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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 24 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych
w toku kontroli podatkowej.
Na podstawie art. 290a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej za pomocà aparatury rejestrujàcej obraz i dêwi´k oraz magnetycznych,
optycznych lub elektronicznych noÊników informacji,
zwanych dalej „dowodami”.
§ 2. 1. Dowody powinny byç zabezpieczone w sposób zapobiegajàcy zniszczeniu, uszkodzeniu lub nara˝eniu na szkodliwe dzia∏anie Êrodków chemicznych,
mechanicznych, temperatury lub pola magnetycznego, a tak˝e w sposób uniemo˝liwiajàcy swobodny do
nich dost´p.
2. Ka˝dy z dowodów powinien byç opatrzony podpisem pracownika organu kontrolujàcego, który prowadzi∏ post´powanie, i zawieraç oznaczenie sygnatury
akt.
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

§ 3. 1. Dowody mogà byç odtwarzane w celu:
1) zapoznania si´ z ich treÊcià;
2) sporzàdzenia ich kopii lub wydruku.
2. Odtworzenie i wykorzystanie dowodu mo˝e byç
dokonane tylko w obecnoÊci osoby upowa˝nionej do
tej czynnoÊci. Do upowa˝nienia w zakresie odtworzenia i wykorzystania dowodu przepis art. 143 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa stosuje si´ odpowiednio.
3. Warunki odtwarzania i wykorzystywania dowodów, o których mowa w ust. 2, nie dotyczà prokuratora i sàdu.
§ 4. 1. Ka˝de odtworzenie i wykorzystanie dowodu
wymaga dokonania wpisu do karty ewidencyjnej dowodu.
2. Kart´ ewidencyjnà dowodu umieszcza si´ w aktach sprawy.
3. Wzór karty ewidencyjnej dowodu okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 5. Do zabezpieczania, ewidencjonowania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów zawierajàcych informacje stanowiàce tajemnic´ s∏u˝bowà lub paƒstwowà stosuje si´ przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Finansów: w z. I. O˝óg

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów z
dnia 24 grudnia 2002 r. (poz. 2062)
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