
Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 19 marca
2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Nale˝noÊci, których ∏àczna kwota przekracza
równowartoÊç 1 000 euro, uiszcza si´ w formie bezgo-
tówkowej.

§ 2. W przypadku dokonywania wp∏at za poÊred-
nictwem banków, placówek pocztowych lub spó∏dziel-

czych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych przepisu § 1
nie stosuje si´.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Mucha
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie kwoty, powy˝ej której nale˝noÊci uiszcza si´ w formie bezgotówkowej

———————
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) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwo-
ty, powy˝ej której nale˝noÊci uiszcza si´ w formie bezgotówkowej (Dz. U. Nr 70, poz. 787), które utraci moc na podstawie
art. 37 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie odraczania terminu p∏atnoÊci nale˝noÊci celnych

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 19 mar-
ca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb post´powania przy
udzielaniu pozwoleƒ na odroczenie terminu p∏at-
noÊci nale˝noÊci celnych, zwanych dalej „pozwo-
leniami na odroczenie”; 

2) szczegó∏owe warunki i tryb post´powania przy
stosowaniu odroczenia terminu p∏atnoÊci nale˝-
noÊci celnych, zwanych dalej „nale˝noÊciami”.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na odro-
czenie jest sk∏adany przez osob´ zobowiàzanà do uisz-

czenia nale˝noÊci, zwanà dalej „wnioskodawcà”, do
dyrektora izby celnej w∏aÊciwego miejscowo ze wzgl´-
du na:

1) naczelnika urz´du celnego, w którym zosta∏a za-
ksi´gowana kwota nale˝noÊci — w przypadku sto-
sowania odroczenia dla kwoty nale˝noÊci zaksi´-
gowanej na warunkach okreÊlonych w art. 218
ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 rozpo-
rzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paê-
dziernika 1992 r. ustanawiajàcego Wspólnotowy
Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992),
ostatnio zmienionego aktem dotyczàcym warun-
ków przystàpienia Republiki Czeskiej, Republiki
Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otew-
skiej, Republiki Litewskiej, Republiki W´gierskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Repu-
bliki S∏owenii i Republiki S∏owackiej oraz dostoso-
waƒ w traktatach stanowiàcych podstaw´ Unii Eu-
ropejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003), zwanego
dalej „Wspólnotowym Kodeksem Celnym”;

2) naczelnika lub naczelników urz´dów celnych,
w których b´dà ksi´gowane kwoty nale˝noÊci —

———————
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).


