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Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i Nr 201, poz. 1540) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Kontroli wykonywanej przez w∏aÊciwy organ
S∏u˝by Celnej podlegajà przesy∏ki w rozumieniu art. 3
pkt 16 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocz-
towe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323).

§ 2. Kontrola przesy∏ek wprowadzanych na obszar
celny Wspólnoty Europejskiej i wyprowadzanych z te-
go obszaru, polega na:

1) podj´ciu czynnoÊci okreÊlonych w przepisach ty-
tu∏u VIII cz´Êci I rozporzàdzenia (EWG) nr 2454/93
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiajàcego przepisy
w celu wykonania rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2,
t. 6, str. 3, z póên. zm.) lub

2) przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 78
rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajàcego Wspólno-
towy 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, z póên.
zm.).

§ 3. W przypadku przesy∏ek, które sà przemiesz-
czane pomi´dzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
a pozosta∏à cz´Êcià obszaru celnego Wspólnoty Euro-
pejskiej, kontrola wykonywana przez w∏aÊciwy organ
S∏u˝by Celnej polega na:

1) kontroli dokumentów towarzyszàcych przesy∏ce;

2) ustaleniu, czy towary znajdujàce si´ w przesy∏ce
nie sà towarami, o których mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne
(Dz. U. Nr 68, poz. 622, z póên. zm.2));

3) rewizji przesy∏ki;

4) pobraniu próbek towarów lub wyrobów akcyzo-
wych znajdujàcych si´ w przesy∏ce.

§ 4. W przypadku przesy∏ek zawierajàcych towary
lub wyroby akcyzowe przemieszczanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej kontrola wykonywana
przez w∏aÊciwy organ S∏u˝by Celnej polega na:

1) kontroli dokumentów towarzyszàcych przesy∏ce;

2) ustaleniu, czy nie zosta∏y naruszone przepisy ma-
jàce zastosowanie do wyrobów akcyzowych;

3) rewizji przesy∏ki;

4) pobraniu próbek towarów lub wyrobów akcyzo-
wych znajdujàcych si´ w przesy∏ce.

§ 5. 1. W∏aÊciwy organ S∏u˝by Celnej typuje prze-
sy∏ki do rewizji na podstawie analizy ryzyka lub wyni-
ków kontroli dokumentów oraz kontroli wykonywanej
z u˝yciem urzàdzeƒ technicznych lub psów s∏u˝bo-
wych.

2. W toku rewizji w∏aÊciwy organ S∏u˝by Celnej
ustala iloÊç i rodzaj znajdujàcych si´ w przesy∏ce to-
warów lub wyrobów akcyzowych oraz mo˝e ustaliç
ich wartoÊç.

3. Po przeprowadzeniu rewizji w∏aÊciwy organ
S∏u˝by Celnej na przesy∏kach otwartych do rewizji do-
konuje adnotacji o przeprowadzeniu rewizji, wskazu-
jàc podstaw´ prawnà jej przeprowadzenia oraz przy-
stawia piecz´ç okràg∏à „Polska-C∏o” zgodnie z wzo-
rem okreÊlonym w przepisach odr´bnych.

§ 6. Kontrol´ przesy∏ek w∏aÊciwy organ S∏u˝by
Celnej wykonuje w obecnoÊci pracownika operatora
w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 12 czerwca
2003 r. — Prawo pocztowe.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesy∏ek w obrocie pocztowym

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320
i Nr 215, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.




