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410

USTAWA

z dnia 26 stycznia 2007 r.

o zmianie ustawy — Prawo dewizowe oraz innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo
dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) krajami trzecimi sà paƒstwa nieb´dàce
paƒstwami cz∏onkowskimi Unii Europej-
skiej, a tak˝e ich terytoria zale˝ne, auto-
nomiczne i stowarzyszone oraz terytoria
zale˝ne, autonomiczne i stowarzyszone

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim oraz usta-
w´ z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.



paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej,”,

— po pkt 19 dodaje si´ pkt 19a w brzmieniu:

„19a) dzia∏alnoÊcià gospodarczà, w przypad-
ku wykonywania jej:

a) w kraju — jest dzia∏alnoÊç gospo-
darcza w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póên.
zm.3)),

b) za granicà — jest dzia∏alnoÊç gospo-
darcza w rozumieniu przepisów
paƒstwa, w którym jest ona wyko-
nywana,”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rezydenta b´dàcego osobà fizycznà, wy-
konujàcego za granicà dzia∏alnoÊç gospo-
darczà, traktuje si´ w zakresie czynnoÊci
zwiàzanych z tà dzia∏alnoÊcià jak nierezy-
denta. Nierezydenta b´dàcego osobà fi-
zycznà, wykonujàcego w kraju dzia∏alnoÊç
gospodarczà, traktuje si´ w zakresie czyn-
noÊci zwiàzanych z tà dzia∏alnoÊcià jak re-
zydenta.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Terytorium zale˝ne, autonomiczne lub sto-
warzyszone paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub kraju trzeciego nale˝àcego
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
lub Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej
i Rozwoju traktuje si´ na równi z tym paƒ-
stwem lub z tym krajem, je˝eli z wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynaro-
dowych wynika takie traktowanie w zakre-
sie obj´tym ustawà.”;

2) w art. 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ograniczeƒ okreÊlonych w art. 9 nie stosuje
si´ do obrotu dewizowego dokonywanego
z udzia∏em banków lub innych podmiotów
majàcych siedzib´ w kraju, w zakresie dzia-
∏alnoÊci podlegajàcej nadzorom: bankowe-
mu, ubezpieczeniowemu, emerytalnemu
lub nad rynkiem kapita∏owym, sprawowa-
nym na podstawie odr´bnych przepisów,
prowadzonej przez te podmioty na rachunek
w∏asny lub rachunek osób trzecich upraw-
nionych na podstawie ustawy lub zezwole-
nia dewizowego do dokonania obrotu dewi-
zowego podlegajàcego tym ogranicze-
niom.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dokonywanie obrotu dewizowego odbywa
si´ z uwzgl´dnieniem obowiàzków okreÊlo-
nych w ustawie, o ile z przepisów wydanych
na jej podstawie, zezwolenia dewizowego
lub przepisów dotyczàcych organów lub
podmiotów wymienionych w ust. 2 i 3 nie
wynikajà odr´bne obowiàzki.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Prezes Narodowego Banku Polskiego og∏a-
sza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze
obwieszczenia, wykaz walut, o których mo-
wa w art. 2 ust. 1 pkt 11.”;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Dozwolone jest odst´powanie od ograni-
czeƒ okreÊlonych w art. 9 oraz obowiàz-
ków okreÊlonych w art. 18 i art. 25 ust. 1,
na podstawie ogólnego albo indywidual-
nego zezwolenia dewizowego, w zakresie
i na warunkach okreÊlonych w takim ze-
zwoleniu.”;

5) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwoleƒ dewizowych udziela si´, je˝eli nie
zagra˝a to interesowi publicznemu lub mi´-
dzynarodowym zobowiàzaniom wià˝àcym
Rzeczpospolità Polskà.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z zezwolenia dewizowego, udzielonego na

zawarcie umowy lub dokonanie rozliczenia,
mogà korzystaç wszystkie strony tej umowy
lub rozliczenia.”;

6) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do decyzji Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego wydanych w sprawach, o których mo-
wa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio art. 127
§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
post´powania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.4)).”;

7) w art. 9:

a) uchyla si´ pkt 1—3,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wywóz, wysy∏anie oraz przekazywanie przez

rezydentów do krajów trzecich krajowych
lub zagranicznych Êrodków p∏atniczych,
z przeznaczeniem na podj´cie lub rozszerze-
nie w tych krajach dzia∏alnoÊci gospodar-
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127,
Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699. 

———————
4) 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. 



czej, w tym na nabycie nieruchomoÊci na
potrzeby tej dzia∏alnoÊci, z wyjàtkiem prze-
kazywania do krajów trzecich krajowych lub
zagranicznych Êrodków p∏atniczych na po-
krycie kosztów dzia∏alnoÊci polegajàcej na
bezpoÊrednim Êwiadczeniu us∏ug w wyko-
naniu zawartej umowy lub promocji i rekla-
mie dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej
przez rezydenta w kraju,”,

c) w pkt 5 lit. a i b otrzymujà brzmienie:

„a) papierów wartoÊciowych d∏u˝nych o termi-
nie wykupu krótszym ni˝ rok, z wyjàtkiem
nabytych w kraju,

b) wierzytelnoÊci i innych praw, których wyko-
nywanie nast´puje poprzez dokonywanie
rozliczeƒ pieni´˝nych, z wyjàtkiem nabytych
w kraju lub powsta∏ych w obrocie z rezy-
dentami w zakresie niewymagajàcym ze-
zwolenia dewizowego,”,

d) uchyla si´ pkt 6,

e) w pkt 7:

— uchyla si´ lit. a,

— lit. e i f otrzymujà brzmienie:

„e) wartoÊci dewizowych zbywanych przez
nierezydentów z krajów trzecich, w za-
mian za inne wartoÊci dewizowe lub kra-
jowe Êrodki p∏atnicze,

f) wierzytelnoÊci i innych praw, których
wykonywanie nast´puje poprzez doko-
nywanie rozliczeƒ pieni´˝nych, zbywa-
nych przez nierezydentów z krajów trze-
cich,”,

f) w pkt 8 lit. a i b otrzymujà brzmienie:

„a) papierów wartoÊciowych d∏u˝nych o termi-
nie wykupu krótszym ni˝ rok, z wyjàtkiem
nabytych w tych krajach na podstawie ze-
zwolenia dewizowego,

b) wierzytelnoÊci i innych praw, których wyko-
nywanie nast´puje poprzez dokonywanie
rozliczeƒ pieni´˝nych, z wyjàtkiem nabytych
w tych krajach na podstawie zezwolenia de-
wizowego lub powsta∏ych w obrocie z niere-
zydentami z krajów trzecich w zakresie nie-
wymagajàcym zezwolenia dewizowego,”,

g) uchyla si´ pkt 10—13, 

h) pkt 14 i 15 otrzymujà brzmienie:

„14) dokonywanie przez rezydentów i nierezy-
dentów z krajów trzecich rozliczeƒ pieni´˝-
nych w wykonaniu czynnoÊci okreÊlonych
w pkt 5 i 7—9, z wy∏àczeniem czynnoÊci,
których dokonywanie nie wymaga zezwo-
lenia dewizowego,

15) zawieranie umów oraz dokonywanie in-
nych czynnoÊci prawnych, powodujàcych
lub mogàcych powodowaç dokonywanie
w kraju rozliczeƒ w walutach obcych, a tak-
˝e dokonywanie w kraju takich rozliczeƒ,

z wyjàtkiem przypadków, w których czyn-
noÊci te sà dokonywane w dozwolonym,
na podstawie ustawy lub zezwolenia dewi-
zowego, obrocie dewizowym:

a) z zagranicà, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 17 lit. a,

b) mi´dzy nierezydentami,

c) mi´dzy rezydentami b´dàcymi osobami
fizycznymi, w zakresie niezwiàzanym
z dzia∏alnoÊcià gospodarczà.”;

8) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Sprzeda˝ wartoÊci dewizowych, kupio-
nych w ramach dzia∏alnoÊci kantorowej,
mo˝e byç dokonywana po wprowadze-
niu tych wartoÊci do ewidencji, o której
mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, na podstawie
wpisu okreÊlajàcego dat´ realizacji trans-
akcji.”;

9) art. 17b i 17c otrzymujà brzmienie:

„Art. 17b. Przedsi´biorca jest obowiàzany zawia-
domiç pisemnie organ prowadzàcy re-
jestr o podj´ciu dzia∏alnoÊci kantoro-
wej, a w razie zaprzestania jej wykony-
wania, z∏o˝yç wniosek o wykreÊlenie
z rejestru, w terminie 7 dni, liczàc odpo-
wiednio od dnia podj´cia dzia∏alnoÊci
kantorowej lub zaprzestania jej wykony-
wania.

Art. 17c. 1. Przedsi´biorca mo˝e zawiesiç, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata, wykonywa-
nie dzia∏alnoÊci kantorowej. W przy-
padku zawieszenia wykonywania dzia-
∏alnoÊci kantorowej na okres krótszy
ni˝ 2 lata, przedsi´biorca mo˝e prze-
d∏u˝yç ten okres ∏àcznie do 2 lat.

2. O zawieszeniu wykonywania dzia∏al-
noÊci kantorowej, przed∏u˝eniu za-
wieszenia oraz o wznowieniu jej wy-
konywania przedsi´biorca jest obo-
wiàzany zawiadomiç pisemnie organ
prowadzàcy rejestr w terminie 7 dni,
liczàc od dnia zawieszenia, przed∏u˝e-
nia zawieszenia lub wznowienia wy-
konywania dzia∏alnoÊci kantorowej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpo-
wiednio do zawieszania przez przed-
si´biorc´ wykonywania dzia∏alnoÊci
kantorowej w poszczególnych jed-
nostkach.

4. W przypadku niewznowienia przez
przedsi´biorc´ wykonywania dzia∏al-
noÊci kantorowej lub niewznowienia
jej wykonywania w poszczególnych
jednostkach, organ prowadzàcy re-
jestr, po up∏ywie okresu zawieszenia,
odpowiednio z urz´du:

1) wykreÊla, w drodze decyzji, wpis
przedsi´biorcy w rejestrze albo
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2) dokonuje zmiany wpisu w zakresie
okreÊlenia jednostek, w których
jest wykonywana dzia∏alnoÊç kan-
torowa.”;

10) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Rezydenci i nierezydenci przekraczajàcy
granic´ paƒstwowà sà obowiàzani zg∏a-
szaç, w formie pisemnej, organom cel-
nym lub organom Stra˝y Granicznej,
przywóz do kraju oraz wywóz za granic´
z∏ota dewizowego lub platyny dewizowej,
bez wzgl´du na iloÊç, a tak˝e krajowych
lub zagranicznych Êrodków p∏atniczych,
je˝eli ich wartoÊç przekracza ∏àcznie rów-
nowartoÊç 10 000 euro. Nie stanowi wy-
konania obowiàzku zg∏oszenia podanie
w zg∏oszeniu nieprawdziwych danych.”;

11) uchyla si´ art. 19;

12) art. 20 i 21 otrzymujà brzmienie:

„Art. 20. 1. Rezydenci i nierezydenci sà obowiàza-
ni przedstawiaç organom celnym lub
organom Stra˝y Granicznej, na ich ˝à-
danie, przywo˝one do kraju lub wywo-
˝one za granic´ wartoÊci dewizowe
oraz krajowe Êrodki p∏atnicze.

2. Organy celne oraz organy Stra˝y Gra-
nicznej mogà, w celu sprawdzenia, czy
przywóz do kraju wartoÊci dewizowych
lub krajowych Êrodków p∏atniczych
oraz ich wywóz za granic´ odbywa si´
zgodnie z przepisami ustawy, podejmo-
waç czynnoÊci kontrolne na zasadach
i w trybie okreÊlonych w przepisach
o kontroli celnej lub kontroli granicznej.

Art. 21. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób dokonywania potwierdzenia
przywozu do kraju oraz wywozu za
granic´ wartoÊci dewizowych lub kra-
jowych Êrodków p∏atniczych,

2) wzory zg∏oszenia przywozu do kraju
oraz wywozu za granic´ wartoÊci de-
wizowych lub krajowych Êrodków
p∏atniczych

— majàc na uwadze zapewnienie informa-
cji o wywozie za granic´ i przywozie do
kraju wartoÊci dewizowych oraz krajowych
Êrodków p∏atniczych na potrzeby wspó∏-
pracy z organami informacji finansowej,
okreÊlonej w odr´bnych przepisach.”;

13) uchyla si´ rozdzia∏ 6;

14) tytu∏ rozdzia∏u 7 otrzymuje brzmienie:

„Obowiàzek zwiàzany z przekazami pieni´˝nymi za
granic´ oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewi-
zowym”;

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Rezydenci i nierezydenci sà obowiàza-
ni dokonywaç przekazów pieni´˝nych
za granic´ oraz rozliczeƒ w kraju zwià-
zanych z obrotem dewizowym za po-
Êrednictwem uprawnionych banków,
je˝eli kwota przekazu lub rozliczenia
przekracza równowartoÊç 15 000 euro.

2. Obowiàzek dokonywania rozliczeƒ za
poÊrednictwem uprawnionych ban-
ków, o którym mowa w ust. 1, nie do-
tyczy przypadków, w których stronà
rozliczenia jest uprawniony bank.”;

16) uchyla si´ art. 26—29;

17) tytu∏ rozdzia∏u 8 otrzymuje brzmienie:

„Obowiàzki dotyczàce przekazywania danych oraz
przechowywania dokumentów zwiàzanych z obro-
tem dewizowym oraz dzia∏alnoÊcià kantorowà”;

18) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rezydenci dokonujàcy obrotu dewizowego
oraz przedsi´biorcy wykonujàcy dzia∏alnoÊç
kantorowà sà obowiàzani przekazywaç Na-
rodowemu Bankowi Polskiemu dane w za-
kresie niezb´dnym do sporzàdzania bilansu
p∏atniczego oraz mi´dzynarodowej pozycji
inwestycyjnej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób, zakres i terminy wykonywania obo-
wiàzku, o którym mowa w ust. 1, oraz wyso-
koÊç kwot, których przekroczenie powoduje
powstanie tego obowiàzku, majàc na uwa-
dze zapewnienie danych niezb´dnych do
sporzàdzania bilansu p∏atniczego oraz mi´-
dzynarodowej pozycji inwestycyjnej.”;

19) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Rezydenci, na ˝àdanie uprawnionego
banku, obowiàzanego do przekazywania,
na podstawie odr´bnych przepisów, da-
nych w zakresie niezb´dnym do sporzà-
dzenia przez Narodowy Bank Polski bilan-
su p∏atniczego oraz mi´dzynarodowej po-
zycji inwestycyjnej, sà obowiàzani udzie-
laç temu bankowi informacji o dokony-
wanym za jego poÊrednictwem obrocie
dewizowym, w szczególnoÊci dotyczà-
cych przeznaczenia Êrodków pieni´˝nych
b´dàcych przedmiotem takiego obrotu.”;

20) po art. 32 dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. Przedsi´biorcy wykonujàcy dzia∏alnoÊç
kantorowà oraz rezydenci i nierezydenci
dokonujàcy czynnoÊci obrotu dewizowe-
go, które podlegajà ograniczeniom lub
obowiàzkom okreÊlonym w ustawie, sà
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obowiàzani, na potrzeby kontroli skarbo-
wej oraz kontroli wykonywanej przez
Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
przechowywaç dokumenty zwiàzane z tà
dzia∏alnoÊcià lub tymi czynnoÊciami
przez okres 5 lat, liczàc od koƒca roku ka-
lendarzowego, w którym wykonywali
dzia∏alnoÊç kantorowà lub dokonali da-
nej czynnoÊci obrotu dewizowego.”;

21) tytu∏ rozdzia∏u 9 otrzymuje brzmienie:

„Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego”;

22) w art. 33:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielonych indywidualnych zezwoleƒ
dewizowych,”,

— uchyla si´ pkt 4,

b) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) obowiàzek, o którym mowa w art. 30
ust. 1, jest wykonywany przez rezydentów
oraz przedsi´biorców wykonujàcych dzia-
∏alnoÊç kantorowà, oraz czy dane przeka-
zywane w wykonaniu tego obowiàzku sà
zgodne ze stanem faktycznym.”,

— uchyla si´ pkt 4;

23) uchyla si´ art. 39;

24) uchyla si´ art. 40a.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Naro-
dowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162) w art. 52 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. Prezes NBP wykonuje kontrol´ w zakresie ustalo-
nym w przepisach prawa dewizowego.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skar-
bowe okreÊlone w rozdziale 7 sà karalne tak-

˝e w razie pope∏nienia ich za granicà, je˝eli
zosta∏y ujawnione w wyniku czynnoÊci kon-
trolnych przeprowadzonych tam przez polski
organ celny lub inny organ uprawniony na
podstawie umów mi´dzynarodowych; prze-
pis stosuje si´ odpowiednio, je˝eli wykro-
czenie skarbowe okreÊlone w art. 106e,
art. 106f i art. 106h pope∏nione zosta∏o za
granicà.”;

2) w art. 30 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadku okreÊlonym w art. 106d § 1 orze-
ka si´ przepadek wartoÊci dewizowych lub
krajowych Êrodków p∏atniczych, a tak˝e mo˝-
na orzec przepadek innych przedmiotów,
okreÊlonych w art. 29 pkt 1—3.”;

3) w art. 34 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sàd mo˝e orzec Êrodek karny zakazu prowa-
dzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej
w wypadkach okreÊlonych w art. 38 § 1 i 2
oraz w razie skazania sprawcy za przest´p-
stwo skarbowe okreÊlone w art. 54 § 1,
art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 59 § 1—3, art. 63
§ 1—3, art. 64 § 1, art. 65 § 1, art. 66 § 1,
art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1—3,
art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1, art. 73a
§ 1, art. 74 § 1—3, art. 76 § 1, art. 77 § 1,
art. 78 § 1, art. 82 § 1, art. 83 § 1, art. 85 § 1
i 2, art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, art. 88 § 1 i 2,
art. 89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1, art. 92
§ 1, art. 93, art. 97 § 1 i 2, art. 100 § 1, art. 101
§ 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1,
art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106j § 1,
art. 107 § 1—3, art. 107a § 1 oraz art. 110.”;

4) w art. 38 w § 2 uchyla si´ pkt 2;

5) w art. 49 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadku okreÊlonym w art. 106d § 2 orze-
ka si´ przepadek wartoÊci dewizowych lub
krajowych Êrodków p∏atniczych, a tak˝e mo˝-
na orzec przepadek innych przedmiotów
okreÊlonych w § 1.”;

6) uchyla si´ art. 98 i 99;

7) w art. 100 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwole-
nia dewizowego albo wbrew jego warunkom
wywozi, wysy∏a lub przekazuje do krajów
trzecich krajowe lub zagraniczne Êrodki p∏at-
nicze, z przeznaczeniem na podj´cie lub roz-
szerzenie w tych krajach dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, w tym na nabycie nieruchomoÊci na
potrzeby tej dzia∏alnoÊci, 

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

8) w art. 101 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Nierezydent z kraju trzeciego, który bez wy-
maganego zezwolenia dewizowego albo
wbrew jego warunkom zbywa w kraju, za-
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5) 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, z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199,
Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 79,
poz. 546, Nr 104, poz. 708, Nr 191, poz. 1413 i Nr 225,
poz. 1635.



równo bezpoÊrednio, jak i za poÊrednictwem
innych podmiotów, papiery wartoÊciowe
d∏u˝ne o terminie wykupu krótszym ni˝ rok
albo wierzytelnoÊci lub inne prawa, których
wykonywanie nast´puje poprzez dokonywa-
nie rozliczeƒ pieni´˝nych,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

9) w art. 102 w § 1:

a) uchyla si´ pkt 1,

b) pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) wartoÊci dewizowe zbywane przez nierezy-
dentów z krajów trzecich, w zamian za inne
wartoÊci dewizowe lub krajowe Êrodki p∏at-
nicze,

6) wierzytelnoÊci lub inne prawa, których wy-
konywanie nast´puje poprzez dokonywanie
rozliczeƒ pieni´˝nych, zbywane przez niere-
zydentów z krajów trzecich,”;

10) w art. 103 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwole-
nia dewizowego albo wbrew jego warunkom
zbywa w kraju trzecim, zarówno bezpoÊred-
nio, jak i za poÊrednictwem innych podmio-
tów, papiery wartoÊciowe d∏u˝ne o terminie
wykupu krótszym ni˝ rok albo wierzytelnoÊci
lub inne prawa, których wykonywanie nast´-
puje poprzez dokonywanie rozliczeƒ pieni´˝-
nych,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

11) uchyla si´ art. 105—106b;

12) art. 106f otrzymuje brzmienie:

„Art. 106f. Kto wbrew obowiàzkowi nie zg∏asza or-
ganom celnym lub organom Stra˝y
Granicznej przywozu do kraju albo wy-
wozu za granic´ wartoÊci dewizowych
lub krajowych Êrodków p∏atniczych al-
bo w zg∏oszeniu tym podaje niepraw-
d´,

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.”;

13) uchyla si´ art. 106g;

14) art. 106h otrzymuje brzmienie:

„Art. 106h. Kto wbrew obowiàzkowi nie przedsta-
wia organom celnym lub organom
Stra˝y Granicznej, na ich ˝àdanie,
przywo˝onych do kraju lub wywo˝o-
nych za granic´ wartoÊci dewizowych
lub krajowych Êrodków p∏atniczych,

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.”;

15) uchyla si´ art. 106i;

16) w art. 106j § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto wbrew obowiàzkowi dokonuje przekazu
pieni´˝nego za granic´ lub rozliczenia w kra-
ju, zwiàzanego z obrotem dewizowym, bez
poÊrednictwa uprawnionego banku,

podlega karze grzywny do 480 stawek
dziennych.”;

17) art. 106k otrzymuje brzmienie:

„Art. 106k. Kto wbrew obowiàzkowi nie przecho-
wuje dokumentów zwiàzanych z doko-
nanym obrotem dewizowym lub wyko-
nywanà dzia∏alnoÊcià kantorowà,

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.”;

18) w art. 106l § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto wbrew obowiàzkowi nie zg∏asza Narodo-
wemu Bankowi Polskiemu danych o dokona-
nym obrocie dewizowym lub wykonywanej
dzia∏alnoÊci kantorowej, w zakresie niezb´d-
nym do sporzàdzania bilansu p∏atniczego
oraz mi´dzynarodowej pozycji inwestycyj-
nej, lub zg∏asza dane niezgodne ze stanem
faktycznym,

podlega karze grzywny do 120 stawek
dziennych.”;

19) w art. 133 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) urzàd celny — w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe okreÊlone
w art. 63—75, art. 85—96 § 1 i art. 106h oraz
w sprawach ujawnionych w zakresie swojego
dzia∏ania przez urz´dy celne z art. 106e, 106f
i 106k, a tak˝e w sprawach w zakresie swojego
dzia∏ania z art. 54, 56, art. 57 § 1, art. 76, 80, 83,
art. 84 § 1, art. 107, 107a oraz art. 109—111
§ 1,”;

20) w art. 134 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Stra˝ Graniczna — w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe okreÊlone
w art. 63—71, art. 85—96 § 1, art. 106e i 106f
oraz art. 106h, ujawnione w zakresie swego
dzia∏ania przez Stra˝ Granicznà,”.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wy-
dane na podstawie art. 7, art. 21 oraz art. 30 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc do
czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 7, art. 21 oraz art. 30 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´-
cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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