
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia
2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagra-
nicà, o zmianie ustawy —  Kodeks celny oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy tryb pobierania kaucji oraz jej zwrotu,
w tym przypadki, w których wycofanie wniosku
o udzielenie pozwolenia nie powoduje przepadku
kaucji;

2) kwot´ kaucji, do wysokoÊci której organ udzielajà-
cy pozwoleƒ nie pobiera  kaucji.

§ 2. Kaucja, sk∏adana w formie wp∏aty gotówkowej,
jest wp∏acana w banku lub  placówce pocztowej na ra-
chunek organu w∏aÊciwego do udzielenia pozwolenia.

§ 3. 1. Je˝eli kaucja jest sk∏adana w formie gwaran-
cji, to gwarancja powinna zabezpieczaç pokrycie w ter-
minie kwoty kaucji okreÊlonej w rozporzàdzeniu o usta-
nowieniu Êrodka administrowania obrotem z zagrani-
cà towarami,  przy czym termin wa˝noÊci gwarancji po-
winien byç d∏u˝szy ni˝ termin wa˝noÊci pozwolenia co
najmniej o 3 miesiàce.

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, jest udziela-
na przez gwarantów, których wykaz okreÊlony jest
w za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 14 paêdziernika 1999 r. w sprawie wykazu gwa-
rantów uprawnionych do udzielania gwarancji sk∏ada-
nych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikajàcych
z d∏ugów celnych (Dz. U. Nr 87, poz. 973, z póên. zm.3)).

3. Kaucj´ sk∏ada si´ nie póêniej ni˝ w dniu z∏o˝enia
wniosku o udzielenie pozwolenia.

4. Wnioskodawca mo˝e dokonaç zmiany, w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, formy wniesionej kaucji, z wp∏aty gotówko-
wej na gwarancj´ lub z gwarancji na wp∏at´ gotówkowà.

§ 4. Kaucja jest pobierana w walucie polskiej i usta-
lana w oparciu o Êredni kurs waluty krajowej w stosun-
ku do euro, og∏aszany przez Narodowy Bank Polski

i obowiàzujàcy w dniu roboczym poprzedzajàcym
dzieƒ z∏o˝enia kaucji.

§ 5. Kwot´ kaucji zaokràgla si´ w gór´ do pe∏nego
z∏otego.

§ 6. OkreÊla si´ kwot´ kaucji, do wysokoÊci której
organ udzielajàcy pozwoleƒ nie pobiera  kaucji, w wy-
sokoÊci:

1) 30 euro — w przypadku automatycznej rejestracji
towarów rolnych;

2) 60 euro — w pozosta∏ych przypadkach.

§ 7. 1. Zwrot kaucji z∏o˝onej w formie wp∏aty go-
tówkowej nast´puje przelewem na rachunek wniosko-
dawcy, wskazany we wniosku.

2. Zwrot kaucji z∏o˝onej w formie gwarancji nast´-
puje poprzez zwrot dokumentu poÊwiadczajàcego jej
udzielenie.

§ 8. W przypadku udzielenia pozwolenia w wysoko-
Êci ni˝szej od wnioskowanej, nadp∏acona kaucja podle-
ga zwrotowi w terminie 14 dni od dnia udzielenia po-
zwolenia.

§ 9. 1. Nie powoduje przepadku kaucji wycofanie
wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wy-
wóz towarów:

1) je˝eli nastàpi ono do godziny 16 dnia nast´pujàce-
go po dniu z∏o˝enia wniosku;

2) je˝eli w wyniku rozdysponowania kontyngentu al-
bo maksymalnej iloÊci towaru, jaka mo˝e byç wy-
wieziona z dop∏atà, w przypadku o którym mowa
w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia
2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z za-
granicà, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz
o zmianie innych ustaw, przyznana iloÊç lub war-
toÊç towarów nie odpowiada wielkoÊci wniosko-
wanej, o ile wycofanie wniosku nastàpi przed dor´-
czeniem decyzji oraz nie póêniej ni˝ w terminie
3 dni od dnia up∏ywu terminu rozpatrywania wnio-
sków.

2. W przypadku wycofania wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1, kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni
od dnia wycofania wniosku.

§ 10. W przypadku odmowy udzielenia pozwolenia
kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia tej
odmowy.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach Êrodków 
administrowania obrotem towarami z zagranicà.

———————
1) Minister Gospodarki  kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Go-
spodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

2) Zmiany  wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz. 185, nr 53, poz. 643 i Nr 107,
poz. 1134, z 2001 r. Nr 16, poz. 179, Nr 95, poz. 1041
i Nr 140, poz. 1581 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 336 i Nr 96,
poz. 854.


