
Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160,
poz. 1341) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego

zasi´gu dzia∏ania urz´dów celnych i izb celnych, któ-
rych odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi
do wykonywania zadaƒ w zakresie akcyzy na teryto-
rium kraju (Dz. U. Nr 82, poz. 751 i Nr 277, poz. 2749
oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1112) w za∏àczniku wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po lp. IV dodaje si´ lp. IVa w brzmieniu: 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania urz´dów celnych 
i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi do wykonywania zadaƒ 

w zakresie akcyzy na terytorium kraju

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

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) w lp. V:

a) kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „obszar woje-
wództwa ma∏opolskiego”,

b) uchyla si´ pkt 4.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

IVa. Izba Celna w Kielcach obszar województwa Êwi´tokrzyskiego

1. Urzàd Celny w Kielcach obszar województwa Êwi´tokrzyskiego

1392

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 sierpnia 2005 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. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób zabezpiecza-
nia, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwa-
lonych w toku kontroli podatkowej za pomocà apara-

tury rejestrujàcej obraz i dêwi´k lub na informatycz-
nych noÊnikach danych, zwanych dalej „dowodami”. 

§ 2. 1. Ka˝dy dowód powinien zawieraç oznaczenie
sygnatury akt kontroli podatkowej i zostaç opatrzony
podpisem pracownika organu kontrolujàcego, który
prowadzi∏ kontrol´ podatkowà.

2. Dowody powinny byç zabezpieczone w sposób
zapobiegajàcy zniszczeniu, uszkodzeniu lub nara˝eniu
na szkodliwe dzia∏anie Êrodków chemicznych, mecha-
nicznych, temperatury lub pola magnetycznego, a tak-
˝e w sposób uniemo˝liwiajàcy swobodny do nich do-
st´p.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


