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USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – PRAWO CELNE (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) 

 

Art. 92. 
1. Organ celny pobiera opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów, w 

przypadku gdy: 
1) badanie lub analiza zostaną przeprowadzone na żądanie osoby; 
2) rozpatrzenie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji 

o pochodzeniu towaru wymaga przeprowadzenia badania lub analizy; 
[3) osoba będąca do tego zobowiązaną nie podała danych dotyczących rodzaju, wartości, 

właściwości towaru lub innych informacji niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia i 
pomimo wezwania nie uzupełniła tych danych w wyznaczonym przez organ celny 
terminie; 

4) podane przez osobę dane dotyczące towarów były nieprawdziwe lub nieprawidłowe.] 
2. Osoba, na wezwanie organu celnego, obowiązana jest do uiszczenia zaliczki w określonej 

wysokości na pokrycie opłat za badania lub analizy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. W 
przypadku nieuiszczenia zaliczki w wyznaczonym terminie organ celny wydaje 
postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Kwota opłat powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytułu 
przeprowadzonych badań lub analiz. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 
rozporządzenia, ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez 
laboratoria celne. Określając stawki opłat, należy uwzględnić rodzaj przeprowadzanych 
badań lub analiz, stopień ich skomplikowania i pracochłonność. 

Art. 93. 
1. Organ celny pobiera opłaty, stanowiące dochody budżetu państwa, za: 

1)  przechowanie towarów w depozycie lub w magazynie czasowego składowania 
prowadzonym przez organ celny; 

2)  wykonywanie na wniosek osoby zainteresowanej czynności przewidzianych w 
przepisach prawa celnego w miejscu innym niż urząd celny lub poza czasem pracy 
urzędu celnego. 

<1a. W przypadku przechowywania w depozycie urzędu celnego towarów zajętych na 
podstawie art. 30 ust. 1 całkowita opłata za to przechowywanie nie może być 
mniejsza niż równowartość kwoty 10 euro i nie wyższa niż wartość celna towaru.> 
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[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
stawki opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając charakter czynności, za które opłaty 
te są pobierane.] 

<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
stawki opłat oraz sposób ich obliczania za: 

1) przechowywanie towarów w depozycie, w tym w  depozycie, o którym mowa w ust. 
1a, oraz w  magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny, 
uwzględniając wartość celną tych towarów albo wartość rynkową towaru 
identycznego lub podobnego; 

2) czynności przewidziane w przepisach prawa celnego, o których mowa w ust. 1 pkt 
2, uwzględniając ich charakter.> 


