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92
U S TAWA

z dnia 22 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy — Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym.

Art. 1. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks
celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121,
poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40,
poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269,
Nr 119, poz. 1250 i Nr 120, poz. 1268) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w § 3 po wyrazach „w∏asnoÊci intelektual-

nej” skreÊla si´ przecinek i wyrazy „handlowej
i przemys∏owej”;

2) w art. 3 w § 1 dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu:

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

obszarze celnym, opuszczajàcà ten obszar
czasowo albo powracajàcà na ten obszar
po czasowym pobycie za granicà,

b) niemajàcà miejsca zamieszkania na pol-
skim obszarze celnym, przybywajàcà cza-
sowo na polski obszar celny lub opuszcza-



jàcà polski obszar celny po czasowym po-
bycie,”;

3) w art. 4:

a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,

b) dodaje si´ § 2 i § 3 w brzmieniu:
„§ 2. Informacje udzielane sà bezp∏atnie, jed-

nak˝e koszty poniesione przez organ celny,
zwiàzane z analizami lub ekspertyzami,
opiniami bieg∏ych, a tak˝e przechowywa-
niem, dozorowaniem, ubezpieczeniem,
zniszczeniem oraz z odes∏aniem towarów
do wnioskodawcy podlegajà zwrotowi
przez wnioskodawc´.

§ 3. W odniesieniu do kosztów, o których mo-
wa w § 2, organ celny b´dzie bra∏ pod uwa-
g´ celowoÊç i zasadnoÊç ich poniesienia,
a w szczególnoÊci zapewni, aby nie odbie-
ga∏y one ra˝àco od Êrednich kosztów wy-
st´pujàcych z tytu∏u dokonywania takich
czynnoÊci na polskim obszarze celnym.”;

4) dodaje si´ art. 41 w brzmieniu:

„Art. 41. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych dà˝y do zapewnienia jed-
nolitego stosowania prawa celnego
przez organy celne, dokonujàc
w szczególnoÊci jego urz´dowej inter-
pretacji, przy uwzgl´dnieniu orzecz-
nictwa sàdów oraz Trybuna∏u Konsty-
tucyjnego.

§ 2. W razie stwierdzenia rozbie˝noÊci
w orzecznictwie minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych zawiada-
mia o tym w∏aÊciwy sàd lub organ
mogàcy zastosowaç Êrodki s∏u˝àce
usuni´ciu rozbie˝noÊci.

§ 3. Interpretacje, o których mowa w § 1,
sà zamieszczane w Biuletynie Skarbo-
wym Ministerstwa Finansów.

§ 4. Zastosowanie si´ przez osob´ do
urz´dowej interpretacji prawa celne-
go, o której mowa w § 1, nie mo˝e jej
szkodziç.”;

5) dodaje si´ art. 51 w brzmieniu:

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

§ 2. Wià˝àca informacja o pochodzeniu to-
waru dotyczy towaru klasyfikowane-
go wed∏ug jednego kodu taryfy celnej
i jednego kraju pochodzenia.

§ 3. Decyzja, o której mowa w § 1, wià˝e
organy celne wobec osoby, której
udzielono informacji w zakresie okre-
Êlenia pochodzenia towaru.

§ 4. Wià˝àca informacja o pochodzeniu to-
waru nie zast´puje dokumentów po-

twierdzajàcych pochodzenie towa-
rów.

§ 5. Wià˝àcà informacj´ o pochodzeniu to-
waru stosuje si´ do towarów, wobec
których formalnoÊci celne zosta∏y do-
konane po dniu, w którym informacja
zosta∏a udzielona.

§ 6. Organ celny mo˝e za˝àdaç, aby oso-
ba, której udzielono wià˝àcej informa-
cji o pochodzeniu, wykaza∏a, ˝e towar
i okolicznoÊci istotne dla uzyskania
pochodzenia sà takie same, jak opisa-
ne w informacji.

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

§ 8. Wià˝àca informacja o pochodzeniu to-
waru jest niewa˝na, je˝eli zosta∏a wy-
dana na podstawie nieprawdziwych
dokumentów lub nieprawid∏owych
bàdê niekompletnych danych przed-
stawionych przez wnioskodawc´.

§ 9. Wià˝àca informacja o pochodzeniu to-
waru traci wa˝noÊç, gdy:

1) w wyniku zmiany przepisów staje
si´ sprzeczna z prawem; datà, z któ-
rà wià˝àca informacja o pochodze-
niu towaru traci wa˝noÊç, jest dzieƒ
wejÊcia w ˝ycie tych przepisów,

2) staje si´ niezgodna z interpretacjà
regu∏ pochodzenia towarów po-
przez zmiany wyjaÊnieƒ do regu∏ po-
chodzenia towarów, wynikajàcych
w szczególnoÊci z postanowieƒ Po-
rozumienia w sprawie regu∏ pocho-
dzenia, stanowiàcego za∏àcznik do
Porozumienia ustanawiajàcego
Âwiatowà Organizacj´ Handlu
(WTO) oraz interpretacji tego Poro-
zumienia; datà, z którà wià˝àca in-
formacja o pochodzeniu towaru tra-
ci wa˝noÊç, jest data wejÊcia w ˝ycie
zmian wyjaÊnieƒ do regu∏ pocho-
dzenia towarów,

3) wydana zosta∏a wskutek b∏´du lub
jest sprzeczna z prawem; datà, z któ-
rà wià˝àca informacja o pochodze-
niu towaru traci wa˝noÊç, jest data
powiadomienia osoby, której tej in-
formacji udzielono.

§ 10. W wypadku gdy wià˝àca informacja
o pochodzeniu towaru utraci∏a wa˝-
noÊç na podstawie § 9 pkt 2 lub 3, oso-
ba, której udzielono tej informacji,
mo˝e korzystaç z niej dalej przez okres
szeÊciu miesi´cy od daty, o której mo-
wa w § 9 pkt 2 lub 3, je˝eli zawar∏a na
podstawie informacji o pochodzeniu
towaru, przed tà datà, umow´ doty-
czàcà kupna lub sprzeda˝y towarów.
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§ 11. Osoba, której udzielono wià˝àcej in-
formacji o pochodzeniu towaru, mo˝e
jà wykorzystaç, w sytuacjach okreÊlo-
nych w § 10, jedynie do celów:

1) okreÊlania nale˝noÊci celnych przy-
wozowych lub celnych wywozo-
wych,

2) obliczania kwoty nale˝noÊci celnych
przywozowych podlegajàcych zwro-
towi,

3) uwzgl´dnienia Êwiadectwa potwier-
dzajàcego pochodzenie towaru, o ile
Êwiadectwo to zosta∏o wydane na
podstawie tej informacji.

§ 12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe warunki wy-
dawania wià˝àcej informacji o pocho-
dzeniu towaru, wzór wniosku o udzie-
lenie wià˝àcej informacji o pochodze-
niu towaru i niezb´dne dokumenty,
które nale˝y do niego do∏àczyç, a tak-
˝e wzór formularza wià˝àcej informa-
cji o pochodzeniu towaru. OkreÊlajàc
warunki wydania wià˝àcej informacji
o pochodzeniu towaru, minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych
okreÊli tak˝e termin rozpatrzenia
wniosku oraz sposób post´powania
z informacjami poufnymi.”;

6) w art. 6 w § 5 wyrazy „Minister Finansów, w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Mini-
strem Spraw Wewn´trznych i Administracji” zast´-
puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej i ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych”;

7) w art. 7 w § 2 wyrazy „toczàcà si´ sprawà karnà
skarbowà” zast´puje si´ wyrazami „toczàcym si´
post´powaniem w sprawie o przest´pstwo skarbo-
we”;

8) w art. 13:

a) w § 3 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) op∏aty rolne i inne nale˝noÊci przywozowe
ustanowione w ramach polityki rolnej lub na
podstawie odr´bnych przepisów majàcych
zastosowanie do niektórych towarów uzyski-
wanych w drodze przetwórstwa produktów
rolnych.”,

b) w § 4 w zdaniu drugim po wyrazach „tych sta-
wek” dodaje si´ wyrazy „oraz stawek, o których
mowa w § 3 pkt 2,”;

9) w art. 14:

a) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustanowiç kontyngent taryfowy, okreÊlajàc
sposób jego rozdysponowania, zgodnie
z § 3a—3e,”

b) dodaje si´ § 3a—§ 3e w brzmieniu:

„§ 3a. Rozdysponowanie kontyngentu taryfo-
wego dokonywane jest, z zastrze˝eniem
§ 4, w nast´pujàcy sposób:

1) w proporcji do liczby osób sk∏adajà-
cych wnioski,

2) proporcjonalnie do wartoÊci obrotów
zrealizowanych przez osob´ wniosku-
jàcà,

3) wed∏ug kolejnoÊci z∏o˝enia komplet-
nych wniosków.

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

1) rozpatruje si´ wnioski z∏o˝one w okre-
sie 21 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia o ustanowieniu kontyn-
gentu taryfowego,

2) kontyngent taryfowy rozdysponowy-
wany jest, po up∏ywie terminu okreÊlo-
nego w pkt 1, proporcjonalnie do liczby
osób sk∏adajàcych wnioski,

3) wydane pozwolenie nie mo˝e przekra-
czaç wielkoÊci wnioskowanych przez
osob´,

4) okres wa˝noÊci pozwolenia wynosi 3
miesiàce, chyba ˝e w pozwoleniu usta-
lono inny termin wa˝noÊci.

§ 3c. Rozdysponowanie kontyngentu taryfowe-
go zgodnie z § 3a pkt 2 polega na wydaniu
pozwolenia, przy zachowaniu nast´pujà-
cych zasad:

1) rozpatruje si´ wnioski z∏o˝one w okre-
sie 21 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia o ustanowieniu kontyn-
gentu taryfowego,

2) kontyngent taryfowy rozdysponowy-
wany jest, po up∏ywie terminu okreÊlo-
nego w pkt 1, proporcjonalnie do sumy
wartoÊci obrotów, za okres 12 miesi´cy
poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku, to-
warem obj´tym kontyngentem taryfo-
wym, na jakà opiewajà wszystkie z∏o˝o-
ne wnioski,

3) wydane pozwolenie nie mo˝e przekra-
czaç wielkoÊci wnioskowanych przez
osob´,

4) je˝eli osoby sk∏adajàce wniosek, przed
jego z∏o˝eniem, nie dokonywa∏y obrotu
z zagranicà towarem obj´tym kontyn-
gentem taryfowym, kontyngent mo˝e
byç rozdysponowany na rzecz tych
osób, proporcjonalnie do ich liczby, ∏àcz-
nie do wysokoÊci 15% wielkoÊci ustano-
wionego kontyngentu taryfowego,

5) okres wa˝noÊci pozwolenia wynosi 3
miesiàce, chyba ˝e w pozwoleniu usta-
lono inny termin wa˝noÊci.
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§ 3d. 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 obowiàzywa-
nia kontyngentu taryfowego lub interes
gospodarczy Rada Ministrów, ustanawia-
jàc kontyngent taryfowy, okreÊli inny ter-
min.

§ 3e. Rozdysponowanie kontyngentu taryfowe-
go zgodnie z § 3a pkt 3 polega na wydaniu
pozwolenia na podstawie kompletnych
wniosków, rozpatrywanych zgodnie z ko-
lejnoÊcià ich z∏o˝enia, i mo˝e nastàpiç wy-
∏àcznie, je˝eli:

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

2) przewidywane zapotrzebowanie osób
wnioskujàcych o pozwolenie w ramach
ustanowionego kontyngentu taryfowe-
go b´dzie ni˝sze ni˝ wielkoÊç kontyn-
gentu.”,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Rada Ministrów w szczególnie uzasadnio-
nych wypadkach mo˝e okreÊliç inny, ni˝
wymienione w § 3a, sposób rozdyspono-
wania kontyngentu taryfowego. Inny spo-
sób rozdysponowania mo˝e byç ustano-
wiony, je˝eli:

1) jest stosowany w Unii Europejskiej
przy rozdziale kontyngentów,

2) wynika z umowy mi´dzynarodowej.”,

d) dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Rada Ministrów, ustanawiajàc kontyn-
gent taryfowy, o którym mowa w § 3 i 4,
mo˝e okreÊliç maksymalnà iloÊç bàdê
wartoÊç towaru, na jakà mo˝e byç udzie-
lone pozwolenie, zwanà «transzà».”,

e) w § 6 wyrazy „Ministra Gospodarki” zast´puje
si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki”,

f) § 6a otrzymuje brzmienie:

„§ 6a. Pozwolenie na przywóz towarów w ra-
mach 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 osoby, które nie zosta∏y skazane
prawomocnym wyrokiem za przest´p-
stwo przeciwko wiarygodnoÊci doku-
mentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, przest´p-

stwo gospodarcze lub za przest´pstwo
skarbowe,

4) nie zalegajà z c∏em, podatkami stano-
wiàcymi dochód bud˝etu paƒstwa ani
sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne,
a tak˝e nie jest wobec nich prowadzo-
ne post´powanie egzekucyjne lub upa-
d∏oÊciowe.”,

g) dodaje si´ § 6b—6j w brzmieniu:

„§ 6b. Do pozwoleƒ, o których mowa w § 6, sto-
suje si´ odpowiednio art. 2651 § 1.

§ 6c. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w drodze decyzji, wydaje i odmawia wy-
dania pozwolenia, zmienia oraz cofa wy-
dane pozwolenia.

§ 6d. 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 poprze-
dzajàcych z∏o˝enie wniosku warunki
uprzednio wydanego pozwolenia.

§ 6e. Odmowa wydania pozwolenia nast´puje
w wypadku wczeÊniejszego rozdyspono-
wania kontyngentu.

§ 6f. Cofni´cie pozwolenia nast´puje, je˝eli na-
stàpi∏o naruszenie warunków, o których
mowa w § 6a.

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

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

§ 6i. Wnioskodawcy mo˝e byç wydane jedno
pozwolenie na dany towar, wa˝ne do cza-
su jego wykorzystania lub up∏ywu termi-
nu jego wa˝noÊci.

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

1) wzór wniosku o wydanie pozwolenia
na przywóz towarów w ramach kontyn-
gentu taryfowego,

2) wykaz dokumentów, które nale˝y do∏à-
czyç do wniosku,

3) warunki wydania i wykorzystania po-
zwolenia, w tym tryb sk∏adania spra-
wozdaƒ z wykorzystania pozwoleƒ,

4) wzór tego pozwolenia,

5) sposób i tryb ewidencjonowania po-
zwoleƒ.”,

h) w § 7 i 8 wyrazy „Minister Gospodarki” zast´pu-
je si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki”;

10) w art. 201 w § 1:

a) w pkt 2 skreÊla si´ wyraz „systematycznie”,
b) w pkt 4 wyrazy „dokumentom, mieniu, przest´p-

stwo gospodarcze lub przest´pstwo skarbowe,”
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zast´puje si´ wyrazami „wiarygodnoÊci doku-
mentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi i papiera-
mi wartoÊciowymi, przest´pstwo gospodarcze
lub za przest´pstwo skarbowe,”;

11) w art. 201 w § 1 w pkt 6, w art. 79 w § 1 w pkt 7,
w art. 105 w § 5 w pkt 7, w art. 197 w § 2 w pkt 6
liczb´ „5” zast´puje si´ liczbà „3”;

12) po art. 201 dodaje si´ art. 202 w brzmieniu:

„Art. 202. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych og∏asza, w drodze rozporzà-
dzenia, wyjaÊnienia do regu∏ pochodze-
nia towarów, opierajàc si´ w szczególno-
Êci na wyjaÊnieniach wynikajàcych z po-
stanowieƒ Porozumienia w sprawie re-
gu∏ pochodzenia towarów, stanowiàce-
go za∏àcznik do Porozumienia ustana-
wiajàcego Âwiatowà Organizacj´ Han-
dlu.”; 

13) w art. 27 w § 1 w pkt 3 wyrazy „lub inne” zast´pu-
je si´ wyrazami „i inne”;

14) w art. 31 w pkt 3 po wyrazie „kupujàcy” stawia si´
przecinek i wyrazy „b´dzie w stanie udowodniç”
zast´puje si´ wyrazami „o ile b´dzie to konieczne
— udowodni”;

15) dodaje si´ art. 311 i 312 w brzmieniu:

„Art. 311. Przepisy niniejszego dzia∏u nie naruszajà
przepisów szczególnych dotyczàcych
ustalania wartoÊci celnej towarów do-
puszczanych do obrotu, które uprzednio
otrzyma∏y inne przeznaczenie celne.

Art. 312. Na wniosek osoby uprawnionej do ko-
rzystania z procedury celnej wartoÊç cel-
na towarów ∏atwo psujàcych si´ mo˝e
byç ustalona w inny sposób ni˝ okreÊlo-
ny w art. 23—31, w trybie okreÊlonym
zgodnie z art. 32.”;

16) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-

rzàdzenia, szczegó∏owy tryb ustalania
wartoÊci celnej towarów. Wydajàc rozpo-
rzàdzenia, Rada Ministrów okreÊli
w szczególnoÊci uproszczony tryb ustala-
nia wartoÊci celnej towarów ∏atwo psujà-
cych si´.”;

17) w art. 48:

a) w § 2 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) okres niezb´dny do przeprowadzenia badaƒ,

w szczególnoÊci wynikajàcych z przepisów
dotyczàcych ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi
lub zwierzàt oraz ochrony roÊlin.”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:
„§ 3. W wypadku zatrzymania towaru, o którym

mowa w art. 57 § 2a, termin, o którym mo-
wa w § 1, przed∏u˝a si´ o okres zatrzyma-
nia.”;

18) w art. 50:

a) w § 1 wyrazy „w miejscach zatwierdzonych przez
organ celny” zast´puje si´ wyrazami „w maga-
zynie celnym lub w innych miejscach za zgodà
organu celnego”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W wypadkach innych, ni˝ okreÊlone w § 2,

magazyn celny mo˝e byç prowadzony
przez osoby krajowe, po uzyskaniu przez
nie pozwolenia organu celnego, z wy∏àcze-
niem jednak osób, o których mowa w art. 3
§ 1 pkt 11 lit. c).”,

c) dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Pozwolenie, o którym mowa w § 3, jest
wydawane:

1) osobom, które spe∏niajà nast´pujàce
warunki:

a) sà podmiotami, których dzia∏alno-
Êcià kierujà osoby, które nie zosta∏y
skazane prawomocnym wyrokiem
za przest´pstwo przeciwko wiary-
godnoÊci dokumentów, mieniu, ob-
rotowi pieni´dzmi i papierami warto-
Êciowymi, przest´pstwo gospodar-
cze lub za przest´pstwo skarbowe,

b) nie zalegajà z c∏em, podatkami sta-
nowiàcymi dochód bud˝etu paƒ-
stwa ani sk∏adkami na ubezpieczenia
spo∏eczne, a tak˝e nie jest wobec
nich prowadzone post´powanie eg-
zekucyjne lub upad∏oÊciowe,

oraz

2) gdy organ celny mo˝e zapewniç w∏a-
Êciwy dozór i kontrol´ magazynu celne-
go bez koniecznoÊci stosowania Êrod-
ków i nak∏adów niewspó∏miernych do
zakresu wnioskowanej dzia∏alnoÊci.”,

d) dodaje si´ § 7 i § 8 w brzmieniu:

„§ 7. Organ celny mo˝e cofnàç pozwolenie,
o którym mowa w § 3, je˝eli:

1) prowadzàcy magazyn celny prowadzi
dzia∏alnoÊç niezgodnie z przepisami pra-
wa celnego, otrzymanym pozwoleniem
lub regulaminem funkcjonowania ma-
gazynu 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 miesià-
ce, bez powiadomienia organu celnego,

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

5) osoba, która otrzyma∏a pozwolenie,
w istotny sposób naruszy∏a przepisy
prawa.
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§ 8. Organ celny cofa pozwolenie, o którym
mowa w § 3, je˝eli z wnioskiem o cofni´cie
wyst´puje osoba, która uzyska∏a pozwole-
nie.”;

19) w tytule III — Towary wprowadzane na polski ob-
szar celny tytu∏ dzia∏u V otrzymuje brzmienie:

„Dzia∏ V. Towary niekrajowe przewo˝one w ra-
mach procedury tranzytu”;

20) w art. 57:

a) w § 2 po wyrazach „w∏asnoÊci intelektualnej”
skreÊla si´ przecinek i wyrazy „handlowej i prze-
mys∏owej”,

b) w § 2a w zdaniu pierwszym i drugim po wyra-
zach „w∏asnoÊci intelektualnej” skreÊla si´ prze-
cinek i wyrazy „handlowej i przemys∏owej”,

c) w § 3 po wyrazach „w∏asnoÊci intelektualnej”
skreÊla si´ przecinek i wyrazy „handlowej i prze-
mys∏owej”;

21) w art. 64 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Z∏o˝enie zg∏oszenia celnego podpisanego
przez zg∏aszajàcego lub jego przedstawi-
ciela jest równoznaczne ze z∏o˝eniem
przez zg∏aszajàcego oÊwiadczenia
o prawdziwoÊci danych zawartych w zg∏o-
szeniu celnym oraz autentycznoÊci za∏à-
czonych do niego dokumentów.”;

22) w art. 65:

a) w § 1 po wyrazie „przyjmuje” dodaje si´ wyraz
„niezw∏ocznie”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Po przyj´ciu zg∏oszenia celnego organ cel-
ny, 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∏o-
we w ca∏oÊci lub w cz´Êci:

a) rozstrzyga o nadaniu towarowi w∏a-
Êciwego przeznaczenia celnego,

b) okreÊla kwot´ wynikajàcà z d∏ugu cel-
nego zgodnie z przepisami prawa cel-
nego lub

c) zmienia elementy zawarte w zg∏osze-
niu celnym inne ni˝ okreÊlone w lit. a)
i b).”,

c) dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Wniosek, o którym mowa w § 4, powinien
wskazywaç, które elementy zawarte
w zg∏oszeniu celnym sà nieprawid∏owe,
zakres ̋ àdania wnioskodawcy oraz dowo-
dy uzasadniajàce to ˝àdanie.”,

d) dodaje si´ § 7 w brzmieniu:

„§ 7. W wypadku, o którym mowa w § 4, organ
celny nie wydaje postanowienia o wszcz´-

ciu post´powania. Za dat´ wszcz´cia po-
st´powania przyjmuje si´ dat´ przyj´cia
zg∏oszenia celnego.”;

23) w art. 68:

a) w § 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
si´ wyrazy „chyba ˝e przepis szczególny stano-
wi inaczej.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uniewa˝nienie zg∏oszenia celnego nie sta-
nowi przeszkody do prowadzenia post´po-
wania karnego lub post´powania w spra-
wie o przest´pstwo skarbowe lub wykro-
czenie skarbowe.”;

24) w art. 71 w § 1 w zdaniu drugim po wyrazie „towa-
rów” dodaje si´ przecinek i wyrazy „w tym roz∏a-
dunku i za∏adunku,”;

25) w art. 78 w zdaniu pierwszym po wyrazach „w dro-
dze rozporzàdzenia,” dodaje si´ wyrazy „wypadki,
w których zg∏oszenie celne mo˝e byç uniewa˝nio-
ne po zwolnieniu towarów,”;

26) w art. 79:

a) w § 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà co naj-
mniej od roku,”

— w pkt 4 wyrazy „dokumentom, mieniu, prze-
st´pstwo gospodarcze lub przest´pstwo skar-
bowe” zast´puje si´ wyrazami „wiarygodno-
Êci dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dz-
mi i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo
gospodarcze lub za przest´pstwo skarbowe”,

— w pkt 6 wyrazy „generalne zabezpieczenie”
zast´puje si´ wyrazami „zabezpieczenie ge-
neralne”,

b) dodaje si´ § 1a i § 1b w brzmieniu:

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

§ 1b. Pozwolenie na stosowanie procedury
uproszczonej mo˝e zostaç udzielone
agencji celnej, je˝eli wyst´puje jako
przedstawiciel bezpoÊredni w danej pro-
cedurze celnej w wypadkach okreÊlonych
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w
§ 4.”,

c) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wypadki, w których mo˝e zostaç
wydane pozwolenie na stosowanie proce-
dur uproszczonych przez agencj´ celnà,
wyst´pujàcà jako przedstawiciel bezpo-
Êredni w danej procedurze. Rozporzàdze-
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nie powinno okreÊlaç w szczególnoÊci wa-
runki, jakie powinna spe∏niaç agencja cel-
na, rodzaje towarów oraz procedury celne,
w których agencja celna wyst´puje jako
przedstawiciel bezpoÊredni.”;

27) w art. 80:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wpisanie towarów do rejestrów prowa-
dzonych przez osob´ posiadajàcà pozwo-
lenie na stosowanie procedury uproszczo-
nej.”,

b) w § 6:

— wyrazy „Minister Finansów w porozumieniu
z Ministrem Gospodarki” zast´puje si´ wyra-
zami „Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki”,

— w pkt 3 przecinek zast´puje si´ kropkà i skre-
Êla pkt 4;

28) w art. 82 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wprowadzenie na polski obszar celny lub
wyprowadzenie z polskiego obszaru celne-
go towarów niepodlegajàcych nale˝no-
Êciom celnym przywozowym albo celnym
wywozowym oraz ograniczeniom przewi-
dzianym w przepisach prawa, dokonane
przez podró˝nego przez przejÊcie odpo-
wiednio oznaczone jako przeznaczone dla
osób posiadajàcych wy∏àcznie te towary,
traktuje si´ jako zg∏oszenie celne tych to-
warów.”;

29) w art. 87:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dozór celny, o którym mowa w § 1, z za-
strze˝eniem § 2a, trwa 2 lata od dnia do-
puszczenia do obrotu.”,

b) dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 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
szczególnego, w którym mia∏ byç spe∏-
niony warunek okreÊlonego przezna-
czenia towaru,

3) w zwiàzku ze zmianà przeznaczenia to-
waru zosta∏y uiszczone wymagane na-
le˝noÊci celne przywozowe.”;

30) w art. 90 w § 3, w art. 100 w § 4, w art. 102 w § 3,
w art. 105 w § 8, w art. 128 w § 6, w art. 138,
w art. 148, w art. 157 w § 3 wyrazy „Minister Finan-
sów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki” za-
st´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki”;

31) w art. 100 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) korzystajà z procedury tranzytu co najmniej
od roku,”;

32) w art. 101:

a) dodaje si´ § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. G∏ównym zobowiàzanym mo˝e byç tak˝e
agencja celna.”,

b) w § 3 skreÊla si´ wyrazy „i § 4”,

c) skreÊla si´ § 4;

33) w art. 102 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) towarów krajowych, w wypadkach okreÊlo-
nych w przepisach szczególnych.”;

34) w art. 105:

a) w § 5:

— w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyraz „pry-
watnego”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà co naj-
mniej od roku,”

— w pkt 4 wyrazy „dokumentom, mieniu, prze-
st´pstwo gospodarcze lub przest´pstwo skar-
bowe” zast´puje si´ wyrazami „wiarygodno-
Êci dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dz-
mi i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo
gospodarcze lub za przest´pstwo skarbowe”,

— w pkt 6 wyrazy „generalne zabezpieczenie”
zast´puje si´ wyrazami „zabezpieczenie ge-
neralne”,

b) skreÊla si´ § 6,

c) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 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.”;

35) w art. 106:

a) w § 1, w § 2, w § 3 wyrazy „Organ celny” zast´-
puje si´ wyrazami „Prezes G∏ównego Urz´du
Ce∏”,

b) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zostaje naruszony którykolwiek warunek
okreÊlony w art. 105 § 5.”;

36) w art. 109:

a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,

b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Za zgodà organu celnego zabezpieczenie
generalne z∏o˝one jako warunek wydania
pozwolenia na prowadzenie sk∏adu celne-
go mo˝e byç wykorzystywane jako zabez-
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pieczenie, o którym mowa w § 1.”;

37) art. 110 otrzymuje brzmienie:

„Art. 110. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ mo˝e wy-
daç pozwolenie na przeniesienie na innà
osob´ praw i obowiàzków prowadzàce-
go sk∏ad celny, je˝eli osoba ta spe∏nia
warunki do uzyskania pozwolenia.”;

38) w art. 114 w § 1 w pkt 1 wyrazy „sk∏adowane w po-
mieszczeniach” zast´puje si´ wyrazami „wprowa-
dzone do”;

39) w art. 121 w § 2 w pkt 6 wyraz „ogólnej” zast´puje
si´ wyrazem „okreÊlonej”;

40) w art. 124:

a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,

b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Organ celny mo˝e odmówiç udzielenia po-
zwolenia, je˝eli procedura nie przyczynia
si´ do stworzenia korzystnych warunków
dla wywozu lub powrotnego wywozu pro-
duktów kompensacyjnych oraz je˝eli
udzielenie pozwolenia narusza w sposób
istotny interesy producentów krajowych
(warunki ekonomiczne).”;

41) w art. 125:

a) dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Organ celny mo˝e wydaç pozwolenie,
aby termin, o którym mowa w § 1, rozpo-
czynajàcy swój bieg w danym:

1) miesiàcu kalendarzowym — up∏ywa∏
ostatniego dnia miesiàca kalendarzo-
wego, w którym up∏ywa termin odno-
szàcy si´ do ostatniego obj´cia proce-
durà uszlachetniania czynnego doko-
nanego w danym miesiàcu (zestawie-
nie miesi´czne),

2) kwartale — up∏ywa∏ ostatniego dnia
kwarta∏u, w którym up∏ywa termin od-
noszàcy si´ do ostatniego obj´cia pro-
cedurà uszlachetniania czynnego do-
konanego w danym kwartale (zesta-
wienie kwartalne).”,

b) skreÊla si´ § 4;

42) w art. 133:

a) w § 1 po wyrazach „w systemie ce∏ zwrotnych”
dodaje si´ wyrazy „lub towary w stanie niezmie-
nionym”,

b) w § 2 po wyrazach „produkty kompensacyjne”
dodaje si´ wyrazy „lub towary w stanie niezmie-
nionym”,

c) skreÊla si´ § 3,

d) w § 4 po wyrazach „produkty kompensacyjne”
dodaje si´ wyrazy „lub towary w stanie niezmie-
nionym”;

43) art. 136 otrzymuje brzmienie:

„Art. 136. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe warunki udzielania i cofania po-
zwoleƒ, szczegó∏owe warunki stosowa-
nia procedury uszlachetniania 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 procedu-
ry oraz towary, których te warunki do-
tyczà,

2) organy odpowiedzialne za stwierdze-
nie spe∏nienia warunków ekonomicz-
nych,

3) tryb stwierdzenia spe∏nienia warun-
ków ekonomicznych.”;

44) w art. 140:

a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,

b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Organ celny mo˝e odmówiç udzielenia po-
zwolenia, je˝eli procedura nie przyczynia
si´ do stworzenia lub utrzymania dzia∏al-
noÊci przetwórczej w kraju lub je˝eli udzie-
lenie pozwolenia narusza w sposób istotny
interesy producentów krajowych (warunki
ekonomiczne).”;

45) art. 144 otrzymuje brzmienie:

„Art. 144. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe warunki udzielania i cofania po-
zwoleƒ oraz szczegó∏owe warunki stoso-
wania procedury przetwarzania pod
kontrolà celnà oraz mo˝e okreÊliç:

1) warunki ekonomiczne dla udzielania
pozwolenia na korzystanie z procedu-
ry oraz towary, których te warunki do-
tyczà,

2) organy odpowiedzialne za stwierdze-
nie spe∏nienia warunków ekonomicz-
nych,

3) tryb stwierdzenia spe∏nienia warun-
ków ekonomicznych.”;

46) w art. 147:

a) w § 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
si´ wyrazy „chyba ˝e przepis szczególny przewi-
duje skrócenie tego terminu.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Organ celny mo˝e, w szczególnie uzasad-
nionych okolicznoÊciach, na wniosek oso-
by zainteresowanej i we w∏aÊciwych grani-
cach, przed∏u˝yç terminy, o których mowa
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w § 1 i § 2, w celu umo˝liwienia wykorzy-
stania towaru zgodnie z warunkami okre-
Êlonymi w pozwoleniu na stosowanie pro-
cedury. Wniosek powinien byç z∏o˝ony nie
póêniej ni˝ 30 dni po up∏ywie terminu,
o którym mowa w § 1 lub § 2.”;

47) w art. 151 w § 3 w pkt 4 wyraz „ogólnej” zast´puje
si´ wyrazem „okreÊlonej”;

48) w art. 154:
a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,
b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Organ celny mo˝e odmówiç udzielenia po-
zwolenia, je˝eli udzielenie pozwolenia na-
rusza w sposób istotny interesy producen-
tów krajowych (warunki ekonomiczne).”;

49) w art. 155 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wniosek powinien byç z∏o˝ony nie póêniej
ni˝ 30 dni po up∏ywie terminu, o którym
mowa w § 1.”;

50) w art. 158 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Je˝eli proces uszlachetniania ma na celu
napraw´ towarów wywo˝onych czasowo,
to w wypadku ich dopuszczenia do obrotu
podlegajà one ca∏kowitemu zwolnieniu od
c∏a, o ile naprawa jest wykonaniem umowy
gwarancyjnej i zosta∏a dokonana nieod-
p∏atnie.”;

51) art. 165 otrzymuje brzmienie:

„Art. 165. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki udzielania i cofania pozwoleƒ oraz
szczegó∏owe warunki stosowania proce-
dury uszlachetniania biernego oraz mo-
˝e okreÊliç:

1) warunki ekonomiczne dla udzielania
pozwolenia na korzystanie z procedu-
ry oraz towary, których te warunki do-
tyczà,

2) organy odpowiedzialne za stwierdze-
nie spe∏nienia warunków ekonomicz-
nych,

3) tryb stwierdzenia spe∏nienia warun-
ków ekonomicznych.”;

52) w art. 168:

a) w § 2 dodaje si´ zdanie drugie i trzecie w brzmie-
niu:

„W rozporzàdzeniu zostanà wskazane w szcze-
gólnoÊci warunki dotyczàce lokalizacji wolnego
obszaru celnego, a tak˝e zostanà okreÊlone do-
kumenty niezb´dne do rozpatrzenia wniosku
o ustanowienie wolnego obszaru celnego. Rada
Ministrów okreÊli przes∏anki i tryb likwidacji wol-
nych obszarów celnych.”,

b) w § 3 wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´
wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki”;

53) art. 169 otrzymuje brzmienie:

„Art. 169. 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), posiadajàca pra-
wo w∏asnoÊci lub wieczystego u˝ytko-
wania gruntu, na którym ma byç ustano-
wiony wolny obszar celny.”;

54) w art. 172 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„W rozporzàdzeniu zostanà okreÊlone w szczegól-
noÊci czynnoÊci, których powinien dokonaç przed-
si´biorca dzia∏ajàcy w wolnym obszarze celnym
w wypadku rozpocz´cia lub zakoƒczenia dzia∏alno-
Êci.”;

55) w art. 176:

a) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Na terenie wolnego obszaru celnego
ustanowionego na terenie lotniczego,
morskiego lub rzecznego przejÊcia gra-
nicznego mogà dokonywaç zakupu wy-
∏àcznie podró˝ni opuszczajàcy polski ob-
szar celny.”,

b) w § 4 w pkt 1 wyrazy „dokumentom, mieniu,
przest´pstwo gospodarcze lub przest´pstwo
skarbowe” zast´puje si´ wyrazami „wiarygod-
noÊci dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dz-
mi i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo
gospodarcze lub za przest´pstwo skarbowe”,

c) w § 5 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„W rozporzàdzeniu minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych wska˝e, ˝e prowadzenie
dzia∏alnoÊci w wolnym obszarze celnym mo˝e
byç zakazane lub ograniczone w szczególnoÊci
w wypadku naruszenia przez prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w wolnym obszarze celnym przepi-
sów regulujàcych prowadzenie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, zaprzestania prowadzenia dzia∏alno-
Êci w wolnym obszarze celnym na czas d∏u˝szy
ni˝ 6 miesi´cy bez powiadomienia organu celne-
go, utraty przez wnioskodawc´ tytu∏u prawnego
do korzystania z pomieszczeƒ lub terenu, gdzie
wnioskodawca prowadzi dzia∏alnoÊç.”;

56) w art. 185 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadku powrotnego wywozu towarów
obj´tych gospodarczà procedurà celnà
przepisy art. 64—80 i art. 83 stosuje si´ od-
powiednio.”;

57) w tytule VI Operacje uprzywilejowane:

a) skreÊla si´ art. 190,
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b) dzia∏ I otrzymuje brzmienie:

„DZIA¸ I

Zwolnienia

Rozdzia∏ 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1901. § 1. Zwolnienia od c∏a przewidziane
w niniejszym dziale stosuje si´ do
towarów obejmowanych proce-
durà dopuszczenia do obrotu lub
procedurà wywozu. 

§ 2. Zwolnienia od c∏a przewidziane
w niniejszym dziale stosuje si´ je-
dynie 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 me-
chaniczny pojazd drogowy, który ze
wzgl´du na rodzaj, budow´ lub wy-
posa˝enie jest przeznaczony do
przewozu towarów lub osób, a tak-
˝e specjalistyczny mechaniczny po-
jazd drogowy, 

2) za prywatny Êrodek transportu —
uwa˝a si´ mechaniczny pojazd dro-
gowy oraz przyczep´ do niego,
kempingowà przyczep´ mieszkal-
nà, ∏ódê, samolot i rower, s∏u˝àcy
do u˝ytku osobistego i nieprzezna-
czony do odp∏atnego przewozu
osób lub do odp∏atnego bàdê nie-
odp∏atnego transportu towarów
w celach handlowych lub do dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, 

3) za rzeczy osobistego u˝ytku — uwa-
˝a si´ towary bezpoÊrednio u˝ywa-
ne przez osob´ fizycznà lub wyko-
rzystywane w jej gospodarstwie
domowym, je˝eli ich iloÊç lub ro-
dzaj nie wskazujà na przeznaczenie
handlowe lub do dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, a tak˝e przenoÊny
sprz´t niezb´dny do wykonywania
przez t´ osob´ zawodu, 

4) za Êrodki trwa∏e — uwa˝a si´ spro-
wadzone z zagranicy towary kom-
pletne lub w cz´Êciach (majàce ce-
chy kompletnoÊci) i zdatne do u˝yt-
ku w momencie przywozu oraz
o trwa∏oÊci pozwalajàcej na ich u˝y-
wanie 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 wszyst-
kie w∏aÊciwoÊci fizyczne, fizykoche-
miczne i chemiczne lub biologiczne
towaru; w wypadku próbki rekla-
mowej jest to najmniejsza iloÊç to-
waru za∏àczona do oferty, wys∏ana
w celach reklamowych lub akwizy-
cyjnych, umo˝liwiajàca zorientowa-
nie ewentualnego klienta o jakoÊci
towaru lub, w wypadku zawarcia
kontraktu na podstawie próbek, zo-
bowiàzujàca do dostarczenia towa-
rów zgodnie z próbkami,

6) za procedury ksi´gowe — uwa˝a
si´ procedury wynikajàce z doku-
mentacji, 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´ za-
sady rachunkowoÊci, a w szczegól-
noÊci zasady prowadzenia odpo-
wiednich kont ksiàg pomocniczych,
przeznaczonych do ewidencji zwol-
nionych 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 zarów-
no w wypadku bezpoÊredniego przy-
wozu z zagranicy, jak i wczeÊniejszego
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, przybywajàcej na
polski obszar celny na pobyt sta∏y
lub powracajàcej z czasowego po-
bytu za granicà, je˝eli ∏àcznie spe∏-
nione sà nast´pujàce warunki:
1) rzeczy s∏u˝y∏y osobistemu u˝yt-

kowi tej osoby w miejscu po-
przedniego pobytu za granicà,
z tym ˝e prywatne Êrodki trans-
portu musia∏y s∏u˝yç takiemu
u˝ytkowi przez okres co najmniej
6 miesi´cy przed datà zakoƒcze-
nia pobytu za granicà, chyba ˝e
prawo kraju poprzedniego poby-
tu ogranicza mo˝liwoÊç rejestra-
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cji prywatnych Êrodków trans-
portu bàdê wprowadza warunki
konstrukcyjne lub techniczne
znaczàco ró˝niàce si´ od obo-
wiàzujàcych w kraju,

2) rzeczy b´dà przeznaczone w
kraju do takiego samego celu,
w jakim by∏y u˝ywane za grani-
cà, 

3) osoba fizyczna przebywa∏a poza
polskim obszarem celnym za
zgodà w∏adz kraju pobytu przez
co najmniej kolejnych 12 mie-
si´cy poprzedzajàcych zmian´
miejsca pobytu,

4) od daty ostatniego zg∏oszenia
celnego zwalniajàcego od c∏a
towary na podstawie niniejsze-
go artyku∏u min´∏o co najmniej
36 miesi´cy.

§ 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 przeznaczo-
nych do dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

§ 3. Rzeczy osobistego u˝ytku zwolnio-
ne sà od c∏a, je˝eli zosta∏y zg∏oszo-
ne do procedury dopuszczenia do
obrotu przed up∏ywem 12 miesi´-
cy od dnia zakoƒczenia 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 wa-
runkiem ich nieodst´powania
przez okres 12 miesi´cy, liczàc od
dnia obj´cia procedurà dopusz-
czenia do obrotu.

§ 6. Sprzeda˝ lub dobrowolne przenie-
sienie prawa w∏asnoÊci w inny
sposób, wynajem, u˝yczenie, wy-
dzier˝awienie lub inne odp∏atne
bàdê nieodp∏atne odstàpienie rze-
czy, dokonane przed up∏ywem ter-
minu, o którym mowa w § 5, wy-
maga uprzedniego pisemnego po-
informowania o tym organu celne-
go i powoduje powstanie d∏ugu
celnego wed∏ug stanu i wartoÊci
celnej towaru w dniu odstàpienia
oraz wed∏ug stawek celnych obo-
wiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie
mo˝na ustaliç daty odstàpienia to-
waru, art. 222 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 7. W wypadku mienia cudzoziem-
ców, którym nadano status
uchodêcy lub udzielono azylu, oraz
osób krajowych zmuszonych do
przybycia na polski obszar celny ze
wzgl´du na wyjàtkowe okoliczno-
Êci polityczne w kraju poprzednie-
go pobytu, organ celny mo˝e ze-
zwoliç na niestosowanie warun-
ków 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, stosuje si´ tak˝e w odniesie-
niu do rzeczy stanowiàcych mienie
osoby fizycznej, zg∏oszonych do
procedury dopuszczenia do obro-
tu przed dniem zakoƒczenia poby-
tu za granicà, je˝eli osoba ta zobo-
wià˝e si´ do przesiedlenia si´ do
kraju przed up∏ywem 6 miesi´cy
od dnia przedstawienia organowi
celnemu takiego zobowiàzania
i je˝eli z∏o˝one zostanie zabezpie-
czenie w celu zagwarantowania
pokrycia kwoty wynikajàcej z d∏u-
gu celnego. W wypadku osób
przybywajàcych do kraju na pobyt
sta∏y zobowiàzanie uwa˝a si´ za
wype∏nione z dniem okazania or-
ganowi celnemu dokumentów po-
twierdzajàcych osiedlenie si´ na
polskim obszarze celnym. Terminy
okreÊlone w § 1 pkt 1 i § 3 liczy si´
od dnia obj´cia towaru procedurà
dopuszczenia do obrotu, nato-
miast termin okreÊlony w § 5 liczy
si´ od dnia wykonania zobowiàza-
nia.

§ 9. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa
w § 1, stosuje si´ tak˝e:

1) w odniesieniu do rzeczy osobi-
stego u˝ytku osoby fizycznej,
która mia∏a miejsce pobytu za
granicà przez okres krótszy ni˝
12 miesi´cy, nie krócej jednak
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 terminu okreÊlone-
go w § 3, je˝eli udowodni, i˝
uchybienie nastàpi∏o bez jej wi-
ny.

§ 10. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych 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 stosowa-
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nia zwolnienia od c∏a, o którym
mowa w § 1, oraz mo˝e okreÊliç,
w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych,
które z warunków okreÊlonych
w § 1—§ 6 nie b´dà mia∏y zastoso-
wania wobec 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, nale˝àce do
osoby fizycznej niemajàcej miej-
sca zamieszkania w kraju, przyby-
wajàcej 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 po-
przedzajàcych zmian´ miejsca po-
bytu.

§ 2. Zwolnienie od c∏a stosuje si´ tak˝e
w odniesieniu do prezentów zwy-
czajowo ofiarowywanych w zwiàz-
ku z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒ-
skiego osobom, o których mowa
w § 1, pod warunkiem, ˝e zosta∏y
one ofiarowane przez osoby majà-
ce miejsce zamieszkania za grani-
cà i wartoÊç poszczególnych pre-
zentów nie jest wy˝sza ni˝ równo-
wartoÊç 1000 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 zwolnienia 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 procedurà dopusz-
czenia do obrotu. 

§ 5. Sprzeda˝ lub dobrowolne przenie-
sienie prawa w∏asnoÊci w inny
sposób, wynajem, u˝yczenie, wy-
dzier˝awienie lub inne odp∏atne
bàdê nieodp∏atne odstàpienie rze-
czy dokonane przed up∏ywem ter-
minu, o którym mowa w § 4, wy-
maga uprzedniego pisemnego po-
informowania o tym organu celne-
go i powoduje powstanie d∏ugu
celnego wed∏ug stanu i wartoÊci
celnej towaru w dniu odstàpienia
oraz wed∏ug stawek celnych obo-
wiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie
mo˝na ustaliç daty odstàpienia to-
waru, art. 222 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 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 proce-
dury dopuszczenia do obrotu
przed up∏ywem 4 miesi´cy od dnia
zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego
przez osob´ uprawnionà do zwol-
nienia od c∏a i pod warunkiem
przedstawienia przez t´ osob´ do-
kumentu potwierdzajàcego zawar-
cie 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 odniesieniu do towarów
zg∏oszonych do procedury do-
puszczenia do obrotu, przed usta-
lonym dniem zawarcia zwiàzku
ma∏˝eƒskiego, nie wczeÊniej jed-
nak ni˝ 2 miesiàce przed tym
dniem, je˝eli z∏o˝one zostanie za-
bezpieczenie w celu zagwaranto-
wania pokrycia kwoty wynikajàcej
z d∏ugu celnego.

§ 10. Organ celny mo˝e, w szczególnie
uzasadnionych wypadkach, ze-
zwoliç na zastosowanie zwolnie-
nia od c∏a przewidzianego w ni-
niejszym artykule:

1) osobie, która przebywa∏a za
granicà przez okres krótszy ni˝
okreÊlony w § 1, je˝eli osoba ta
udowodni, ˝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 polskim obszarze celnym,
pod warunkiem ˝e bezpoÊred-
nio przed rozpocz´ciem czaso-
wego 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 udo-
wodni, ̋ e uchybienie to nastàpi-
∏o bez jej winy.

§ 11. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, dokumenty wy-
magane do stwierdzenia podsta-
wy stosowania zwolnienia od c∏a,
o którym mowa w § 1, oraz mo˝e
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okreÊliç tryb, warunki, normy ilo-
Êciowe lub wartoÊciowe.

Art. 1906. § 1. Zwolnione od c∏a sà rzeczy osobi-
stego u˝ytku pochodzàce ze spad-
ku otrzymane przez:

1) osob´ fizycznà majàcà miejsce
zamieszkania w kraju albo

2) osob´ prawnà majàcà siedzib´
w kraju, której statut nie do-
puszcza prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej.

§ 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 przeznaczo-
nych do dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,

4) nieprzenoÊnego sprz´tu, który
s∏u˝y∏ osobie zmar∏ej do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej lub do wykonywania zawo-
du, 

5) zapasów surowców, pó∏produk-
tów lub wyrobów gotowych,
wykorzystywanych do produk-
cji,

6) ˝ywego inwentarza,

7) zapasów produktów rolnych,
których iloÊç jest wi´ksza ni˝
przeznaczona na niezb´dne po-
trzeby domowe rodziny.

§ 3. Rzeczy, o których mowa w § 1,
podlegajà zwolnieniu od c∏a, je˝eli
zosta∏y zg∏oszone do procedury
dopuszczenia do obrotu przed
up∏ywem 2 lat, liczàc od dnia na-
bycia przez osob´ uprawnionà
praw do spadku na mocy prawo-
mocnego postanowienia o stwier-
dzeniu nabycia spadku.

§ 4. Dopuszczenie do obrotu rzeczy,
o których mowa w § 1, mo˝e zo-
staç dokonane partiami, w termi-
nie okreÊlonym w § 3.

§ 5. Organ celny mo˝e, w szczególnie
uzasadnionych wypadkach, ze-
zwoliç na zastosowanie zwolnie-
nia od c∏a rzeczy, o których mowa
w niniejszym artykule, pomimo
niespe∏nienia warunku okreÊlone-
go w § 3, je˝eli osoba udowodni, i˝
uchybienie terminu nastàpi∏o bez
jej winy.

§ 6. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb, warunki i do-
kumenty wymagane do stwierdze-
nia podstawy stosowania zwolnie-

nia od c∏a rzeczy, o których mowa
w § 1.

Art. 1907. § 1. Zwolnione od c∏a sà rzeczy osobi-
stego u˝ytku s∏u˝àce osobie fi-
zycznej niemajàcej miejsca za-
mieszkania w kraju do wyposa˝e-
nia jej mieszkania lub domu w kra-
ju, je˝eli ∏àcznie zostanà spe∏nione
nast´pujàce warunki:

1) osoba ta udowodni, i˝ ma miej-
sce zamieszkania za granicà
przez okres co najmniej 12 mie-
si´cy poprzedzajàcych przyjazd
do kraju,

2) rzeczy s∏u˝y∏y osobistemu u˝yt-
kowi tej osoby przez okres co
najmniej 6 miesi´cy przed
dniem przywozu na polski ob-
szar celny,

3) rodzaj i iloÊç rzeczy wskazuje na
przeznaczenie do zwyk∏ego wy-
posa˝enia mieszkania lub do-
mu,

4) mieszkanie lub dom stanowià
w∏asnoÊç osoby korzystajàcej
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 mieszka-
nia lub domu osobom trzecim
w okresie nieobecnoÊci jej lub
rodziny.

§ 2. Udzielenie zwolnienia mo˝e zo-
staç uzale˝nione od z∏o˝enia za-
bezpieczenia na okres 2 lat w celu
zagwarantowania pokrycia kwoty
wynikajàcej z d∏ugu celnego, który
móg∏by powstaç w wypadku okre-
Êlonym w § 5.

§ 3. Zwolnienie mo˝e zostaç zastoso-
wane tylko jeden raz w odniesie-
niu do wyposa˝enia ka˝dego kolej-
nego mieszkania lub domu osoby
uprawnionej do korzystania ze
zwolnienia.

§ 4. Zwolnienie od c∏a rzeczy, o których
mowa w § 1, stosuje si´ pod wa-
runkiem ich nieodst´powania
przez okres 2 lat, liczàc od dnia ob-
j´cia procedurà dopuszczenia do
obrotu.

§ 5. W wypadku wynaj´cia lub odstà-
pienia mieszkania lub domu oso-
bom trzecim przed up∏ywem 2 lat,
liczàc od dnia dopuszczenia do ob-
rotu rzeczy , o których mowa w § 1,
wysokoÊç d∏ugu celnego okreÊla
si´ wed∏ug stanu i wartoÊci celnej
towaru w dniu tego wynaj´cia lub
odstàpienia i wed∏ug stawek cel-
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nych obowiàzujàcych w tym dniu,
z zastrze˝eniem § 7.

§ 6. W wypadku odp∏atnego lub nieod-
p∏atnego wypo˝yczenia, oddania
w zastaw, wynaj´cia lub odstàpie-
nia rzeczy, o których mowa § 1,
przed up∏ywem 2 lat, liczàc od dnia
obj´cia ich procedurà dopuszcze-
nia do obrotu, § 5 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 7. D∏ug celny nie powstaje, gdy rze-
czy, o których mowa w § 1, zosta∏y
u˝yte do wyposa˝enia kolejnego
mieszkania lub domu, je˝eli zosta-
nà zachowane warunki okreÊlone
w § 1 pkt 4 i 5. 

§ 8. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy tryb, wa-
runki, a tak˝e rodzaj i iloÊç rzeczy
przeznaczonych do zwyk∏ego wy-
posa˝enia mieszkania lub domu
oraz dokumenty wymagane do
stwierdzenia podstawy stosowa-
nia zwolnienia od c∏a, o którym
mowa w § 1.

Art. 1908. § 1. Zwolnione od c∏a sà rzeczy po-
trzebne do nauki studenta lub
ucznia, rzeczy przeznaczone do
zwyczajowego wyposa˝enia jego
pokoju oraz nale˝àca do niego
odzie˝, je˝eli przybywa on na pol-
ski obszar celny z zamiarem nauki
i rzeczy te sà wykorzystywane na
jego osobiste potrzeby podczas
pobytu zwiàzanego z naukà.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mowa
w § 1, stosuje si´ do rzeczy nale˝à-
cych do osób przyj´tych w poczet
studentów dziennych albo wieczo-
rowych studiów o pe∏nym wymia-
rze godzinowym lub wpisanych na
list´ uczniów szko∏y podstawowej,
gimnazjum lub szko∏y ponadgim-
nazjalnej, lub szko∏y ponadpodsta-
wowej.

§ 3. Zwolnienie od c∏a rzeczy potrzeb-
nych do nauki oraz rzeczy przezna-
czonych do zwyczajowego wypo-
sa˝enia pokoju studenta lub
ucznia stosuje si´ raz w roku szkol-
nym. 

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
szkolnictwa wy˝szego oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw oÊwia-
ty i wychowania okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, normy iloÊciowe

lub wartoÊciowe oraz dokumenty
wymagane do stwierdzenia pod-
stawy stosowania 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 za-
granicy bezpoÊrednio do osoby
znajdujàcej si´ na polskim obsza-
rze celnym, pod warunkiem ˝e
∏àczna wartoÊç towarów w prze-
sy∏ce nie przekracza równowarto-
Êci 22 EURO. 

§ 2. Zwolnienia od c∏a, o którym mowa
w § 1, nie stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytonio-
wych,

3) perfum i wód toaletowych.

Art. 19010. § 1. Zwolnione od c∏a, w ramach
ustanowionych norm, sà towary
umieszczone w przesy∏ce wysy-
∏anej z zagranicy przez osob´ fi-
zycznà i przeznaczonej dla osoby
fizycznej znajdujàcej si´ na pol-
skim obszarze celnym, je˝eli ∏àcz-
nie spe∏nione sà nast´pujàce wa-
runki:

1) przesy∏ka ma charakter okazjo-
nalny,

2) przesy∏ka zawiera towary wy-
∏àcznie osobistego u˝ytku, któ-
rych iloÊç i rodzaj nie wskazujà
na ich przeznaczenie handlo-
we,

3) odbiorca nie jest obowiàzany
do uiszczenia jakichkolwiek
op∏at na rzecz nadawcy
w zwiàzku z otrzymaniem prze-
sy∏ki.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, stosuje si´ do kwoty
45 EURO na przesy∏k´. W wypad-
ku 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
oddzielnie, mog∏yby korzystaç
z takiego zwolnienia.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb,
warunki, normy iloÊciowe oraz
dokumenty wymagane do
stwierdzenia podstawy stosowa-
nia zwolnienia od c∏a, o którym
mowa w § 1.

Art. 19011. § 1. Zwolnione od c∏a, z zastrze˝e-
niem § 3 i § 4, sà Êrodki trwa∏e na-
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le˝àce do przedsi´biorcy wyko-
nujàcego dzia∏alnoÊç wytwórczà,
budowlanà, handlowà, us∏ugo-
wà, wydobywczà lub rolniczà,
który zaprzesta∏ prowadzenia tej
dzia∏alnoÊci za granicà i zamierza
wykonywaç podobnà dzia∏alnoÊç
na polskim obszarze celnym, je-
˝eli ∏àcznie spe∏nione sà nast´pu-
jàce warunki:

1) Êrodki trwa∏e by∏y u˝ywane
przez przedsi´biorc´ w miej-
scu poprzedniego wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci przez okres co
najmniej 12 miesi´cy przed da-
tà zaprzestania dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa za granicà,

2) Êrodki trwa∏e sà przeznaczone
na polskim obszarze celnym
do takiego samego celu, w ja-
kim by∏y u˝ywane za granicà,

3) rodzaj i iloÊç przywo˝onych
rzeczy odpowiadajà rodzajowi
i skali dotychczasowej dzia∏al-
noÊci prowadzonej przez
przedsi´biorc´.

§ 2. W wypadku korzystania ze zwol-
nienia od c∏a, o którym mowa
w § 1, przez w∏aÊciciela gospo-
darstwa 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 mo-
wa w § 1, stosuje si´ tak˝e w wy-
padku zaprzestania dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z po∏àczeniem si´
przedsi´biorców lub nabyciem
albo przej´ciem w posiadanie
przez przedsi´biorc´ krajowego
zorganizowanej cz´Êci mienia
przedsi´biorcy zagranicznego.

§ 4. Zwolnienia od c∏a nie stosuje si´
równie˝ do:

1) Êrodków transportu, które nie
s∏u˝à do wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej,

2) zapasów przeznaczonych do
spo˝ycia przez ludzi lub zwie-
rz´ta, 

3) materia∏ów p´dnych,

4) zapasów surowców, pó∏pro-
duktów i wyrobów gotowych,
wykorzystywanych do produk-
cji,

5) inwentarza ˝ywego stanowià-
cego w∏asnoÊç przedsi´biorcy,
który prowadzi dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie obrotu
zwierz´tami hodowlanymi.

§ 5. Ârodki trwa∏e podlegajà zwolnie-
niu od c∏a, je˝eli zosta∏y zg∏oszo-
ne do procedury dopuszczenia
do obrotu przed up∏ywem 12
miesi´cy od dnia zaprzestania
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa za
granicà.

§ 6. Zwolnienie od c∏a rzeczy, o któ-
rych mowa w § 1, stosuje si´ pod
warunkiem ich nieodst´powania
przez okres 12 miesi´cy, liczàc od
dnia obj´cia procedurà dopusz-
czenia do obrotu.

§ 7. W wypadku istnienia ryzyka nad-
u˝ycia odstàpienia rzeczy termin,
o którym mowa w § 6, mo˝e zo-
staç przed∏u˝ony do 36 miesi´cy.

§ 8. Sprzeda˝ lub dobrowolne prze-
niesienie prawa w∏asnoÊci w in-
ny sposób, wynajem, u˝yczenie,
wydzier˝awienie lub inne odp∏at-
ne bàdê nieodp∏atne odstàpienie
rzeczy dokonane przed up∏ywem
okresu, o którym mowa w § 6
i § 7, wymaga uprzedniego pi-
semnego poinformowania o tym
organu celnego i powoduje po-
wstanie d∏ugu celnego wed∏ug
stanu i wartoÊci celnej towaru
w dniu tego odstàpienia oraz we-
d∏ug stawek celnych obowiàzujà-
cych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝-
na ustaliç daty odstàpienia towa-
ru, art. 222 stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 9. Organ celny mo˝e w szczególnie
uzasadnionych wypadkach ze-
zwoliç na zastosowanie zwolnie-
nia od c∏a przewidzianego w ni-
niejszym artykule w wypadku,
gdy:
1) przedsi´biorca nie spe∏nia wa-

runku 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 nale˝àce do osób
wykonujàcych wolne zawody,
w rozumieniu ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037), które uzyska∏y prawo
do wykonywania takich zawo-
dów na polskim obszarze cel-
nym, oraz osób prawnych nie-
prowadzàcych dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, które przenoszà swo-
jà dzia∏alnoÊç z zagranicy na pol-
ski obszar celny; § 1—§ 9 stosuje
si´ odpowiednio.
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Art.19012. § 1. Zwolnione od c∏a sà produkty rol-
ne oraz produkty hodowli, pszcze-
larstwa, ogrodnictwa i leÊnictwa,
uzyskane na nieruchomoÊciach
znajdujàcych si´ za granicà paƒ-
stwa i przylegajàcych do polskie-
go obszaru celnego, u˝ytkowa-
nych przez osoby krajowe, prowa-
dzàce gospodarstwo rolne lub
dzia∏alnoÊç przetwórczà na pol-
skim obszarze celnym, na grun-
tach przylegajàcych do granicy
paƒstwowej, je˝eli ∏àcznie spe∏-
nione sà nast´pujàce warunki:
1) produkty te zosta∏y poddane

jedynie zabiegom, które zwy-
kle sà dokonywane po ich ze-
braniu lub wyprodukowaniu, 

2) w wypadku produktów ho-
dowli — produkty takie uzyska-
no od zwierzàt wyhodowa-
nych na polskim obszarze cel-
nym 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 go-
spodarki rybnej prowadzonej
przez polskich rybaków w wo-
dach p∏ynàcych i jeziorach stano-
wiàcych granic´ polskiego ob-
szaru celnego oraz do produktów
∏owiectwa prowadzonego przez
polskich myÊliwych na tych jezio-
rach i wodach p∏ynàcych przepis
§ 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 19013. Zwolnione od c∏a, na zasadzie wza-
jemnoÊci, sà nasiona, nawozy i inne
produkty s∏u˝àce do uprawy ziemi
i roÊlin, przeznaczone do wykorzysta-
nia na nieruchomoÊciach znajdujà-
cych si´ w kraju i przylegajàcych do
granicy paƒstwowej, u˝ytkowanych
przez osoby prowadzàce gospodar-
stwo rolne lub przetwórcze za grani-
cà, na gruntach przylegajàcych do
granicy paƒstwowej, je˝eli ∏àcznie
spe∏nione sà nast´pujàce warunki:

1) iloÊç przywo˝onych produktów
nie przekracza iloÊci niezb´dnej do
uprawy lub prowadzenia gospo-
darstwa,

2) zg∏oszenie celne produktów jest
dokonywane przez osob´ prowa-
dzàcà gospodarstwo rolne lub na
jej rzecz.

Art. 19014. § 1. Zwolnione od c∏a, w ramach
ustanowionych norm, sà towary

przywo˝one w baga˝u osobistym
podró˝nego przybywajàcego na
polski obszar celny, je˝eli iloÊç
i rodzaj tych towarów nie wska-
zuje na przeznaczenie handlowe.

§ 2. Dla celów stosowania niniejsze-
go artyku∏u:

1) za baga˝ osobisty — uwa˝a si´
baga˝ podr´czny lub baga˝
nadany (baga˝, który po przy-
j´ciu i zarejestrowaniu go
przez przewoênika w miejscu
wyjazdu lub wylotu nie jest do-
st´pny dla podró˝nego w cza-
sie odbywania podró˝y, w tym
tak˝e podczas przerw w podró-
˝y i zmiany Êrodka transportu
na inny),

2) za stref´ nadgranicznà — uwa-
˝a si´ stref´ nadgranicznà
w rozumieniu ustawy o ochro-
nie granicy paƒstwowej.

§ 3. Zwolnione od c∏a, w ramach
ustanowionych norm, sà równie˝
towary przywo˝one w baga˝u
osobistym przez osob´, która:

1) ma miejsce zamieszkania
w strefie nadgranicznej, z za-
strze˝eniem § 4, lub

2) przekracza granic´ w zwiàzku
z wykonywanà pracà w strefie
nadgranicznej, lub

3) przekracza granic´ w zwiàzku
z wykonywanà pracà w zakre-
sie obs∏ugi Êrodka transportu
wykorzystywanego w ruchu
mi´dzynarodowym.

§ 4. Podró˝ny majàcy miejsce za-
mieszkania w polskiej cz´Êci stre-
fy nadgranicznej mo˝e korzystaç
ze zwolnienia, o którym mowa
w § 1, pod warunkiem ˝e udo-
wodni, i˝ nie przyje˝d˝a ze strefy
nadgranicznej w kraju sàsiadujà-
cym z Rzeczàpospolità Polskà,
i je˝eli nie przekracza granicy
w zwiàzku z wykonywanà pracà
w zakresie obs∏ugi Êrodka trans-
portu wykorzystywanego w ru-
chu mi´dzynarodowym.

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy tryb, warunki, normy ilo-
Êciowe lub wartoÊciowe oraz do-
kumenty wymagane do stwier-
dzenia podstawy stosowania
zwolnienia od c∏a, o którym mo-
wa w § 1 i w § 3.

Art. 19015. § 1. Zwolnione od c∏a sà towary
o charakterze edukacyjnym, na-
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ukowym lub kulturowym,
umieszczone w wykazie, o któ-
rym mowa w § 11, bez wzgl´du
na osob´ i cel, dla których sà
przywo˝one.

§ 2. Zwolnione od c∏a sà towary
o charakterze edukacyjnym, na-
ukowym lub kulturowym, umie-
szczone w wykazie, o którym mo-
wa w § 12, przywo˝one dla:

1) jednostek bud˝etowych pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç o cha-
rakterze edukacyjnym lub na-
ukowym albo

2) jednostek lub organizacji pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç o cha-
rakterze edukacyjnym, nauko-
wym lub kulturowym. 

§ 3. Zwolniona od c∏a jest tak˝e apa-
ratura naukowa i przyrzàdy prze-
znaczone wy∏àcznie do celów
niehandlowych, wymienione
w wykazie, o którym mowa
w § 13, je˝eli przywo˝one sà dla:

1) instytucji publicznych lub u˝y-
tecznoÊci publicznej, których
podstawowà dzia∏alnoÊcià jest
prowadzenie badaƒ nauko-
wych lub nauczanie, albo 

2) prywatnych instytucji lub or-
ganizacji, których wy∏àcznà
dzia∏alnoÊcià jest prowadzenie
badaƒ naukowych lub naucza-
nie.

§ 4. Dla celów stosowania niniejsze-
go artyku∏u:

1) za przyrzàdy lub aparatur´ na-
ukowà uwa˝a si´ towary, które
ze wzgl´du na swoje parame-
try techniczne i wyniki pomia-
rów, jakie za ich pomocà mo˝-
na uzyskaç, mogà byç przezna-
czone g∏ównie do prowadze-
nia dzia∏alnoÊci naukowej lub
nauczania,

2) za przeznaczone do celów nie-
handlowych uwa˝a si´ przy-
rzàdy lub aparatur´ przezna-
czonà do prowadzenia badaƒ
naukowych lub nauczania nie-
prowadzonych z zamiarem
osiàgni´cia zysku.

§ 5. Zwolnione od c∏a sà równie˝ ele-
menty, cz´Êci zamienne i akceso-
ria do aparatury badawczo-po-
miarowej zwolnionej od c∏a oraz
narz´dzia s∏u˝àce do utrzymania,
kontroli lub naprawy tej aparatu-
ry, pod warunkiem ˝e sà przywo-
˝one jednoczeÊnie z tà aparaturà. 

§ 6. Je˝eli elementy, cz´Êci zamienne,
akcesoria i narz´dzia sà przywo-
˝one póêniej ni˝ aparatura, to
mogà byç one zwolnione od c∏a
pod warunkiem, ˝e jednoznacz-
nie mo˝na stwierdziç, i˝ sà one
przeznaczone do aparatury, która
by∏a przywieziona na polski ob-
szar celny z zastosowaniem zwol-
nienia od c∏a.

§ 7. Sprzeda˝ lub dobrowolne prze-
niesienie prawa w∏asnoÊci w in-
ny sposób, wynajem, u˝yczenie,
wydzier˝awienie lub inne odp∏at-
ne bàdê nieodp∏atne odstàpienie
rzeczy zwolnionych od c∏a na
podstawie § 2 i § 3 wymaga
uprzedniego poinformowania
o tym organu celnego i powodu-
je powstanie d∏ugu celnego. Wy-
sokoÊç d∏ugu celnego okreÊla si´
wed∏ug stanu i wartoÊci celnej to-
waru w dniu odstàpienia oraz
wed∏ug stawek celnych obowià-
zujàcych w tym dniu. Je˝eli nie
mo˝na ustaliç daty odstàpienia
towaru, art. 222 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 8. D∏ug celny nie powstaje, je˝eli zo-
stanà spe∏nione ∏àcznie nast´pu-
jàce warunki:

1) towary zostanà odstàpione
osobie, która spe∏nia warunki
do skorzystania ze zwolnienia
od c∏a przewidzianego w ni-
niejszym artykule, 

2) towary b´dà u˝ywane w celu,
który uprawnia∏by do skorzy-
stania ze zwolnienia od c∏a na
podstawie niniejszego artyku-
∏u, 

3) organ celny, który przyjà∏ zg∏o-
szenie celne dotyczàce do-
puszczenia do obrotu towaru
zwolnionego od c∏a, zostanie
uprzednio poinformowany
o zamiarze odstàpienia.

§ 9. Je˝eli towar zostanie u˝yty do ce-
lu innego ni˝ uprawniajàcy do
skorzystania ze zwolnienia od c∏a
na podstawie niniejszego artyku-
∏u lub je˝eli osoba posiadajàca
towar zwolniony od c∏a przestaje
spe∏niaç warunki uprawniajàce
do korzystania ze zwolnienia od
c∏a, wysokoÊç d∏ugu celnego
okreÊla si´ wed∏ug stanu i warto-
Êci celnej towaru w dniu zmiany
sposobu wykorzystania towaru
lub w dniu, w którym warunki
uprawniajàce osob´ do korzysta-
nia ze zwolnienia od c∏a przesta∏y
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byç spe∏niane, oraz wed∏ug sta-
wek celnych obowiàzujàcych
w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na
ustaliç daty naruszenia wy˝ej wy-
mienionych warunków, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. Osoba, o której mowa w § 8 pkt 1,
której odstàpiono towar zwolnio-
ny od c∏a, przejmuje prawa i obo-
wiàzki osoby, która odstàpi∏a ten
towar; przepisy § 7—§ 9 stosuje
si´ odpowiednio. 

§ 11. Minister w∏aÊciwy do spraw
szkolnictwa wy˝szego w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw nauki, ministrem w∏a-
Êciwym do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, ministrem w∏aÊciwym
do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz
towarów, o których mowa w § 1.

§ 12. Minister w∏aÊciwy do spraw
szkolnictwa wy˝szego w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw nauki, ministrem w∏a-
Êciwym do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, ministrem w∏aÊciwym
do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz
towarów oraz wykaz kategorii
jednostek i organizacji uprawnio-
nych do korzystania ze zwolnie-
nia od c∏a, o którym mowa w § 2.
W wykazie mogà byç umieszczo-
ne wy∏àcznie towary, których od-
powiedniki nie sà produkowane
w kraju. W wykazie mogà byç
umieszczone tylko te jednostki,
których procedury ksi´gowe
umo˝liwiajà kontrol´ wykorzy-
stania zwolnionych od c∏a towa-
rów.

§ 13. Minister w∏aÊciwy do spraw na-
uki w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa
wy˝szego, ministrem w∏aÊciwym
do spraw oÊwiaty i wychowania
oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz prywatnych instytucji lub
organizacji, o których mowa
w § 3, oraz aparatury i przyrzà-
dów naukowych przywo˝onych
dla tych instytucji. W wykazie
mogà byç umieszczone wy∏àcz-
nie aparatura lub przyrzàdy na-

ukowe, których odpowiedniki nie
sà produkowane w kraju. W wy-
kazie mogà byç zamieszczone tyl-
ko te jednostki i organizacje, któ-
rych procedury ksi´gowe umo˝li-
wiajà kontrol´ wykorzystania to-
warów zwolnionych od c∏a.

§ 14. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe zasady, tryb i dokumenty
wymagane do stwierdzenia pod-
stawy stosowania zwolnienia od
c∏a, o którym mowa w § 1—§ 3.

Art. 19016. § 1. Zwolnione od c∏a sà:
1) zwierz´ta przeznaczone do ba-

daƒ laboratoryjnych,

2) nieprodukowane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej sub-
stancje biologiczne lub che-
miczne nadajàce si´ g∏ównie
do celów naukowych, przywo-
˝one w iloÊciach, które nie
wskazujà na przeznaczenie
handlowe.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, stosuje si´ pod warun-
kiem, ˝e towary sà przeznaczone
dla instytucji publicznych, któ-
rych podstawowà dzia∏alnoÊcià
jest nauczanie lub prowadzenie
badaƒ naukowych, albo dla wy-
dzielonych jednostek tych insty-
tucji, je˝eli podstawowà dzia∏al-
noÊcià tych jednostek jest prowa-
dzenie badaƒ naukowych lub na-
uczanie.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw na-
uki w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rolnictwa,
ministrem w∏aÊciwym do spraw
szkolnictwa wy˝szego oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz
substancji, o których mowa w § 1
pkt 2. W wykazie mogà byç
umieszczone wy∏àcznie substan-
cje biologiczne lub chemiczne,
których odpowiedniki nie sà pro-
dukowane w kraju i których spe-
cyfika lub stopieƒ czystoÊci czyni
z nich substancje nadajàce si´
g∏ównie do celów naukowych.

Art. 19017. § 1. Zwolnione od c∏a sà:

1) substancje lecznicze pocho-
dzenia ludzkiego, a w szczegól-
noÊci krew i jej pochodne, wy-
suszone osocze krwi, surowica
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i utrwalone roztwory osocza,
immunoglobiny i fibrynogen,

2) odczynniki s∏u˝àce do okreÊla-
nia grupy krwi i wykrywania
niezgodnoÊci grup krwi, bez
wzgl´du na êród∏o i sposób ich
wytworzenia,

3) odczynniki s∏u˝àce do okreÊla-
nia grup zgodnoÊci tkankowej
u ludzi, bez wzgl´du na êród∏o
i sposób ich wytworzenia,

4) opakowania specjalnie przy-
stosowane do przewozu towa-
rów okreÊlonych w pkt 1—3
oraz rozpuszczalniki i dodatki
potrzebne do ich u˝ycia, je˝eli
sà przywo˝one jednoczeÊnie
z tymi towarami.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, stosuje si´, je˝eli ∏àcz-
nie spe∏nione sà nast´pujàce wa-
runki:

1) towary sà przeznaczone dla in-
stytucji lub laboratoriów pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç me-
dycznà lub naukowà niemajà-
cà charakteru handlowego,
uj´tych w wykazie instytucji
i laboratoriów uprawnionych
do korzystania ze zwolnienia
od c∏a, 

2) towarom towarzyszy Êwiadec-
two zgodnoÊci wydane przez
odpowiednie w∏adze kraju wy-
sy∏ki,

3) towary sà przewo˝one w po-
jemniku opatrzonym etykietà
identyfikacyjnà.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw na-
uki, ministrem 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 me-
dycznà lub naukowà, niemajà-
cà charakteru handlowego,
wykorzystujàcych towary,
o których mowa w § 1,

2) dokumenty wymagane do
stwierdzenia podstawy stoso-
wania zwolnienia od c∏a

— uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci zakres i rodzaj dzia∏alnoÊci
instytucji lub laboratorium.

W wykazie umieszczone mogà
byç instytucje i laboratoria,

w których procedury ksi´gowe
umo˝liwiajà kontrol´ wykorzy-
stania zwolnionych od c∏a towa-
rów.

Art. 19018. § 1. Zwolnione od c∏a sà:

1) przyrzàdy i aparatura przezna-
czone do prowadzenia badaƒ
naukowych, diagnozowania
lub leczenia,

2) cz´Êci zamienne, elementy
i specjalne wyposa˝enie prze-
znaczone do przyrzàdów i apa-
ratury, o których mowa w
pkt 1, je˝eli zosta∏y one przy-
wiezione jednoczeÊnie z nimi
lub zosta∏y przywiezione póê-
niej, ale uznano je za przezna-
czone do przyrzàdów lub apa-
ratury, które zosta∏y wczeÊniej
zwolnione od c∏a,

3) narz´dzia u˝ywane do utrzy-
mania, kontroli lub naprawy
przyrzàdów i aparatury, o któ-
rych mowa w pkt 1, je˝eli zo-
sta∏y przywiezione jednocze-
Ênie z nimi lub zosta∏y przywie-
zione póêniej i jednoznacznie
mo˝na stwierdziç, i˝ sà prze-
znaczone do przyrzàdów i apa-
ratury, które by∏y wczeÊniej
zwolnione od c∏a.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, stosuje si´, je˝eli ∏àcz-
nie spe∏nione sà nast´pujàce wa-
runki: 

1) towary przekazane sà nieod-
p∏atnie przez organizacje cha-
rytatywne lub osoby fizyczne
jako dary szpitalom, innym
jednostkom s∏u˝by zdrowia
lub medycznym instytutom
badawczym uj´tym w wykazie,
o którym mowa w § 7, lub za-
kupione przez takie jednostki
w ca∏oÊci z funduszy przekaza-
nych przez organizacje chary-
tatywne lub uzyskanych w dro-
dze zbiórki publicznej,

2) przekazanie towarów nie jest
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià go-
spodarczà, 

3) ofiarodawca nie jest w ˝aden
sposób powiàzany z produ-
centem towarów, które majà
byç zwolnione od c∏a. 

§ 3. Sprzeda˝ lub dobrowolne prze-
niesienie prawa w∏asnoÊci w in-
ny sposób, wynajem, u˝yczenie,
wydzier˝awienie lub inne odp∏at-
ne bàdê nieodp∏atne odstàpienie
rzeczy, o których mowa w § 1, wy-
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maga uprzedniego poinformo-
wania o tym organu celnego i po-
woduje powstanie d∏ugu celne-
go. WysokoÊç d∏ugu celnego
okreÊla si´ wed∏ug stanu i warto-
Êci celnej towaru w dniu tego od-
stàpienia oraz wed∏ug stawek
celnych obowiàzujàcych w tym
dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç da-
ty odstàpienia towaru, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. W wypadku, o którym mowa w
§ 3, d∏ug celny nie powstaje, je˝e-
li ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujà-
ce warunki: 

1) towary zostanà odstàpione
osobie, która spe∏nia warunki
do korzystania ze zwolnienia
od c∏a przewidzianego w ni-
niejszym artykule,

2) towary b´dà u˝ywane w celu,
który uprawnia∏by do korzysta-
nia ze zwolnienia od c∏a na
podstawie niniejszego artyku-
∏u, 

3) organ celny, który przyjà∏ zg∏o-
szenie celne do procedury do-
puszczenia do obrotu, zostanie
uprzednio poinformowany
o zamiarze odstàpienia.

§ 5. Je˝eli towar zostanie u˝yty nie-
zgodnie z przeznaczeniem , o któ-
rym mowa w §1, lub je˝eli osoba
posiadajàca towar zwolniony od
c∏a przestaje spe∏niaç warunki
uprawniajàce do korzystania ze
zwolnienia okreÊlonego w niniej-
szym artykule, wysokoÊç d∏ugu
celnego okreÊla si´ wed∏ug stanu
i wartoÊci celnej towaru w dniu
zmiany sposobu wykorzystania
towaru lub w dniu, w którym wa-
runki uprawniajàce osob´ do ko-
rzystania ze zwolnienia przesta∏y
byç spe∏niane, oraz wed∏ug sta-
wek celnych obowiàzujàcych
w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na
ustaliç daty naruszenia wy˝ej wy-
mienionych warunków, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. Osoba, której odstàpiono towar
zwolniony od c∏a, przejmuje pra-
wa i obowiàzki osoby, która odstà-
pi∏a ten towar; przepisy § 3—§ 5
stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. Minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw na-
uki, ministrem w∏aÊciwym do
spraw szkolnictwa wy˝szego oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, wykaz
szpitali i innych jednostek s∏u˝by
zdrowia oraz medycznych insty-
tutów badawczych, o których
mowa w § 2 pkt 1. W wykazie mo-
gà byç umieszczone szpitale i in-
ne jednostki s∏u˝by zdrowia oraz
medyczne instytuty badawcze,
których procedury ksi´gowe
umo˝liwiajà kontrol´ wykorzy-
stania zwolnionych od c∏a towa-
rów. 

§ 8. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zasady
i tryb oraz dokumenty niezb´dne
do stwierdzenia podstawy stoso-
wania zwolnienia od c∏a, o któ-
rym mowa w § 1. 

Art. 19019. § 1. Zwolnione od c∏a sà przesy∏ki za-
wierajàce próbki substancji po-
siadajàcych atest Âwiatowej Or-
ganizacji Zdrowia i przeznaczone
do kontroli jakoÊci surowców
u˝ywanych do produkcji Êrod-
ków farmaceutycznych i leków,
przywo˝one dla instytucji powo-
∏anych do tego celu.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki oraz ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wykaz instytucji powo∏a-
nych do kontroli jakoÊci surow-
ców u˝ywanych do produkcji
Êrodków farmaceutycznych i le-
ków. W wykazie umieszczone
mogà byç wy∏àcznie instytucje,
które wykorzystujà substancje
posiadajàce atest Âwiatowej Or-
ganizacji Zdrowia w celu kontroli
jakoÊci surowców u˝ywanych do
produkcji Êrodków farmaceutycz-
nych i leków bez jakiegokolwiek
przeznaczenia handlowego.
W wykazie mogà byç umieszczo-
ne tylko te instytucje, których
procedury ksi´gowe umo˝liwiajà
kontrol´ wykorzystania zwolnio-
nych 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 zagra-
nicy, uczestniczàcych w mi´dzynaro-
dowych imprezach sportowych orga-
nizowanych na terenie kraju, je˝eli
ich iloÊç i rodzaj sà odpowiednie do
celu, w jakim sà przywo˝one, i do cza-
su trwania imprezy sportowej.
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Art. 19021. § 1. Zwolnione od c∏a sà:

1) towary b´dàce artyku∏ami
pierwszej potrzeby, przywo˝o-
ne przez organizacje spo∏eczne
lub jednostki organizacyjne
statutowo powo∏ane do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci charyta-
tywnej lub do realizacji pomo-
cy humanitarnej, przeznaczo-
ne do nieodp∏atnej dystrybucji
wÊród osób potrzebujàcych,

2) towary przekazywane nieod-
p∏atnie przez osoby majàce
swoje miejsce zamieszkania
lub siedzib´ za granicà, bez za-
miaru wykorzystania ich przez
obdarowanego do celów han-
dlowych, przeznaczone dla or-
ganizacji spo∏ecznych lub jed-
nostek organizacyjnych statu-
towo powo∏anych do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci charyta-
tywnej lub do realizacji pomo-
cy humanitarnej, wykorzysty-
wane do zebrania funduszy
w trakcie zbiórek publicznych
organizowanych na rzecz osób
potrzebujàcych,

3) wyposa˝enie i materia∏y biuro-
we przekazywane nieodp∏atnie
przez osoby majàce swoje
miejsce zamieszkania lub sie-
dzib´ za granicà i bez zamiaru
wykorzystania ich przez obda-
rowanego do celów handlo-
wych, przeznaczone dla orga-
nizacji spo∏ecznych lub jedno-
stek organizacyjnych statuto-
wo powo∏anych do prowadze-
nia dzia∏alnoÊci charytatywnej
lub do realizacji pomocy hu-
manitarnej, wykorzystywa-
nych jedynie dla potrzeb ich
funkcjonowania i realizacji ce-
lów dzia∏alnoÊci charytatywnej
lub do realizacji pomocy hu-
manitarnej.

§ 2. Organizacje spo∏eczne lub jed-
nostki organizacyjne, o których
mowa w § 1, mogà korzystaç ze
zwolnienia od c∏a, je˝eli statuty
tych organizacji nie dopuszczajà
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.

§ 3. Dla celów stosowania niniejsze-
go artyku∏u za artyku∏y pierwszej
potrzeby uwa˝a si´ towary nie-
zb´dne do zaspokojenia najwa˝-
niejszych potrzeb osób, takie jak:
artyku∏y ˝ywnoÊciowe, lekar-
stwa, odzie˝.

§ 4. Zwolnienia od c∏a, o których mo-
wa w § 1, udziela si´ tym organi-
zacjom lub jednostkom organiza-
cyjnym, których procedury ksi´-
gowe umo˝liwiajà kontrol´ wy-
korzystania zwolnionych od c∏a
towarów.

§ 5. Zwolnienia od c∏a, o których mo-
wa w § 1, nie stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytonio-
wych,

3) kawy i herbaty,

4) Êrodków transportu, z wyjàt-
kiem ambulansów.

§ 6. Sprzeda˝ lub dobrowolne prze-
niesienie prawa w∏asnoÊci w in-
ny sposób, wynajem, u˝yczenie,
wydzier˝awienie lub inne odp∏at-
ne bàdê nieodp∏atne odstàpienie
rzeczy, o których mowa w § 1, wy-
maga uprzedniego poinformo-
wania o tym organu celnego i po-
woduje powstanie d∏ugu celne-
go. WysokoÊç d∏ugu celnego
okreÊla si´ wed∏ug stanu i warto-
Êci celnej towaru w dniu odstà-
pienia oraz wed∏ug stawek cel-
nych obowiàzujàcych w tym
dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç da-
ty odstàpienia towaru, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. W wypadku, o którym mowa w
§ 6, d∏ug celny nie powstaje, je˝e-
li ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujà-
ce warunki: 

1) towary zostanà odstàpione
osobie, która spe∏nia warunki
do korzystania ze zwolnienia
od c∏a przewidzianego w ni-
niejszym artykule,

2) towary b´dà u˝ywane w celu,
który uprawnia∏by do korzysta-
nia ze zwolnienia od c∏a na
podstawie niniejszego artyku-
∏u, 

3) organ celny, który przyjà∏ zg∏o-
szenie celne do procedury do-
puszczenia do obrotu, zostanie
uprzednio poinformowany
o zamiarze odstàpienia.

§ 8. Je˝eli towar zostanie u˝yty do ce-
lu innego ni˝ uprawniajàcy do ko-
rzystania ze zwolnienia od c∏a lub
je˝eli osoba posiadajàca towar
zwolniony od c∏a przestaje spe∏-
niaç warunki uprawniajàce do ko-
rzystania ze zwolnienia okreÊlo-
nego w niniejszym artykule, wy-
sokoÊç d∏ugu celnego okreÊla si´
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wed∏ug stanu i wartoÊci celnej to-
waru w dniu zmiany sposobu wy-
korzystania towaru lub w dniu,
w którym warunki uprawniajàce
osob´ do korzystania ze zwolnie-
nia przesta∏y byç spe∏niane, oraz
wed∏ug stawek celnych obowià-
zujàcych w tym dniu. Je˝eli nie
mo˝na ustaliç daty naruszenia
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 fi-
nansów publicznych w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, ro-
dzaj dokumentów i zakres infor-
macji wymaganych do stwierdze-
nia podstawy stosowania zwol-
nienia od c∏a, a tak˝e wykaz towa-
rów, do których nie stosuje si´
zwolnienia od c∏a, o którym mo-
wa w § 1. Wykaz mo˝e obejmo-
waç wy∏àcznie towary, w stosun-
ku do których stosowanie zwol-
nienia od c∏a mog∏oby naruszyç
interesy przemys∏u krajowego.

Art. 19022. § 1. Zwolnione od c∏a, z zastrze˝e-
niem § 3, sà sprz´t i urzàdzenia
rehabilitacyjne u∏atwiajàce lub
umo˝liwiajàce proces rehabilita-
cji leczniczej i zawodowej osób
niepe∏nosprawnych oraz towary
specjalnie przystosowane do ce-
lów pomocy naukowej, kultural-
nej i podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych tych osób, je˝eli to-
wary te sà przywo˝one przez:

1) osoby niepe∏nosprawne na ich
w∏asny u˝ytek, pod warunkiem
przed∏o˝enia organom celnym
orzeczenia ustalajàcego sto-
pieƒ niepe∏nosprawnoÊci,

2) organizacje spo∏eczne, których
statut nie dopuszcza prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej oraz podstawowym celem
statutowym jest rehabilitacja
i pomoc osobom niepe∏no-
sprawnym.

§ 2. Zwolnienia od c∏a stosuje si´ tak-
˝e do:

1) cz´Êci zamiennych, elemen-
tów i specjalnego wyposa˝e-
nia przeznaczonych do towa-
rów, o których mowa w § 1,

2) narz´dzi u˝ywanych do utrzy-
mania, kontroli, kalibrowania
lub naprawy towarów, o któ-
rych mowa w § 1,

— pod warunkiem ̋ e te cz´Êci za-
mienne, elementy, wyposa˝enie
lub narz´dzia zosta∏y przywiezio-
ne jednoczeÊnie z towarami,
o których mowa w § 1, lub zosta-
∏y przywiezione póêniej, ale mo˝-
na jednoznacznie stwierdziç, i˝ sà
przeznaczone do takich towarów,
które wczeÊniej zosta∏y zwolnio-
ne od c∏a.

§ 3. Zwolnienia od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, nie stosuje si´ do Êrod-
ków transportu. 

§ 4. Sprzeda˝ lub dobrowolne prze-
niesienie prawa w∏asnoÊci w in-
ny sposób, wynajem, u˝yczenie,
wydzier˝awienie lub inne odp∏at-
ne bàdê nieodp∏atne odstàpienie
rzeczy, o których mowa w § 1, wy-
maga uprzedniego poinformo-
wania o tym organu celnego i po-
woduje powstanie d∏ugu celne-
go. WysokoÊç d∏ugu celnego
okreÊla si´ wed∏ug stanu i warto-
Êci celnej towaru w dniu odstà-
pienia oraz wed∏ug stawek cel-
nych obowiàzujàcych w tym
dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç da-
ty odstàpienia towaru, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 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 sko-
rzystania ze zwolnienia od c∏a
przewidzianego w niniejszym
artykule, 

2) towary b´dà u˝ywane w celu,
który uprawnia∏by do skorzy-
stania ze zwolnienia od c∏a na
podstawie niniejszego artyku-
∏u, 

3) organ celny, który przyjà∏ zg∏o-
szenie celne dotyczàce do-
puszczenia do obrotu towaru
zwolnionego od c∏a, zostanie
uprzednio poinformowany
o zamiarze odstàpienia.

§ 6. Je˝eli towar zostanie u˝yty do ce-
lu innego ni˝ uprawniajàcy do
skorzystania ze zwolnienia od c∏a
na podstawie niniejszego artyku-
∏u lub je˝eli osoba posiadajàca to-
war zwolniony od c∏a przestaje
spe∏niaç warunki uprawniajàce
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do korzystania ze zwolnienia od
c∏a, wysokoÊç d∏ugu celnego
okreÊla si´ wed∏ug stanu i warto-
Êci celnej towaru w dniu zmiany
sposobu wykorzystania towaru
lub w dniu, w którym warunki
uprawniajàce osob´ do korzysta-
nia ze zwolnienia od c∏a przesta∏y
byç spe∏niane, oraz wed∏ug sta-
wek celnych obowiàzujàcych
w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na
ustaliç daty naruszenia wy˝ej wy-
mienionych warunków, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. Osoba, o której mowa w § 5 pkt 1,
której odstàpiono towar zwolnio-
ny 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 porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego, mini-
strem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wykaz towarów, o któ-
rych mowa w § 1. Wykaz mo˝e
zawieraç wy∏àcznie towary, któ-
rych zwolnienie od c∏a nie naru-
szy interesów przemys∏u krajo-
wego.

§ 9. Minister w∏aÊciwy do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia, mini-
strem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki oraz ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, dokumenty wymagane
do stwierdzenia podstawy stoso-
wania zwolnienia od c∏a oraz wa-
runki, jakie muszà spe∏niaç orga-
nizacje spo∏eczne, o których mo-
wa w § 1 pkt 2, przy czym jednym
z warunków jest, ̋ e organizacje te
majà procedury ksi´gowe umo˝-
liwiajàce kontrol´ wykorzystania
zwolnionych od c∏a towarów. 

Art. 19023. § 1. Zwolnione od c∏a, z zastrze˝e-
niem § 3, sà towary:

1) przywo˝one przez paƒstwowe
jednostki organizacyjne, gmi-
ny, organizacje spo∏eczne lub
jednostki organizacyjne statu-
towo powo∏ane do prowadze-
nia dzia∏alnoÊci charytatywnej
lub do realizacji pomocy hu-
manitarnej, których statut nie

dopuszcza prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli sà
przeznaczone do bezp∏atnego:

a) rozdania ofiarom kl´ski ˝y-
wio∏owej lub katastrofy lub

b) oddania do dyspozycji ofia-
rom kl´ski ˝ywio∏owej lub
katastrofy i pozostajà w∏a-
snoÊcià tych jednostek, 

2) przywo˝one przez jednostki ra-
townictwa, przeznaczone na
ich potrzeby, w zwiàzku z pro-
wadzonymi przez nie dzia∏a-
niami ratowniczymi.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, b´dzie udzielone tym
organizacjom, których procedury
ksi´gowe umo˝liwiajà kontrol´
wykorzystania zwolnionych od
c∏a towarów. 

§ 3. Zwolnienia od c∏a nie stosuje si´
do materia∏ów i sprz´tu przezna-
czonych do odbudowy terenów
dotkni´tych kl´skà ̋ ywio∏owà lub
katastrofà.

§ 4. Sprzeda˝ lub dobrowolne prze-
niesienie prawa w∏asnoÊci w in-
ny sposób, wynajem, u˝yczenie,
wydzier˝awienie lub inne odp∏at-
ne bàdê nieodp∏atne odstàpienie
rzeczy, o których mowa w § 1, wy-
maga uprzedniego poinformo-
wania o tym organu celnego i po-
woduje powstanie d∏ugu celne-
go. WysokoÊç d∏ugu celnego
okreÊla si´ wed∏ug stanu i warto-
Êci celnej towaru w dniu odstà-
pienia oraz wed∏ug stawek cel-
nych obowiàzujàcych w tym
dniu. Je˝eli nie mo˝na ustaliç da-
ty odstàpienia towaru, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 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 sko-
rzystania ze zwolnienia od c∏a
przewidzianego w niniejszym
artykule, 

2) towary b´dà u˝ywane w celu,
który uprawnia∏by do skorzy-
stania ze zwolnienia od c∏a na
podstawie niniejszego artyku∏u,

3) organ celny, który przyjà∏ zg∏o-
szenie celne dotyczàce do-
puszczenia do obrotu towaru
zwolnionego od c∏a, zostanie
uprzednio poinformowany
o zamiarze odstàpienia.
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§ 6. Je˝eli towar zostanie u˝yty do ce-
lu innego ni˝ uprawniajàcy do
skorzystania ze zwolnienia od c∏a
na podstawie niniejszego artyku-
∏u lub je˝eli osoba posiadajàca
towar zwolniony od c∏a przestaje
spe∏niaç warunki uprawniajàce
do korzystania ze zwolnienia od
c∏a, wysokoÊç d∏ugu celnego
okreÊla si´ wed∏ug stanu i warto-
Êci celnej towaru w dniu zmiany
sposobu wykorzystania towaru
lub w dniu, w którym warunki
uprawniajàce osob´ do korzysta-
nia ze zwolnienia od c∏a przesta∏y
byç spe∏niane, oraz wed∏ug sta-
wek celnych obowiàzujàcych
w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na
ustaliç daty naruszenia wy˝ej wy-
mienionych warunków, art. 222
stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. Osoba, o której mowa w § 5 pkt 1,
której odstàpiono towar zwolnio-
ny 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˝e-
niem § 2, sà:

1) odznaczenia przyznane przez
rzàdy paƒstw obcych osobom
majàcym miejsce zamieszka-
nia w kraju,

2) puchary, medale i podobne
przedmioty o charakterze sym-
bolicznym, które zosta∏y przy-
znane za granicà osobom ma-
jàcym miejsce zamieszkania
w kraju, w uznaniu zas∏ug za
dzia∏alnoÊç w dowolnej dzie-
dzinie lub zas∏ug zwiàzanych
ze szczególnymi wydarzeniami
lub osiàgni´ciami w danej
dziedzinie, je˝eli sà przywo˝o-
ne na polski obszar celny przez
osob´ nagrodzonà,

3) puchary, medale i podobne
przedmioty o charakterze sym-
bolicznym ofiarowane nieod-
p∏atnie przez w∏adze paƒstw
obcych lub osoby majàce sie-
dzib´ za granicà przywo˝one
w celu przyznania ich w kraju
za zas∏ugi okreÊlone w pkt 2,

4) nagrody, trofea i pamiàtki
o charakterze symbolicznym
i o niewielkiej wartoÊci prze-
znaczone do bezp∏atnego roz-
dania osobom majàcym miej-
sce zamieszkania za granicà
podczas kongresów lub po-
dobnych imprez o charakterze

mi´dzynarodowym odbywajà-
cych si´ w kraju, je˝eli ich iloÊç
nie wskazuje na przeznaczenie
handlowe.

§ 2. Zwolnienie od c∏a stosuje si´, je-
˝eli osoba przywo˝àca rzeczy,
o których mowa w § 1, udowod-
ni, i˝ spe∏nia warunki okreÊlone
w niniejszym artykule oraz przy-
wóz nie ma charakteru handlo-
wego. 

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 podarunki od przyjmujà-
cych je przedstawicieli w∏adz,

2) przywo˝one przez osoby przy-
bywajàce do kraju z oficjalnà
wizytà z zamiarem wr´czenia
ich w charakterze podarunków
przedstawicielom w∏adz pol-
skich, 

3) przesy∏ane jako podarunki,
w dowód przyjaêni lub ˝yczli-
woÊci, przez przedstawicieli
w∏adz lub przedstawicieli
paƒstw obcych oraz zagranicz-
ne organizacje prowadzàce
dzia∏alnoÊç o charakterze pu-
blicznym polskim przedstawi-
cielom w∏adz lub organizacji
prowadzàcych dzia∏alnoÊç
o takim samym charakterze.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, stosuje si´, je˝eli ∏àcz-
nie spe∏nione sà nast´pujàce wa-
runki:

1) towar stanowi podarunek
o charakterze okazjonalnym,

2) iloÊç lub rodzaj towaru nie
wskazuje na przeznaczenie do
prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

§ 3. Zwolnienia od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, nie stosuje si´ do: 

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytonio-
wych.

Art. 19026. Zwolnione od c∏a, na zasadzie wza-
jemnoÊci, sà:

1) dary ofiarowane panujàcym g∏o-
wom paƒstw oraz osobom, które
zgodnie z przepisami mi´dzynaro-
dowymi korzystajà z takich sa-
mych przywilejów,

2) towary przeznaczone do wykorzy-
stania lub u˝ycia przez panujàce
g∏owy paƒstw obcych oraz ich ofi-
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cjalnych przedstawicieli w okresie
ich oficjalnego pobytu na polskim
obszarze celnym.

Art. 19027. § 1. Zwolnione od c∏a sà próbki towa-
rów majàce nieznacznà wartoÊç
i mogàce s∏u˝yç jedynie w celu
uzyskania zamówieƒ na towary
tego samego rodzaju, które majà
byç przywiezione na polski ob-
szar celny.

§ 2. Organ celny, przyjmujàc zg∏osze-
nie celne obejmujàce próbki,
o których mowa w § 1, mo˝e uza-
le˝niç zwolnienie od c∏a tych pró-
bek od pozbawienia ich wartoÊci
handlowej poprzez przedarcie,
przedziurkowanie, naniesienie
nieusuwalnych i widocznych zna-
ków lub w ka˝dy inny sposób po-
zwalajàcy na zachowanie przez
ten towar charakteru próbek.

Art. 19028. Zwolnione od c∏a sà materia∏y o cha-
rakterze reklamowym, w szczególno-
Êci katalogi, cenniki, instrukcje obs∏u-
gi lub ulotki handlowe dotyczàce to-
warów przeznaczonych do sprzeda˝y
lub wynajmu albo zwiàzane ze Êwiad-
czeniem us∏ug przewozowych, han-
dlowych, bankowych lub ubezpiecze-
niowych, przywo˝one przez osob´
majàcà siedzib´ za granicà, je˝eli
∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce wa-
runki:

1) na materia∏ach jest w sposób wi-
doczny umieszczona nazwa przed-
si´biorstwa, które produkuje,
sprzedaje bàdê wynajmuje towary
albo które oferuje us∏ugi,

2) przesy∏ka zawiera jeden dokument
albo jeden egzemplarz ka˝dego
dokumentu, je˝eli sk∏ada si´ z wie-
lu dokumentów; w wypadku gdy
przesy∏ka zawiera wi´cej ni˝ jeden
egzemplarz tego samego doku-
mentu, ci´˝ar brutto przesy∏ki nie
mo˝e przekroczyç 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∏nia-
jàce wy∏àcznie funkcje reklamowe,
przesy∏ane nieodp∏atnie przez do-
stawc´ swoim odbiorcom, je˝eli poza
ich funkcjà reklamowà nie b´dà prze-
znaczone do jakichkolwiek innych ce-
lów.

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 uzyskiwa-
ne na imprezach, o których
mowa w § 2, z towarów
przywiezionych z zagranicy,

b) sà przeznaczone wy∏àcznie
do bezp∏atnego rozdania pu-
blicznoÊci podczas imprezy,

c) mogà byç u˝ywane wy∏àcz-
nie w celu reklamy i majà
niewielkà wartoÊç jednost-
kowà,

d) ich wartoÊç i iloÊç, bioràc
pod uwag´ liczb´ zwiedzajà-
cych i liczb´ wystawców,
pozostaje w odpowiednich
proporcjach do charakteru
imprezy,

e) nie mogà zostaç przeznaczo-
ne do obrotu handlowego i,
je˝eli ich charakter na to po-
zwala, sà w opakowaniach
zawierajàcych mniejszà
iloÊç towaru ni˝ najmniejsze
opakowania takiego towaru
znajdujàce si´ w obrocie
handlowym,

f) produkty ˝ywnoÊciowe oraz
napoje niekonfekcjonowane
w sposób okreÊlony w lit. e),
przeznaczone do konsump-
cji 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 zniszczeniu
w trakcie trwania imprezy, 

b) ich wartoÊç i iloÊç, bioràc
pod uwag´ liczb´ zwiedzajà-
cych i liczb´ wystawców,
pozostaje w odpowiednich
proporcjach do charakteru
imprezy,

3) materia∏y o niewielkiej warto-
Êci przeznaczone do budowy,
wyposa˝enia i dekoracji stoisk
wystawców zagranicznych,
w szczególnoÊci farby, lakiery,
tapety i inne materia∏y, je˝eli
zostanà zu˝yte lub zniszczo-
ne,
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4) materia∏y, katalogi, prospekty,
cenniki, plakaty reklamowe,
ilustrowane i nieilustrowane
kalendarze, nieoprawione fo-
tografie i inne towary dostar-
czone bezp∏atnie w celu wyko-
rzystania ich do reklamy towa-
rów wytwarzanych za granicà,
je˝eli ∏àcznie spe∏niajà nast´-
pujàce warunki:
a) sà przeznaczone do bezp∏at-

nego rozdania,
b) ich wartoÊç i iloÊç, bioràc

pod uwag´ liczb´ zwiedzajà-
cych i iloÊç wystawców, po-
zostaje w odpowiednich
proporcjach do charakteru
imprezy.

§ 2. Zwolnienie od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, stosuje si´ pod warun-
kiem, ˝e towary przeznaczone sà
na:

1) wystawy, targi, salony i po-
dobne imprezy o charakterze
handlowym, przemys∏owym,
rolnym lub rzemieÊlniczym,

2) wystawy lub imprezy organi-
zowane w celach charytatyw-
nych, 

3) wystawy lub imprezy organi-
zowane w celach naukowych,
technicznych, rzemieÊlniczych,
artystycznych, edukacyjnych,
kulturalnych, sportowych, reli-
gijnych, zwiàzanych z dzia∏al-
noÊcià zwiàzków zawodo-
wych, turystycznych lub w ce-
lu promowania wspó∏pracy
mi´dzynarodowej,

4) spotkania przedstawicieli or-
ganizacji mi´dzynarodowych,

5) uroczystoÊci i spotkania o cha-
rakterze oficjalnym lub upa-
mi´tniajàcym okreÊlone zda-
rzenia.

§ 3. Zwolnienia od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, nie stosuje si´ do towa-
rów wyprodukowanych za grani-
cà, przywo˝onych na polski ob-
szar celny na wystawy organizo-
wane prywatnie w lokalach han-
dlowych w celu promowania dal-
szej ich sprzeda˝y za granic´.

§ 4. Zwolnienia od c∏a , o którym mo-
wa w § 1 pkt 1 i 2, nie stosuje si´
do: 

1) napojów alkoholowych,

2) tytoniu i wyrobów tytonio-
wych, 

3) materia∏ów p´dnych.

Art. 19031. § 1. Zwolnione od c∏a sà towary prze-
znaczone do badaƒ, analiz lub
prób majàcych na celu okreÊlenie
ich sk∏adu, jakoÊci lub innych pa-
rametrów technicznych, przepro-
wadzanych dla uzyskania infor-
macji lub w ramach testów o cha-
rakterze przemys∏owym lub han-
dlowym, je˝eli spe∏nione sà ∏àcz-
nie nast´pujàce warunki:

1) towary poddawane badaniom,
analizom lub próbom 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 uzasad-
nienie dotyczàce:

a) celu przeprowadzania ba-
daƒ, analiz lub prób, 

b) iloÊci przywo˝onego towaru
niezb´dnej do realizacji ce-
lu, dla którego jest przywo-
˝ony,

4) iloÊci towarów ÊciÊle odpowia-
dajà celowi, dla którego reali-
zacji sà przywo˝one.

§ 2. Organ celny wyznacza termin do
dokonania badaƒ, analiz lub prób
oraz zwiàzanych z nimi formalno-
Êci administracyjnych.

§ 3. Zwolnienie od c∏a, o którym mo-
wa w § 1, stosuje si´ równie˝ do
towarów, które nie uleg∏y znisz-
czeniu lub zu˝yciu w trakcie ba-
daƒ, analiz lub prób, pod warun-
kiem ̋ e produkty powsta∏e po ich
przeprowadzeniu za zgodà orga-
nu celnego:

1) zostanà ca∏kowicie zniszczone
lub pozbawione wartoÊci han-
dlowej albo

2) stanà si´ przedmiotem zrze-
czenia, bez obcià˝ania koszta-
mi Skarbu Paƒstwa, albo

3) zostanà wywiezione z polskie-
go obszaru celnego.

§ 4. Z wyjàtkiem wypadków okreÊlo-
nych w § 3, produkty pozosta∏e
po dokonaniu badaƒ, analiz lub
prób podlegajà nale˝noÊciom
celnym przywozowym. Wyso-
koÊç d∏ugu celnego okreÊla si´
wed∏ug stanu i wartoÊci celnej to-
waru w dniu zakoƒczenia tych ba-
daƒ, analiz lub prób oraz wed∏ug
stawek celnych obowiàzujàcych
w tym dniu. 
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§ 5. Produkty, o których mowa w § 4,
podlegajà ograniczeniom i zaka-
zom okreÊlonym w przepisach
odr´bnych, w szczególnoÊci
w przepisach o odpadach.

Art.19032. Zwolnione od c∏a sà znaki, wzory, szki-
ce lub projekty oraz towarzyszàca im
dokumentacja i wnioski patentowe
przeznaczone dla instytucji w∏aÊci-
wych w dziedzinie ochrony praw w∏a-
snoÊci intelektualnej.

Art. 19033. Zwolnione od c∏a sà:

1) foldery, broszury, ksià˝ki, czaso-
pisma, przewodniki, oprawione
lub nieoprawione plakaty, nie-
oprawione fotografie i powi´k-
szenia fotograficzne, ilustrowane
lub nieilustrowane mapy geogra-
ficzne, ilustrowane kalendarze,
zapisane taÊmy lub p∏yty prze-
znaczone do odtworzenia obrazu
lub dêwi´ku, których g∏ównym
celem jest zach´canie do wyjaz-
dów zagranicznych, w szczegól-
noÊci do uczestnictwa w spotka-
niach lub imprezach o charakte-
rze kulturalnym, turystycznym,
sportowym, religijnym, handlo-
wym lub zawodowym, pod wa-
runkiem ˝e towary te:

a) sà przeznaczone do bezp∏atne-
go rozdania oraz

b) nie zawierajà wi´cej ni˝ 25%
prywatnych og∏oszeƒ handlo-
wych, chyba ˝e dotyczà one
przedsi´biorców b´dàcych
osobami krajowymi, oraz

c) majà charakter materia∏ów
promocyjnych,

2) wykazy i spisy hoteli zagranicz-
nych wydawane przez urz´dowe
instytucje turystyczne lub pod ich
patronatem oraz rozk∏ady jazdy
Êrodków transportu dzia∏ajàcych
za granicà, je˝eli dokumenty te
nie zawierajà wi´cej ni˝ 25% pry-
watnych og∏oszeƒ handlowych,
chyba ˝e dotyczà one przedsi´-
biorców b´dàcych osobami kra-
jowymi,

3) materia∏y wysy∏ane akredytowa-
nym przedstawicielom lub kore-
spondentom oficjalnych narodo-
wych organizacji turystycznych
i nieprzeznaczone do rozdania,
a w szczególnoÊci roczniki, spisy
abonentów telefonicznych, spisy
hoteli, katalogi targowe, próbki
wyrobów rzemieÊlniczych o nie-
znacznej wartoÊci, dokumentacja

na temat muzeów, uniwersyte-
tów, uzdrowisk lub innych po-
dobnych instytucji.

Art. 19034. § 1. Zwolnione od c∏a sà:

1) dokumenty przysy∏ane bez-
p∏atnie organom administracji
publicznej,

2) publikacje rzàdów paƒstw ob-
cych oraz publikacje organiza-
cji mi´dzynarodowych prze-
znaczone do bezp∏atnego roz-
dania,

3) dokumenty wyborcze, w szcze-
gólnoÊci karty do g∏osowania, li-
sty wyborcze w wyborach orga-
nizowanych przez organy majà-
ce swoje siedziby za granicà,

4) przedmioty majàce s∏u˝yç jako
dowody lub do podobnych ce-
lów przed sàdami bàdê orga-
nami administracji publicznej,

5) wzory podpisów i materia∏y
zawierajàce podpisy, które
przesy∏ane sà w ramach zwy-
czajowej wymiany informacji
mi´dzy s∏u˝bami publicznymi
lub organami bankowymi,

6) urz´dowe wydawnictwa prze-
znaczone dla Narodowego
Banku Polskiego,

7) raporty, sprawozdania z dzia-
∏alnoÊci, ulotki informacyjne,
prospekty, blankiety przedp∏at
i inne dokumenty przedsi´-
biorstw majàcych swojà sie-
dzib´ za granicà i przeznaczo-
ne dla posiadaczy lub subskry-
bentów papierów wartoÊcio-
wych emitowanych przez te
przedsi´biorstwa,

8) zapisane noÊniki, w szczegól-
noÊci w formie zapisów dêwi´-
kowych i mikrofilmów, wyko-
rzystywane do przekazywania
informacji, przesy∏ane bezp∏at-
nie odbiorcy, 

9) akta, dokumentacja archiwal-
na, formularze i inne doku-
menty majàce byç wykorzysta-
ne w trakcie mi´dzynarodo-
wych spotkaƒ, konferencji lub
kongresów oraz sprawozdania
z tych imprez,

10) plany, rysunki techniczne, od-
bitki, opisy i inne podobne do-
kumenty przywo˝one w celu
uzyskania lub realizacji zamó-
wieƒ za granicà, lub w celu
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uczestnictwa w konkursach or-
ganizowanych na polskim ob-
szarze celnym,

11) dokumenty przeznaczone do
wykorzystania w trakcie egza-
minów organizowanych w kra-
ju przez instytucje majàce swo-
jà siedzib´ za granicà,

12) formularze przeznaczone do
wykorzystania jako urz´dowe
dokumenty w mi´dzynarodo-
wym ruchu pojazdów lub
w transporcie towarów, odby-
wajàcych si´ na podstawie
umów mi´dzynarodowych,

13) formularze, etykiety, bilety
i podobne dokumenty wysy∏a-
ne przez przedsi´biorstwa
przewozowe lub przedsi´bior-
stwa hotelarskie majàce swojà
siedzib´ za granicà biurom po-
dró˝y majàcym swojà siedzib´
w kraju,

14) formularze, bilety, konosa-
menty, listy przewozowe lub
inne dokumenty handlowe lub
urz´dowe, które zosta∏y u˝yte
w obrocie gospodarczym,

15) urz´dowe druki dokumentów
wydawanych przez w∏adze kra-
jów trzecich lub organy mi´-
dzynarodowe oraz druki odpo-
wiadajàce mi´dzynarodowym
wzorom w celu ich dystrybucji
przesy∏ane przez stowarzysze-
nia majàce siedzib´ za granicà
odpowiednim stowarzysze-
niom majàcym siedzib´ w kra-
ju,

16) fotografie, diapozytywy oraz
matryce fotograficzne, w tym
zawierajàce opisy, przesy∏ane
dla agencji prasowych lub wy-
dawców gazet bàdê czaso-
pism,

17) znaczki skarbowe i podobne
druki potwierdzajàce uiszcze-
nie op∏at za granicà.

§ 2. Zwolnienie od c∏a stosuje si´, 
je˝eli dokumenty okreÊlone
w § 1 nie majà wartoÊci handlo-
wej.

Art. 19035. Zwolnione od c∏a sà materia∏y wyko-
rzystywane do mocowania i zabez-
pieczania towarów w trakcie ich
transportu z zagranicy do kraju,
w szczególnoÊci sznury, s∏oma, p∏ót-
no, 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
przywo˝one w Êrodkach transportu
wykorzystywanych do przewozu
zwierzàt z zagranicy do kraju, prze-
znaczone dla zwierzàt w trakcie ich
transportu.

Art. 19037. § 1. Zwolnione od c∏a sà:

1) paliwa przewo˝one w standar-
dowych zbiornikach prywat-
nych pojazdów samochodo-
wych, z zastrze˝eniem § 2 i § 3,

2) paliwa w przenoÊnych zbiorni-
kach przewo˝onych przez pry-
watne pojazdy samochodowe,
przeznaczone do zu˝ycia
w tych pojazdach, nie wi´cej
jednak ni˝ 10 litrów,

3) niezb´dne do eksploatacji
smary znajdujàce si´ w Êrod-
kach transportu. 

§ 2. Zwolnione od c∏a sà paliwa prze-
wo˝one w standardowych zbior-
nikach pojazdów samochodo-
wych przeznaczonych do dzia∏al-
noÊci gospodarczej — nie wi´cej
ni˝ 200 litrów na pojazd.

§ 3. Zwolnione od c∏a sà, na zasadzie
wzajemnoÊci, paliwa w standar-
dowych zbiornikach autobusów
wykorzystywanych w mi´dzyna-
rodowym transporcie drogowym
pasa˝erów — nie wi´cej ni˝ 600
litrów na autobus.

§ 4. Dla celów stosowania niniejsze-
go artyku∏u za standardowy
zbiornik uwa˝a si´ zbiornik pali-
wa, który jest:

1) montowany na sta∏e przez pro-
ducenta we wszystkich pojaz-
dach samochodowych, który
pozwala na bezpoÊrednie wy-
korzystanie paliwa do nap´du
pojazdu samochodowego lub
funkcjonowania systemu ch∏o-
dzenia i innych systemów dzia-
∏ajàcych w tym pojeêdzie, lub

2) przystosowany do pojazdów
samochodowych, pozwalajà-
cych na bezpoÊrednie wyko-
rzystanie 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 wy-
korzystywane wy∏àcznie przez
pojazd samochodowy, w którym
zosta∏y przywiezione. Towary te
nie mogà zostaç usuni´te z tego
pojazdu ani byç sk∏adowane,
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chyba ˝e jest to konieczne w wy-
padku jego naprawy, oraz nie
mogà zostaç odp∏atnie lub nieod-
p∏atnie odstàpione przez osob´
korzystajàcà ze zwolnienia.

§ 6. W wypadku naruszenia przepisu
§ 5 wysokoÊç d∏ugu celnego
okreÊla si´ wed∏ug stanu i warto-
Êci celnej towaru w dniu naru-
szenia tego warunku oraz we-
d∏ug stawek celnych obowiàzujà-
cych w tym dniu. Je˝eli nie 
mo˝na ustaliç daty naruszenia
§ 5, art. 222 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

Art. 19038. Zwolnione od c∏a sà towary przezna-
czone do budowy, utrzymania lub
ozdoby cmentarzy, grobów i pomni-
ków upami´tniajàcych ofiary wojny
krajów trzecich pochowane na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, które
sà przywo˝one przez osoby prawne
lub jednostki organizacyjne niemajà-
ce osobowoÊci prawnej, upowa˝nio-
ne 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 udekoro-
wania grobów znajdujàcych si´ na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, je˝eli ich rodzaj i iloÊç nie
wskazujà na przeznaczenie handlo-
we.

Art.19040. Zwolnione od c∏a sà techniczne mate-
ria∏y wojskowe, przywo˝one przez za-
granicznych uczestników çwiczeƒ
wojskowych organizowanych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej,
przeznaczone do zu˝ycia 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˝ wymie-
nione w tym artykule, zwolnione od
c∏a sà towary przeznaczone do u˝ytku:

1) urz´dowego obcych przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, urz´dów
konsularnych oraz misji specjal-
nych w Rzeczypospolitej Polskiej,
a tak˝e organizacji mi´dzynarodo-
wych majàcych siedzib´ lub pla-
cówk´ w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) osobistego uwierzytelnionych
w Rzeczypospolitej Polskiej sze-
fów przedstawicielstw dyploma-
tycznych paƒstw obcych, osób na-
le˝àcych do personelu dyploma-
tycznego tych przedstawicielstw
i misji specjalnych, osób nale˝à-
cych do personelu organizacji
mi´dzynarodowych oraz innych
osób korzystajàcych z przywilejów
i immunitetów na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie
uznanych zwyczajów mi´dzynaro-
dowych, jak równie˝ pozostajà-
cych z nimi we wspólnocie domo-
wej cz∏onków ich rodzin,

3) osobistego urz´dników konsular-
nych paƒstw obcych oraz pozosta-
jàcych z nimi we wspólnocie do-
mowej cz∏onków ich rodzin,

4) osobistego osób niekorzystajà-
cych z immunitetów, a nale˝àcych
do cudzoziemskiego personelu
przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urz´dów konsularnych oraz
misji specjalnych w Rzeczypospo-
litej 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
stosowanie przez jednostk´ procedur
ksi´gowych, umo˝liwiajàcych kon-
trol´ wykorzystania zwolnionych od
c∏a towarów.

Art. 19043. § 1. W wypadkach uzasadnionych:

1) wa˝nymi potrzebami spo∏ecz-
nymi, interesem publicznym
lub ekonomicznym kraju,
w tym zw∏aszcza konieczno-
Êcià realizacji okreÊlonych pro-
gramów celowych, dotyczà-
cych w szczególnoÊci podnie-
sienia poziomu bezpieczeƒ-
stwa publicznego, obronnoÊci
paƒstwa, zapobiegania i likwi-
dacji skutków kl´sk ˝ywio∏o-
wych, krajowego systemu ra-
towniczego oraz utrzymania
rezerw paƒstwowych,

2) koniecznoÊcià ochrony praw
nabytych na podstawie
art. 190 § 1—3 Kodeksu celne-
go, w brzmieniu ustalonym
przed dniem 1 stycznia 2002 r., 

3) koniecznoÊcià wykonywania
umów mi´dzynarodowych

Rada Ministrów mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, zwol-
nienia od c∏a inne ni˝ okreÊlone
w art.1901—19041 Kodeksu celne-
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go, a tak˝e tryb, warunki, normy
iloÊciowe lub wartoÊciowe, okres
zwolnienia od c∏a oraz dokumen-
ty wymagane do stwierdzenia
podstawy stosowania tych zwol-
nieƒ. 

§ 2. Zwolnienia, o których mowa
w ust. 1, mogà byç wprowadzone
na okres nie d∏u˝szy ni˝ do czasu
przystàpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej.

Rozdzia∏ III

Zwolnienia od c∏a w wywozie 

Art. 19044. Zwolnione od c∏a sà przesy∏ki przesy-
∏ane do odbiorcy pocztà i zawierajàce
towary, których wartoÊç nie przekra-
cza równowartoÊci 10 EURO.

Art. 19045. Zwolnione od c∏a sà zwierz´ta stano-
wiàce inwentarz ˝ywy gospodarstwa
rolnego, które po zaprzestaniu dzia-
∏alnoÊci na polskim obszarze celnym
przenosi dzia∏alnoÊç za granic´, je˝e-
li iloÊç zwierzàt odpowiada charakte-
rowi i wielkoÊci tego gospodarstwa.

Art. 19046. Zwolnione od c∏a sà produkty rolne
oraz produkty hodowli, pszczelar-
stwa, ogrodnictwa i leÊnictwa, uzy-
skane na nieruchomoÊciach znajdu-
jàcych si´ na polskim obszarze cel-
nym, przylegajàcych do granicy paƒ-
stwowej, nale˝àcych lub dzier˝awio-
nych przez osoby prowadzàce gospo-
darstwo rolne lub dzia∏alnoÊç prze-
twórczà za granicà, je˝eli:
1) produkty te zosta∏y uzyskane od

zwierzàt pochodzàcych z kraju sà-
siadujàcego z polskim obszarem
celnym lub dopuszczonych do ob-
rotu w tym kraju oraz

2) produkty te zosta∏y poddane jedy-
nie zabiegom, które zwykle sà do-
konywane po ich zebraniu lub wy-
tworzeniu, oraz

3) zg∏oszenie celne produktów jest
dokonywane przez producenta rol-
nego lub na jego rzecz.

Art. 19047. Zwolnione od c∏a sà nasiona przezna-
czone do wykorzystania na nierucho-
moÊciach znajdujàcych si´ w bezpo-
Êrednim sàsiedztwie granicy paƒ-
stwowej, u˝ytkowanych przez osoby
prowadzàce gospodarstwo rolne lub
dzia∏alnoÊç przetwórczà na polskim
obszarze celnym, na obszarze znajdu-
jàcym si´ w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie granicy paƒstwowej, je˝eli ∏àcz-
nie sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) iloÊç wywo˝onych nasion nie prze-
kracza iloÊci niezb´dnej do uprawy
oraz

2) zg∏oszenie celne produktów jest
dokonywane przez producenta rol-
nego lub na jego rzecz.

Art. 19048. Zwolnione od c∏a sà: Êció∏ka i pasze
przewo˝one w Êrodkach transportu
wykorzystywanych do wywozu zwie-
rzàt za granic´, przeznaczone dla
zwierzàt w trakcie ich transportu.”;

58) w art. 191 dodaje si´ § 6—§ 8 w brzmieniu:

„§ 6. Nie stosuje si´ zwolnieƒ przewidzianych w § 1
wobec towarów, których wywóz po∏àczony
by∏ ze stosowaniem preferencyjnych Êrod-
ków przewidzianych dla wywozu towaru po-
za polski obszar celny.

§ 7. Zakaz stosowania zwolnieƒ od c∏a, o którym
mowa w § 6, nie ma zastosowania, jeÊli udzie-
lone preferencje zosta∏y cofni´te lub wyp∏a-
cone kwoty wynikajàce z preferencji zosta∏y
zwrócone.

§ 8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, preferencyjne Êrodki zwiàza-
ne 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 szcze-
gólnoÊci sytuacj´, w której ta sama osoba do-
konuje powrotnego przywozu towaru.”;

59) w art. 196 w § 2, w art. 222 w § 5, w art. 233 w § 3,
w art. 237 w § 3, w art. 261, w art. 263, w art. 276
w § 5 oraz w art. 284 w § 3 wyrazy „Minister Finan-
sów” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych”;

60) w art. 197:

a) w § 1 wyrazy „generalnego zabezpieczenia lub
zabezpieczenia rycza∏towego” zast´puje si´ wy-
razami „zabezpieczenia generalnego lub rycza∏-
towego”,

b) w § 2:

— po wyrazie „Pozwolenie” skreÊla si´ przeci-
nek, a wyrazy „o którym mowa w § 1,” zast´-
puje si´ wyrazami „na stosowanie zabezpie-
czenia rycza∏towego”,

— w pkt 2 skreÊla si´ wyraz „systematycznie”,

— w pkt 4 wyrazy „dokumentom, mieniu, prze-
st´pstwo gospodarcze lub przest´pstwo skar-
bowe” zast´puje si´ wyrazami „wiarygodno-
Êci dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dz-
mi i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo
gospodarcze lub za przest´pstwo skarbowe”,

— w pkt 5 po wyrazie „egzekucyjne” skreÊla si´
przecinek i dodaje si´ wyraz „lub” oraz skre-
Êla si´ wyrazy „likwidacyjne lub uk∏adowe,”

— w pkt 6 wyrazy „generalnego zabezpieczenia”
zast´puje si´ wyrazami „zabezpieczenia ge-
neralnego lub rycza∏towego”,
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c) dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Pozwolenie na stosowanie zabezpiecze-
nia generalnego mogà otrzymaç osoby,
które spe∏niajà nast´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,

3) sà podmiotami, których dzia∏alnoÊcià
kierujà osoby, które nie zosta∏y skazane
prawomocnym wyrokiem za przest´p-
stwo przeciwko wiarygodnoÊci doku-
mentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, przest´p-
stwo gospodarcze lub za przest´pstwo
skarbowe,

4) nie zalegajà z c∏em, podatkami stano-
wiàcymi dochód bud˝etu paƒstwa oraz
sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne,
a tak˝e nie jest wobec nich prowadzo-
ne post´powanie egzekucyjne lub upa-
d∏oÊciowe,

5) nie zosta∏o im cofni´te pozwolenie na
stosowanie zabezpieczenia generalne-
go, ze wzgl´du na naruszenie przez nie
przepisów prawa, w okresie ostatnich 3
lat.”,

d) § 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. W uzasadnionych gospodarczo wypad-
kach organ celny mo˝e wydaç pozwole-
nie na stosowanie zabezpieczenia rycza∏-
towego pomimo niespe∏nienia warun-
ków, o których mowa w § 2 pkt 2, albo 
zabezpieczenia generalnego pomimo nie-
spe∏nienia warunku, o którym mowa w
§ 2a pkt 4.”;

61) w art.198 w § 2 wyrazy „generalne zabezpieczenie”
zast´puje si´ wyrazami „zabezpieczenie general-
ne”;

62) w art. 223 w § 2 po wyrazach „w którym” stawia si´
przecinek, a wyrazy „znajdowa∏ si´ towar w chwili
ustalenia przez organ celny, ˝e zaistnia∏a sytuacja
powodujàca powstanie d∏ugu celnego” zast´puje
si´ wyrazami „z zastrze˝eniem § 3, organ celny
ustali∏, ˝e towar znajduje si´ w sytuacji powodujà-
cej powstanie d∏ugu celnego”;

63) w art. 227 w § 3 wyrazy „W wypadku powstania
d∏ugu celnego w warunkach” zast´puje si´ wyraza-
mi „Je˝eli powstaje d∏ug celny w wypadkach”; 

64) w art. 230:

a) dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 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 okreÊlonego w art. 222
§ 2 i § 3.”,

b) w § 5 w pkt 1 oraz w § 6 po wyrazach „post´po-
wania karnego” dodaje si´ przecinek oraz wyra-
zy „post´powania w sprawie o przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbowe”;

65) w art. 231 w § 1 w pkt 1 wyrazy „w terminie 7 dni”
zast´puje si´ wyrazami „nie póêniej ni˝ w terminie
10 dni”;

66) w art. 233 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, organ
celny pobiera op∏at´ prolongacyjnà od od-
roczonej kwoty nale˝noÊci. Stawka op∏aty
prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek
za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych
w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach 
odr´bnych. 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 odro-
czonej kwoty. W innych wypadkach op∏at´
prolongacyjnà pobiera si´ od dnia odro-
czenia p∏atnoÊci do chwili jej sp∏aty.”;

67) w art. 234 wyrazy „art. 197 § 2 pkt 1—5 i pkt 7” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 197 § 2a pkt 1—4”; 

68) w art. 242:

a) w § 5 w pkt 2 po wyrazach „wszcz´cie post´po-
wania karnego” stawia si´ przecinek i dodaje si´
wyrazy „post´powania w sprawie o przest´p-
stwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe”,

b) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu wy-
danego w post´powaniu w sprawie o prze-
st´pstwo skarbowe lub wykroczenie skarbo-
we, albo wyroku lub postanowienia sàdu ad-
ministracyjnego.”;

69) dodaje si´ art. 2421 w brzmieniu:

„Art. 2421. Je˝eli w odniesieniu do danego towaru
wydana zosta∏a decyzja stwierdzajàca
powstanie d∏ugu celnego na podstawie
art. 210—214 i nale˝noÊci celne przywo-
zowe zosta∏y uiszczone, towar ten uwa-
˝a si´ za krajowy bez obowiàzku zg∏o-
szenia do procedury dopuszczenia do
obrotu, pod warunkiem spe∏nienia
wszystkich wymogów przewidzianych
w przepisach odr´bnych.”;

70) w art. 244 w pkt 4 w lit. b) po wyrazach „organu cel-
nego” dodaje si´ wyrazy „lub zgodnie z art. 186”;

71) w art. 253 w § 2 w pkt 1 wyrazy „lub agencja celna”
zast´puje si´ wyrazami „ , agencja celna, adwokat
lub radca prawny”;

72) w art. 254:

a) w § 1 wyrazy „Przedstawiciel jest zobowiàzany
do przedstawienia organowi celnemu” zast´pu-
je si´ wyrazami „Organ celny mo˝e za˝àdaç od
przedstawiciela przedstawienia”,
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b) w § 2 wyrazy „posiadajàca koncesj´ na prowa-
dzenie agencji celnej” zast´puje si´ wyrazami
„prowadzàca agencj´ celnà”;

73) w art. 256 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. CzynnoÊci przed organami celnymi w imie-
niu agencji celnej mogà dokonywaç:

1) upowa˝niony pracownik agencji celnej
lub

2) osoba fizyczna prowadzàca agencj´ cel-
nà

— wpisani na list´ agentów celnych.”;

74) w art. 257:

a) w § 1 w pkt 5 wyrazy „dokumentom, mieniu,
przest´pstwo gospodarcze lub przest´pstwo
skarbowe” zast´puje si´ wyrazami „wiarygod-
noÊci dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dz-
mi i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo
gospodarcze lub za przest´pstwo skarbowe”,

b) dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ og∏asza list´
agentów celnych w Dzienniku Urz´do-
wym Ministerstwa Finansów.”;

75) w art. 258:

a) w § 1 i w § 3 wyrazy „posiadajàca koncesj´ na
prowadzenie agencji celnej” zast´puje si´ wyra-
zami „prowadzàca agencj´ celnà”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. W wypadku niez∏o˝enia kaucji, o której mo-
wa w § 3, agencja celna nie mo˝e dokony-
waç przed organami celnymi ˝adnych
czynnoÊci przewidzianych w przepisach
prawa celnego.”;

76) art. 259 otrzymuje brzmienie:

„Art. 259. Dzia∏alnoÊç w formie agencji celnej mo-
˝e prowadziç osoba krajowa w rozumie-
niu art. 3 § 1 pkt 11 lit. a) i lit. b), która nie
prowadzi innej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej poza dzia∏alnoÊcià przewozowà,
spedycyjnà lub polegajàcà na prowadze-
niu publicznego sk∏adu celnego, chyba
˝e przepis szczególny stanowi inaczej.”;

77) skreÊla si´ art. 260;

78) w art. 261:

a) skreÊla si´ pkt 1,

b) w pkt 6 wyrazy „posiadajàca koncesj´ na prowa-
dzenie agencji celnej” zast´puje si´ wyrazami
„prowadzàca agencj´ celnà”;

79) w art. 265:

a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,

b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, decyzja
wydawana jest w sprawie bez oznaczania
strony.”;

80) w art. 266: 

a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,

b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, organ
celny wydaje postanowienie o po∏àczeniu
spraw. Na postanowienie to nie przys∏ugu-
je za˝alenie.”;

81) w art. 267:

a) w zdaniu pierwszym wyrazy „lub siedziby” za-
st´puje si´ wyrazami „lub adresu” i po nich
dodaje si´ wyrazy „oraz decyzj´, o której mo-
wa w art. 265,”

b) w zdaniu drugim po wyrazie „Pismo” dodaje
wyrazy „oraz decyzj´”;

82) w art. 272 po wyrazach „tego obowiàzku” dodaje
si´ wyrazy „mimo pisemnego wezwania”, a wyra-
zy „wniesienia podania” zast´puje si´ wyrazami
„dor´czenia wezwania”;

83) w art. 273 wyrazy „na podstawie przepisów kar-
nych” zast´puje si´ wyrazami „karnego skarbowe-
go lub post´powania karnego”;

84) w art. 275:

a) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „i koncesji”,

b) w § 3:

— skreÊla si´ pkt 2,

— w pkt 9 skreÊla si´ przecinek oraz wyrazy
„handlowej lub przemys∏owej”,

c) w § 4:

— w pkt 1 po wyrazach „terminu do” dodaje si´
wyrazy „dokonania czynnoÊci lub dostarcze-
nia dokumentów niezb´dnych do”,

— w pkt 5 wyrazy „czynnoÊci s∏u˝bowych poza
siedzibà lub czasem pracy urz´du celnego”
zast´puje si´ wyrazami „czynnoÊci przewi-
dzianych w przepisach prawa celnego w miej-
scu innym ni˝ urzàd celny lub poza czasem
pracy urz´du celnego”;

85) w art. 276 w § 5 w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „i kon-
cesji”;

86) w art. 278 w § 1, w art. 279 w § 1 oraz w art. 284
w § 1 wyrazy „Ministra Finansów” zast´puje si´
wyrazami „ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych”.

Art. 2. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz.127 i Nr 129, poz. 599,
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231
i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640,
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z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137,
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r.
Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50,
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r.
Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) import towarów zwolnionych od c∏a na podsta-

wie art. 1904—1906, art. 1908, art. 1909 z wy∏à-
czeniem towarów, które zosta∏y przywiezio-
ne w drodze zamówienia wysy∏kowego, 
art. 19010—19014, art. 19016—19021, art. 19022 —
w zakresie towarów sprowadzanych przez oso-
by wymienione w § 1 pkt 2, art. 19023— 19041

Kodeksu celnego,”;

2) w art. 11 w ust. 3 liczb´ „7” zast´puje si´ liczbà
„10”.

Art. 3. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy podle-
gajà rozpatrzeniu wed∏ug przepisów dotychczaso-
wych. 

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 ustawy, przepisy wyko-
nawcze wydane na podstawie art. 57 § 3, art. 78,
art. 105 § 9 i art. 136 Kodeksu celnego.

Art. 5. Marsza∏ek Sejmu w terminie szeÊciu miesi´-
cy od daty opublikowania niniejszej ustawy og∏osi
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity
tekst ustawy — Kodeks celny, z uwzgl´dnieniem zmian
wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed dniem
wydania jednolitego tekstu.

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.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 stycznia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, stanowià-
cej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
7 paêdziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r.
Nr 143, poz. 918 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1047), wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

A. W cz´Êci „Schemat klasyfikacji”:

1) w sekcji B „Rybo∏ówstwo i rybactwo” w dziale 05
w grupie 05.0 w klasie 05.01 podklasa 05.01.Z „Ry-
bo∏ówstwo” otrzymuje brzmienie:

„05.01.A Rybo∏ówstwo w wodach przybrze˝nych
i Êródlàdowych

05.01.B Rybo∏ówstwo w wodach morskich

05.01.C Po∏owy pozosta∏ych organizmów”,

2) w sekcji D „Przetwórstwo przemys∏owe”:

— w podsekcji DB w dziale 17:

— w grupie 17.1:

— grupa otrzymuje brzmienie:

„17.1 Produkcja prz´dzy z w∏ókien tekstyl-
nych i nici”,

— w klasie 17.12 podklasa 17.12.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja prz´dzy we∏nianej zgrzebnej”,

— w klasie 17.13 podklasa 17.13.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja prz´dzy we∏nianej czesanko-
wej”,

— w klasie 17.15 podklasa 17.15.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja prz´dzy z jedwabiu oraz z w∏ó-
kien chemicznych”,

— w klasie 17.16 podklasa 17.16.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja nici do szycia”,

— w grupie 17.2:

— w klasie 17.22 podklasa 17.22.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja tkanin we∏nianych zgrzebnych”,


