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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 paêdziernika 2002 r.

w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby post´powania antysubsydyjnego.

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2002 r. o ochronie przed przywozem  na polski ob-
szar celny towarów subsydiowanych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 125, poz. 1063) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób prowadzenia przez organy celne ewidencji
towarów obj´tych post´powaniem antysubsydyj-
nym, zwanej dalej „ewidencjà”;

2) dane, które umieszcza si´ w prowadzonej ewiden-
cji;

3) rodzaje dokumentów, na podstawie których doko-
nuje si´ wpisów do ewidencji;

4) sposób powiadamiania przez organy celne zg∏asza-
jàcego o wpisie do ewidencji.

§ 2. 1. Dla celów post´powania antysubsydyjnego
prowadzona jest, we wszystkich izbach celnych, ewi-
dencja towarów obj´tych post´powaniem antysubsy-
dyjnym, o symbolu E-SUBS.

2. W ewidencji umieszcza si´ nast´pujàce dane:

1) w pozycji „1” — kolejny numer pozycji ewidencji
towarów;

2) w pozycji „2” — dat´ obj´cia towaru procedurà do-
puszczenia do obrotu;

3) w pozycji „3” — szczegó∏owe dane dotyczàce towa-
ru:

a) kod towaru wed∏ug Polskiej Scalonej Nomenkla-
tury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN),

b) ∏àcznà mas´ netto wszystkich towarów podlega-
jàcych ewidencjonowaniu, przywo˝onych w ra-
mach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie
z polem 38 formularza SAD), oraz iloÊç towaru
wyra˝onà w uzupe∏niajàcej jednostce miary
(zgodnie z polem 41 formularza SAD),

c) wartoÊç  celnà ∏àcznà wszystkich towarów pod-
legajàcych ewidencjonowaniu, przywo˝onych
w ramach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie
z polem 46 formularza SAD), oraz wartoÊç celnà
jednostkowà,

d) warunki dostawy (zgodnie z polem 20 formula-
rza SAD),

e) wartoÊç towaru w walucie faktury (zgodnie z po-
lem 22 formularza SAD),

f) kurs waluty (zgodnie z polem 23 formularza
SAD),

g) koszty transportu i ubezpieczenia (zgodnie z po-
lem 12 formularza SAD),

h) nazw´ producenta towaru;



Dziennik Ustaw Nr 179 — 11435 — Poz. 1492

4) w pozycji „4” — dane osoby dokonujàcej zg∏osze-
nia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu,
osoby dokonujàcej przywozu towaru na polski ob-
szar celny (odbiorcy) i eksportera;

5) w pozycji „5” — dane osoby zobowiàzanej do za-
p∏acenia kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego;

6) w pozycji „6” — nazw´ kraju pochodzenia i wysy∏-
ki towaru, a tak˝e, je˝eli jest to mo˝liwe do ustale-
nia, dane dotyczàce producenta towaru;

7) w pozycji „7” — nale˝noÊci celne i podatkowe:

a) wysokoÊç c∏a wynikajàca z taryfy celnej,

b) wysokoÊç c∏a wyrównawczego,

c) wysokoÊç podatku akcyzowego,

d) wysokoÊç podatku od towarów i us∏ug (VAT),

e) inne pobrane nale˝noÊci,
wraz z adnotacjà, czy nale˝noÊci zosta∏y pobrane;

8) w pozycji „8” — pozycj´ kasowego wykazu szcze-
gó∏owego, je˝eli uiszczone zosta∏y nale˝noÊci cel-
ne, i pozycj´ rejestru d∏ugu celnego, je˝eli d∏ug cel-
ny powsta∏;

9) w pozycji „9” — oznaczenie pozycji innej ewidencji
prowadzonej przez organ celny na podstawie prze-
pisów Kodeksu celnego;

10) w pozycji „10” — inne informacje istotne dla pozy-
cji ewidencji;

11) w pozycji „11” — imi´, nazwisko i stopieƒ s∏u˝bo-
wy funkcjonariusza celnego, który dokona∏ wpisu
do ewidencji.

3. Wzór ewidencji okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 3. 1. Je˝eli w ewidencji wymagane jest umiesz-
czenie danych przedsi´biorcy, nale˝y umieÊciç nazw´
i adres siedziby oraz numer identyfikacyjny REGON,
a w przypadku osób fizycznych — imi´ i nazwisko,
miejsce zamieszkania, adres, seri´ i numer dokumentu
stwierdzajàcego to˝samoÊç.

2. Je˝eli w ewidencji wymagane jest umieszczenie
daty, wpisu dokonuje si´ cyframi arabskimi w kolejno-
Êci: rok, miesiàc, dzieƒ.

§ 4. 1. W przypadku gdy okreÊlona kolumna ewi-
dencji nie wymaga wype∏nienia, w polu tym stawia si´
poziomà kresk´, a w przypadku gdy dane nie sà do-
st´pne, umieszcza si´ zapis „brak danych”.

2. Ka˝dà dostaw´ ewidencjonuje si´ na oddzielnej
stronie.

3. W ewidencji nie powinno si´ umieszczaç skre-
Êleƒ ani poprawek dotyczàcych wpisów. Je˝eli jednak
w wyjàtkowych okolicznoÊciach dokonanie ich jest nie-
zb´dne, zmiany powinny umo˝liwiaç odczytanie skre-
Êlonego zapisu. W pozycji „uwagi” umieszcza si´
wówczas adnotacj´ o dokonaniu zmiany wed∏ug wzo-
ru: „w pozycji nr  .... skreÊlono wyraz/cyfr´ ... i wpisano

wyraz/cyfr´ ...”. Dokonanie zmian funkcjonariusz celny
potwierdza swoim podpisem i pieczàtkà imiennà.

§ 5. Dokumentem, na podstawie którego dokonuje
si´ wpisów do ewidencji, jest zg∏oszenie celne.

§ 6. 1. Wpisowi do ewidencji podlegajà, z zastrze˝e-
niem ust. 2, dane dotyczàce towaru okreÊlonego w po-
stanowieniu ministra w∏aÊciwego do spraw gospodar-
ki o wszcz´ciu post´powania antysubsydyjnego i do-
puszczanego do obrotu na polskim obszarze celnym
w okresie wskazanym przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki we wniosku.

2. Wpisowi do ewidencji nie podlegajà dane doty-
czàce towaru, którego dopuszczenie do obrotu  na pol-
skim obszarze celnym, zgodnie z przepisami prawa cel-
nego, jest zwolnione od c∏a lub nie wymaga udoku-
mentowania.

3. Wpisu do ewidencji dokonuje si´ niezale˝nie od
ewidencjonowania dokonywanego przez organy  celne
na podstawie przepisów Kodeksu celnego.

§ 7. Ewidencj´ prowadzi si´ w formie ksià˝kowej.

§ 8. 1. Karty ewidencji numeruje si´ kolejno od nu-
meru jeden, a ka˝dà kart´ oznacza si´ przez podanie
daty postanowienia ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki wszczynajàcego post´powanie antysubsy-
dyjne oraz numeru i pozycji w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w którym
postanowienie to zosta∏o opublikowane, a tak˝e rodza-
ju towaru.

2. Po zakoƒczeniu prowadzenia ewidencji karty
ewidencji podlegajà zszyciu. Zszycie to opatruje si´
plombà przy u˝yciu plombownicy stosowanej w celu
plombowania innych ewidencji prowadzonych przez
urzàd celny, a ewidencj´ opisuje si´ przez wskazanie
liczby pozycji i kart oraz z∏o˝enie podpisu przez dyrek-
tora izby celnej lub osob´ przez niego upowa˝nionà.

§ 9. Po dokonaniu wpisu do ewidencji funkcjona-
riusz celny obowiàzany jest poinformowaç zg∏aszajà-
cego o wykonanej czynnoÊci poprzez dor´czenie mu
dokumentu, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 10. Izby celne przekazujà niezw∏ocznie kopi´ ewi-
dencji ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki
po zakoƒczeniu okresu, w którym by∏a prowadzona.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie  z dniem 7 li-
stopada 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
———————
1) Minister Finansów  kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Finansów (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 18 paêdziernika 2002 r. (poz. 1492)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR


