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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków i trybu rejestrowania wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji o tych wnioskach oraz o dokonaniu zaliczenia na poczet kontyngentu
taryfowego.
Na podstawie art. 147 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) warunki i tryb rejestrowania wniosków o zaliczenie
towarów na poczet kontyngentu taryfowego;
2) tryb przekazywania informacji o wnioskach;
3) tryb przekazywania informacji o dokonaniu zaliczenia wnioskowanej iloÊci lub wartoÊci towaru na poczet kontyngentu taryfowego w ca∏oÊci lub w cz´Êci albo o odmowie dokonania zliczenia na poczet
kontyngentu taryfowego;

wanych zapisów, a tak˝e pozwala na dokonywanie
zapisów w sposób chronologiczny;
2) sposób prowadzenia ksi´gi ewidencyjnej z zastosowaniem takiego systemu umo˝liwia sporzàdzanie
wydruków za ka˝dy dzieƒ;
3) osoba prowadzàca ksi´g´ ewidencyjnà przechowuje jej kopi´ zapisanà na noÊnikach informacji lub
w formie wydruku.
4. Ksi´ga ewidencyjna prowadzona w formie ksià˝kowej powinna mieç zszyte i ponumerowane karty
dzienne.

4) organy, którym sà przekazywane informacje, o których mowa w pkt 2 i 3.

5. Ksi´g´ ewidencyjnà nale˝y prowadziç z zachowaniem kolejnoÊci pozycji. Karty ksi´gi ewidencyjnej
nale˝y numerowaç kolejno, rozpoczynajàc od numeru
jeden.

§ 2. Wnioskiem o zaliczenie towarów na poczet
kontyngentu taryfowego jest zg∏oszenie celne w formie pisemnej na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym (SAD) lub powiadomienie, o którym mowa
w § 38 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 48).

6. Ka˝da pozycja w ksi´dze ewidencyjnej prowadzonej w formie ksià˝kowej, po dokonaniu wpisów, powinna zostaç podkreÊlona poziomà linià. Dokonane
poprawki powinny umo˝liwiaç odczytanie poprawionego lub skreÊlonego zapisu. Dokonanie zmian potwierdza si´ podpisem osoby prowadzàcej ksi´g´.

§ 3. 1. Organy celne prowadzà, oddzielnie dla ka˝dego kontyngentu taryfowego, rejestry wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego
w formie ksi´gi ewidencyjnej, sk∏adajàcej si´ z kart
dziennych (RK1), prowadzonych oddzielnie dla ka˝dego dnia.
2. Ksi´ga ewidencyjna jest prowadzona z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych lub w formie ksià˝kowej.
3. Ksi´ga ewidencyjna mo˝e byç prowadzona z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania
danych, pod warunkiem ˝e:
1) program komputerowy zapewnia wglàd do treÊci
dokonywanych zapisów i przechowywanie danych
w sposób chroniàcy je przed zatarciem lub zniekszta∏ceniem oraz uniemo˝liwia usuwanie dokony———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974,
Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

7. Wzór karty dziennej (RK1), o której mowa
w ust. 1, prowadzonej w formie ksià˝kowej, zawierajàcy niezb´dne dane oraz objaÊnienia, okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.
8. Karta dzienna, o której mowa w ust. 1, prowadzona z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych powinna zawieraç dane, o których mowa w ust. 7.
§ 4. Dane z ksi´gi ewidencyjnej prowadzonej z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania
danych lub kopie kart dziennych (RK1), sporzàdzonych
przez organy celne, zawierajàce wpisy dotyczàce wniosków z∏o˝onych mi´dzy godzinà 000 i godzinà 2359 danego dnia, przekazywane sà ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych do godziny 200 dnia
nast´pujàcego po dniu, w którym ksi´gi te zosta∏y sporzàdzone.
§ 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, oddzielnie dla ka˝dego kontyngentu taryfowego, dokonuje ka˝dego dnia roboczego zestawienia
danych z ksiàg ewidencyjnych, o których mowa w § 4
(ksi´ga ewidencyjna RK2).
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzone z zastosowaniem systemu elektronicznego
przetwarzania danych i w formie ksià˝kowej. Przepisy
§ 3 ust. 3—6 stosuje si´ odpowiednio.
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3. Wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1, prowadzonego w formie ksià˝kowej, zawierajàcy niezb´dne dane oraz objaÊnienia, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, prowadzone z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych powinno zawieraç dane, o których mowa w ust. 3.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, ka˝dego dnia roboczego do godziny 1100, zestawienie, o którym mowa w ust. 1.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki dokonuje sprawdzenia poprawnoÊci zestawienia i w przypadku wystàpienia b∏´dów zwraca je ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych do godziny 1200
w dniu, w którym to zestawienie otrzyma∏.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki poprawione zestawienie do godziny 1400
w dniu, w którym otrzyma∏ je do skorygowania.
§ 6. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki rejestruje informacje o iloÊci lub wartoÊci towarów zaliczonych na poczet kontyngentu taryfowego oraz informacje o niedokonaniu takiego zaliczenia, w formie zestawienia (ksi´ga ewidencyjna RK3).
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzone z zastosowaniem systemu elektronicznego
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przetwarzania danych lub w formie ksià˝kowej. Przepisy § 3 ust. 3 — 6 stosuje si´ odpowiednio.
3. Wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1, prowadzonego w formie ksià˝kowej, zawierajàcy niezb´dne dane oraz objaÊnienia, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, prowadzone z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych powinno zawieraç dane, o których mowa w ust. 3.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, informacje, o których mowa w ust. 1, do godziny 1400 dnia roboczego nast´pujàcego po dniu,
w którym otrzyma∏ zestawienie, o którym mowa w § 5
ust. 1.
§ 7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych przekazuje w∏aÊciwym organom celnym odpowiednie informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, do
godziny 1000 w dniu nast´pujàcym po dniu, w którym
je otrzyma∏.
§ 8. Organy celne przekazujà niezw∏ocznie wnioskodawcy informacje, o których mowa w § 6 ust. 1,
w zakresie, w jakim dotyczà one danej osoby.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Gospodarki: J. Piechota
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 grudnia 2002 r. (poz. 1901)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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