo˝liwiç sporzàdzenie szkiców, filmowanie i foto-
grafowanie oraz dokonywanie nagraƒ dêwi´ko-
wych,

6) przeprowadziç na ̋ àdanie organu celnego inwenta-
ryzacj´ w zakresie niezb´dnym na potrzeby kontro-
li,

7) wydaç za pokwitowaniem towary lub dokumenty,
je˝eli organ celny uzna za niezb´dne przeprowa-
dzenie ich dalszej analizy lub dok∏adniejszej kon-
troli,

8) udost´pniç w niezb´dnym zakresie Êrodki ∏àczno-
Êci, a tak˝e inne urzàdzenia techniczne, je˝eli sà
one niezb´dne do wykonania kontroli,

9) udzieliç niezb´dnej pomocy technicznej, je˝eli do-
kumenty lub ewidencje b´dàce przedmiotem kon-
troli zosta∏y sporzàdzone z zastosowaniem technik
elektronicznego przetwarzania danych.

§ 2. Kontrolowany jest obowiàzany udzielaç wszel-
kich wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych zakresem kontro-
li celnej.
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§ 3. Osoby upowa˝nione do reprezentowania lub
prowadzenia spraw kontrolowanego, pracownicy oraz
osoby wspó∏dzia∏ajàce z kontrolowanym sà obowiàza-
ni udzielaç wyjaÊnieƒ dotyczàcych przedmiotu kontro-
li celnej, wynikajàcych z zakresu wykonywanych czyn-
noÊci lub zadaƒ.

§ 4. Organ celny dokonujàcy czynnoÊci kontroli cel-
nej mo˝e przes∏uchiwaç Êwiadków.

Art. 27717. § 1. W trakcie przeprowadzania czynno-
Êci kontroli celnej organ celny sporzàdza protoko∏y
w szczególnoÊci z:

1) kontroli dokumentów i ewidencji,

2) zabezpieczenia dokumentów i dowodów rzeczo-
wych,

3) rewizji celnej,

4) przes∏uchania Êwiadków,

5) pobierania próbek towarów i ich badania.

§ 2. Organ celny obowiàzany jest zapoznaç osob´
obecnà przy czynnoÊciach kontrolnych z treÊcià proto-
ko∏ów.

§ 3. Protoko∏y, o których mowa w § 1, podpisujà or-
gan celny i osoby obecne przy czynnoÊciach kontroli
celnej. Je˝eli osoba obecna przy czynnoÊciach kontro-
li celnej odmówi podpisania protoko∏ów, organ celny
obowiàzany jest umieÊciç w protoko∏ach odpowiednià
adnotacj´.

§ 4. Osoba obecna przy czynnoÊciach kontroli cel-
nej mo˝e, w terminie 7 dni od zapoznania jej z treÊcià
protoko∏ów, zg∏osiç zastrze˝enia.

Art. 27718. § 1. Z przeprowadzonych czynnoÊci kon-
troli celnej sporzàdza si´ protokó∏ pokontrolny.

§ 2. Protokó∏ pokontrolny powinien zawieraç:

1) wskazanie kontrolowanego,

2) wskazanie osób kontrolujàcych,

3) okreÊlenie przedmiotu i zakresu kontroli celnej,

4) okreÊlenie miejsca i czasu przeprowadzenia czyn-
noÊci kontroli celnej,

5) opis dokonanych ustaleƒ,

6) przedstawienie dowodów,

7) pouczenie o prawie z∏o˝enia zastrze˝eƒ lub wyja-
Ênieƒ.

§ 3. Organ celny obowiàzany jest zapoznaç kontro-
lowanego z treÊcià protoko∏u pokontrolnego.

§ 4. Protokó∏ pokontrolny podpisuje organ celny
wykonujàcy czynnoÊci kontroli celnej oraz kontrolowa-
ny.

§ 5. Je˝eli kontrolowany odmówi podpisania proto-
ko∏u pokontrolnego, organ celny obowiàzany jest
umieÊciç w protokole pokontrolnym odpowiednià ad-
notacj´.

§ 6. Je˝eli kontrolowany nie by∏ obecny przy wyko-
nywaniu czynnoÊci kontroli celnej, organ celny obo-

wiàzany jest umieÊciç w protokole pokontrolnym od-
powiednià adnotacj´.

§ 7. Protokó∏ pokontrolny sporzàdza si´ w trzech
egzemplarzach, z których jeden dor´cza si´ kontrolo-
wanemu.

§ 8. Kontrolowany w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia protoko∏u pokontrolnego mo˝e zg∏osiç zastrze-
˝enia lub wyjaÊnienia.

§ 9. Organ celny jest obowiàzany rozpatrzyç za-
strze˝enia, o których mowa w § 8, i w terminie 14 dni
zawiadomiç kontrolowanego o sposobie ich za∏atwie-
nia.

§ 10. W razie niez∏o˝enia zastrze˝eƒ w terminie
okreÊlonym w § 8, przyjmuje si´, ˝e kontrolowany nie
kwestionuje ustaleƒ kontroli celnej.

§ 11. Zastrze˝enia, o których mowa w § 8, oraz usto-
sunkowanie si´ organu celnego do tych zastrze˝eƒ sta-
nowià integralnà cz´Êç protoko∏u.

TYTU¸ X

ORGANY CELNE

Art. 278. § 1. Centralnym organem administracji
paƒstwowej w sprawach celnych jest Prezes G∏ówne-
go Urz´du Ce∏, nadzorowany przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych206).

§ 2. Organem administracji paƒstwowej w spra-
wach celnych jest dyrektor urz´du celnego. W rozu-
mieniu niniejszego tytu∏u urz´dem celnym jest urzàd,
o którym mowa w art. 284 § 2.

Art. 279. § 1. Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych206),  powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Mini-
strów.

§ 2.207) Wiceprezesów G∏ównego Urz´du Ce∏, nie
wi´cej ni˝ dwóch, na wniosek Prezesa G∏ównego Urz´-
du Ce∏, powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.

Art. 280. Do zadaƒ Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏
nale˝y:

1) realizacja polityki celnej paƒstwa,

2) wspó∏udzia∏ w kszta∏towaniu polityki celnej paƒ-
stwa,

3) realizacja bud˝etu paƒstwa w zakresie ustalonym
dla organów celnych,

4) sprawowanie nadzoru nad organami celnymi,

5) kszta∏towanie i realizacja polityki kadrowej w orga-
nach celnych,

5a)208) szkolenie kadr dla potrzeb S∏u˝by Celnej,
——————
206) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 86 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
207) W brzmieniu ustalonym przez art. 86 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 203.
208) Dodany przez art. 86 pkt 3 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 203.
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6) wspó∏praca z organami celnymi innych paƒstw
oraz organizacjami mi´dzynarodowymi,

7) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w ustawie
oraz w przepisach odr´bnych.

Art. 281. Zadania okreÊlone w art. 280 Prezes G∏ów-
nego Urz´du Ce∏ realizuje przy pomocy podleg∏ego
urz´du oraz za poÊrednictwem dyrektorów urz´dów
celnych.

Art. 282.209) Dyrektora G∏ównego Urz´du Ce∏, dy-
rektora urz´du celnego i jego zast´pc´ oraz dyrektora
departamentu (komórki równorz´dnej) i jego zast´pc´
w G∏ównym Urz´dzie Ce∏ powo∏uje i odwo∏uje Prezes
G∏ównego Urz´du Ce∏.

Art. 283. Do zadaƒ dyrektora urz´du celnego nale-
˝y:

1) dokonywanie wymiaru i poboru nale˝noÊci cel-
nych,

2) nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz
wykonywanie innych czynnoÊci przewidzianych
przepisami prawa celnego,

3) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kon-
troli celnej,

4) zwalczanie i Êciganie przest´pstw i wykroczeƒ w za-
kresie ustalonym ustawà karnà skarbowà,

5) wykonywanie innych zadaƒ zleconych w przepi-
sach odr´bnych.

Art. 284. § 1. Organizacj´ G∏ównego Urz´du Ce∏
okreÊla statut nadany przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych206).

§ 2. Dyrektorzy urz´dów celnych wykonujà powie-
rzone im przez Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏ zadania
przy pomocy podleg∏ych urz´dów.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych145), w drodze rozporzàdzenia, w porozumieniu
z zainteresowanymi ministrami, tworzy i znosi urz´dy,
o których mowa w § 2, oraz okreÊla ich siedziby.

§ 4. Organizacj´ urz´dów celnych okreÊla statut
nadany przez Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏.

§ 5.210) Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ tworzy oÊrod-
ki szkoleniowe oraz okreÊla ich organizacj´ i zakres
dzia∏ania.

Art. 285. (skreÊlony).211) 

Art. 286. § 1.212) Organy administracji publicznej
oraz inne paƒstwowe i gminne, powiatowe oraz woje-

wódzkie samorzàdowe jednostki organizacyjne sà
obowiàzane wspó∏dzia∏aç i nieodp∏atnie udzielaç orga-
nom celnym pomocy technicznej przy wykonywaniu
zadaƒ okreÊlonych w ustawie.

§ 2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli zasady wspó∏dzia∏ania organów celnych z orga-
nami i jednostkami, o których mowa w § 1, oraz zakres
ich Êwiadczeƒ na rzecz organów celnych.

Art. 287. § 1.213) Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu z w∏aÊciwym mini-
strem mo˝e upowa˝niç, w drodze rozporzàdzenia, inne
organy administracji paƒstwowej do wykonywania
niektórych zadaƒ organów celnych. Rozporzàdzenie
powinno szczegó∏owo okreÊlaç zakres upowa˝nienia
tych organów oraz miejsca, w których wykonujà one
zadania organów celnych.

§ 2.214) Organom administracji publicznej przy wy-
konywaniu zadaƒ, o których mowa w § 1, przys∏ugujà
prawa i obowiàzki organów celnych.

Art. 288.215) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
warunki, jakie musi spe∏niaç miejsce wyznaczone lub
uznane przez organ celny, oraz wypadki, w których
czynnoÊci przewidziane przepisami prawa celnego
mogà byç dokonywane w tym miejscu.

TYTU¸ XI

PRZEPISY PRZEJÂCIOWE I KO¡COWE

Art. 289. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy podle-
gajà rozpatrzeniu wed∏ug przepisów dotychczaso-
wych, z wyjàtkiem post´powaƒ dotyczàcych wydawa-
nia koncesji na prowadzenie agencji celnych i pozwo-
leƒ na prowadzenie sk∏adów celnych.

Art. 290. § 1. Zezwolenia na prowadzenie sk∏adów
celnych wydane przez Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏
na podstawie przepisów dotychczasowych zachowujà
wa˝noÊç na okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, pod warunkiem dostosowania pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci do przepisów prawa celnego
w terminie 3 miesi´cy od tego dnia.

§ 2. Sk∏ady celne prowadzone na podstawie zezwo-
leƒ, o których mowa w § 1, traktowane sà jako sk∏ady
celne publiczne w rozumieniu niniejszej ustawy, przy
czym odpowiedzialnoÊç okreÊlonà w art. 107 ponosi
prowadzàcy sk∏ad celny.

§ 3. Do cofania zezwoleƒ, o których mowa w § 1,
stosuje si´ odpowiednio przepisy niniejszej ustawy do-
tyczàce cofania pozwoleƒ na prowadzenie sk∏adu cel-
nego.

——————
209) W brzmieniu ustalonym przez art. 86 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 203.
210) Dodany przez art. 86 pkt 5 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 203.
211) Przez art. 86 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 203.
212) W brzmieniu ustalonym przez art. 119 pkt 1 ustawy z dnia

24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych
kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

——————
213) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
214) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 119 pkt 2 ustawy,

o której mowa w przypisie 212.
215) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 7.
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Art. 291. § 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy do-
tychczasowe zezwolenia na prowadzenie agencji cel-
nych stajà si´ koncesjami w rozumieniu niniejszej usta-
wy; jednak prowadzenie dalszej dzia∏alnoÊci uzale˝nio-
ne jest od z∏o˝enia kaucji gwarancyjnej, przewidzianej
w niniejszej ustawie, w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

§ 2. W wypadku niez∏o˝enia kaucji gwarancyjnej,
organ celny wyznacza odpowiedni termin zakoƒczenia
dzia∏alnoÊci agencji celnej.

Art. 292. (skreÊlony).216) 

Art. 293. § 1. Zarzàdzajàcy wolnym obszarem cel-
nym na podstawie dotychczasowych przepisów,
w okresie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
dostosuje dotychczasowà dzia∏alnoÊç w wolnym ob-
szarze celnym oraz funkcjonowanie wolnego obszaru
celnego do wymogów prawa celnego.

§ 2. (skreÊlony).217)

§ 3.218) Przedsi´biorcy posiadajàcy w dniu og∏osze-
nia niniejszej ustawy prawo do dodatkowych zwolnieƒ
celnych, które mogà byç realizowane w okresie 3 lat od
dnia rozpocz´cia przez nie dzia∏alnoÊci gospodarczej
na terenie wolnego obszaru celnego w obrocie towa-
rowym pomi´dzy wolnym obszarem celnym a pozo-

sta∏ym polskim obszarem celnym, korzystajà z tych
zwolnieƒ na dotychczasowych zasadach do dnia up∏y-
wu tego terminu.

Art. 294—296. (pomini´te).219)

Art. 297.220) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy traci moc ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. —
Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r.
Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31), z wyjàtkiem
art. 106f.

Art. 298.221) Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r., z wyjàtkiem przepisów art. 5 § 10,
art. 6 § 4 i § 5, art. 12 § 2, art. 19 § 3, art. 20 § 3, art. 40
§ 3, art. 42 § 3, art. 54, art. 62 § 2, art. 64 § 4, art. 78,
art. 80 § 6, art. 81 § 2, art. 90 § 3, art. 93 § 2, art. 97 § 5,
art. 100 § 4, art. 102 § 3, art. 105 § 8 i § 9, art. 128 § 6,
art. 136, art. 148, art. 157 § 3, art. 165, art. 168 § 2,
art. 172, art. 179 § 4, art. 188, art. 189 § 4, art. 190 § 4,
art. 192 § 3, art. 197 § 4, art. 200 § 3, art. 222 § 5, art. 226
§ 5, art. 232 § 2, art. 233 § 3, art. 237 § 3, art. 252 § 2,
art. 261, art. 263, art. 276 § 4 i § 5, art. 285 § 2 i art. 286
§ 2, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia
og∏oszenia.222)

——————
216) Przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w przypisie 7.
217) Przez art. 67 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie

niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 120, poz. 1268), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
30 marca 2001 r.

218) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 98 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1997 r.

——————
219) Zamieszczone w obwieszczeniu. 
220) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

8 maja 1997 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz
o zmianie ustawy —  Prawo celne (Dz. U. Nr 64, poz. 407),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 czerwca 1997 r., zmienio-
nej przez art. 56 ustawy wymienionej w przypisie 25 jako
pierwsza.

221) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie-
nionej w przypisie 220 jako pierwsza.

222) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 12 marca 1997 r.
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