
§ 12. 1. Osoba, na wniosek której dyrektor izby cel-
nej uzna∏ miejsce, jest obowiàzana do niezw∏ocznego
poinformowania tego organu o zmianie danych zawar-
tych we wniosku lub do∏àczonych do niego dokumen-
tach.

2. W wypadku niewywiàzania si´ z obowiàzku,
o którym mowa w ust. 1, przepis § 13 ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.

§ 13. 1. Dyrektor izby celnej wydaje decyzj´ o znie-
sieniu miejsca uznanego, je˝eli:

1) wystàpi o to osoba, na wniosek której wydano de-
cyzj´ o uznaniu miejsca;

2) og∏oszono upad∏oÊç bàdê likwidacj´ osoby, o której
mowa w pkt 1;

3) miejsce uznane przesta∏o spe∏niaç warunki, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1 lub 2;

4) nastàpi wygaÊni´cie lub utrata tytu∏u prawnego
osoby, o której mowa w pkt 1, do u˝ytkowania lub
korzystania z miejsca uznanego;

5) osoba kierujàca dzia∏alnoÊcià gospodarczà wnio-
skodawcy zosta∏a skazana prawomocnym wyro-
kiem za przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci
dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi i pa-
pierami wartoÊciowymi, przest´pstwo gospodar-
cze lub za przest´pstwo skarbowe.

2. Dyrektor izby celnej mo˝e wydaç decyzj´ o znie-
sieniu miejsca uznanego, je˝eli:

1) osoba, na wniosek której wydano decyzj´ o uzna-
niu miejsca, w sposób istotny naruszy∏a przepisy
prawa zwiàzane z przywozem lub wywozem towa-
rów;

2) zapewnienie w∏aÊciwego dozoru i kontroli celnej
w miejscu uznanym wymaga stosowania przez or-
gany celne Êrodków i nak∏adów niewspó∏miernych
do zakresu prowadzonej dzia∏alnoÊci;

3) uznanie miejsca przesta∏o byç uzasadnione okolicz-
noÊciami, o których mowa w § 5 ust. 1;

4) osoba, na wniosek której wydano decyzj´ o uzna-
niu miejsca, zaprzesta∏a prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio przy
wydawaniu przez dyrektora izby celnej decyzji o znie-
sieniu miejsca wyznaczonego.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 1999 r.
w sprawie warunków, jakie musi spe∏niaç miejsce wyzna-
czone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w któ-
rych czynnoÊci przewidziane przepisami prawa celnego
mogà byç dokonywane w tym miejscu (Dz. U. Nr 88,
poz. 984), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 paêdziernika 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Êrodkami specjalnymi na wydatki zwiàzane 
z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej

Na podstawie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych (Dz. U.

Nr 106, poz. 489, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia 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 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.



§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej Êrodkami specjalnymi przezna-
czonymi na finansowanie:

1) wydatków zwiàzanych z poborem podatków i pro-
wadzeniem egzekucji administracyjnej,

2) wynagrodzeƒ prowizyjnych pracowników urz´dów
skarbowych wykonujàcych egzekucj´ administra-
cyjnà nale˝noÊci pieni´˝nych,

3) przedsi´wzi´ç usprawniajàcych pobór podatków
i prowadzenie egzekucji administracyjnej,

— zwanymi dalej „Êrodkami specjalnymi”.

§ 2. Ze Êrodków specjalnych finansowane sà nast´-
pujàce wydatki:

1) wynagrodzenia prowizyjne dla pracowników wyko-
nujàcych egzekucj´ administracyjnà nale˝noÊci
pieni´˝nych wraz z nale˝nymi nagrodami jubile-
uszowymi, odprawami emerytalnymi lub rentowy-
mi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym;

2) nale˝noÊci z tytu∏u zniesienia uprawnieƒ do umun-
durowania;

3) sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pra-
cy od wynagrodzeƒ, o których mowa w pkt 1;

4) zwiàzane z poborem podatków i prowadzeniem eg-
zekucji administracyjnej, w tym w szczególnoÊci
dotyczàce:
a) przejazdu i delegacji pracowników,
b) przewozu, za∏adunku, roz∏adunku, przechowy-

wania, utrzymania i dozoru zwierzàt oraz rucho-
moÊci odebranych albo usuni´tych z opró˝nio-
nych budynków, lokali i pomieszczeƒ,

c) przymusowego otwarcia pomieszczeƒ i schow-
ków,

d) wyp∏at nale˝noÊci Êwiadków i bieg∏ych,
e) og∏oszeƒ w prasie,
f)  zakupu materia∏ów i wyposa˝enia,
g) us∏ug telekomunikacyjnych i op∏at pocztowych,
h) prowizji i obs∏ugi bankowej,
i)  dor´czania upomnieƒ i wezwaƒ,
j)  przechowywania, szacowania, przewozu i sprze-

da˝y ruchomoÊci, które przesz∏y na w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa;

5) wyp∏ata zaliczek dla komorników sàdowych za
czynnoÊci zwiàzane z prowadzeniem egzekucji;

6) pokrywanie kosztów przedsi´wzi´ç usprawniajà-
cych pobór podatków i prowadzenie egzekucji ad-
ministracyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych, w tym szko-
leƒ pracowników, a tak˝e wydatków o charakterze
inwestycyjnym zwiàzanych zw∏aszcza z budowà
pomieszczeƒ magazynowych, zakupem Êrodków
transportowych oraz komputerów wraz z oprogra-
mowaniem.

§ 3. 1. Urz´dy skarbowe gromadzà Êrodki specjalne
na wyodr´bnionych rachunkach bankowych.

2. Odsetki od Êrodków specjalnych zgromadzonych
na rachunkach, o których mowa w ust. 1, stanowià
przychody tych Êrodków specjalnych.

3. Obs∏uga administracyjna oraz ksi´gowa Êrod-
ków specjalnych nale˝y do obowiàzków naczelnika
urz´du skarbowego.

§ 4. 1. Podstawà gospodarowania Êrodkami spe-
cjalnymi jest roczny plan finansowy, okreÊlajàcy przy-
chody i wydatki, w którym wyodr´bnia si´ w szczegól-
noÊci:

1) wynagrodzenia i sk∏adki naliczane od wynagro-
dzeƒ;

2) wydatki inwestycyjne.

2. Plan finansowy Êrodków specjalnych zatwierdza
naczelnik urz´du skarbowego.

3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego
Êrodków specjalnych sporzàdza si´ zgodnie z obowià-
zujàcymi przepisami w zakresie sprawozdawczoÊci bu-
d˝etowej.

§ 5. 1. Urzàd skarbowy mo˝e przekazaç posiadanà
nadwy˝k´ Êrodków specjalnych na usprawnienie funk-
cjonowania innego urz´du skarbowego.

2. Nadwy˝k´, o której mowa w ust. 1, mo˝e otrzy-
maç urzàd skarbowy, w którym:

1) ma miejsce niedobór Êrodków na finansowanie
wynagrodzeƒ prowizyjnych i wydatków zwiàza-
nych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej
lub poboru podatków, zagra˝ajàcy skutecznoÊci
i ciàg∏oÊci wykonywania egzekucji administracyj-
nej nale˝noÊci pieni´˝nych albo poboru podatków,
lub

2) zachodzi potrzeba poniesienia wydatków na finan-
sowanie przedsi´wzi´ç usprawniajàcych pobór po-
datków i prowadzenie egzekucji administracyjnej
w rozmiarze przekraczajàcym mo˝liwoÊci finanso-
we Êrodków specjalnych jednego urz´du skarbo-
wego.

3. Decyzj´ o przekazaniu nadwy˝ki, o której mowa
w ust. 1, podejmuje minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych na wniosek w∏aÊciwych naczelników
urz´dów skarbowych, zaopiniowany pozytywnie przez
dyrektorów izb skarbowych, a w obr´bie województwa
— dyrektor izby skarbowej na wniosek w∏aÊciwych na-
czelników urz´dów skarbowych.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————
3) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia
2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finan-
sowej Êrodkami specjalnymi na wydatki zwiàzane z prowa-
dzeniem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 4, poz. 33).
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