
Na podstawie art. 42 § 3, art. 62 § 2, art. 64 § 4,
art. 81 § 2, art. 97 § 5 oraz art. 166 § 5 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´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
7 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych
i zg∏oszeƒ celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250 i Nr 152,
poz. 1726 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 381) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) po § 40 dodaje si´ § 40a w brzmieniu:

„§ 40a. 1. Je˝eli w wypadku, o którym mowa
w § 40 ust. 1, do procedury wywozu
i procedury tranzytu zosta∏y zg∏oszone
towary, w stosunku do których eksporter
ubiega si´ o uzyskanie dop∏aty do wywo-
zu na podstawie przepisów ustawy
z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. o administro-
waniu obrotem towarami z zagranicà,
o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188,
poz. 1572), zwanej dalej „ustawà o admi-
nistrowaniu”, w urz´dzie celnym gra-
nicznym nale˝y przedstawiç karty i doku-
menty, o których mowa w § 40 ust. 5,
oraz dodatkowo kserokopi´ karty 1A, je-
˝eli stanowi ona, zgodnie z przepisami
odr´bnymi, oÊwiadczenie o wywozie to-
waru obj´tego dop∏atà do wywozu. 

2. Przepisy § 40 ust. 6—11 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Funkcjonariusz celny granicznego urz´-
du celnego na odwrocie kserokopii kar-
ty 1A potwierdza t´ kserokopi´ za zgod-
noÊç z orygina∏em, sk∏ada podpis i przy-
stawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz do-
konuje adnotacji „Towar wystàpi∏ za gra-
nic´ dnia ... w UC ..., pod poz. ...”. 

4. Funkcjonariusz celny granicznego urz´-
du celnego odsy∏a potwierdzonà ksero-
kopi´ karty 1A do Prezesa Agencji Rynku

Rolnego w terminie 7 dni od dnia wypro-
wadzenia towaru z polskiego obszaru
celnego.”;

2) w § 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy § 40 ust. 7 — 9 i § 40a stosuje si´ od-

powiednio.”;
3) po § 63 dodaje si´ § 63a w brzmieniu:

„§ 63a. 1. Je˝eli w wypadku, o którym mowa
w § 63 ust. 1, do procedury wywozu
i wspólnej procedury tranzytowej zosta-
∏y zg∏oszone towary, w stosunku do któ-
rych eksporter ubiega si´ o uzyskanie
dop∏aty do wywozu na podstawie przepi-
sów ustawy o administrowaniu, w urz´-
dzie celnym tranzytowym wywozu wraz
ze zg∏oszeniem celnym nale˝y przedsta-
wiç kserokopi´ karty 1A, je˝eli stanowi
ona, zgodnie z przepisami odr´bnymi,
oÊwiadczenie o wywozie towaru obj´te-
go dop∏atà do wywozu. 

2. Przepisy § 63 ust. 5 i 6 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Funkcjonariusz celny na odwrocie ksero-
kopii karty 1A potwierdza t´ kserokopi´
za zgodnoÊç z orygina∏em, sk∏ada podpis
i przystawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz
dokonuje adnotacji „Towar wystàpi∏ za
granic´ dnia ... w UC ..., pod poz. ...”. 

4. Funkcjonariusz celny odsy∏a potwierdzo-
nà kserokopi´ karty 1A do Prezesa Agen-
cji Rynku Rolnego w terminie 7 dni od
dnia wyprowadzenia towaru z polskiego
obszaru celnego.”;

4) po § 64 dodaje si´ § 64a w brzmieniu:
„§ 64a. 1. Je˝eli w wypadku, o którym mowa

w § 64 ust. 1, do procedury wywozu
i wspólnej procedury tranzytowej z zasto-
sowaniem systemu NCTS zosta∏y zg∏o-
szone towary, w stosunku do których eks-
porter ubiega si´ o uzyskanie dop∏aty do
wywozu na podstawie przepisów ustawy
o administrowaniu, w urz´dzie celnym
tranzytowym wywozu nale˝y przedsta-
wiç karty A i B Tranzytowego Dokumen-
tu Towarzyszàcego wraz z do∏àczonà kar-
tà 1A oraz kserokopi´ karty 1A, je˝eli
stanowi ona, zgodnie z przepisami od-
r´bnymi, oÊwiadczenie o wywozie towa-
ru obj´tego dop∏atà do wywozu. 

2. Przepisy § 63 ust. 5 i 6 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Funkcjonariusz celny na odwrocie ksero-
kopii karty 1A potwierdza t´ kserokopi´
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie deklaracji skróconych i zg∏oszeƒ celnych.  

———————
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 Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

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.



za zgodnoÊç z orygina∏em, sk∏ada podpis
i przystawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz
dokonuje adnotacji „Towar wystàpi∏ za
granic´ dnia ... w UC ..., pod poz. ...”. 

4. Funkcjonariusz celny odsy∏a potwierdzo-
nà kserokopi´ karty 1A do Prezesa Agen-
cji Rynku Rolnego w terminie 7 dni od
dnia wyprowadzenia towaru z polskiego
obszaru celnego.”;

5) po § 65 dodaje si´ § 65a w brzmieniu:
„§ 65a. 1. Je˝eli w wypadku, o którym mowa

w § 65 ust. 1, do procedury wywozu
i wspólnej procedury tranzytowej zosta∏y
zg∏oszone towary, w stosunku do których
eksporter ubiega si´ o uzyskanie dop∏aty
do wywozu na podstawie przepisów
ustawy o administrowaniu, w urz´dzie
celnym granicznym nale˝y przedstawiç
karty dokumentu SAD, o których mowa
w § 65 ust. 2, oraz dodatkowo kserokopi´
karty 1A, je˝eli stanowi ona, zgodnie
z przepisami odr´bnymi, oÊwiadczenie
o wywozie towaru obj´tego dop∏atà do
wywozu. 

2. Przepisy § 65 ust. 4—8 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Funkcjonariusz celny granicznego urz´-
du celnego na odwrocie kserokopii kar-
ty 1A potwierdza t´ kserokopi´ za zgod-
noÊç z orygina∏em, sk∏ada podpis i przy-
stawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz do-
konuje adnotacji „Towar wystàpi∏ za gra-
nic´ dnia ... w UC ..., pod poz. ...”. 

4. Funkcjonariusz celny granicznego urz´-
du celnego odsy∏a potwierdzonà ksero-
kopi´ karty 1A do Prezesa Agencji Rynku
Rolnego w terminie 7 dni od dnia wypro-
wadzenia towaru z polskiego obszaru
celnego.”;

6) po § 66 dodaje si´ § 66a w brzmieniu:
„§ 66a. 1. Je˝eli w wypadku, o którym mowa

w § 66 ust. 1, do procedury wywozu
i wspólnej procedury tranzytowej z zasto-
sowaniem systemu NCTS zosta∏y zg∏o-
szone towary, w stosunku do których eks-
porter ubiega si´ o uzyskanie dop∏aty do
wywozu na podstawie przepisów ustawy
o administrowaniu, w urz´dzie celnym
tranzytowym wywozu nale˝y przedsta-
wiç karty A i B Tranzytowego Dokumentu
Towarzyszàcego wraz z do∏àczonà kar-
tà 1A oraz kserokopi´ karty 1A, je˝eli
stanowi ona, zgodnie z przepisami od-
r´bnymi, oÊwiadczenie o wywozie towa-
ru obj´tego dop∏atà do wywozu. 

2. Przepisy § 65 ust. 4—6 i 8 stosuje si´ od-
powiednio.

3. Funkcjonariusz celny na odwrocie ksero-
kopii karty 1A potwierdza t´ kserokopi´
za zgodnoÊç z orygina∏em, sk∏ada podpis
i przystawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz

dokonuje adnotacji „Towar wystàpi∏ za
granic´ dnia ... w UC ..., pod poz. ...”. 

4. Funkcjonariusz celny odsy∏a potwierdzo-
nà kserokopi´ karty 1A do Prezesa Agen-
cji Rynku Rolnego w terminie 7 dni od
dnia wyprowadzenia towaru z polskiego
obszaru celnego.”;

7) po § 160 dodaje si´ § 160a w brzmieniu:
„§ 160a. 1. Je˝eli w wypadku, o którym mowa

w § 160 ust. 1, do procedury wywozu
i procedury tranzytu zosta∏y zg∏oszone
towary, w stosunku do których eksporter
ubiega si´ o uzyskanie dop∏aty do wywo-
zu na podstawie przepisów ustawy o ad-
ministrowaniu, w urz´dzie celnym gra-
nicznym nale˝y przedstawiç dokumenty
kolejowe z do∏àczonà kartà 1A i dodat-
kowo kserokopi´ karty 1A, je˝eli stanowi
ona, zgodnie z przepisami odr´bnymi,
oÊwiadczenie o wywozie towaru obj´te-
go dop∏atà do wywozu. 

2. Przepisy § 160 ust. 4—6 stosuje si´ od-
powiednio.

3. Funkcjonariusz celny granicznego urz´-
du celnego na odwrocie kserokopii kar-
ty 1A potwierdza t´ kserokopi´ za zgod-
noÊç z orygina∏em, sk∏ada podpis i przy-
stawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz do-
konuje adnotacji „Towar wystàpi∏ za
granic´ dnia ... w UC ..., pod poz. ...”. 

4. Funkcjonariusz celny granicznego urz´-
du celnego odsy∏a potwierdzonà ksero-
kopi´ karty 1A do Prezesa Agencji Ryn-
ku Rolnego w terminie 7 dni od dnia
wyprowadzenia towaru z polskiego ob-
szaru celnego.”;

8) po § 208 dodaje si´ § 208a w brzmieniu:
„§ 208a. 1. Je˝eli w wypadku, o którym mowa

w § 208 ust. 1, do procedury wywozu
i procedury tranzytu z zastosowaniem
karnetu TIR zosta∏y zg∏oszone towary,
w stosunku do których eksporter ubie-
ga si´ o uzyskanie dop∏aty do wywozu
na podstawie przepisów ustawy o ad-
ministrowaniu, w urz´dzie celnym gra-
nicznym nale˝y przedstawiç karnet TIR
z do∏àczonà kartà 1A i dodatkowo kse-
rokopi´ karty 1A, je˝eli stanowi ona,
zgodnie z przepisami odr´bnymi,
oÊwiadczenie o wywozie towaru obj´-
tego dop∏atà do wywozu. 

2. Przepisy § 208 ust. 3 i 4 stosuje si´ od-
powiednio.

3. Funkcjonariusz celny granicznego urz´-
du celnego na odwrocie kserokopii kar-
ty 1A potwierdza t´ kserokopi´ za zgod-
noÊç z orygina∏em, sk∏ada podpis i przy-
stawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz do-
konuje adnotacji „Towar wystàpi∏ za
granic´ dnia ... w UC ..., pod poz. ...”. 

4. Funkcjonariusz celny granicznego urz´-
du celnego odsy∏a potwierdzonà ksero-
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kopi´ karty 1A do Prezesa Agencji Ryn-
ku Rolnego w terminie 7 dni od dnia
wyprowadzenia towaru z polskiego ob-
szaru celnego.”;

9) w § 218 ust. 5—8 otrzymujà brzmienie:
„5. Je˝eli dokumentem okreÊlonym w ust. 1 pkt 3

jest pozwolenie na wywóz towarów w ramach
Êrodków administrowania obrotem towarami
z zagranicà, do zg∏oszenia celnego nale˝y do∏à-
czyç orygina∏ tego pozwolenia oraz jego ksero-
kopi´.

6. Je˝eli towary obj´te pozwoleniem, o którym
mowa w ust. 5, zosta∏y wywiezione w ca∏oÊci,
funkcjonariusz celny na oryginale i kserokopii
tego pozwolenia wpisuje numer rejestru po-
zwoleƒ, a w tabeli „Adnotacje organu celnego”
w tym pozwoleniu w cz´Êci 1 kolumny 3 nano-
si adnotacj´ o iloÊci lub wartoÊci dost´pnej to-
warów, w cz´Êci 2 o iloÊci lub wartoÊci wykorzy-
stanej. W kolumnie 5 wpisuje numer zg∏oszenia
celnego oraz dat´. W kolumnie 6 sk∏ada podpis
i przystawia piecz´ç „Polska — C∏o”. Orygina∏
pozwolenia funkcjonariusz celny zwraca zg∏a-
szajàcemu, a kserokopia stanowi za∏àcznik do
rejestru. Kserokopi´ pozwolenia stanowiàcà
za∏àcznik do rejestru funkcjonariusz celny po-
twierdza za zgodnoÊç z orygina∏em, sk∏ada pod-
pis i przystawia piecz´ç „Polska — C∏o”. 

7. Je˝eli towary obj´te pozwoleniem, o którym
mowa w ust. 5, wywo˝one sà partiami, pozwo-
lenie powinno byç do∏àczone do zg∏oszenia
w oryginale i kserokopii. Na oryginale pozwole-
nia przedstawionego po raz pierwszy i na jego
kserokopii funkcjonariusz celny wpisuje numer
rejestru pozwoleƒ. Funkcjonariusz celny na
oryginale pozwolenia i jego kserokopii w tabe-
li „Adnotacje organu celnego” w tym pozwole-
niu w cz´Êci 1 kolumny 3 nanosi adnotacj´ o ilo-
Êci lub wartoÊci dost´pnej towarów, w cz´Êci 2
o iloÊci lub wartoÊci wykorzystanej. W kolum-
nie 5 wpisuje numer zg∏oszenia celnego oraz
dat´. W kolumnie 6 sk∏ada podpis i przystawia
piecz´ç „Polska — C∏o”. Orygina∏ pozwolenia
funkcjonariusz celny zwraca zg∏aszajàcemu.
Kserokopi´ pozwolenia funkcjonariusz celny
potwierdza za zgodnoÊç z orygina∏em, sk∏ada
podpis i przystawia piecz´ç „Polska — C∏o”.
Kserokopia stanowi za∏àcznik do rejestru.

8. Je˝eli towary obj´te pozwoleniem, o którym
mowa w ust. 5, sà wywo˝one w ramach proce-
dury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1
pkt 3 Kodeksu celnego, osoba upowa˝niona na
oryginale pozwolenia w tabeli „Adnotacje or-
ganu celnego” wpisuje ka˝dorazowo w cz´Êci 1
kolumny 3 adnotacj´ o iloÊci lub wartoÊci do-
st´pnej towarów, w cz´Êci 2 o iloÊci lub warto-
Êci wykorzystanej, w kolumnie 5 wpisuje nu-
mer i dat´ powiadomienia oraz sk∏ada podpis.
W trakcie trwania okresu rozliczeniowego oso-
ba upowa˝niona wpisuje na pozwoleniu adno-
tacj´ o ∏àcznej wykorzystanej iloÊci lub wartoÊci
towarów, dat´ oraz sk∏ada podpis i przedk∏ada
orygina∏ pozwolenia i jego kserokopi´ wraz ze
zg∏oszeniem celnym uzupe∏niajàcym do w∏a-

Êciwego urz´du celnego. Funkcjonariusz celny
na oryginale i kserokopii pozwolenia przedsta-
wionego po raz pierwszy wpisuje numer reje-
stru pozwoleƒ, potwierdza adnotacj´ o wyko-
rzystanej iloÊci lub wartoÊci towarów, przysta-
wiajàc piecz´ç „Polska — C∏o”, oraz sk∏ada
podpis i wpisuje dat´ wraz z numerem zg∏osze-
nia celnego uzupe∏niajàcego. PoÊwiadczona za
zgodnoÊç z orygina∏em kserokopia pozwolenia
stanowi za∏àcznik do rejestru pozwoleƒ. Orygi-
na∏ pozwolenia funkcjonariusz celny zwraca
osobie upowa˝nionej.”;

10) po § 220 dodaje si´ § 220a w brzmieniu:
„§ 220a. 1. Je˝eli w wypadku, o którym mowa

w § 220 ust. 1, do procedury wywozu
zosta∏y zg∏oszone towary, w stosunku
do których eksporter ubiega si´ o uzy-
skanie dop∏aty do wywozu na podsta-
wie przepisów ustawy o administrowa-
niu, w granicznym urz´dzie celnym
wraz ze zg∏oszeniem celnym nale˝y
przedstawiç kserokopi´ karty 1A, je˝eli
stanowi ona, zgodnie z przepisami od-
r´bnymi, oÊwiadczenie o wywozie to-
waru obj´tego dop∏atà do wywozu. 

2. Przepisy § 220 ust. 3 i 4 stosuje si´ od-
powiednio.

3. Funkcjonariusz celny na odwrocie kse-
rokopii karty 1A potwierdza t´ kseroko-
pi´ za zgodnoÊç z orygina∏em, sk∏ada
podpis i przystawia piecz´ç „Polska —
C∏o” oraz dokonuje adnotacji „Towar
wystàpi∏ za granic´ dnia ... w UC ..., pod
poz. ...”. 

4. Funkcjonariusz celny odsy∏a potwier-
dzonà kserokopi´ karty 1A do Prezesa
Agencji Rynku Rolnego w terminie
7 dni od dnia wyprowadzenia towaru
z polskiego obszaru celnego.”;

11) po § 221 dodaje si´ § 221a w brzmieniu:
„§ 221a. 1. Je˝eli w wypadku, o którym mowa

w § 221 ust. 1, do procedury wywozu
i wspólnej procedury tranzytowej zo-
sta∏y zg∏oszone towary, w stosunku do
których eksporter ubiega si´ o uzyska-
nie dop∏aty do wywozu na podstawie
przepisów ustawy o administrowaniu,
w granicznym urz´dzie celnym wraz ze
zg∏oszeniem celnym nale˝y przedsta-
wiç kserokopi´ karty 1A, je˝eli stanowi
ona, zgodnie z przepisami odr´bnymi,
oÊwiadczenie o wywozie towaru obj´-
tego dop∏atà do wywozu. 

2. Przepisy § 220 ust. 3 i § 221 ust. 3 stosu-
je si´ odpowiednio.

3. Funkcjonariusz celny na odwrocie kse-
rokopii karty 1A potwierdza t´ kseroko-
pi´ za zgodnoÊç z orygina∏em, sk∏ada
podpis i przystawia piecz´ç „Polska —
C∏o” oraz dokonuje adnotacji „Towar
wystàpi∏ za granic´ dnia ... w UC ..., pod
poz. ...”. 
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4. Funkcjonariusz celny odsy∏a potwier-
dzonà kserokopi´ karty 1A do Prezesa
Agencji Rynku Rolnego w terminie
7 dni od dnia wyprowadzenia towaru
z polskiego obszaru celnego.”;

12) po § 223 dodaje si´ § 223a w brzmieniu:
„§ 223a. 1. Je˝eli w wypadku, o którym mowa

w § 223 ust. 1, do procedury wywozu
i procedury tranzytu, w której w charak-
terze dokumentu tranzytowego wyko-
rzystywane sà inne dokumenty ni˝
SAD, zosta∏y zg∏oszone towary, w sto-
sunku do których eksporter ubiega si´
o uzyskanie dop∏aty do wywozu na
podstawie przepisów ustawy o admini-
strowaniu, w urz´dzie celnym granicz-
nym nale˝y przedstawiç kart´ 1A wraz
z dokumentem tranzytowym i dodatko-
wo kserokopi´ karty 1A, je˝eli stanowi
ona, zgodnie z przepisami odr´bnymi,
oÊwiadczenie o wywozie towaru obj´-
tego dop∏atà do wywozu. 

2. Przepisy § 223 ust. 4—8 stosuje si´ od-
powiednio.

3. Funkcjonariusz celny granicznego urz´-
du celnego na odwrocie kserokopii kar-
ty 1A potwierdza t´ kserokopi´ za zgod-
noÊç z orygina∏em, sk∏ada podpis i przy-
stawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz do-
konuje adnotacji „Towar wystàpi∏ za
granic´ dnia ... w UC ..., pod poz. ...”. 

4. Funkcjonariusz celny granicznego urz´-
du celnego odsy∏a potwierdzonà ksero-
kopi´ karty 1A do Prezesa Agencji Ryn-
ku Rolnego w terminie 7 dni od dnia
wyprowadzenia towaru z polskiego ob-
szaru celnego.”;

13) w § 224 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli towary obejmowane procedurà wywozu

majà byç z∏o˝one w magazynie celnym, zg∏o-
szenia celnego nale˝y dokonaç na kartach 1,
1A, 2 i 3 w urz´dzie celnym w∏aÊciwym miejsco-
wo ze wzgl´du na lokalizacj´ magazynu celne-
go. Po przyj´ciu zg∏oszenia celnego do proce-
dury wywozu towary powinny zostaç z∏o˝one
w magazynie celnym. Przepisy § 223 ust. 2—9
i § 223a stosuje si´ odpowiednio.”;

14) w § 233 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Je˝eli dokumentem okreÊlonym w ust. 1 pkt 5

jest pozwolenie na przywóz towarów w ramach
kontyngentów taryfowych lub Êrodków admi-
nistrowania obrotem towarami z zagranicà,
przepisy § 218 ust. 4—8 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

15) po § 237 dodaje si´ § 237a w brzmieniu:
„§ 237a. 1. Je˝eli do procedury dopuszczenia do

obrotu zg∏aszane sà towary obj´te kon-
tyngentem taryfowym rozdysponowy-
wanym na podstawie art. 144 § 1 pkt 1
Kodeksu celnego, wniosek o zaliczenie
towarów na poczet tego kontyngentu

stanowi zg∏oszenie celne w formie pi-
semnej na dokumencie SAD lub powia-
domienie, o którym mowa w § 38 ust. 1
rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie pro-
cedur uproszczonych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 5, poz. 48).

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1,
funkcjonariusz celny na wniosku o zali-
czenie towarów na poczet kontyngentu
taryfowego wpisuje pozycj´ rejestru
wniosków o zaliczenie towarów na po-
czet kontyngentu taryfowego.”;

16) w za∏àczniku nr 6: 
a) w cz´Êci V w opisie pola 44 po pkt 1 dodaje si´

pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w wypadku stosowania procedury dopusz-

czenia do obrotu z zastosowaniem obni˝o-
nych stawek celnych w ramach ustanowio-
nego kontyngentu taryfowego, rozdyspo-
nowywanego na podstawie art. 144 § 1
pkt 1 Kodeksu celnego, nale˝y wpisaç in-
formacj´ o numerze kontyngentu taryfowe-
go w nast´pujàcy sposób: 444444 —
art. 144 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego, co ozna-
cza: 444444 — numer kontyngentu taryfo-
wego, art. 144 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego —
wskazanie wniosku o zaliczenie towarów
na poczet kontyngentu taryfowego,”,

b) w cz´Êci VIII:
— w opisie pola A „Urzàd celny wysy∏ki/ekspor-

tu (karty 1, 1A, 2, 3 lub 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7)” na
koƒcu dodaje si´ akapit w brzmieniu:
„W wypadku, o którym mowa w § 63a, § 64a,
§ 220a oraz § 221a, na kserokopii karty 1A sta-
nowiàcej oÊwiadczenie o wywozie towaru ob-
j´tego dop∏atà do wywozu, przedstawionej
wraz ze zg∏oszeniem celnym, funkcjonariusz
celny przystawia stempel SAD z datà przyj´-
cia zg∏oszenia celnego (zapisanà w systemie
RR-MM-DD) oraz wpisuje pozycj´ ewidencji
ze zg∏oszenia celnego.”,

— w opisie pola B na koƒcu dodaje si´ akapit
w brzmieniu:
„W wypadku stosowania procedury dopusz-
czenia do obrotu z zastosowaniem obni˝o-
nych stawek celnych w ramach ustanowione-
go kontyngentu taryfowego, rozdysponowy-
wanego na podstawie art. 144 § 1 pkt 1 Kodek-
su celnego, funkcjonariusz celny, przyjmujàc
wniosek o zaliczenie towarów na poczet kon-
tyngentu taryfowego, wpisuje pozycj´ reje-
stru wniosków o zaliczenie towarów na po-
czet kontyngentu taryfowego.”.

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

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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