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USTAWA

z dnia 19 marca 2004 r.

Prawo celne1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje w zakresie uzupe∏niajàcym
przepisy prawa wspólnotowego:

1) zasady przywozu towarów na obszar celny Wspól-
noty Europejskiej, zwanej dalej „Wspólnotà”,
i wywozu towarów z tego obszaru,

2) zasady post´powania z towarami obj´tymi Wspól-
nà Politykà Rolnà,

3) sposób przekazywania informacji do celów ewi-
dencji i statystyki dotyczàcej obrotu towarowego
z paƒstwami cz∏onkowskimi Wspólnoty

— oraz zwiàzane z tym prawa i obowiàzki osób, a tak-
˝e uprawnienia i obowiàzki organów celnych.

Art. 2. Wprowadzenie towaru na obszar celny
Wspólnoty lub jego wyprowadzenie z tego obszaru
powoduje z mocy prawa powstanie obowiàzków
i uprawnieƒ przewidzianych w przepisach prawa cel-
nego, je˝eli przepisy prawa, w tym umowy mi´dzyna-
rodowe, nie stanowià inaczej.

Art. 3. Ustawa ma zastosowanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, chyba ˝e umowa mi´dzyna-
rodowa stanowi inaczej.

Art. 4. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) terytorium kraju — terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

2) terytorium paƒstwa trzeciego — terytorium paƒ-
stwa nienale˝àcego do Wspólnoty;

3) Wspólnotowy Kodeks Celny — rozporzàdzenie Ra-
dy (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paêdziernika 1992 r.
ustanawiajàce Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienio-
ne aktem dotyczàcym warunków przystàpienia
Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Litew-
skiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Malty, Rze-
czypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii i Repu-
bliki S∏owackiej oraz dostosowaƒ w traktatach sta-
nowiàcych podstaw´ Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE L 236 z 23.9.2003);

4) Rozporzàdzenie Wykonawcze — rozporzàdzenie
Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r.
ustanawiajàce przepisy w celu wykonania rozpo-
rzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiajàce-
go Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253
z 11.10.1993), ostatnio zmienione rozporzàdze-
niem Komisji (EWG) nr 1335/2003 z dnia 25 lipca
2003 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie Komisji
(EWG) nr 2454/93 ustanawiajàce przepisy w celu
wykonania rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92
ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.7.2003);

5) Rozporzàdzenie ustanawiajàce wspólnotowy sys-
tem zwolnieƒ celnych — rozporzàdzenie Rady
(EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. dotyczàce
ustanowienia wspólnotowego systemu zwolnieƒ
celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), ostatnio
zmienione aktem dotyczàcym warunków przystà-
pienia Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Re-
publiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republi-
ki Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Mal-

———————
1) Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-

skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne. 



ty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii
i Republiki S∏owackiej oraz dostosowaƒ w trakta-
tach stanowiàcych podstaw´ Unii Europejskiej
(Dz. Urz. WE L 236 z 23.9.2003).

Art. 5. 1. Przepis art. 37 ust. 1 Wspólnotowego Ko-
deksu Celnego stosuje si´ odpowiednio do przemiesz-
czania towarów pomi´dzy terytorium kraju a pozosta-
∏à cz´Êcià obszaru celnego Wspólnoty, którymi obrót
podlega na mocy przepisów krajowych, przepisów
wspólnotowych lub umów mi´dzynarodowych zaka-
zom lub ograniczeniom, a tak˝e do przemieszczania
towarów, których nabycie wewnàtrzwspólnotowe lub
dostawa wewnàtrzwspólnotowa podlega opodatko-
waniu podatkiem akcyzowym.

2. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia lub
stwierdzenia naruszenia przepisów majàcych zastoso-
wanie do towarów, o których mowa w ust. 1, organ
celny, w sprawach nienale˝àcych do jego w∏aÊciwoÊci,
niezw∏ocznie zawiadamia w∏aÊciwe organy nadzoru
i kontroli, które podejmujà stosowne dzia∏ania. Je˝eli
jest to uzasadnione, organ celny mo˝e równie˝ w ta-
kim przypadku zatrzymaç towar i niezw∏ocznie przeka-
zaç go tym organom.

Art. 6. Uprawnienia organów celnych do wykony-
wania czynnoÊci w ramach dozoru celnego (kontrola
celna) oraz zakres tych czynnoÊci okreÊla ustawa
z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72,
poz. 802, z póên. zm.2)).

Art. 7. Do obliczania terminów okreÊlonych
w przepisach wspólnotowego prawa celnego stosuje
si´ rozporzàdzenie nr 1182/71/EWG/EURATOM z dnia
3 czerwca 1971 r. okreÊlajàce zasady majàce zastoso-
wanie do okresów, dat i terminów (Dz. Urz. WE L 124
z 8.6.1971).

Art. 8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych,
majàc na uwadze jednolite wykonywanie przepisów
prawa celnego oraz u∏atwienie w dokonywaniu formal-
noÊci przed organami celnymi. Rozporzàdzenie mo˝e
zawieraç instrukcje wype∏niania tych formularzy.

Art. 9. Termin przechowywania dokumentów,
o którym mowa w art. 16 Wspólnotowego Kodeksu
Celnego, wynosi 5 lat.

Art. 10. Âwiadectwa pochodzenia towarów wywo-
˝onych z terytorium kraju sà wystawiane przez organy
celne na pisemny wniosek eksportera lub nadawcy to-
waru, chyba ˝e umowy mi´dzynarodowe stanowià
inaczej.

Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych wyznaczy, w drodze rozporzàdzenia, kurs

wymiany, o którym mowa w rozdziale 6 tytu∏u 5 Roz-
porzàdzenia Wykonawczego, stosowany w celu usta-
lenia wartoÊci celnej, majàc na uwadze postanowienia
wspólnotowego prawa celnego oraz zapewnienie po-
wszechnej dost´pnoÊci informacji w tym zakresie.

Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e og∏osiç w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze ob-
wieszczenia, wyjaÊnienia do Taryfy celnej, obejmujà-
ce, w szczególnoÊci, noty wyjaÊniajàce do Zharmoni-
zowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towa-
rów (HS), noty wyjaÊniajàce do Nomenklatury Scalo-
nej oraz opinie klasyfikacyjne przyj´te przez Rad´
Wspó∏pracy Celnej.

Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, procedury
przyjmowania i przekazywania wniosków o zaliczenie
towarów na poczet kontyngentu taryfowego, tryb
przekazywania informacji w zakresie rejestrowania
i sprawowania kontroli importu specyficznych towa-
rów obj´tych procedurà nadzoru importu, majàc na
uwadze sprawnà realizacj´ przepisów prawa celnego
oraz uproszczenie w dokonywaniu formalnoÊci przed
organami celnymi.

Rozdzia∏ 2

Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty
i nadawanie im przeznaczenia celnego

Art. 14. Towary mogà byç wprowadzane na obszar
celny Wspólnoty lub wyprowadzane z tego obszaru
przez otwarte dla danego ruchu przejÊcia graniczne.

Art. 15. 1. Wprowadzanie towarów na obszar cel-
ny Wspólnoty i ich wyprowadzanie z tego obszaru jest
dozwolone wy∏àcznie drogà celnà okreÊlonà przez or-
gan celny i zgodnie z jego instrukcjami, chyba ˝e prze-
pis odr´bny stanowi inaczej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, wy-
znaczyç drogi celne, okreÊliç sposób poruszania si´
i przemieszczania towarów po tych drogach, zabezpie-
czajàcy przed usuni´ciem towarów spod dozoru cel-
nego, oraz ustaliç przypadki i warunki, które powinny
zostaç spe∏nione, aby przewóz towarów oraz ich
wprowadzenie i wyprowadzenie mog∏o odbywaç si´
poza drogami celnymi, uwzgl´dniajàc przepisy doty-
czàce ruchu turystycznego, ruchu przygranicznego,
obrotu pocztowego lub ruchu o ma∏o istotnym znacze-
niu ekonomicznym.

Art. 16. Warunki i tryb tworzenia oraz prowadzenia
magazynów czasowego sk∏adowania, o których mowa
w art. 185 Rozporzàdzenia Wykonawczego, okreÊli mi-
nister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych,
w drodze rozporzàdzenia, majàc na uwadze zapewnie-
nie w∏aÊciwego dozoru celnego i kontroli celnej towa-
rów w nich sk∏adowanych.

Art. 17. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, urz´dy
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89,
poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 120, poz. 1122,
Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1939 i Nr 217, poz. 2124
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.



celne, w których sà dokonywane czynnoÊci przewi-
dziane przepisami prawa celnego w zale˝noÊci od ro-
dzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogà
byç obejmowane towary. Rozporzàdzenie powinno
uwzgl´dniaç mo˝liwoÊç sprawowania dozoru celnego
i kontroli celnej.

Art. 18. 1. W uzasadnionych przypadkach i na wa-
runkach okreÊlonych przez organ celny czynnoÊci
przewidziane przepisami prawa celnego mogà byç do-
konywane w miejscach wyznaczonych lub uznanych
przez organ celny.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wymogi, jakie ma spe∏niaç miejsce wyznaczone
lub uznane przez organ celny;

2) warunki i tryb post´powania przy wyznaczaniu lub
uznawaniu oraz znoszeniu przez organ celny tych
miejsc;

3) okres, na jaki mogà zostaç przez organ celny uzna-
ne lub wyznaczone te miejsca;

4) przypadki, w których czynnoÊci przewidziane prze-
pisami prawa celnego mogà byç dokonywane
w tych miejscach;

5) rodzaj towarów, którym mo˝e zostaç nadane prze-
znaczenie celne w tych miejscach.

Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç w∏aÊciwoÊç
urz´dów celnych do dokonywania czynnoÊci okreÊlo-
nych przepisami prawa celnego w zale˝noÊci od ro-
dzaju towarów lub procedur celnych, a w zakresie
wymogów, jakie musi spe∏niaç miejsce wyznaczone
lub uznane — koniecznoÊç skutecznego sprawowa-
nia dozoru celnego. 

Art. 19. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe wymogi, jakie powinno spe∏niaç zg∏oszenie
celne, w tym dokonywane z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego, dokumenty, które mogà byç wy-
korzystywane w charakterze zg∏oszenia celnego, oraz
dokumenty do∏àczane do zg∏oszenia celnego. W roz-
porzàdzeniu nale˝y w szczególnoÊci okreÊliç rodzaje
i wzory dokumentów, które mogà byç wykorzystywa-
ne w charakterze zg∏oszenia celnego, sposób dokony-
wania zg∏oszeƒ celnych dokonywanych z wykorzysta-
niem systemu teleinformatycznego oraz wymogi do-
tyczàce dokumentów do∏àczanych do zg∏oszenia cel-
nego. Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç ró˝ne
formy dokonywania zg∏oszenia celnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy tryb i warunki przedstawiania towarów i doko-
nywania zg∏oszeƒ celnych w obrocie pocztowym. Roz-
porzàdzenie powinno uwzgl´dniaç specyfik´ obrotu
pocztowego oraz przepisy wspólnotowego prawa cel-
nego w tym zakresie.

Art. 20. Zg∏oszenie celne dotyczàce towaru niema-
jàcego charakteru handlowego wprowadzanego na
obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanego z tego
obszaru, dokonywane przez podró˝nych, powinno byç

z∏o˝one najpóêniej w chwili przystàpienia organu cel-
nego do kontroli celnej.

Art. 21. Organ celny odmawia przyj´cia zg∏oszenia
celnego, wskazujàc przyczyny odmowy w formie pi-
semnej, je˝eli:

1) zg∏oszenie nie odpowiada wymogom formalnym,
o których mowa w art. 62 Wspólnotowego Kodek-
su Celnego;

2) nie sà spe∏nione warunki do obj´cia towaru wnio-
skowanà procedurà celnà lub nadania przeznacze-
nia celnego;

3) obj´cie towaru wnioskowanà procedurà celnà lub
nadanie przeznaczenia celnego nie mo˝e nastàpiç
z powodu obowiàzujàcych zakazów lub ograni-
czeƒ.

Art. 22. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, ro-
dzaje towarów, których obj´cie procedurà celnà z za-
stosowaniem procedury uproszczonej zale˝y od spe∏-
nienia dodatkowych warunków, oraz rodzaje towarów,
które nie mogà byç obejmowane procedurà celnà z za-
stosowaniem procedury uproszczonej. Rozporzàdze-
nie powinno uwzgl´dniaç rodzaje procedur celnych,
w których stosuje si´ procedur´ uproszczonà, oraz ry-
zyko zwiàzane z obrotem okreÊlonymi kategoriami to-
warów.

Art. 23. 1. Zg∏aszajàcy oblicza i wykazuje w zg∏o-
szeniu celnym kwot´ nale˝noÊci przywozowych lub
nale˝noÊci wywozowych.

2. Je˝eli organ celny stwierdzi, ˝e zg∏aszajàcy
w zg∏oszeniu celnym zadeklarowa∏ nieprawid∏owe da-
ne, mogàce mieç wp∏yw na wysokoÊç kwoty wynika-
jàcej z d∏ugu celnego lub zastosowanà procedur´ cel-
nà, wydaje decyzj´, w której okreÊla kwot´ wynikajàcà
z d∏ugu celnego lub rozstrzyga o nadaniu towarowi
w∏aÊciwego przeznaczenia celnego zgodnie z przepi-
sami prawa celnego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ
celny nie wydaje postanowienia o wszcz´ciu post´po-
wania. Za dat´ wszcz´cia post´powania przyjmuje si´
dat´ przyj´cia zg∏oszenia celnego.

4. Po zwolnieniu towaru organ celny mo˝e, z urz´-
du lub na wniosek, wydaç postanowienie, w którym
zmienia nieprawid∏owe dane zawarte w zg∏oszeniu
celnym, inne ni˝ okreÊlone w ust. 2. Na postanowienie
w sprawie zmiany s∏u˝y za˝alenie.

Art. 24. 1. Towary zwolnione przez organ celny po-
winny zostaç podj´te w terminie 30 dni od dnia ich
zwolnienia. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ter-
min ten mo˝e zostaç przed∏u˝ony na wniosek osoby
zainteresowanej. Na postanowienie w sprawie prze-
d∏u˝enia terminu s∏u˝y za˝alenie.

Art. 25. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
przypadki, w których organ celny pobiera zabezpiecze-
nie:
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1) w zwiàzku z prowadzeniem sk∏adu celnego; 

2) w zwiàzku z korzystaniem z zawieszajàcej procedu-
ry celnej, w celu zapewnienia pokrycia kwoty wy-
nikajàcej z d∏ugu celnego mogàcego powstaç
w stosunku do towarów obj´tych tà procedurà;

3) w zwiàzku z dopuszczeniem do obrotu towarów,
które podlegajà dozorowi celnemu ze wzgl´du na
przeznaczenie;

4) w innych przypadkach, gdy przepisy prawa celne-
go przewidujà mo˝liwoÊç pobrania zabezpiecze-
nia.

Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç, w szczególno-
Êci, ró˝nice pomi´dzy poszczególnymi typami sk∏a-
dów celnych, rodzaje towarów obejmowanych proce-
durami celnymi, z uwzgl´dnieniem towarów, którymi
obrót zwiàzany jest z podwy˝szonym ryzykiem.

Art. 26. 1. Wolne obszary celne lub sk∏ady wolno-
c∏owe mogà byç tworzone na wniosek w celu:

1) u∏atwienia mi´dzynarodowego ruchu tranzytowe-
go towarów, w szczególnoÊci w portach morskich,
lotniczych, rzecznych lub miejscach przyleg∏ych
do przejÊç granicznych;

2) rozwoju eksportu i tworzenia nowych miejsc pra-
cy.

2. Wolne obszary celne lub sk∏ady wolnoc∏owe
mogà byç tworzone w miejscach niezamieszkanych,
których po∏o˝enie umo˝liwi sprawowanie skuteczne-
go dozoru celnego towarów wprowadzanych i wypro-
wadzanych z wolnego obszaru celnego lub sk∏adu
wolnoc∏owego.

3. Zarzàdzajàcym wolnym obszarem celnym lub
sk∏adem wolnoc∏owym mo˝e byç jedynie osoba majà-
ca siedzib´ we Wspólnocie posiadajàca, z wyjàtkiem
wolnych obszarów celnych o typie kontroli II w rozu-
mieniu art. 799 lit. b Rozporzàdzenia Wykonawczego,
prawo w∏asnoÊci lub u˝ytkowania wieczystego nieru-
chomoÊci, na której ma byç ustanowiony wolny ob-
szar celny lub sk∏ad wolnoc∏owy.

4. Wst´p do wolnego obszaru celnego oraz prze-
mieszczanie si´ w nim odbywa si´ wed∏ug zasad i na
warunkach ustalonych z organem celnym.

5. Wolny obszar celny lub sk∏ad wolnoc∏owy mo˝e
byç zniesiony z urz´du lub na wniosek zarzàdzajàcego.

6. Zniesienie wolnego obszaru celnego lub sk∏adu
wolnoc∏owego mo˝e nastàpiç z urz´du, w przypadku
gdy:

1) wymagajà tego zobowiàzania mi´dzynarodowe
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zarzàdzajàcy ra˝àco naruszy∏ przepisy podatkowe
lub celne;

3) nie zosta∏a podj´ta dzia∏alnoÊç gospodarcza:

a) w wolnym obszarze celnym — w terminie
24 miesi´cy od dnia jego ustanowienia,

b) w sk∏adzie wolnoc∏owym — w terminie 12 mie-
si´cy od dnia jego ustanowienia. 

Art. 27. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
wniosku o utworzenie lub zmian´ powierzchni wolne-
go obszaru celnego lub sk∏adu wolnoc∏owego, doku-
menty, które nale˝y do niego do∏àczyç, oraz tryb roz-
patrzenia wniosku, uwzgl´dniajàc zakres informacji
niezb´dnych do rozstrzygni´cia sprawy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki, w drodze rozporzàdzenia, ustana-
wia i znosi wolne obszary celne i sk∏ady wolnoc∏owe,
okreÊla ich obszar i wyznacza osob´ zarzàdzajàcego,
majàc na uwadze spe∏nienie wymogów, o których mo-
wa w art. 26.

Art. 28. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) sposób powiadamiania organu celnego o rozpo-
cz´ciu lub zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci w wolnym ob-
szarze celnym lub sk∏adzie wolnoc∏owym; 

2) ogólne warunki i wzory ewidencji prowadzonych
w wolnym obszarze celnym lub sk∏adzie wolnoc∏o-
wym. 

W rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç w szczególnoÊci
dokumenty, które powinien przed∏o˝yç organowi cel-
nemu przedsi´biorca w przypadku rozpocz´cia lub
zakoƒczenia dzia∏alnoÊci w wolnym obszarze celnym
lub sk∏adzie wolnoc∏owym. 

Art. 29. 1. Organ celny mo˝e wyraziç zgod´ na
zrzeczenie si´ towaru na rzecz Skarbu Paƒstwa bez in-
nych obcià˝eƒ ni˝ nale˝noÊci przywozowe. Organ cel-
ny mo˝e odstàpiç od tego warunku, je˝eli z okoliczno-
Êci sprawy wynika, ˝e przyj´cie zrzeczonego towaru
nie narazi Skarbu Paƒstwa na straty.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki i tryb post´powania przy zniszczeniu towaru
i zrzeczeniu si´ towaru na rzecz Skarbu Paƒstwa. Roz-
porzàdzenie powinno uwzgl´dniaç, w szczególnoÊci,
mo˝liwoÊç sprawowania dozoru celnego i kontroli cel-
nej oraz powierzenia zniszczenia towaru wyspecjalizo-
wanym jednostkom powo∏anym do niszczenia okre-
Êlonego rodzaju towarów. 

Art. 30. 1. Je˝eli zgodnie z przepisami Wspólnoto-
wego Kodeksu Celnego organ celny jest obowiàzany
podjàç dzia∏ania zmierzajàce do uregulowania sytuacji
towaru, mo˝e dokonaç jego zaj´cia.

2. Zaj´cie towaru mo˝e byç dokonane bez wzgl´du
na prawa osób trzecich i z pierwszeƒstwem przed
wszystkimi obcià˝eniami i przywilejami.

3. Zaj´cie towaru nast´puje w drodze postanowie-
nia, które mo˝e byç w ka˝dym czasie uchylone lub
zmienione.

4. Na postanowienie w sprawie zaj´cia towaru
przys∏uguje za˝alenie.
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Art. 31. 1. Je˝eli umowy mi´dzynarodowe lub
przepisy odr´bne zakazujà posiadania, rozpowszech-
niania lub obrotu towarami albo uzale˝niajà ich posia-
danie, obrót lub rozpowszechnianie od spe∏nienia
okreÊlonych wymogów, a wymogi te nie zosta∏y spe∏-
nione, organ celny, w celu uregulowania sytuacji to-
waru, mo˝e:

1) cofnàç towar poza obszar celny Wspólnoty lub na
ten obszar,

2) sprzedaç towar osobie, która zobowià˝e si´ do do-
konania jego powrotnego wywozu albo która za-
pewnia spe∏nienie tych wymogów w terminie wy-
znaczonym przez organ celny, je˝eli cofni´cie to-
waru nie jest mo˝liwe,

3) dokonaç zniszczenia towaru, je˝eli sprzeda˝ towa-
ru nie jest mo˝liwa, jest znacznie utrudniona lub
nieuzasadniona,

4) wystàpiç o orzeczenie przepadku towaru na rzecz
Skarbu Paƒstwa, je˝eli dokonanie zniszczenia to-
waru jest nieuzasadnione

— chyba ˝e umowy mi´dzynarodowe lub przepisy
odr´bne przewidujà inny sposób post´powania.

2. O przepadku towaru na rzecz Skarbu Paƒstwa,
na wniosek organu celnego, orzeka sàd, stosujàc prze-
pisy Kodeksu post´powania cywilnego. Niemo˝noÊç
ustalenia osoby, na której cià˝à obowiàzki wynikajàce
z przepisów prawa celnego, nie stanowi przeszkody
do wystàpienia z wnioskiem o orzeczenie przepadku
towaru i do orzeczenia tego przepadku.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ równie˝, gdy umowy
mi´dzynarodowe lub przepisy odr´bne przewidujà
przepadek towaru.

4. Koszty cofni´cia towaru, sprzeda˝y, zniszczenia
lub likwidacji w inny sposób oraz koszty zwiàzane z je-
go przechowywaniem ponoszà solidarnie osoba, na
której cià˝à obowiàzki wynikajàce z przepisów prawa
celnego, oraz ka˝da inna osoba, w której posiadaniu
znajduje si´ towar.

Art. 32. 1. W celu uregulowania sytuacji towarów
innych ni˝ b´dàce przedmiotem zakazów lub ograni-
czeƒ, organ celny mo˝e:

1) sprzedaç towar,

2) dokonaç zniszczenia towaru, je˝eli sprzeda˝ towa-
ru nie jest mo˝liwa, jest znacznie utrudniona lub
nieuzasadniona,

3) wystàpiç o orzeczenie przepadku towaru na rzecz
Skarbu Paƒstwa, je˝eli dokonanie zniszczenia to-
waru jest nieuzasadnione

— chyba ˝e przepisy prawa celnego stanowià inaczej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ce-
na sprzeda˝y powinna uwzgl´dniaç ustalonà przez or-
gan celny kwot´ nale˝noÊci przywozowych cià˝àcych
na towarze.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sto-
suje si´ przepis art. 31 ust. 2.

4. Koszty sprzeda˝y towaru, zniszczenia lub likwi-
dacji w inny sposób oraz koszty zwiàzane z jego prze-
chowywaniem ponoszà solidarnie osoba, na której
cià˝à obowiàzki wynikajàce z przepisów prawa celne-
go, oraz ka˝da inna osoba, w której posiadaniu znaj-
duje si´ towar.

Art. 33. 1. Sprzeda˝ towaru nast´puje w trybie i na
zasadach okreÊlonych w przepisach o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji, z uwzgl´dnieniem
przepisów niniejszej ustawy.

2. Przepisy dzia∏u II rozdzia∏u 6 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968,
z póên. zm.3)) dotyczàce zobowiàzanego stosuje si´ do
osoby, na której cià˝à obowiàzki wynikajàce z przepi-
sów prawa celnego, lub ka˝dej innej osoby, w której
posiadaniu znajduje si´ towar.

3. W przypadku gdy zobowiàzany jest nieznany,
w dokumentach stosowanych przy sprzeda˝y wskazu-
je si´ ten fakt.

4. Ârodki pieni´˝ne uzyskane ze sprzeda˝y towaru
przeznaczone sà na finansowanie wydatków i nale˝-
noÊci, w nast´pujàcej kolejnoÊci:

1) koszty sprzeda˝y;

2) koszty przewozu, prze∏adunku i przechowywania
— poniesione przez Skarb Paƒstwa;

3) kwot´ nale˝noÊci przywozowych lub wywozo-
wych;

4) kwoty nale˝noÊci obcià˝ajàce towar na podstawie
przepisów odr´bnych.

5. Nadwy˝k´ ze sprzeda˝y towaru niestanowiàce-
go w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, pozosta∏à po pokryciu
wydatków i kwot nale˝noÊci, o których mowa w ust. 4,
zwraca si´ osobie uprawnionej, je˝eli jest znana. Nad-
wy˝ka przechodzi na rzecz Skarbu Paƒstwa, je˝eli oso-
ba uprawniona nie zg∏osi si´ po jej odbiór w terminie
12 miesi´cy od dnia jej zawiadomienia lub od dnia,
kiedy stwierdzono brak mo˝liwoÊci dor´czenia zawia-
domienia.

6. Je˝eli sprzeda˝ towaru jest dokonywana pod
warunkiem nadania okreÊlonego przeznaczenia celne-
go, obowiàzki wynikajàce z przepisów prawa celnego
zwiàzane z tym przeznaczeniem powstajà z chwilà wy-
dania towarów nabywcy.

Art. 34. Nieodp∏atne przekazanie towarów, o któ-
rym mowa w przepisach wskazanych w art. 33 ust. 1,
jest mo˝liwe pod warunkiem, ˝e podmiot, na rzecz któ-
rego to przekazanie jest realizowane, wystàpi o nada-
nie towarowi przeznaczenia celnego okreÊlonego przez
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organ celny w terminie wyznaczonym przez ten organ.
Przepis art. 33 ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 35. 1. W depozycie urz´du celnego przecho-
wuje si´ czasowo:

1) towary niewspólnotowe przed uzyskaniem przez
nie przeznaczenia celnego bàdê towary wspólno-
towe niedopuszczone do wywozu, je˝eli cofni´cie
towarów odpowiednio poza obszar celny Wspól-
noty lub na ten obszar albo ich z∏o˝enie w maga-
zynie czasowego sk∏adowania jest niemo˝liwe lub
utrudnione;

2) towary zaj´te w celu zabezpieczenia nale˝noÊci
przywozowych lub nale˝noÊci wywozowych;

3) inne towary, w przypadkach przewidzianych
w przepisach odr´bnych.

2. Towary przyj´te do przechowania w depozycie
mogà byç przekazane przez organ celny innej osobie
do przechowania pod dozorem celnym.

3. Przechowaniu w depozycie nie podlegajà towa-
ry niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub Êrodowi-
ska naturalnego oraz ∏atwo psujàce si´.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki przyjmowania towarów do depozytu i wy-
dawania towarów z depozytu,

2) przypadki, w których organ celny odmówi przyj´-
cia towarów do depozytu,

3) terminy przechowywania towarów w depozycie

— majàc na uwadze, w szczególnoÊci, rodzaj towa-
rów oraz uproszczenie formalnoÊci w przyjmowaniu
towarów do depozytu.

Rozdzia∏ 3

Zwolnienia celne

Art. 36. Zwolnienie od nale˝noÊci przywozowych
lub nale˝noÊci wywozowych stosuje si´ na wniosek
zg∏aszajàcego.

Art. 37. 1. Zwolnione od nale˝noÊci przywozowych
sà paliwa, smary i inne materia∏y eksploatacyjne nie-
zb´dne do funkcjonowania Êrodków transportu, in-
nych ni˝ wymienione w art. 112 ust. 1 lit. a Rozporzà-
dzenia ustanawiajàcego wspólnotowy system zwol-
nieƒ celnych, przewo˝one w tych Êrodkach transportu,
wykorzystywane do ich nap´du lub dzia∏ania instala-
cji, w które sà wyposa˝one.

2. Towary, o których mowa w ust. 1, nie mogà byç
wykorzystywane w innych Êrodkach transportu ni˝
ten, w którym zosta∏y przywiezione, ani nie mogà zo-
staç usuni´te z tego Êrodka transportu, chyba ˝e jest
to konieczne ze wzgl´du na jego napraw´, oraz nie
mogà zostaç odp∏atnie lub nieodp∏atnie odstàpione
przez osob´ korzystajàcà ze zwolnienia.

3. W przypadku naruszenia warunku, o którym mo-
wa w ust. 2, powstaje d∏ug celny. WysokoÊç d∏ugu cel-

nego okreÊla si´ wed∏ug stanu i wartoÊci celnej towa-
ru w dniu naruszenia warunku i wed∏ug stawek cel-
nych obowiàzujàcych w tym dniu. Je˝eli nie mo˝na
ustaliç daty odstàpienia towaru, art. 214 Wspólnoto-
wego Kodeksu Celnego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 38. 1. Zwolnione od nale˝noÊci przywozowych
sà Êrodki spo˝ywcze oraz zapasy pok∏adowe przywo˝o-
ne w innych ni˝ wymienione w art. 112 ust. 1 lit. a Roz-
porzàdzenia ustanawiajàcego wspólnotowy system
zwolnieƒ celnych Êrodkach transportu, u˝ytkowanych
w celach zarobkowych, przeznaczone do konsumpcji
lub jednorazowego zu˝ycia przez za∏og´ lub pasa˝erów
w tych Êrodkach transportu w czasie rejsu lub podró˝y,
je˝eli tego rodzaju us∏uga jest normalnà praktykà.

2. W przypadku sprzeda˝y podró˝nym towarów,
o których mowa w ust. 1, opakowania towarów muszà
byç oznaczone w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfika-
cj´ poza Êrodkiem transportu.

3. Zwolnieƒ, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do alkoholu i napojów alkoholowych z pozycji 2208
Taryfy celnej oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych
przewo˝onych w wagonach restauracyjnych kolejo-
wych Êrodków transportu.

Art. 39. Zwolnione od nale˝noÊci przywozowych
sà paliwa, o których mowa w art. 112 ust. 1 lit. a Roz-
porzàdzenia ustanawiajàcego wspólnotowy system
zwolnieƒ celnych, w iloÊci nieprzekraczajàcej:

1) 600 litrów, w przypadku paliwa przewo˝onego
w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu
samochodowego s∏u˝àcego do odp∏atnego lub
nieodp∏atnego przewozu wi´cej ni˝ dziewi´ciu
osób w∏àcznie z kierowcà,

2) 200 litrów, w przypadku paliwa przewo˝onego
w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu
samochodowego innego ni˝ wymieniony w pkt 1,

3) 200 litrów paliwa przewo˝onego w standardowym
zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia 

chyba ˝e umowy mi´dzynarodowe stanowià inaczej.

Art. 40. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ogranicze-
nia wartoÊci lub iloÊci zwolnionych od nale˝noÊci
przywozowych towarów przywo˝onych przez osoby,
o których mowa w art. 47 zdanie drugie i art. 49 ust. 1
Rozporzàdzenia ustanawiajàcego wspólnotowy sys-
tem zwolnieƒ celnych, majàc na uwadze, w szczegól-
noÊci, zapobie˝enie nadmiernemu przywozowi niektó-
rych towarów obj´tych podatkiem akcyzowym na ob-
szar celny Wspólnoty.

Art. 41. Na zasadzie wzajemnoÊci i pod warunkiem
nieodst´powania towarów przez okres 3 lat od dnia
dopuszczenia do obrotu osobom innym ni˝ wymienio-
ne w tym artykule zwolnione od nale˝noÊci przywozo-
wych, zgodnie z postanowieniami Konwencji wiedeƒ-
skiej o stosunkach dyplomatycznych, sporzàdzonej
w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r.
Nr 37, poz. 232), Konwencji wiedeƒskiej o stosunkach
konsularnych, sporzàdzonej w Wiedniu dnia 24 kwiet-
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nia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98), oraz Kon-
wencji o misjach specjalnych, otwartej do podpisu
w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r. (Dz. U.
z 1985 r. Nr 48, poz. 245), sà towary przeznaczone do
u˝ytku:

1) urz´dowego obcych przedstawicielstw dyploma-
tycznych, urz´dów konsularnych oraz misji spe-
cjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e orga-
nizacji mi´dzynarodowych majàcych siedzib´ lub
placówk´ w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) osobistego uwierzytelnionych w Rzeczypospolitej
Polskiej szefów przedstawicielstw dyplomatycz-
nych paƒstw obcych, osób nale˝àcych do perso-
nelu dyplomatycznego tych przedstawicielstw
i misji specjalnych, osób nale˝àcych do personelu
organizacji mi´dzynarodowych oraz innych osób
korzystajàcych z przywilejów i immunitetów na
podstawie ustaw, umów lub powszechnie uzna-
nych zwyczajów mi´dzynarodowych, jak równie˝
pozostajàcych z nimi we wspólnocie domowej
cz∏onków ich rodzin;

3) osobistego urz´dników konsularnych paƒstw ob-
cych oraz pozostajàcych z nimi we wspólnocie do-
mowej cz∏onków ich rodzin;

4) osobistego osób niekorzystajàcych z immunite-
tów, a nale˝àcych do cudzoziemskiego personelu
przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów
konsularnych oraz misji specjalnych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 42. Zwolnione od nale˝noÊci przywozowych
sà towary przywo˝one w zakresie przewidzianym
w Umowie mi´dzy Paƒstwami-Stronami Traktatu Pó∏-
nocnoatlantyckiego dotyczàcej statusu ich si∏ zbroj-
nych, sporzàdzonej w Londynie dnia 19 czerwca
1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257).

Art. 43. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw nauki, ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty
i wychowania, ministrem w∏aÊciwym do spraw kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz jednostek i organiza-
cji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od na-
le˝noÊci przywozowych, o których mowa w art. 51 ti-
ret drugie Rozporzàdzenia ustanawiajàcego wspólno-
towy system zwolnieƒ celnych, majàc na uwadze ro-
dzaj dzia∏alnoÊci prowadzonej przez te jednostki i or-
ganizacje.

Art. 44. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnic-
twa wy˝szego, ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwia-
ty i wychowania oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wykaz prywatnych instytucji, których podstawo-
wà dzia∏alnoÊcià jest nauczanie lub prowadzenie ba-
daƒ naukowych, uprawnionych do korzystania ze
zwolnienia od nale˝noÊci przywozowych, o których
mowa w art. 52 ust. 2 tiret drugie Rozporzàdzenia
ustanawiajàcego wspólnotowy system zwolnieƒ cel-
nych, majàc na uwadze rodzaj dzia∏alnoÊci prowadzo-
nej przez te instytucje.

Art. 45. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa,
ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
prywatnych instytucji, których podstawowà dzia∏alno-
Êcià jest nauczanie lub prowadzenie badaƒ nauko-
wych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od
nale˝noÊci przywozowych, o których mowa w art. 60
ust. 2 tiret drugie Rozporzàdzenia ustanawiajàcego
wspólnotowy system zwolnieƒ celnych, majàc na
uwadze rodzaj dzia∏alnoÊci prowadzonej przez te in-
stytucje.

Art. 46. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw nauki,
ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz in-
stytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania
ze zwolnienia od nale˝noÊci przywozowych, o których
mowa w art. 62 lit. a Rozporzàdzenia ustanawiajàcego
wspólnotowy system zwolnieƒ celnych, majàc na
uwadze rodzaj dzia∏alnoÊci prowadzonej przez te in-
stytucje i laboratoria.

Art. 47. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw nauki,
ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
szpitali i innych jednostek s∏u˝by zdrowia oraz me-
dycznych instytutów badawczych uprawnionych do
korzystania ze zwolnienia od nale˝noÊci przywozo-
wych, o których mowa w art. 63a ust. 1 Rozporzàdze-
nia ustanawiajàcego wspólnotowy system zwolnieƒ
celnych. W wykazie mogà byç umieszczone tylko jed-
nostki, które gwarantujà wykorzystanie zwolnionych
od nale˝noÊci przywozowych towarów zgodnie z prze-
znaczeniem.

Art. 48. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospo-
darki oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
instytucji powo∏anych do kontroli jakoÊci surowców
u˝ywanych do produkcji produktów leczniczych,
uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od nale˝-
noÊci przywozowych, o których mowa w art. 63c Roz-
porzàdzenia ustanawiajàcego wspólnotowy system
zwolnieƒ celnych. W wykazie mogà byç umieszczone
tylko instytucje, które wykorzystujà substancje posia-
dajàce atest Âwiatowej Organizacji Zdrowia w celu
kontroli jakoÊci surowców u˝ywanych do produkcji
produktów leczniczych oraz gwarantujà wykorzystanie
zwolnionych od nale˝noÊci przywozowych towarów
zgodnie z przeznaczeniem. 

Art. 49. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia, ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki, jakie muszà spe∏niaç instytucje
i organizacje, o których mowa w art. 65 ust. 1 Rozpo-
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rzàdzenia ustanawiajàcego wspólnotowy system
zwolnieƒ celnych.

Art. 50. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia, ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki, jakie muszà spe∏niaç instytucje
i organizacje, o których mowa w art. 71 tiret drugie
oraz w art. 72 ust. 1 tiret drugie Rozporzàdzenia  usta-
nawiajàcego wspólnotowy system zwolnieƒ celnych.

Rozdzia∏ 4

D∏ug celny

Art. 51. Organ celny, w drodze decyzji, okreÊla
kwot´ nale˝noÊci wynikajàcà z d∏ugu celnego powsta-
∏ego na podstawie art. 202—205, art. 210, art. 211
i art. 216 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, a tak˝e
niezaksi´gowanà kwot´ nale˝noÊci wynikajàcà z d∏u-
gu celnego, gdy istniejà podstawy do jej zaksi´gowa-
nia retrospektywnego na podstawie art. 220 Wspólno-
towego Kodeksu Celnego.

Art. 52. 1. Gwarantem, o którym mowa w art. 195
Wspólnotowego Kodeksu Celnego, uprawnionym do
udzielania gwarancji sk∏adanych jako zabezpieczenie
pokrycia kwot wynikajàcych z d∏ugów celnych, mo˝e
byç jedynie osoba majàca siedzib´ we Wspólnocie
i prowadzàca dzia∏alnoÊç bankowà lub ubezpieczenio-
wà na obszarze stosowania niniejszej ustawy, uj´ta
w wykazie gwarantów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz gwaran-
tów, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia reali-
zacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z zabezpieczenia kwo-
ty d∏ugu celnego.

Art. 53. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób z∏o˝enia zabezpieczenia w formie depozy-
tu w gotówce,

2) dokumenty uwa˝ane za równowa˝ne z depozytem
w gotówce, majàce wartoÊç p∏atniczà, które mogà
byç przyjmowane przez organy celne,

3) sposób potwierdzenia przez organ celny z∏o˝enia
zabezpieczenia

— majàc na uwadze, w szczególnoÊci, jednolitoÊç po-
st´powania w tym zakresie, a tak˝e uwzgl´dniajàc
potrzeby gospodarcze przedsi´biorców.

Art. 54. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, in-
ne formy zabezpieczenia ni˝ te, o których mowa
w art. 193 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, oraz
przypadki i warunki korzystania z tych form zabezpie-
czenia, bioràc pod uwag´ formy zabezpieczenia okre-
Êlone w art. 857 Rozporzàdzenia Wykonawczego oraz
zapewnienie skutecznoÊci realizacji obowiàzków wyni-
kajàcych z przepisów prawa celnego.

Art. 55. Organ celny nie ksi´guje i nie pobiera kwo-
ty nale˝noÊci przywozowych: 

1) je˝eli suma kwot tych nale˝noÊci i nale˝noÊci po-
datkowych z tytu∏u importu towarów nie przekra-
cza:

a) w ruchu podró˝nych — równowartoÊci kwoty
1 euro,

b) w pozosta∏ych przypadkach — równowartoÊci
kwoty 3 euro;

2) je˝eli up∏ynà∏ termin na powiadomienie d∏u˝nika
o kwocie nale˝noÊci.

Art. 56. W przypadku, o którym mowa w art. 221
ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, powiado-
mienie d∏u˝nika o kwocie nale˝noÊci nie mo˝e nastà-
piç po up∏ywie 5 lat, liczàc od dnia powstania d∏ugu
celnego. Art. 221 ust. 3 zdanie drugie Wspólnotowego
Kodeksu Celnego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 57. Za termin dokonania zap∏aty kwoty nale˝-
noÊci uwa˝a si´:

1) przy zap∏acie gotówkà — dzieƒ wp∏acenia kwoty
nale˝noÊci w kasie urz´du celnego lub na rachu-
nek organu celnego w banku, w placówce poczto-
wej, w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredy-
towej;

2) w obrocie bezgotówkowym — dzieƒ obcià˝enia ra-
chunku bankowego d∏u˝nika lub rachunku d∏u˝ni-
ka w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredy-
towej na podstawie polecenia przelewu.

Art. 58. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyra˝onà
w euro równowartoÊç kwoty, powy˝ej której nale˝no-
Êci uiszcza si´ w formie bezgotówkowej. Rozporzàdze-
nie powinno uwzgl´dniaç zachowanie bezpieczeƒstwa
w obrocie pieni´˝nym.

Art. 59. 1. Organ celny wydaje pozwolenie na od-
roczenie terminu p∏atnoÊci nale˝noÊci osobom, które
spe∏niajà nast´pujàce warunki:

1) nie pope∏ni∏y powa˝nego lub powtórnego naru-
szenia przepisów prawa celnego;

2) dajà gwarancje nale˝ytego wykonania obowiàz-
ków wynikajàcych z przepisów prawa celnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb post´powania przy
udzielaniu pozwoleƒ na odroczenie terminu p∏at-
noÊci nale˝noÊci,

2) szczegó∏owe warunki i tryb post´powania przy
stosowaniu odroczenia

— bioràc pod uwag´ zapewnienie jednolitoÊci post´-
powania oraz u∏atwienie w dokonywaniu formalno-
Êci przed organami celnymi.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, przy-
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padki, w których ze wzgl´du na rodzaj towaru nie
udziela si´ pozwolenia na odroczenie terminu p∏atno-
Êci nale˝noÊci. Wskazujàc przypadki, w których nie
udziela si´ pozwolenia, nale˝y uwzgl´dniç ryzyko
zwiàzane z obrotem okreÊlonymi kategoriami towa-
rów.

Art. 60. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, ro-
dzaje u∏atwieƒ p∏atniczych innych ni˝ odroczenie p∏at-
noÊci kwoty nale˝noÊci, warunki ich udzielania, wzór
wniosku o udzielenie u∏atwienia oraz dokumenty, któ-
re nale˝y do niego do∏àczyç, uwzgl´dniajàc wysokoÊç
odsetek, o których mowa w art. 229 lit. b Wspólnoto-
wego Kodeksu Celnego.

Art. 61. 1. Je˝eli nie zosta∏o z∏o˝one zabezpieczenie
albo gdyby kwota z∏o˝onego zabezpieczenia nie po-
kry∏a kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego, kwota nale˝-
noÊci mo˝e byç zabezpieczona na majàtku d∏u˝nika
przed terminem p∏atnoÊci, je˝eli zachodzi uzasadniona
obawa, ˝e nie zostanie ona uiszczona.

2. Zabezpieczenia mo˝na dokonaç równie˝:

1) przed zaksi´gowaniem kwoty nale˝noÊci;

2) w toku post´powania celnego lub kontroli celnej,
przed wydaniem decyzji okreÊlajàcej kwot´ nale˝-
noÊci wynikajàcà z d∏ugu celnego.

3. Zabezpieczenie nast´puje w drodze decyzji.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ celny
okreÊla w decyzji o zabezpieczeniu przybli˝onà kwot´
nale˝noÊci w oparciu o dane dotyczàce podstawy
ustalenia wysokoÊci tej kwoty.

4. Na podstawie decyzji o zabezpieczeniu nast´puje
tymczasowe zaj´cie majàtku do czasu wydania zarzà-
dzenia zabezpieczenia na podstawie przepisów ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

5. W post´powaniu zabezpieczajàcym nie stosuje
si´ przepisów art. 165 § 2 i art. 200 § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926, z póên. zm.4)).

Art. 62. 1. Zabezpieczenie, o którym mowa
w art. 61, nast´puje w trybie okreÊlonym w przepisach
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Tymczasowe zaj´cie, o którym mowa w art. 61
ust. 4, jest skuteczne pod warunkiem wydania zarzà-
dzenia zabezpieczenia w terminie 3 dni od dnia wyda-
nia decyzji o zabezpieczeniu.

Art. 63. 1. Decyzja o zabezpieczeniu, o której mowa
w art. 61, wygasa po up∏ywie 10 dni od dnia powiado-

mienia d∏u˝nika o wysokoÊci zaksi´gowanej kwoty na-
le˝noÊci.

2. WygaÊni´cie decyzji o zabezpieczeniu nie naru-
sza zarzàdzenia zabezpieczenia wydanego na podsta-
wie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.

Art. 64. 1. Je˝eli nie zosta∏o z∏o˝one zabezpieczenie
albo gdyby kwota z∏o˝onego zabezpieczenia nie pokry-
∏a d∏ugu celnego, towar, na którym cià˝à nale˝noÊci,
mo˝e byç przez organ celny zaj´ty w celu zabezpiecze-
nia kwoty nale˝noÊci, do czasu ich uiszczenia. W tym
przypadku stosuje si´ przepisy art. 30 ust. 2—4.

2. Je˝eli nie zostanie uiszczona kwota nale˝noÊci
za towar, o którym mowa w ust. 1, mo˝e on zostaç
sprzedany przez organ celny w celu pokrycia cià˝àcej
na nim kwoty nale˝noÊci. Przepis art. 33 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 65. 1. Termin, o którym mowa w art. 222 ust. 1
lit. a Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wynosi 10 dni.

2. Je˝eli kwota nale˝noÊci nie zosta∏a uiszczona
w terminie, organ celny pokrywa jà ze z∏o˝onego za-
bezpieczenia.

3. Od kwot nale˝noÊci nieuiszczonych w terminie
pobiera si´ odsetki. 

4. W przypadku powstania d∏ugu celnego na pod-
stawie art. 202—205 oraz art. 210 i art. 211 Wspólno-
towego Kodeksu Celnego pobiera si´ odsetki liczone
od dnia jego powstania. 

5. Organ celny pobiera odsetki w przypadku, gdy
kwota wynikajàca z d∏ugu celnego zosta∏a zaksi´go-
wana na podstawie nieprawid∏owych lub niekomplet-
nych danych podanych przez zg∏aszajàcego w zg∏osze-
niu celnym, z wyjàtkiem, gdy d∏u˝nik udowodni, ˝e po-
danie nieprawid∏owych lub niekompletnych danych
spowodowane by∏o okolicznoÊciami niewynikajàcymi
z jego zaniedbania lub Êwiadomego dzia∏ania. Odsetki
pobierane sà od dnia powstania d∏ugu celnego od
kwoty stanowiàcej ró˝nic´ pomi´dzy kwotà nale˝nà
a kwotà pobranà.

6. Odsetki, o których mowa w ust. 3—5, pobiera
si´ wed∏ug zasad i w wysokoÊci okreÊlonej w odr´b-
nych przepisach, dotyczàcych pobierania odsetek za
zw∏ok´ od nale˝noÊci podatkowych.

7. Kwot nale˝noÊci mo˝na dochodziç w terminie
5 lat, liczàc od dnia, w którym zosta∏y zaksi´gowane.

8. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa
w ust. 7, zostaje przerwany wskutek zastosowania
Êrodka egzekucyjnego, o którym d∏u˝nik zosta∏ zawia-
domiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia
biegnie on na nowo od dnia nast´pujàcego po dniu,
w którym zakoƒczono post´powanie egzekucyjne.

9. Kolejne wszcz´cie post´powania egzekucyjnego
nie przerywa biegu terminu przedawnienia.

10. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa
w ust. 7, zostaje zawieszony z dniem:
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1) wszcz´cia post´powania karnego lub post´powa-
nia w sprawie o przest´pstwo skarbowe lub wy-
kroczenie skarbowe;

2) wniesienia skargi do sàdu administracyjnego.

11. Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia
nast´pujàcego po dniu:

1) prawomocnego zakoƒczenia post´powania karne-
go lub post´powania w sprawie o przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

2) dor´czenia organowi celnemu prawomocnego
orzeczenia sàdu administracyjnego.

Art. 66. 1. Do odpowiedzialnoÊci z tytu∏u d∏ugu cel-
nego oraz odsetek, o których mowa w art. 65 ust. 3—5,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 29 oraz rozdzia-
∏ów 14 i 15 dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa.

2. W zakresie wykonania obowiàzków o charakte-
rze pieni´˝nym lub niepieni´˝nym, wynikajàcych
z przepisów prawa celnego, organy celne stosujà
przepisy o post´powaniu egzekucyjnym w administra-
cji, chyba ˝e przepisy prawa celnego stanowià inaczej.

Art. 67. 1. Od zwracanych nale˝noÊci organ celny
p∏aci odsetki, gdy niew∏aÊciwe ustalenie kwoty nale˝-
noÊci by∏o wynikiem b∏´du organu celnego, a d∏u˝nik
w ˝aden sposób nie przyczyni∏ si´ do powstania tego
b∏´du. W takim przypadku odsetki oblicza si´ od dnia
zap∏aty nale˝noÊci podlegajàcych zwrotowi oraz we-
d∏ug zasad i w wysokoÊci okreÊlonej w odr´bnych
przepisach, dotyczàcych pobierania odsetek za zw∏ok´
od nale˝noÊci podatkowych.

2. W przypadku gdy decyzja o zwrocie nale˝noÊci
nie zostanie wykonana w terminie 3 miesi´cy od dnia
jej wydania, odsetki, które podlegajà wyp∏acie, sà ob-
liczane od dnia nast´pujàcego po dniu up∏ywu tego
terminu oraz wed∏ug zasad i w wysokoÊci okreÊlonej
w odr´bnych przepisach, dotyczàcych pobierania od-
setek za zw∏ok´ od nale˝noÊci podatkowych.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
wyp∏ata odsetek nast´puje na podstawie ust. 1.

Art. 68. Kwota nale˝noÊci podlegajàcych zwrotowi
mo˝e zostaç zaliczona na zaleg∏e lub bie˝àce zobowià-
zania d∏u˝nika wobec organu celnego.

Rozdzia∏ 5

W∏aÊciwoÊç organów celnych

Art. 69. 1. W post´powaniu celnym organami w∏a-
Êciwymi sà:

1) naczelnik urz´du celnego — jako organ pierwszej
instancji;

2) dyrektor izby celnej — jako:

a) organ odwo∏awczy od decyzji naczelnika urz´du
celnego,

b) organ pierwszej instancji w sprawach okreÊlo-
nych w przepisach prawa celnego oraz przepi-
sach odr´bnych, 

c) organ odwo∏awczy od decyzji wydanych przez
ten organ w pierwszej instancji, chyba ˝e prze-
pis szczególny stanowi inaczej;

3) minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
— jako:

a) organ pierwszej instancji w sprawach stwier-
dzenia z urz´du niewa˝noÊci decyzji ostatecznej
dyrektora izby celnej, 

b) organ odwo∏awczy od decyzji wydanych przez
ten organ w pierwszej instancji oraz decyzji,
o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 2.

2. Organami wy˝szego stopnia sà organy odwo-
∏awcze.

Art. 70. 1. Dyrektor izby celnej jest w∏aÊciwy
w sprawach, o których mowa w:

1) art. 76, art. 94 ust. 2 lit. b i ust. 4, art. 100, art. 167
ust. 3, art. 172 ust. 2 i 3, art. 191, art. 224 i art. 229
Wspólnotowego Kodeksu Celnego;

2) art. 292 ust. 5, art. 313b, art. 324a, art. 324d,
art. 324e, art. 372 ust. 1 lit. a, e, f i h, art. 403 ust. 1,
art. 500 i art. 804 Rozporzàdzenia Wykonawczego;

3) art. 18, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 34, art. 64 ust. 2 i art. 65 ust. 2 ustawy.

2. Dyrektor lub dyrektorzy izb celnych wyznaczeni
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych sà w∏aÊciwi w sprawach dotyczàcych:

1) pozwoleƒ na korzystanie z procedury TIR;

2) wià˝àcej informacji taryfowej i wià˝àcej informacji
o pochodzeniu towaru;

3) prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawa-
nia decyzji w sprawach wpisu osoby na list´ agen-
tów celnych, skreÊlenia osoby z listy agentów cel-
nych i zawieszenia w dzia∏alnoÊci agenta celnego;

4) wydawania decyzji w sprawach ochrony praw w∏a-
snoÊci intelektualnej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, wyznaczy dyrektora
lub dyrektorów izb celnych w∏aÊciwych do prowadze-
nia spraw, o których mowa w ust. 2. Rozporzàdzenie
powinno szczegó∏owo okreÊlaç zakres spraw, które
mo˝e prowadziç wyznaczony dyrektor izby celnej,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ sprawnego wykonywania za-
daƒ oraz jednolitoÊci post´powania.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e wyznaczyç dy-
rektora lub dyrektorów izb celnych w∏aÊciwych do
prowadzenia spraw innych ni˝ okreÊlone w ust. 2. Roz-
porzàdzenie powinno szczegó∏owo okreÊlaç zakres
spraw, które mo˝e prowadziç wyznaczony dyrektor
izby celnej, uwzgl´dniajàc potrzeb´ sprawnego wyko-
nywania zadaƒ oraz jednolitoÊci post´powania.

Art. 71. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊci-
woÊç miejscowà organów celnych, majàc na uwadze,
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w szczególnoÊci, zakres zadaƒ wykonywanych przez te
organy, a tak˝e rodzaje procedur celnych, którymi mo-
gà byç obejmowane towary. Rozporzàdzenie powinno
uwzgl´dniaç mo˝liwoÊç sprawowania dozoru celnego
i kontroli celnej, a tak˝e gospodarcze potrzeby przed-
si´biorców. 

Art. 72. W przypadku sporu o w∏aÊciwoÊç miejsco-
wà i rzeczowà, przepisy art. 19 i 20 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa stosuje si´
odpowiednio.

Rozdzia∏ 6

Post´powanie w sprawach celnych

Art. 73. 1. Do post´powania w sprawach celnych
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 12 oraz dzia∏u IV
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat-
kowa, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z przepi-
sów prawa celnego.

2. Do wydawania zaÊwiadczeƒ stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dzia∏u VIIIa ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

Art. 74. W zakresie praw i obowiàzków nast´pców
prawnych i podmiotów przekszta∏conych stosuje si´
odpowiednio przepisy rozdzia∏u 14 dzia∏u III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

Art. 75. Z zastrze˝eniem art. 78, przedstawicielem
mo˝e byç ka˝da osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1
Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Przedstawicielem
mo˝e byç, w szczególnoÊci, agencja celna, spedytor,
przewoênik.

Art. 76. CzynnoÊci dokonane przez przedstawiciela
w granicach upowa˝nienia pociàgajà za sobà skutki
bezpoÊrednio dla osoby, która go ustanowi∏a.

Art. 77. Przedstawiciel mo˝e udzieliç dalszego
upowa˝nienia do wykonania okreÊlonych czynnoÊci,
za zgodà osoby udzielajàcej upowa˝nienia. 

Art. 78. 1. Zg∏oszenia celnego jako przedstawiciel
bezpoÊredni osoby zainteresowanej mo˝e dokonaç
wy∏àcznie osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1 Wspól-
notowego Kodeksu Celnego, je˝eli jest agentem cel-
nym lub je˝eli w jej imieniu czynnoÊci przed organem
celnym dokonuje upowa˝niony pracownik wpisany na
list´ agentów celnych.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli zg∏o-
szenie celne:

1) dotyczy towarów niemajàcych charakteru handlo-
wego;

2) jest dokonywane w imieniu osoby zainteresowa-
nej przez jej pracownika;

3) jest dokonywane w ramach obrotu pocztowego.

Art. 79. Agentem celnym jest osoba wpisana na li-
st´ agentów celnych.

Art. 80. 1. Na list´ agentów celnych wpisuje si´
osob´ fizycznà, je˝eli spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) posiada miejsce zamieszkania we Wspólnocie;

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

4) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏cenie;

5) nie zosta∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci dokumen-
tów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi i papierami war-
toÊciowymi, przest´pstwo gospodarcze lub za
przest´pstwo skarbowe;

6) swoim post´powaniem daje r´kojmi´ prawid∏o-
wego wykonywania czynnoÊci agenta celnego;

7) z∏o˝y∏a z wynikiem pozytywnym egzamin na agen-
ta celnego przed komisjà egzaminacyjnà, powo∏y-
wanà przez ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych, lub otrzyma∏a decyzj´ o uznaniu
kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta cel-
nego wydanà na podstawie przepisów odr´bnych;

8) wystàpi∏a z wnioskiem o wpis na list´ agentów cel-
nych, nie póêniej ni˝ w okresie 2 lat od dnia spe∏-
nienia warunku okreÊlonego w pkt 7.

2. Z listy agentów celnych skreÊla si´ osob´
w przypadku: 

1) gdy zosta∏ naruszony jeden z warunków, o których
mowa w ust. 1;

2) niewykonywania czynnoÊci agenta celnego przez
okres co najmniej pi´ciu lat;

3) jej Êmierci.

3. Dzia∏alnoÊç agenta celnego mo˝e zostaç zawie-
szona na czas toczàcego si´ przeciwko osobie agenta
post´powania w sprawach, o których mowa w ust. 1
pkt 5.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych og∏asza list´ agentów celnych w Dzienniku Urz´-
dowym Ministra Finansów.

Art. 81. 1. Osoba przyst´pujàca do egzaminu,
o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 7, wnosi op∏at´ eg-
zaminacyjnà.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego
osób ubiegajàcych si´ o uprawnienie do wykony-
wania czynnoÊci agenta celnego oraz sposób po-
wo∏ywania komisji egzaminacyjnej, kwalifikacje
cz∏onków komisji, zakres i sposób przeprowadza-
nia egzaminu, a tak˝e wysokoÊç op∏at egzamina-
cyjnych przeznaczonych na pokrycie dzia∏alnoÊci
i wynagrodzenia jej cz∏onków,

2) sposób prowadzenia i tryb dokonywania wpisu na
list´ agentów celnych

— majàc na uwadze, w szczególnoÊci, koniecznoÊç
zapewnienia prawid∏owego przebiegu egzaminu,
sprawdzenia wiedzy niezb´dnej do wykonywania
czynnoÊci agenta celnego oraz sprawnego i jednoli-
tego post´powania przy dokonywaniu wpisu.
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Art. 82. 1. W przypadku niemo˝noÊci ustalenia
osoby, na której cià˝à obowiàzki wynikajàce z przepi-
sów prawa celnego, organ celny mo˝e podejmowaç
wszelkie niezb´dne dzia∏ania w celu uregulowania sy-
tuacji towaru, w tym tak˝e wszczàç i prowadziç post´-
powanie oraz wydawaç decyzje w stosunku do osoby
nieznanej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzja
jest wydawana bez oznaczania strony.

Art. 83. Pisma skierowane do osób nieznanych
z miejsca pobytu lub adresu oraz decyzje, o których
mowa w art. 82, wywiesza si´ na okres 14 dni w sie-
dzibie organu celnego prowadzàcego post´powanie.
Pisma oraz decyzje uwa˝a si´ za dor´czone po up∏y-
wie tego terminu.

Art. 84. 1. Osoba, która nie posiada miejsca za-
mieszkania lub siedziby na terytorium kraju, jest obo-
wiàzana, na ˝àdanie organu celnego i w terminie przez
niego wskazanym, do ustanowienia w kraju pe∏no-
mocnika do spraw dor´czeƒ. Ustanowienie pe∏no-
mocnika jest skuteczne tak˝e w post´powaniu, o któ-
rym mowa w art. 31 ust. 2. 

2. W przypadku niedope∏nienia obowiàzku, o któ-
rym mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio art. 83.

3. Organ celny poucza osob´, o której mowa
w ust. 1, o skutkach nieustanowienia pe∏nomocnika
do spraw dor´czeƒ, sporzàdzajàc z tej czynnoÊci pi-
semny protokó∏.

Art. 85. Organ celny mo˝e wszczàç post´powanie
z urz´du w sprawach dotyczàcych towaru przywo˝o-
nego z terytorium paƒstwa trzeciego lub do niego wy-
wo˝onego w obrocie pocztowym. 

Art. 86. 1. Organ celny mo˝e przyjàç jako dowód
w post´powaniu dokumenty sporzàdzone przez orga-
ny celne paƒstwa obcego lub inne uprawnione pod-
mioty paƒstwa obcego.

2. Organ celny mo˝e ˝àdaç od strony post´powa-
nia:

1) urz´dowego t∏umaczenia na j´zyk polski dokumen-
tów sporzàdzonych w j´zyku obcym;

2) przed∏o˝enia dokumentów zagranicznych zalegali-
zowanych przez w∏aÊciwe organy polskie dzia∏ajà-
ce w kraju albo polskie przedstawicielstwa dyplo-
matyczne lub urz´dy konsularne.

Art. 87. 1. Organ celny mo˝e zawiesiç post´powa-
nie w przypadku, gdy w jego toku wystàpi∏ z wnio-
skiem o pomoc prawnà do organu celnego paƒstwa
obcego lub innego uprawnionego podmiotu paƒstwa
obcego.

2. Na postanowienie w sprawie zawieszenia post´-
powania s∏u˝y za˝alenie. 

Art. 88. Prowadzenie post´powania w sprawie
o przest´pstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe lub
post´powania karnego nie stanowi przeszkody do
prowadzenia post´powania w sprawie celnej. 

Art. 89. 1. Je˝eli przepis prawa nie wymaga urz´-
dowego potwierdzenia okreÊlonych faktów lub stanu
prawnego w drodze zaÊwiadczenia, organ celny przyj-
muje od strony, na jej wniosek, oÊwiadczenie z∏o˝one
pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏-
szywego oÊwiadczenia.

2. Przed przyj´ciem oÊwiadczenia organ celny
uprzedza stron´ o odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝e-
nie fa∏szywego oÊwiadczenia.

Art. 90. Organ celny mo˝e, w drodze postanowie-
nia, po∏àczyç toczàce si´ przed nim oddzielne sprawy,
w celu ich ∏àcznego rozpoznania lub tak˝e rozstrzyg-
ni´cia, je˝eli dotyczà tej samej osoby i sà ze sobà
w zwiàzku. 

Art. 91. Badania lub analizy towaru mogà byç wy-
konywane przez laboratoria celne lub inne laboratoria,
akredytowane zgodnie z odr´bnymi przepisami, a tak-
˝e przez instytuty naukowe i badawcze dysponujàce
wyposa˝eniem niezb´dnym dla danego rodzaju ba-
daƒ.

Art. 92. 1. Organ celny pobiera op∏aty z tytu∏u prze-
prowadzonych badaƒ lub analiz towarów, w przypad-
ku gdy:

1) badanie lub analiza zostanà przeprowadzone na
˝àdanie osoby;

2) rozpatrzenie wniosku o wydanie wià˝àcej informa-
cji taryfowej lub wià˝àcej informacji o pochodze-
niu towaru wymaga przeprowadzenia badania lub
analizy;

3) osoba b´dàca do tego zobowiàzanà nie poda∏a da-
nych dotyczàcych rodzaju, wartoÊci, w∏aÊciwoÊci
towaru lub innych informacji niezb´dnych do wy-
dania rozstrzygni´cia i pomimo wezwania nie uzu-
pe∏ni∏a tych danych w wyznaczonym przez organ
celny terminie;

4) podane przez osob´ dane dotyczàce towarów by∏y
nieprawdziwe lub nieprawid∏owe.

2. Osoba, na wezwanie organu celnego, obowiàza-
na jest do uiszczenia zaliczki w okreÊlonej wysokoÊci
na pokrycie op∏at za badania lub analizy, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. W przypadku nieuiszczenia za-
liczki w wyznaczonym terminie organ celny wydaje
postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpa-
trzenia.

3. Kwota op∏at i termin jej uiszczenia sà ustalane
przez organ celny, w drodze postanowienia, na które
przys∏uguje za˝alenie. Kwota op∏at powinna odpowia-
daç rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytu∏u
przeprowadzonych badaƒ lub analiz.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, rycza∏-
towe stawki op∏at za badania lub analizy przeprowa-
dzane przez laboratoria celne. OkreÊlajàc stawki op∏at,
nale˝y uwzgl´dniç rodzaj przeprowadzanych badaƒ
lub analiz, stopieƒ ich skomplikowania i pracoch∏on-
noÊç.
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Art. 93. 1. Organ celny pobiera op∏aty za:

1) przechowanie towarów w depozycie lub w maga-
zynie czasowego sk∏adowania prowadzonym
przez organ celny;

2) wykonywanie na wniosek osoby zainteresowanej
czynnoÊci przewidzianych w przepisach prawa cel-
nego w miejscu innym ni˝ urzàd celny lub poza
czasem pracy urz´du celnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki op∏at,
o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc charakter
czynnoÊci, za które op∏aty te sà pobierane. 

Art. 94. 1. Ârodki finansowe z op∏at, o których mo-
wa w art. 93, stanowià dochód bud˝etu paƒstwa,
z tym ˝e 20 % tych Êrodków przeznacza si´ na uspraw-
nienie funkcjonowania organów celnych oraz na pre-
mie dla funkcjonariuszy celnych i pracowników podle-
g∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych, którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio do wy-
krycia przest´pstw lub wykroczeƒ celnych i dewizo-
wych. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli sposób rozdysponowania Êrodków, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz zasady przyznawania premii. 

Art. 95. Pozwolenia wydawane na podstawie prze-
pisów prawa celnego nie podlegajà op∏acie skarbowej
oraz innym op∏atom o charakterze publicznopraw-
nym.

Rozdzia∏ 7

Zasady post´powania z towarami obj´tymi
Wspólnà Politykà Rolnà

Art. 96. 1. W zakresie przewidzianym dla organów
celnych post´powanie z towarami obj´tymi Wspólnà
Politykà Rolnà obejmuje czynnoÊci zwiàzane z przy-
wozem towarów na obszar celny Wspólnoty i wywo-
zem towarów z tego obszaru oraz:

1) sprawdzanie i potwierdzanie pozwoleƒ na przywóz
lub wywóz oraz certyfikatów przywozowych;

2) przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie wnio-
sków o refundacj´;

3) pobór i badania laboratoryjne próbek towarów;

4) zatwierdzanie magazynów ˝ywnoÊciowych;

5) zatwierdzanie miejsc, w których towary mogà byç
przetwarzane lub sk∏adowane w ramach prefinan-
sowania;

6) kontrol´ zak∏adów produkcyjnych w zakresie do-
stosowania mo˝liwoÊci wytwórczych producenta
do zg∏oszonej i zarejestrowanej receptury, spe∏nie-
nia parametrów wytwarzanego towaru, wynikajà-
cych z receptury oraz weryfikacja receptur;

7) inne czynnoÊci wynikajàce z przepisów wspólnoto-
wych regulujàcych Wspólnà Polityk´ Rolnà.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, przepisy dotyczàce przywozu towarów na ob-
szar celny Wspólnoty i wywozu towarów z tego obsza-
ru oraz wykonywania czynnoÊci kontroli celnej stosu-
je si´ odpowiednio.

3. CzynnoÊci w ramach post´powania z towarami
obj´tymi Wspólnà Politykà Rolnà w zakresie przewi-
dzianym dla organów celnych sà realizowane we
wspó∏pracy z w∏aÊciwà agencjà p∏atniczà, ustanowio-
nà zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uru-
chamianiu Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386). 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rynków rolnych mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób wspó∏pracy organów celnych
z agencjà p∏atniczà przy wykonywaniu zadaƒ wynika-
jàcych z przepisów wspólnotowych regulujàcych
Wspólnà Polityk´ Rolnà, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
zapewnienia prawid∏owej realizacji tych zadaƒ.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rynków rolnych mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, dokumenty stosowane w obrocie towarami
obj´tymi Wspólnà Politykà Rolnà oraz zasady post´-
powania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym
dla organów celnych. Rozporzàdzenie powinno okre-
Êlaç, w szczególnoÊci, wzory i zasady stosowania do-
kumentów wykorzystywanych w obrocie towarami
obj´tymi Wspólnà Politykà Rolnà, warunki i tryb za-
twierdzania magazynów ˝ywnoÊciowych, miejsc prze-
twarzania lub sk∏adowania towarów w ramach prefi-
nansowania, kontroli zak∏adów produkcyjnych w za-
kresie receptur oraz weryfikacji receptur, majàc na
uwadze koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwego dozoru
i kontroli celnej towarów obj´tych Wspólnà Politykà
Rolnà oraz prawid∏owego wykonania zadaƒ wynikajà-
cych z przepisów wspólnotowych regulujàcych
Wspólnà Polityk´ Rolnà.

Rozdzia∏ 8

Ewidencja i statystyka dotyczàca obrotu towarowego
z paƒstwami cz∏onkowskimi Wspólnoty

Art. 97. U˝yte w niniejszym rozdziale okreÊlenia
oznaczajà:

1) zg∏oszenie INTRASTAT — przekazanie organom
celnym, w wymaganej formie i w okreÊlony spo-
sób, informacji dla celów ewidencji i statystyki do-
tyczàcej obrotu towarowego z paƒstwami cz∏on-
kowskimi Wspólnoty;

2) osoba zobowiàzana — osob´ fizycznà lub osob´
prawnà, a tak˝e jednostk´ organizacyjnà niemajà-
cà osobowoÊci prawnej, uczestniczàcà w obrocie
towarowym z paƒstwami cz∏onkowskimi Wspól-
noty i zobowiàzanà do przekazywania informacji
dla celów ewidencji i statystyki dotyczàcej obrotu
towarowego z paƒstwami cz∏onkowskimi Wspól-
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noty, zgodnie z przepisami wspólnotowymi regu-
lujàcymi statystyk´ dotyczàcà obrotu towarowego
pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi Wspólnoty,
przepisami o statystyce publicznej oraz przepisa-
mi niniejszej ustawy.

Art. 98. 1. Osoba zobowiàzana dokonuje zg∏oszeƒ
INTRASTAT na zasadach i w terminach okreÊlonych
w przepisach wspólnotowych regulujàcych statystyk´
dotyczàcà obrotu towarowego pomi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Wspólnoty, przepisach o statystyce pu-
blicznej oraz przepisach niniejszej ustawy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb, sposób i terminy dokonywania
zg∏oszeƒ INTRASTAT oraz korekt tych zg∏oszeƒ,

2) wzory i sposób wype∏niania formularzy stosowa-
nych przy dokonywaniu zg∏oszeƒ INTRASTAT oraz
korekt tych zg∏oszeƒ,

3) w∏aÊciwoÊç miejscowà organów celnych w spra-
wach dotyczàcych zg∏oszeƒ INTRASTAT

— uwzgl´dniajàc wysokoÊç progów statystycznych,
zakres przekazywanych informacji wymaganych od
osoby zobowiàzanej oraz mo˝liwoÊç wykorzystania
systemu teleinformatycznego.

3. WysokoÊç progów statystycznych, o których
mowa w ust. 2, b´dzie ustalana corocznie w progra-
mie badaƒ statystycznych statystyki publicznej, o któ-
rym mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Art. 99. 1. Osoba zobowiàzana mo˝e upowa˝niç
osob´ trzecià do dokonywania w jej imieniu zg∏oszeƒ
INTRASTAT. Upowa˝nienie powinno zostaç sporzà-
dzone w formie pisemnej.

2. Osobà trzecià, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç:

1) pracownik osoby zobowiàzanej lub jej prokurent;

2) agent celny lub osoba, w imieniu której czynnoÊci
przed organem celnym dokonuje upowa˝niony
pracownik wpisany na list´ agentów celnych;

3) adwokat;

4) radca prawny;

5) doradca podatkowy.

3. CzynnoÊci dokonane przez osob´, o której mo-
wa w ust. 2, w granicach upowa˝nienia pociàgajà za
sobà skutki bezpoÊrednio dla osoby, która jà upowa˝-
ni∏a.

Art. 100. 1. W przypadku niewykonania lub niepra-
wid∏owego wykonania obowiàzku, o którym mowa
w art. 98 ust. 1, organ celny, nie wi´cej ni˝ trzykrotnie,
upomina pisemnie osob´ zobowiàzanà o koniecznoÊci
z∏o˝enia zg∏oszenia INTRASTAT lub dokonania korekty
zg∏oszenia ju˝ dokonanego. 

2. Organ celny, przed skierowaniem pisemnego
upomnienia o koniecznoÊci dokonania korekty zg∏o-

szenia INTRASTAT, mo˝e wezwaç, telefonicznie, tele-
faksem lub za pomocà innego Êrodka ∏àcznoÊci, osob´
zobowiàzanà do dokonania korekty zg∏oszenia lub z∏o-
˝enia wyjaÊnieƒ w tym zakresie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb, sposób i terminy dokonywania upomnieƒ oraz
wezwaƒ, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia sku-
tecznego egzekwowania wykonania obowiàzku prze-
kazywania prawid∏owych informacji dla celów ewi-
dencji i statystyki dotyczàcej obrotu towarowego
z paƒstwami cz∏onkowskimi Wspólnoty.

Art. 101. 1. Na osob´ zobowiàzanà, która pomimo
trzykrotnego pisemnego upomnienia, o którym mowa
w art. 100 ust. 1, za okres sprawozdawczy:

1) nie dokona∏a zg∏oszenia INTRASTAT lub

2) nie dokona∏a korekty z∏o˝onego uprzednio zg∏o-
szenia INTRASTAT

— organ celny mo˝e na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà w wyso-
koÊci 3 000 z∏.

2. Kar´ pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, organ
celny nak∏ada w drodze decyzji.

3. Termin p∏atnoÊci kary pieni´˝nej wynosi 10 dni
od dnia dor´czenia decyzji.

4. Kar´ pieni´˝nà uiszcza si´ gotówkà w kasie urz´-
du celnego lub przekazuje na rachunek bankowy w∏a-
Êciwego organu celnego.

5. Kara pieni´˝na stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

6. Do dochodzenia kary pieni´˝nej stosuje si´ od-
powiednio art. 65 ust. 7—11.

Art. 102. Do post´powania w sprawach ewidencji
i statystyki dotyczàcej obrotu towarowego z paƒstwa-
mi cz∏onkowskimi Wspólnoty, w zakresie nieuregulo-
wanym przepisami wspólnotowymi regulujàcymi sta-
tystyk´ dotyczàcà obrotu towarowego z paƒstwami
cz∏onkowskimi Wspólnoty, przepisami o statystyce
publicznej oraz przepisami niniejszej ustawy, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 12, rozdzia∏u 14 dzia∏u III
oraz dzia∏ów IV i VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa.

Rozdzia∏ 9

Przepis koƒcowy

Art. 103. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych ustawà z dnia 19 marca 2004 r.
— Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo celne
(Dz. U. Nr 68, poz. 623).

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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