
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady administrowania
obrotem us∏ugami z zagranicà oraz zasady administro-
wania obrotem us∏ugami z krajami trzecimi dokonywa-
nego na podstawie przepisów prawa wspólnotowego. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do obrotu
us∏ugami z zagranicà oraz do obrotu us∏ugami z kraja-
mi trzecimi w takim zakresie, w jakim obrót ten jest
uregulowany odr´bnymi przepisami prawa. 

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà: 

1) obszar celny Wspólnoty — obszar celny w rozumie-
niu art. 3 rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajàcego
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302
z 19.10.1992, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307); 

2) us∏uga — us∏ug´ wymienionà w klasyfikacjach
wydanych na podstawie przepisów o statystyce
publicznej;

3) kraj trzeci — kraj nieb´dàcy cz∏onkiem Wspólnoty
Europejskiej;

4) obrót us∏ugami z zagranicà — Êwiadczenie us∏ug
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na teryto-
rium kraju trzeciego lub przyjmowanie us∏ug
Êwiadczonych z terytorium kraju trzeciego na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, bez wzgl´du na
sposób Êwiadczenia us∏ug;

5) obrót us∏ugami z krajami trzecimi — Êwiadczenie
us∏ug z obszaru celnego Wspólnoty na terytorium
kraju trzeciego lub przyjmowanie us∏ug Êwiadczo-
nych z terytorium kraju trzeciego na obszarze cel-
nym Wspólnoty, bez wzgl´du na sposób Êwiad-
czenia us∏ug;

6) importer lub eksporter wspólnotowy us∏ug —
osob´, która ma siedzib´ lub miejsce zamieszka-
nia na terytorium Wspólnoty Europejskiej;

7) limit us∏ug — okreÊlonà iloÊç lub wartoÊç us∏ug,
wymagajàcà uzyskania pozwolenia na obrót us∏u-
gami z zagranicà, która mo˝e byç zrealizowana
w oznaczonym czasie;

8) rejestracja us∏ugi — uzyskanie pozwolenia udzie-
lanego na obrót us∏ugami z zagranicà;

9) Porozumienie WTO — Porozumienie ustanawiajà-
ce Âwiatowà Organizacj´ Handlu (WTO), sporzà-
dzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U.
z 1995 r. Nr 98, poz. 483, z 1996 r. Nr 9, poz. 54
i Nr 32, poz. 143 oraz z 1998 r. Nr 34, poz. 195).

Art. 3. Z zastrze˝eniem warunków i zasad okreÊlo-
nych w przepisach prawa wspólnotowego oraz o ile
przepisy ustawy nie stanowià inaczej, w sprawach in-
dywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji admi-
nistracyjnej stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.2)), z wy∏àczeniem art. 10, art. 57 § 5, art. 58—60,
art. 75, art. 76 § 2 i 3, art. 77 § 2—4, art. 78—88 oraz
art. 97—103.

Rozdzia∏ 2

Ograniczenia w obrocie us∏ugami z zagranicà

Art. 4. 1. Je˝eli wymaga tego interes narodowy lub
podstawowy interes gospodarczy kraju, Rada Mini-
strów, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, mo˝e
ustanowiç na czas okreÊlony, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) zakaz obrotu us∏ugami z zagranicà;

2) ograniczenia w obrocie us∏ugami z zagranicà
w formie:

a) limitów us∏ug,

b) rejestracji us∏ug.

2. Zakaz oraz ograniczenia w obrocie us∏ugami
z zagranicà, o których mowa w ust. 1, sà ustanawiane
zgodnie z zasadami ich stosowania okreÊlonymi w Po-
rozumieniu WTO w przypadkach, gdy:

1) jest to konieczne do zapewnienia równowagi bi-
lansu p∏atniczego w rozumieniu Porozumienia
WTO;
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.

546
USTAWA

z dnia 10 marca 2006 r.

o administrowaniu obrotem us∏ugowym z zagranicà1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 10 wrzeÊnia

1999 r. — Kodeks karny skarbowy oraz ustaw´ z dnia
16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towaro-
wym z zagranicà.
Ustawa w zakresie swojej regulacji umo˝liwia wykonanie
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca
2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mo-
g∏yby byç u˝yte do wykonywania kary Êmierci, tortur lub
innego okrutnego, nieludzkiego lub poni˝ajàcego trakto-
wania albo karania (Dz. Urz. WE L 200 z 30.7.2005, str. 1).



2) obrót us∏ugami jest dokonywany na podstawie
umów mi´dzynarodowych przewidujàcych rozli-
czenia w jednostkach rozrachunkowych stosowa-
nych w handlu zagranicznym;

3) jest to konieczne do ochrony zasad wspó∏˝ycia
spo∏ecznego;

4) jest to konieczne do ochrony ˝ycia lub zdrowia lu-
dzi, zwierzàt lub ochrony roÊlin, ochrony Êrodowi-
ska;

5) jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania
ustaw i przepisów wykonawczych niepozostajà-
cych w sprzecznoÊci z postanowieniami Porozu-
mienia WTO, ∏àcznie z ustawami i przepisami do-
tyczàcymi utrzymania monopolu, ochrony w∏as-
noÊci intelektualnej;

6) jest to konieczne do ochrony prywatnoÊci jedno-
stek w zakresie rozpowszechniania, a tak˝e prze-
twarzania danych osobowych oraz ochrony pouf-
noÊci ich akt i rachunków;

7) jest to uzasadnione wzgl´dami porzàdku spo∏ecz-
nego lub bezpieczeƒstwa publicznego;

8) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa;

9) s∏u˝à wype∏nieniu zobowiàzaƒ wynikajàcych
z Karty Narodów Zjednoczonych dla utrzymania
mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa;

10) jest to uzasadnione wzgl´dami polityki paƒstwa.

Art. 5. 1. W przypadku ustanowienia ograniczenia
w obrocie us∏ugami z zagranicà jest wymagane uzy-
skanie pozwolenia na obrót us∏ugami obj´tymi ogra-
niczeniem.

2. Pozwolenia na obrót us∏ugami obj´tymi reje-
stracjà us∏ug sà udzielane w wielkoÊci okreÊlonej we
wniosku o udzielenie pozwolenia.

3. Pozwolenia udziela si´ na czas okreÊlony.

4. Za udzielenie pozwolenia pobierana jest op∏ata.

Art. 6. 1. Rada Ministrów w rozporzàdzeniu o usta-
nowieniu limitów us∏ug albo rejestracji us∏ug okreÊla:

1) organ odpowiedzialny za administrowanie us∏u-
gami obj´tymi ograniczeniami w obrocie us∏uga-
mi z zagranicà;

2) wzory wniosków stosowane w post´powaniu
o wydanie pozwoleƒ, a tak˝e wzory tych pozwo-
leƒ;

3) wykaz dokumentów i informacji, które powinny
byç do∏àczone do wniosku;

4) warunki udzielenia i wykorzystania pozwolenia,
w tym termin, na jaki go si´ udziela;

5) wzór i tryb sk∏adania sprawozdaƒ z wykorzystania
pozwolenia, je˝eli obowiàzek taki zosta∏ ustano-
wiony zgodnie z ust. 3;

6) sposób i tryb ewidencjonowania wydanych po-
zwoleƒ;

7) wysokoÊç op∏at za udzielenie pozwolenia.

2. Rada Ministrów w rozporzàdzeniu o ustanowie-
niu limitów us∏ug okreÊla sposób rozdysponowania
tych limitów.

3. Rada Ministrów w rozporzàdzeniu o ustanowie-
niu limitów us∏ug albo rejestracji us∏ug mo˝e na∏o˝yç
obowiàzek sk∏adania sprawozdaƒ z wykorzystania po-
zwoleƒ, okreÊlajàc jednoczeÊnie termin ich sk∏adania.

Art. 7. 1. Organ odpowiedzialny za administrowa-
nie us∏ugami, na wniosek importera lub eksportera
wspólnotowego us∏ug, w drodze decyzji administra-
cyjnej, udziela pozwolenia, odmawia jego udzielenia,
zmienia oraz cofa udzielone pozwolenie.

2. Odmowa udzielenia pozwolenia nast´puje, je˝e-
li wnioskodawca:

1) nie spe∏ni∏ wymogów okreÊlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 6 ust. 1;

2) naruszy∏ w okresie 24 miesi´cy poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku warunki uprzednio wydanego
pozwolenia;

3) nie z∏o˝y∏ w terminie sprawozdania, o którym mo-
wa w art. 6 ust. 3;

4) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem za prze-
st´pstwo skarbowe, przest´pstwo przeciwko mie-
niu lub dokumentom lub takim wyrokiem zosta∏a
skazana osoba kierujàca podmiotem b´dàcym
wnioskodawcà.

3. Odmowa udzielenia pozwolenia nast´puje tak˝e
w przypadku wczeÊniejszego rozdysponowania limi-
tów us∏ug.

4. Odmowa udzielenia pozwolenia mo˝e nastàpiç,
je˝eli wymaga tego interes gospodarczy paƒstwa.

5. Cofni´cie pozwolenia nast´puje, je˝eli wniosko-
dawca naruszy∏ warunki, na jakich zosta∏o ono mu
udzielone.

Rozdzia∏ 3

Obrót us∏ugami z krajami trzecimi dokonywany
na podstawie przepisów prawa wspólnotowego

Art. 8. 1. Je˝eli z przepisów prawa wspólnotowego,
w zakresie administrowania obrotem us∏ugami z kraja-
mi trzecimi, wynika obowiàzek uzyskania pozwolenia
warunkujàcego Êwiadczenie us∏ug, pozwolenie to jest
wydawane w drodze decyzji administracyjnej.

2. Do dokumentów, które zgodnie z przepisami
prawa wspólnotowego lub przepisami wydanymi na
podstawie art. 10 do∏àcza si´ do wniosku o udzielenie
pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, sporzàdzonych
w j´zyku obcym, nale˝y do∏àczyç t∏umaczenie tych do-
kumentów na j´zyk polski sporzàdzone przez t∏umacza
przysi´g∏ego. 
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Art. 9. Je˝eli przepisy prawa wspólnotowego nie
stanowià inaczej, minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki, na wniosek importera lub eksportera wspólno-
towego us∏ug, w drodze decyzji administracyjnej,
udziela pozwolenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1, od-
mawia jego udzielenia, zmienia oraz cofa udzielone
pozwolenie.

Art. 10. Je˝eli wynika to z przepisów prawa
wspólnotowego w zakresie administrowania obro-
tem us∏ugami z krajami trzecimi, minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki mo˝e okreÊlaç, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ: 

1) wzory wniosków stosowanych w post´powaniu
o udzielenie pozwolenia na Êwiadczenie us∏ug
z obszaru celnego Wspólnoty na terytorium kraju
trzeciego lub przyjmowanie us∏ug Êwiadczonych
z terytorium kraju trzeciego na obszarze celnym
Wspólnoty,

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny
byç do∏àczone do wniosku,

3) wzory pozwoleƒ,

4) warunki udzielenia i wykorzystania pozwolenia

— majàc na uwadze zapewnienie skutecznego stoso-
wania przepisów prawa wspólnotowego, a tak˝e po-
trzeb´ zapewnienia szczególnej kontroli uzasadnio-
nej specyfikà obrotu okreÊlonymi us∏ugami z zagrani-
cà, uwzgl´dniajàc przes∏anki zawarte w przepisach
prawa wspólnotowego. 

Art. 11. Odmowa udzielenia pozwolenia na Êwiad-
czenie us∏ug z obszaru celnego Wspólnoty na teryto-
rium kraju trzeciego lub przyjmowanie us∏ug Êwiad-
czonych z terytorium kraju trzeciego na obszarze cel-
nym Wspólnoty nast´puje, je˝eli wnioskodawca nie
spe∏nia wymogów okreÊlonych w przepisach prawa
wspólnotowego lub przepisach wydanych na podsta-
wie art. 10.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 12. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.3)) w art. 53 § 33 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33. U˝yte w rozdziale 7 kodeksu okreÊlenie „re-
glamentacja pozataryfowa” oznacza odpo-
wiednio Êrodki polityki handlowej ustano-
wione przez Wspólnot´ Europejskà w ra-
mach wspólnej polityki handlowej posta-
nowieniami wspólnotowymi stosowanymi
w odniesieniu do ograniczenia Êwiadczenia
us∏ug, wywozu lub przywozu towarów, takie
jak Êrodki nadzoru lub ochrony, ograniczenia

iloÊciowe i zakazy przywozu oraz wywozu,
a tak˝e Êrodki administrowania obrotem to-
warami lub us∏ugami z zagranicà, ustano-
wione przez w∏aÊciwy organ administracji
paƒstwowej.”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ad-
ministrowaniu obrotem towarowym z zagranicà
(Dz. U. Nr 97, poz. 963 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Je˝eli z przepisów prawa wspólnotowe-
go, w zakresie administrowania obro-
tem towarami z krajami trzecimi, wyni-
ka obowiàzek uzyskania pozwolenia na
przywóz lub wywóz warunkujàcego
w szczególnoÊci: 
1) dopuszczenie towaru do obrotu na

obszarze celnym Wspólnoty,
2) dopuszczenie towaru do obrotu na

obszarze celnym Wspólnoty przy
zastosowaniu stawek celnych prefe-
rencyjnych,

3) wywóz towaru z obszaru celnego
Wspólnoty,

4) wywóz towaru z obszaru celnego
Wspólnoty z zastosowaniem refun-
dacji,

5) obj´cie towaru procedurà zawiesza-
jàcà,

6) czasowe sk∏adowanie towaru,
7) wprowadzenie towaru do wolnego

obszaru celnego lub sk∏adu wolno-
c∏owego dzia∏ajàcego na obszarze
celnym Wspólnoty,

8) wyprowadzenie towaru z wolnego
obszaru celnego lub sk∏adu wolno-
c∏owego dzia∏ajàcego na obszarze
celnym Wspólnoty poza ten obszar,

9) obj´cie towaru procedurà uszla-
chetniania biernego,

10) powrotny wywóz towaru

— pozwolenie to jest wydawane w dro-
dze decyzji administracyjnej.

2. Do dokumentów, które zgodnie z przepi-
sami prawa wspólnotowego lub przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 3a do-
∏àcza si´ do wniosku o udzielenie po-
zwolenia, o którym mowa w ust. 1, spo-
rzàdzonych w j´zyku obcym, nale˝y do-
∏àczyç t∏umaczenie tych dokumentów
na j´zyk polski sporzàdzone przez t∏u-
macza przysi´g∏ego.”; 

2) po art. 3 dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. Je˝eli wynika to z przepisów prawa

wspólnotowego w zakresie administro-
wania obrotem towarami z krajami trze-
cimi, minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, warunki udzielenia i wykorzysta-
nia pozwolenia na przywóz lub wywóz
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302
i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68,
poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143,
poz. 1199, Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479.
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towarów, majàc na uwadze potrzeb´ za-
pewnienia szczególnej kontroli uzasad-
nionej specyfikà obrotu okreÊlonymi to-
warami z zagranicà i uwzgl´dniajàc prze-
s∏anki zawarte w przepisach prawa
wspólnotowego.”.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

Art. 14. Traci moc ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r.
o administrowaniu obrotem z zagranicà us∏ugami

(Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587
i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r.
Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 472, z 2002 r. Nr 89,
poz. 804 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2004 r. Nr 173,
poz. 1808).

Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 30 lipca
2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


