
Dziennik Ustaw Nr 227 — 14375 — Poz. 1903

Na podstawie art. 9 ust. 3 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 tryb przekazywania in-
formacji o dokonanym obrocie z zagranicà towarami
obj´tymi automatycznà rejestracjà oraz sposób reje-
strowania tych towarów, a tak˝e organy, którym te in-
formacje sà przekazywane.

§ 2. 1. Organy celne rejestrujà fakt dokonania obro-
tu z zagranicà towarami obj´tymi automatycznà reje-
stracjà oraz przekazujà informacje o tym obrocie mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki, co 7 dni, liczàc od dnia wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia o ustanowieniu automatycznej rejestracji, in-
formacje o dokonanym obrocie z zagranicà towarami
obj´tymi automatycznà rejestracjà.

3. W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych, okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów rolno-
-spo˝ywczych na potrzeby administrowania obrotem
towarami z zagranicà (Dz. U. Nr 226, poz. 1891), infor-
macja, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana rów-
nie˝ do ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych.

4. Informacja, o której mowa w ust. 2 i 3, powinna
zawieraç nast´pujàce dane:

1) numer i dat´ Jednolitego Dokumentu Administra-
cyjnego (SAD) lub powiadomienia, o którym mo-
wa 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);

2) kod PCN i nazw´ towaru;

3) iloÊç przywo˝onego/wywo˝onego towaru, w jed-
nostkach okreÊlonych dla danego towaru w Taryfie
celnej;

4) wartoÊç statystycznà przywo˝onego/wywo˝onego
towaru;

5) kraj pochodzenia/przeznaczenia towaru;

6) kraj wysy∏ki/eksportu;

7) kod procedury celnej.

§ 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki pro-
wadzi rejestr towarów obj´tych automatycznà rejestra-
cjà, na podstawie danych, o których mowa w § 2 ust. 4,
z tym ̋ e w zakresie towarów rolno-spo˝ywczych rejestr
taki prowadzi tak˝e minister w∏aÊciwy do spraw ryn-
ków rolnych.

2. Rejestr jest prowadzony z zastosowaniem elek-
tronicznego systemu przetwarzania danych lub w for-
mie ksià˝kowej.

3. Rejestr mo˝e byç prowadzony 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 znie-
kszta∏ceniem oraz uniemo˝liwia usuwanie dokony-
wanych zapisów, a tak˝e pozwala na dokonywanie
zapisów w sposób chronologiczny;

2) sposób prowadzenia rejestru z zastosowaniem ta-
kiego systemu umo˝liwia sporzàdzanie wydruków
za ka˝dy dzieƒ;

3) osoba prowadzàca rejestr przechowuje jego kopi´
zapisanà na noÊnikach informacji lub w formie wy-
druku.

4. Rejestr prowadzony w formie ksià˝kowej powi-
nien mieç zszyte i ponumerowane karty dzienne.

5. Rejestr nale˝y prowadziç z zachowaniem kolej-
noÊci pozycji. Karty rejestru nale˝y numerowaç kolej-
no, rozpoczynajàc od numeru jeden.

6. Ka˝da pozycja w rejestrze prowadzonym w for-
mie ksià˝kowej, po dokonaniu wpisów, powinna zostaç
podkreÊlona poziomà linià. Dokonane poprawki po-
winny umo˝liwiaç odczytania poprawionego lub skre-
Êlonego  zapisu. Dokonanie zmian potwierdza si´ pod-
pisem osoby prowadzàcej rejestr.

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

Minister Gospodarki: J. Piechota

1903

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie trybu przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicà towarami obj´tymi 
automatycznà rejestracjà oraz sposobu rejestrowania tych towarów.

———————
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).


