
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.  

 

o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 213) 

 

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 

1893 oraz z 2016 r. poz. 65) 

 

Art. 1. 

 [Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego:] 

<Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa unijnego:> 

[1)   zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej 

"Wspólnotą", i wywozu towarów z tego obszaru,] 

<1) zasady przywozu towarów na obszar celny Unii Europejskiej, zwanej dalej „Unią”, i 

wywozu towarów z tego obszaru,> 

2)   zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną, 

[3)   sposób przekazywania informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu 

towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty] 

<3) sposób przekazywania informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu 

towarowego z państwami członkowskimi Unii> 

- oraz związane z tym prawa i obowiązki osób, a także uprawnienia i obowiązki organów 

celnych. 

[Art. 2. 

Wprowadzenie towaru na obszar celny Wspólnoty lub jego wyprowadzenie z tego obszaru 

powoduje z mocy prawa powstanie obowiązków i uprawnień przewidzianych w przepisach 

prawa celnego, jeżeli przepisy prawa, w tym umowy międzynarodowe, nie stanowią inaczej.] 

 

<Art. 2. 

Wprowadzenie towaru na obszar celny Unii lub jego wyprowadzenie z tego obszaru 

powoduje z mocy prawa powstanie obowiązków i uprawnień przewidzianych w 

przepisach prawa celnego, jeżeli przepisy prawa, w tym ratyfikowane umowy 

międzynarodowe, nie stanowią inaczej.> 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

[2)   terytorium państwa trzeciego - terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty; 

3)   Wspólnotowy Kodeks Celny - rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 

października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 

19.10.1992), ostatnio zmienione aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki 
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Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki 

Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 

Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę 

Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003); 

4)   Rozporządzenie Wykonawcze - rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 

1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), 

ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1335/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. 

zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu 

wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 

Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 187 z 26.07.2003);] 

<2) terytorium państwa trzeciego – terytorium państwa nienależącego do Unii; 

3) unijny kodeks celny – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. 

UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.); 

4) rozporządzenie wykonawcze – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 

z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z 

późn. zm.);> 

<4a) rozporządzenie delegowane – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 

2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad 

dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 

29.12.2015, str. 1, z późn. zm.);> 

5)   Rozporządzenie ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych - rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system 

zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23). 

 

Art. 5. 

[1. Przepis art. 37 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego stosuje się odpowiednio do 

przemieszczania towarów pomiędzy terytorium kraju a pozostałą częścią obszaru celnego 

Wspólnoty, którymi obrót podlega na mocy przepisów krajowych, przepisów 

wspólnotowych lub umów międzynarodowych zakazom lub ograniczeniom, a także do 

przemieszczania towarów, których nabycie wewnątrzwspólnotowe lub dostawa 

wewnątrzwspólnotowa podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.] 

<1. Przepisy art. 134 ust. 1 oraz art. 267 ust. 1 unijnego kodeksu celnego stosuje się 

odpowiednio do przemieszczania towarów pomiędzy terytorium kraju a pozostałą 

częścią obszaru celnego Unii, którymi obrót podlega na mocy przepisów krajowych, 

przepisów unijnych lub umów międzynarodowych zakazom lub ograniczeniom, a 

także do przemieszczania towarów, których nabycie wewnątrzwspólnotowe lub 

dostawa wewnątrzwspólnotowa podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.> 
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2. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów 

mających zastosowanie do towarów, o których mowa w ust. 1, organ celny, w sprawach 

nienależących do jego właściwości, niezwłocznie zawiadamia właściwe organy nadzoru i 

kontroli, które podejmują stosowne działania. Jeżeli jest to uzasadnione, organ celny może 

również w takim przypadku zatrzymać towar i niezwłocznie przekazać go tym organom. 

 

[Art. 6. 

Czynności w ramach dozoru celnego (kontrola celna) oraz zakres tych czynności określa 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.). 

 

Art. 7. 

Do obliczania terminów określonych w przepisach wspólnotowego prawa celnego stosuje się 

rozporządzenie nr 1182/71/EWG/EURATOM z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady 

mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz. Urz. WE L 124 z 08.06.1971). 

 

Art. 8. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych, mając na uwadze jednolite wykonywanie 

przepisów prawa celnego oraz ułatwienie w dokonywaniu formalności przed organami 

celnymi. Rozporządzenie może zawierać instrukcje wypełniania tych formularzy.] 

 

<Art. 8a. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wnioski, do których stosuje się alternatywne wymogi dla danych w stosunku do 

wymogów określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego, oraz 

alternatywne wymogi dla danych zamieszczanych w tych wnioskach; 

2) wnioski, do których stosuje się wymogi dla danych określone w załączniku 12 do 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 

w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów 

unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy 

teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 

2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1), zamiast wymogów dla danych 

określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego; 

3) wnioski inne niż określone w pkt 1 i 2, dla których w unijnym prawie celnym nie 

określono szczegółowych wymogów dla danych zawartych w tych wnioskach, a także 

takie wymogi; 

4) wymogi dla danych zamieszczanych w deklaracji do czasowego składowania, 

powiadomieniu o przybyciu oraz powiadomieniu o powrotnym wywozie; 

5) dokumenty załączane do wniosków, deklaracji i powiadomień, o których mowa 

w pkt 1–4. 
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2. Przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę 

standaryzację i ułatwienie formalności celnych.> 

 

[Art. 9. 

Termin przechowywania dokumentów, o którym mowa w art. 16 Wspólnotowego Kodeksu 

Celnego, wynosi 5 lat. 

Art. 10. 

1. Na pisemny wniosek eksportera lub nadawcy towaru świadectwa pochodzenia towarów 

wywożonych z terytorium kraju są wystawiane przez organy celne, chyba że umowy 

międzynarodowe stanowią inaczej. 

2. Uniwersalne świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 48 Rozporządzenia 

Wykonawczego, towarów wywożonych z terytorium kraju mogą być wystawiane również 

przez inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych ustaw.] 

 

<Art. 9. 

Termin przechowywania dokumentów i informacji, o którym mowa w art. 51 ust. 1 

unijnego kodeksu celnego, wynosi 5 lat. 

Art. 10. 

1. Na wniosek eksportera lub nadawcy towaru świadectwa pochodzenia towarów 

wywożonych z terytorium kraju są wystawiane przez organy celne, chyba że 

ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej. 

2. Świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów, o którym mowa 

w tytule II w rozdziale 2 w sekcji 1 unijnego kodeksu celnego, dotyczące towarów 

wywożonych z terytorium kraju mogą być wystawiane również przez inne podmioty 

upoważnione na podstawie odrębnych ustaw. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wystawienie świadectwa 

potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru, oraz to świadectwo, 

2) wzór świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru i wniosku 

o jego wystawienie, 

3) sposób i tryb wystawiania przez organy celne świadectwa potwierdzającego 

niepreferencyjne pochodzenie towaru 

– mając na uwadze zapewnienie kompletności informacji niezbędnych do 

udokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towaru oraz ułatwienie 

formalności celnych.> 

<Art. 10a. 

1. Wymiana informacji z organami celnymi drogą elektroniczną, w szczególności 

deklaracji lub zgłoszeń, jest dokonywana przez Platformę Usług Elektronicznych 

Służby Celnej, zwaną dalej „PUESC”. 

2. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej rejestracji na 

PUESC oraz przedstawienia organowi celnemu dokumentu potwierdzającego zakres 

uprawnień do korzystania z usług oferowanych na PUESC. 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej może następować 

przez PUESC. 

Art. 10b. 

1. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. 

poz. 1893), podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 

pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) 

lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu 

niekwalifikowanego Służby Celnej albo zapewnia się w inny sposób możliwość 

potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci 

elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) 

minister właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie 

określonych dokumentów w taki sposób. 

2. Decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ celny w postaci elektronicznej 

podpisuje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

certyfikatu niekwalifikowanego Służby Celnej.> 

 

[Art. 11. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, kurs 

wymiany, o którym mowa w rozdziale 6 tytułu 5 Rozporządzenia Wykonawczego, stosowany w 

celu ustalenia wartości celnej, mając na uwadze postanowienia wspólnotowego prawa 

celnego oraz zapewnienie powszechnej dostępności informacji w tym zakresie.] 

 

<Art. 11. 

W celu ustalenia wartości celnej stosuje się bieżące kursy średnie walut obcych 

ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.> 

 

[Art. 12. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może ogłosić w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, wyjaśnienia do Taryfy 

celnej, obejmujące w szczególności noty wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu 

Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) oraz opinie klasyfikacyjne i decyzje Komitetu 

Systemu Zharmonizowanego. 

Art. 13. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

procedury przyjmowania i przekazywania wniosków o zaliczenie towarów na poczet 
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kontyngentu taryfowego, tryb przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i 

sprawowania kontroli importu specyficznych towarów objętych procedurą nadzoru importu, 

mając na uwadze sprawną realizację przepisów prawa celnego oraz uproszczenie w 

dokonywaniu formalności przed organami celnymi.] 

 

<Art. 13a. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, dla procedur specjalnych, o których mowa w art. 210 lit. b–d unijnego 

kodeksu celnego, w przypadku przeniesienia na terytorium kraju praw i obowiązków 

osoby korzystającej z procedury, szczegółowe warunki lub tryb takiego przeniesienia, a 

także wzór dokumentu stosowanego przy takim przeniesieniu, mając na uwadze 

zapewnienie skutecznego dozoru celnego.> 

 

 

Rozdział 2 

[Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty i nadawanie im przeznaczenia celnego] 

<Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii i regulowanie sytuacji towarów> 

 

[Art. 14. 

Towary mogą być wprowadzane na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzane z tego obszaru 

przez przejścia graniczne otwarte dla danego ruchu, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej.] 

<Art. 14. 

Towary mogą być wprowadzane na obszar celny Unii lub wyprowadzane z tego obszaru 

przez przejścia graniczne otwarte dla danego ruchu, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej.> 

Art. 15. 

[1. Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty i ich wyprowadzanie z tego obszaru 

jest dozwolone wyłącznie drogą celną określoną przez organ celny i zgodnie z jego 

instrukcjami, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.] 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć drogi celne, określić 

sposób poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach, zabezpieczający przed 

usunięciem towarów spod dozoru celnego, oraz ustalić przypadki i warunki, które 

powinny zostać spełnione, aby przewóz towarów oraz ich wprowadzenie i wyprowadzenie 

mogło odbywać się poza drogami celnymi, uwzględniając przepisy dotyczące ruchu 

turystycznego, ruchu przygranicznego, obrotu pocztowego lub ruchu o mało istotnym 

znaczeniu ekonomicznym.] 

<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć trasy 

przewozu do właściwego miejsca, o których mowa w art. 135 ust. 1 unijnego kodeksu 
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celnego, trasy wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii, o których mowa w 

art. 267 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, a także określić: 

1) sposób poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach; 

2) przypadki i warunki, które powinny zostać spełnione, aby przewóz towarów oraz 

ich wprowadzenie i wyprowadzenie mogły odbywać się poza wyznaczonymi 

trasami.> 

 <3. Przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, bierze się pod uwagę 

przepisy dotyczące ruchu turystycznego, ruchu przygranicznego, obrotu pocztowego 

lub ruchu o mało istotnym znaczeniu ekonomicznym, a także potrzebę 

zabezpieczenia towarów przed ich usunięciem spod dozoru celnego.> 

 

[Art. 16. 

Warunki i tryb tworzenia oraz prowadzenia magazynów czasowego składowania, o których 

mowa w art. 185 Rozporządzenia Wykonawczego, określi minister właściwy do spraw 

finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze zapewnienie właściwego 

dozoru celnego i kontroli celnej towarów w nich składowanych.] 

 

<Art. 17a. 

1. Organ celny może udzielić osobie mającej siedzibę na terytorium kraju i posiadającej 

możliwość wykonywania regularnych przewozów międzynarodowych pozwolenia na 

korzystanie z procedury TIR. 

2. Organ celny może udzielić pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów 

procedurą TIR, które polega na umożliwieniu upoważnionemu nadawcy 

w procedurze TIR samodzielnego otwierania procedury tranzytu TIR bez 

przedstawiania towaru i karnetu TIR organowi celnemu w urzędzie celnym wyjścia. 

Pozwolenie określa szczegółowy sposób korzystania z tego uproszczenia. 

3. Uproszczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli procedura tranzytu TIR 

została otwarta poza terytorium kraju. Uproszczenie ma zastosowanie wyłącznie 

w sytuacji, gdy dotyczy objęcia karnetem TIR w pierwszym urzędzie celnym wyjścia 

na terytorium kraju. 

4. Do udzielenia pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio warunki 

określone w art. 191 rozporządzenia delegowanego. Do oceny spełnienia kryteriów, o 

których mowa w art. 39 lit. a, b i d unijnego kodeksu celnego, stosuje się przepisy art. 

24, art. 25 i art. 27 rozporządzenia wykonawczego. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

dane wymagane we wnioskach o udzielenie pozwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, 

oraz dokumenty załączane do tych wniosków, a także szczegółowy sposób 

korzystania z uproszczenia, o którym mowa w ust. 2, mając na uwadze ułatwienie 

formalności celnych oraz zapewnienie skutecznego dozoru celnego.> 
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[Art. 18. 

1. W uzasadnionych przypadkach i na warunkach określonych przez organ celny czynności 

przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w miejscach 

wyznaczonych lub uznanych przez organ celny. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymogi, jakie ma spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny; 

2)   warunki i tryb postępowania przy wyznaczaniu lub uznawaniu oraz znoszeniu przez organ 

celny tych miejsc; 

3)   okres, na jaki mogą zostać przez organ celny uznane lub wyznaczone te miejsca; 

4)   przypadki, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być 

dokonywane w tych miejscach; 

5)   rodzaj towarów, którym może zostać nadane przeznaczenie celne w tych miejscach. 

Rozporządzenie powinno uwzględniać właściwość urzędów celnych do dokonywania 

czynności określonych przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub 

procedur celnych, a w zakresie wymogów, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub 

uznane - konieczność skutecznego sprawowania dozoru celnego.] 

 

Art. 19. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, w tym dokonywane z 

wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dokumenty, które mogą być 

wykorzystywane w charakterze zgłoszenia celnego, oraz dokumenty dołączane do 

zgłoszenia celnego. W rozporządzeniu należy w szczególności określić rodzaje i wzory 

dokumentów, które mogą być wykorzystywane w charakterze zgłoszenia celnego, sposób 

dokonywania zgłoszeń celnych dokonywanych z wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego oraz wymogi dotyczące dokumentów dołączanych do zgłoszenia 

celnego. Rozporządzenie powinno uwzględniać różne formy dokonywania zgłoszenia 

celnego. 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przedstawiania towarów i dokonywania 

zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym. Rozporządzenie powinno uwzględniać specyfikę 

obrotu pocztowego oraz przepisy wspólnotowego prawa celnego w tym zakresie. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i 

wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu 

do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu 

jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, mając na uwadze prawidłową 

realizację obrotu towarowego oraz uproszczenie formalności celnych przed organami 

celnymi.] 
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<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, dokumenty, na podstawie których odbywa się przewóz przesyłek 

pocztowych wprowadzanych na obszar celny Unii i wyprowadzanych poza ten 

obszar, oraz tryb przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie 

pocztowym realizowanym przez operatora wyznaczonego, mając na uwadze 

specyfikę obrotu pocztowego, ułatwienie formalności celnych i zapewnienie 

skutecznego dozoru celnego. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wprowadzania na obszar celny Unii i 

wyprowadzania poza ten obszar, a także obejmowania procedurą celną i powrotnym 

wywozem okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia 

i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez tego 

ministra, mając na uwadze prawidłową realizację obrotu towarowego oraz 

ułatwienie formalności celnych.> 

[Art. 20. 

Zgłoszenie celne dotyczące towaru niemającego charakteru handlowego wprowadzanego na 

obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanego z tego obszaru, dokonywane przez 

podróżnych, powinno być złożone najpóźniej w chwili przystąpienia organu celnego do 

kontroli celnej. 

Art. 21. 

Organ celny odmawia, w formie pisemnej lub elektronicznej, przyjęcia zgłoszenia celnego, 

wskazując przyczyny odmowy, jeżeli: 

1)   zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym, o których mowa w art. 62 

Wspólnotowego Kodeksu Celnego; 

2)   nie są spełnione warunki do objęcia towaru wnioskowaną procedurą celną lub nadania 

przeznaczenia celnego; 

3)   objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną lub nadanie przeznaczenia celnego nie 

może nastąpić z powodu obowiązujących zakazów lub ograniczeń.] 

 

<Art. 20. 

Zgłoszenie celne lub zgłoszenie do powrotnego wywozu dotyczące towaru niemającego 

charakteru handlowego wprowadzanego na obszar celny Unii lub wyprowadzanego z 

tego obszaru, dokonywane przez podróżnych, powinno być złożone najpóźniej w 

chwili przystąpienia organu celnego do kontroli celnej. 

 

Art. 21. 

1. Organ celny odmawia, w postaci papierowej lub elektronicznej, przyjęcia zgłoszenia 

celnego, wskazując przyczyny odmowy, jeżeli: 
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1) zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym przewidzianym w przepisach prawa 

celnego, określającym formy dokonania takiego zgłoszenia, wymagane dane oraz 

dołączane do niego dokumenty; 

2) nie są spełnione warunki do objęcia towaru wnioskowaną procedurą celną; 

3) objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną nie może nastąpić z powodu 

obowiązujących zakazów lub ograniczeń. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zgłoszenia do powrotnego wywozu.> 

 

[Art. 21a. 

1. W przypadku unieważnienia zgłoszenia celnego na wniosek zgłaszającego, organ celny 

wskazuje przyczyny unieważnienia, w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2. W przypadkach innych niż określony w ust. 1, organ celny rozstrzyga w sprawie 

unieważnienia zgłoszenia celnego w drodze decyzji. 

 

Art. 22. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury 

uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz rodzaje towarów, które 

nie mogą być obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej. 

Rozporządzenie powinno uwzględniać rodzaje procedur celnych, w których stosuje się 

procedurę uproszczoną, oraz ryzyko związane z obrotem określonymi kategoriami 

towarów.] 

Art. 23. 

1. Zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub 

wywozowych. 

[2. W przypadku, o którym mowa w art. 248 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, organ 

celny wzywa do złożenia zabezpieczenia, wydając w tej sprawie postanowienie. 

3. Jeżeli przed zwolnieniem towaru organ celny stwierdzi, że zgłaszający w zgłoszeniu celnym 

podał nieprawidłowe dane, mające lub mogące mieć wpływ na wysokość kwoty 

wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę celną, wydaje decyzję, w której 

określa kwotę wynikającą z długu celnego lub rozstrzyga o nadaniu towarowi właściwego 

przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu 

postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia 

celnego. 

5. Po zwolnieniu towaru organ celny może, z urzędu lub na wniosek, wydać postanowienie w 

sprawie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym, innych niż określone w ust. 3. Na 

postanowienie w sprawie zmiany danych służy zażalenie.] 
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Art. 24. 

1. Towary zwolnione przez organ celny powinny zostać podjęte w terminie 30 dni od dnia ich 

zwolnienia. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony na 

wniosek osoby zainteresowanej. [Na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu służy 

zażalenie.] 

[Art. 25. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

przypadki, w których organ celny pobiera zabezpieczenie: 

1)   w związku z prowadzeniem składu celnego; 

2)   w związku z korzystaniem z zawieszającej procedury celnej, w celu zapewnienia pokrycia 

kwoty wynikającej z długu celnego mogącego powstać w stosunku do towarów objętych tą 

procedurą; 

3)   w związku z dopuszczeniem do obrotu towarów, które podlegają dozorowi celnemu ze 

względu na przeznaczenie; 

4)   w innych przypadkach, gdy przepisy prawa celnego przewidują możliwość pobrania 

zabezpieczenia. 

Rozporządzenie powinno uwzględniać, w szczególności, różnice pomiędzy poszczególnymi 

typami składów celnych, rodzaje towarów obejmowanych procedurami celnymi, z 

uwzględnieniem towarów, którymi obrót związany jest z podwyższonym ryzykiem.] 

 

Art. 26. 

1. [Wolne obszary celne lub składy wolnocłowe mogą być tworzone na wniosek w celu:] 

<Wolne obszary celne mogą być tworzone na wniosek w celu:> 

1)   ułatwienia międzynarodowego ruchu tranzytowego towarów, w szczególności w 

portach morskich, lotniczych, rzecznych lub miejscach przyległych do przejść 

granicznych; 

2)   rozwoju eksportu i tworzenia nowych miejsc pracy. 

[2. Wolne obszary celne lub składy wolnocłowe mogą być tworzone w miejscach 

niezamieszkanych, których położenie umożliwi sprawowanie skutecznego dozoru celnego 

towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego lub składu 

wolnocłowego. 

3. Zarządzającym wolnym obszarem celnym lub składem wolnocłowym może być jedynie 

osoba mająca siedzibę we Wspólnocie posiadająca, z wyjątkiem wolnych obszarów 

celnych o typie kontroli II w rozumieniu art. 799 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego, 

prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na której ma być 

ustanowiony wolny obszar celny lub skład wolnocłowy.] 

<2. Wolne obszary celne tworzy się w miejscach niezamieszkanych, umożliwiających 

sprawowanie skutecznego dozoru celnego towarów wprowadzanych do wolnego 

obszaru celnego i z niego wyprowadzanych. 

3. Zarządzającym wolnym obszarem celnym może być osoba, która spełnia następujące 

warunki: 
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1) ma siedzibę na obszarze celnym Unii; 

2) przysługuje jej prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na 

której ma być utworzony wolny obszar celny; 

3) zapewnia prawidłową realizację operacji dokonywanych w wolnym obszarze 

celnym; 

4) wykaże, że utworzenie wolnego obszaru celnego jest uzasadnione gospodarczo.> 

<3a. Wolny obszar celny może zostać utworzony, jeżeli organy celne mogą sprawować 

dozór celny bez konieczności stosowania środków administracyjnych 

niewspółmiernych do istniejącej potrzeby gospodarczej. 

3b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji, odmawia 

utworzenia wolnego obszaru celnego w przypadku niespełnienia przesłanek jego 

utworzenia.> 

4. Wstęp do wolnego obszaru celnego oraz przemieszczanie się w nim odbywa się według 

zasad i na warunkach ustalonych z organem celnym. 

[5. Wolny obszar celny lub skład wolnocłowy może być zniesiony z urzędu lub na wniosek 

zarządzającego.] 

<5. Wolny obszar celny znosi się z urzędu lub na wniosek zarządzającego.> 

6. [Zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego może nastąpić z urzędu, w 

przypadku gdy:] 

<Wolny obszar celny znosi się z urzędu, w przypadku gdy:> 

1)   wymagają tego zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   zarządzający rażąco naruszył przepisy podatkowe lub celne; 

[3)   nie została podjęta działalność gospodarcza:] 

<3) w wolnym obszarze celnym nie została podjęta działalność gospodarcza w 

terminie 24 miesięcy od dnia jego utworzenia.> 

a)  w wolnym obszarze celnym - w terminie 24 miesięcy od dnia jego ustanowienia, 

b)  w składzie wolnocłowym - w terminie 12 miesięcy od dnia jego ustanowienia. 

[7. 
(2)

 We wniosku o ustanowienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego należy 

podać numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Nie jest 

wymagane potwierdzanie tych danych dokumentami.] 

 

[Art. 27. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub 

składu wolnocłowego, dokumenty, które należy do niego dołączyć, oraz tryb rozpatrzenia 

wniosku, uwzględniając zakres informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, ustanawia i znosi wolne obszary celne i 

składy wolnocłowe, określa ich obszar i wyznacza osobę zarządzającego, mając na 

uwadze spełnienie wymogów, o których mowa w art. 26.] 
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<Art. 27. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru 

celnego oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć, uwzględniając zakres 

informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wolne 

obszary celne, określa ich obszar i wyznacza osobę zarządzającego, mając na uwadze 

spełnienie wymogów, o których mowa w art. 26 ust. 1–3a.> 

 

[Art. 28. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, ogólne 

warunki i wzory ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie 

wolnocłowym, mając na uwadze zapewnienie w szczególności przejrzystości rozchodów i 

przemieszczeń towarów oraz ewidencji maszyn, urządzeń i wyposażenia.] 

Art. 28a. 

[1. Osoby, o których mowa w art. 799 lit. c Rozporządzenia Wykonawczego, składają do 

dyrektora izby celnej właściwego ze względu na położenie wolnego obszaru celnego lub 

składu wolnocłowego pisemne powiadomienie o rozpoczęciu działalności w wolnym 

obszarze celnym lub składach wolnocłowych.] 

<1. Osoba zamierzająca prowadzić działalność przemysłową, handlową lub usługową w 

wolnym obszarze celnym składa powiadomienie, o którym mowa w art. 244 ust. 2 

unijnego kodeksu celnego, do organu celnego właściwego ze względu na położenie 

wolnego obszaru celnego.> 

2. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności: 

1)   określenie osoby, która zamierza prowadzić działalność w wolnym obszarze celnym; 

2)   numer identyfikacyjny EORI. 

3. Do powiadomienia należy dołączyć kopię zezwolenia lub koncesji, w przypadku 

działalności, której prowadzenie wymaga zezwolenia lub koncesji. 

[4. Zmiana danych, o których mowa w powiadomieniu lub załączonych dokumentach wymaga 

pisemnego zgłoszenia do organu celnego właściwego ze względu na złożenie 

powiadomienia, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.] 

<4. Zmiana danych, o których mowa w powiadomieniu lub załączonych dokumentach, 

wymaga zgłoszenia do organu celnego właściwego ze względu na miejsce złożenia 

powiadomienia, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.> 

 

[Art. 29. 

1. Organ celny może wyrazić zgodę na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa bez 

innych obciążeń niż należności przywozowe. Organ celny może odstąpić od tego warunku, 

jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że przyjęcie zrzeczonego towaru nie narazi Skarbu 

Państwa na straty. 
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2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru 

na rzecz Skarbu Państwa. Rozporządzenie powinno uwzględniać, w szczególności, 

możliwość sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej oraz powierzenia zniszczenia 

towaru wyspecjalizowanym jednostkom powołanym do niszczenia określonego rodzaju 

towarów.] 

Art. 30. 

[1. Jeżeli zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego organ celny jest 

obowiązany podjąć działania zmierzające do uregulowania sytuacji towaru, może 

dokonać jego zajęcia.] 

<1. W celu podjęcia środków, o których mowa w art. 198 unijnego kodeksu celnego, 

organ celny może dokonać zajęcia towaru.> 

2. Zajęcie towaru może być dokonane bez względu na prawa osób trzecich i z 

pierwszeństwem przed wszystkimi obciążeniami i przywilejami. 

[3. Zajęcie towaru następuje w drodze postanowienia, które może być w każdym czasie 

uchylone lub zmienione.] 

<3. Zajęcie towaru następuje w drodze decyzji.> 

[4. Na postanowienie w sprawie zajęcia towaru przysługuje zażalenie.] 

5. W sprawach o zajęcie towaru, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące zajęcia ruchomości. 

 

Art. 31. 

1. Jeżeli umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne zakazują posiadania towarów, ich 

rozpowszechniania lub obrotu nimi albo uzależniają ich posiadanie, rozpowszechnianie 

lub obrót nimi od spełnienia określonych wymogów, a wymogi te nie zostały spełnione, 

organ celny w celu uregulowania sytuacji towaru może: 

[1)   cofnąć towar poza obszar celny Wspólnoty lub nie zezwolić na opuszczenie tego 

obszaru,] 

<1) cofnąć towar poza obszar celny Unii lub nie zezwolić na opuszczenie tego 

obszaru,> 

2)   zająć towar i wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa 

- chyba że umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne przewidują inny sposób 

postępowania[.] <,> 

<3) wyrazić zgodę na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z art. 

199 unijnego kodeksu celnego> 

2. O przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa orzeka, na wniosek organu celnego, sąd, 

stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Niemożność ustalenia osoby, na 

której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego, nie stanowi przeszkody do 

wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie przepadku towaru i do orzeczenia tego przepadku. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się również, gdy umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne 

przewidują przepadek towaru. 
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[4. Wyroby tytoniowe oraz produkty lecznicze, których przepadek orzeczono, podlegają 

zniszczeniu. 

5. Napoje alkoholowe oraz kosmetyki, których przepadek orzeczono, podlegają zniszczeniu w 

całości albo w części, jeżeli sprzedaż tych towarów jest niemożliwa, znacznie utrudniona 

lub nieuzasadniona lub towary te nie odpowiadają warunkom dopuszczenia do obrotu 

określonym w przepisach odrębnych.] 

<4. Wyroby tytoniowe oraz produkty lecznicze, których przepadek orzeczono lub które 

były przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, podlegają zniszczeniu. 

5. Napoje alkoholowe oraz kosmetyki, których przepadek orzeczono lub które były 

przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, podlegają zniszczeniu w całości 

albo w części, jeżeli sprzedaż tych towarów jest niemożliwa, znacznie utrudniona lub 

nieuzasadniona lub towary te nie odpowiadają warunkom dopuszczenia do obrotu 

określonym w przepisach odrębnych.> 

[6. Koszty zniszczenia towaru lub likwidacji w inny sposób oraz koszty związane z jego 

przechowywaniem ponoszą solidarnie osoba, na której ciążą obowiązki wynikające z 

przepisów prawa celnego, oraz każda inna osoba, w której posiadaniu znajdował się 

towar bezpośrednio przed jego zajęciem, jeżeli kwota tych kosztów przekracza 

równowartość kwoty 10 euro.] 

Art. 32. 

1. W celu uregulowania sytuacji towarów innych niż będące przedmiotem zakazów lub 

ograniczeń organ celny może zająć towar i wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz 

Skarbu Państwa, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej. 

2. (uchylony) 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 31 ust. 2. 

[4. Koszty zniszczenia towaru lub likwidacji w inny sposób oraz koszty związane z jego 

przechowywaniem ponoszą solidarnie osoba, na której ciążą obowiązki wynikające z 

przepisów prawa celnego, oraz każda inna osoba, w której posiadaniu znajdował się 

towar bezpośrednio przed jego zajęciem, jeżeli kwota tych kosztów przekracza 

równowartość kwoty 10 euro.] 

Art. 33. 

[1. Sprzedaż towaru, o której mowa w art. 867a ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego, 

następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, z uwzględnieniem przepisów ustawy.] 

<1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do sprzedaży towaru, o której 

mowa w art. 250 rozporządzenia wykonawczego, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.> 

2. Przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) dotyczące 

zobowiązanego stosuje się do osoby, na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów 

prawa celnego, lub każdej innej osoby, w której posiadaniu znajduje się towar. 

3. W przypadku gdy zobowiązany jest nieznany, w dokumentach stosowanych przy sprzedaży 

wskazuje się ten fakt. 
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4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

[6. Jeżeli sprzedaż towaru jest dokonywana pod warunkiem nadania określonego 

przeznaczenia celnego, obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego związane z tym 

przeznaczeniem powstają z chwilą wydania towarów nabywcy.] 

<6. Jeżeli sprzedaż towaru jest dokonywana pod warunkiem objęcia określoną 

procedurą celną albo powrotnym wywozem, obowiązki wynikające z przepisów 

prawa celnego powstają z chwilą wydania towaru nabywcy.> 

 

Art. 35. 

1. W depozycie urzędu celnego przechowuje się czasowo: 

[1)   towary niewspólnotowe przed uzyskaniem przez nie przeznaczenia celnego bądź 

towary wspólnotowe niedopuszczone do wywozu, jeżeli cofnięcie towarów 

odpowiednio poza obszar celny Wspólnoty lub na ten obszar albo ich złożenie w 

magazynie czasowego składowania jest niemożliwe lub utrudnione; 

2)   towary zajęte w celu uregulowania ich sytuacji;] 

<1) towary nieunijne przed objęciem procedurą celną lub uregulowaniem sytuacji 

towarów w inny sposób bądź towary unijne niedopuszczone do wywozu, jeżeli 

cofnięcie towarów odpowiednio poza obszar celny Unii lub na ten obszar albo ich 

złożenie w magazynie czasowego składowania jest niemożliwe lub utrudnione; 

2) towary zajęte w celu podjęcia środków, o których mowa w art. 198 unijnego 

kodeksu celnego;> 

3)   inne towary, w przypadkach przewidzianych w przepisach odrębnych. 

2. Towary przyjęte do przechowania w depozycie mogą być przekazane przez organ celny 

innej osobie do przechowania pod dozorem celnym. 

3. Przechowaniu w depozycie nie podlegają towary niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub 

środowiska naturalnego oraz łatwo psujące się. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki przyjmowania towarów do depozytu i wydawania towarów z depozytu, 

2)   przypadki, w których organ celny odmówi przyjęcia towarów do depozytu, 

3)   terminy przechowywania towarów w depozycie 

- mając na uwadze, w szczególności, rodzaj towarów oraz uproszczenie formalności w 

przyjmowaniu towarów do depozytu. 

<Art. 35a. 

Pozwolenia, o których mowa w art. 185 unijnego kodeksu celnego, są udzielane 

przedsiębiorcom dokonującym zgłoszeń celnych w swoim imieniu i na swoją rzecz. 

 

Art. 35b. 

Składający rozliczenie zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 

delegowanego, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

„Jestem świadomy, że w przypadku nieuiszczenia w terminie w całości lub w części 

należności pieniężnej wynikającej z rozliczenia zamknięcia, rozliczenie niniejsze stanowi 
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podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie, że 

rozliczenie zamknięcia stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.> 

 

Art. 37. 

 1. Zwolnione od należności przywozowych są paliwa, smary i inne materiały eksploatacyjne 

niezbędne do funkcjonowania środków transportu, innych niż wymienione w art. 107 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, 

przewożone w tych środkach transportu, wykorzystywane do ich napędu lub działania 

instalacji, w które są wyposażone. 

2. Towary, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystywane w innych środkach 

transportu niż ten, w którym zostały przywiezione, ani nie mogą zostać usunięte z tego 

środka transportu, chyba że jest to konieczne ze względu na jego naprawę, oraz nie mogą 

zostać odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia. 

[3. W przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 2, powstaje dług celny. 

Wysokość długu celnego określa się według stanu i wartości celnej towaru w dniu 

naruszenia warunku i według stawek celnych obowiązujących w tym dniu. Jeżeli nie 

można ustalić daty odstąpienia towaru, art. 214 Wspólnotowego Kodeksu Celnego stosuje 

się odpowiednio.] 

<3. W przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 2, powstaje dług celny. 

Wysokość długu celnego określa się według stanu i wartości celnej towaru w dniu 

naruszenia warunku i według stawek celnych obowiązujących w tym dniu. Jeżeli nie 

można ustalić daty naruszenia warunku, przepis art. 85 unijnego kodeksu celnego 

stosuje się odpowiednio.> 

[Art. 51. 

Kwotę należności wynikającą z długu celnego: 

1)   powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. 211 i art. 216 Wspólnotowego 

Kodeksu Celnego, 

2)   zaksięgowaną na podstawie art. 218 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, 

3)   niezaksięgowaną - w przypadkach, o których mowa w art. 220 ust. 2 lit. a i b 

Wspólnotowego Kodeksu Celnego 

- organ celny określa w drodze decyzji.] 

Art. 52. 

[1. Gwarantem, o którym mowa w art. 195 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jest osoba 

wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako 

zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, zwanego dalej "wykazem".] 

<1. Gwarantem zatwierdzonym przez organy celne, o którym mowa w art. 94 ust. 1 

unijnego kodeksu celnego, jest osoba wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych 

do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot 

wynikających z długów celnych, zwanego dalej „wykazem”.”> 

2. Do wykazu wpisuje się osobę, która: 

[1)   ma siedzibę we Wspólnocie;] 

<1) ma siedzibę na obszarze celnym Unii;> 
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2)   prowadzi na terytorium kraju działalność: 

a)  bankową albo 

b)  ubezpieczeniową; 

3)   posiada uprawnienie do udzielania gwarancji; 

4)   daje rękojmię prawidłowego wywiązywania się z zobowiązań wobec organów celnych. 

3. Wykaz prowadzi i dokonuje w nim odpowiednich wpisów minister właściwy do spraw 

finansów publicznych. 

4. [Wpis do wykazu gwarantów następuje na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, złożony 

do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu od Komisji 

Nadzoru Finansowego informacji:] 

 <Wpis do wykazu następuje na wniosek zainteresowanej osoby, złożony do ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu od Komisji Nadzoru 

Finansowego informacji:> 

1)   potwierdzającej spełnianie przez tę osobę: 

a)  warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 

b)  wymogów kapitałowych określonych przepisami prawa; 

2)   o toczących się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniach wobec tej osoby. 

5. 
(3)

 W przypadku instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), oraz 

zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność na podstawie przepisów rozdziału 8 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. poz. 1844), Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje informację, o której mowa w 

ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od właściwego organu nadzoru państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. 

6. Wykaz składa się z dwóch części, w których wpisuje się: 

1)   w części I - banki i instytucje kredytowe; 

2)   w części II - zakłady ubezpieczeń. 

7. Wpis do wykazu zawiera nazwę osoby oraz adres jej siedziby. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzje o wpisie do wykazu, 

odmowie dokonania wpisu oraz skreśleniu z wykazu. Decyzje są przekazywane do 

wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego. 

9. Komisja Nadzoru Finansowego jest zobowiązana niezwłocznie powiadamiać ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych o zmianach: 

1)   dotyczących informacji, o których mowa w ust. 4; 

2)   danych, o których mowa w ust. 7. 

10. Z wykazu skreśla się osobę, jeżeli: 

1)   nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2; 

2)   nie wywiązuje się z zobowiązań wobec organów celnych; 

3)   złożyła wniosek o skreślenie z wykazu; 

4)   uległa likwidacji. 
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[11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Finansów komunikat o dokonaniu wpisu do wykazu, a także o zmianie wpisu lub 

skreśleniu osoby z wykazu.] 

<11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia i aktualizuje do 

celów informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykaz, a 

także informację o gwarantach akredytowanych w Unii, o których mowa w art. 94 

ust. 1 unijnego kodeksu celnego.> 

 

[Art. 54. 

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

inne formy zabezpieczenia niż te, o których mowa w art. 193 Wspólnotowego Kodeksu 

Celnego, oraz przypadki i warunki korzystania z tych form zabezpieczenia, biorąc pod uwagę 

formy zabezpieczenia określone w art. 857 Rozporządzenia Wykonawczego oraz zapewnienie 

skuteczności realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa celnego. 

 

Art. 55. 

Organ celny nie księguje i nie pobiera kwoty należności przywozowych: 

1)   jeżeli suma kwot tych należności i należności podatkowych z tytułu importu towarów nie 

przekracza równowartości kwoty 10 euro; 

2)   jeżeli upłynął termin na powiadomienie dłużnika o kwocie należności. 

 

Art. 56. 

W przypadku, o którym mowa w art. 221 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, 

powiadomienie dłużnika o kwocie należności nie może nastąpić po upływie 5 lat, licząc od 

dnia powstania długu celnego. Art. 221 ust. 3 zdanie drugie Wspólnotowego Kodeksu 

Celnego stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 54. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia: 

1) określić formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 92 ust. 1 lit. c unijnego 

kodeksu celnego, oraz przypadki i warunki korzystania z tych form zabezpieczenia, 

2) zezwolić, aby zobowiązanie gwaranta było składane w formie innej niż określono w 

załącznikach 32-01, 32-02 i 32-03 do rozporządzenia wykonawczego, zgodnie z art. 

151 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego, a także określić tę formę 

– biorąc pod uwagę zapewnienie skuteczności poboru należności celnych. 

 

Art. 55. 

Organ celny odstępuje od powiadomienia o długu celnym w przypadku, o którym mowa 

w art. 88 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego. 
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Art. 56. 

W przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 2 unijnego kodeksu celnego, 

powiadomienie dłużnika o kwocie należności nie może nastąpić po upływie 5 lat, licząc 

od dnia powstania długu celnego.> 

 

Art. 57a. 

[1. Zlecenia płatnicze na rzecz organów celnych mogą być składane również w formie 

dokumentu elektronicznego, przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez bank lub 

innego dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916) uprawnionego do przyjmowania 

zleceń płatniczych, albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub z innym dostawcą usług 

płatniczych przyjmującym zlecenie.] 

<1. Zlecenia płatnicze na rzecz organów celnych mogą być składane również w postaci 

elektronicznej, przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez bank lub innego 

dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830 

i 1893) uprawnionego do przyjmowania zleceń płatniczych, albo w inny sposób 

uzgodniony z bankiem lub z innym dostawcą usług płatniczych przyjmującym 

zlecenie.> 

2. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać dane identyfikujące 

wpłacającego oraz wskazywać tytuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie 

tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia 

przelewu. 

3. Rozliczanie płatności na rzecz organów celnych następuje poprzez międzybankowy system 

rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub poprzez system 

elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego. 

 

[Art. 59. 

 1. Organ celny wydaje pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności osobom, które 

spełniają następujące warunki: 

1)   nie popełniły poważnego lub powtórnego naruszenia przepisów prawa celnego; 

2)   dają gwarancje należytego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa 

celnego. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb postępowania przy udzielaniu pozwoleń na odroczenie 

terminu płatności należności, 

2)   szczegółowe warunki i tryb postępowania przy stosowaniu odroczenia 

- biorąc pod uwagę zapewnienie jednolitości postępowania oraz ułatwienie w dokonywaniu 

formalności przed organami celnymi. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

przypadki, w których ze względu na rodzaj towaru nie udziela się pozwolenia na 

odroczenie terminu płatności należności. Wskazując przypadki, w których nie udziela się 
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pozwolenia, należy uwzględnić ryzyko związane z obrotem określonymi kategoriami 

towarów.] 

<Art. 59. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) termin, w którym może być złożony wniosek o wydanie pozwolenia na odroczenie 

terminu płatności należności celnych w przypadku, o którym mowa w art. 110 lit. a 

unijnego kodeksu celnego, 

2) termin, od którego możliwe jest korzystanie z odroczenia płatności należności 

celnych w przypadkach, o których mowa w art. 110 lit. b lub c unijnego kodeksu 

celnego, 

3) termin płatności należności celnych w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 

3 lub 4 unijnego kodeksu celnego 

– biorąc pod uwagę zapewnienie jednolitości postępowania organów celnych oraz 

ułatwienie formalności celnych.> 

[Art. 60. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje ułatwień płatniczych innych niż odroczenie płatności kwoty należności, warunki ich 

udzielania, wzór wniosku o udzielenie ułatwienia oraz dokumenty, które należy do niego 

dołączyć, uwzględniając wysokość odsetek, o których mowa w art. 229 lit. b Wspólnotowego 

Kodeksu Celnego.] 

Art. 61. 

1. Jeżeli nie zostało złożone zabezpieczenie albo gdyby kwota złożonego zabezpieczenia nie 

pokryła kwoty wynikającej z długu celnego, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 

613 i 699), chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej. 

2. Zabezpieczenia można dokonać również: 

1)   przed zaksięgowaniem kwoty należności; 

2)   w toku postępowania celnego lub kontroli celnej, przed wydaniem decyzji 

określającej kwotę należności wynikającą z długu celnego. 

3. Zabezpieczenie następuje w drodze decyzji. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ 

celny określa w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną kwotę należności w oparciu o dane 

dotyczące podstawy ustalenia wysokości tej kwoty. 

4. (uchylony) 

[5. W postępowaniu zabezpieczającym nie stosuje się przepisów art. 165 § 2 i art. 200 § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.] 

 

[Art. 63a. 

1. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji określającej kwotę należności wynikającą z 

długu celnego lub uchylenia tej decyzji i przekazania sprawy do rozpatrzenia właściwemu 

organowi celnemu, kwota należności uiszczonych na podstawie decyzji określającej tę 

kwotę staje się zabezpieczeniem kwoty wynikającej z długu celnego w dniu następującym 

po dniu doręczenia decyzji o stwierdzeniu nieważności lub uchyleniu przez organ celny 
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lub po dniu doręczenia organowi celnemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego 

stwierdzającego nieważność lub uchylającego tę decyzję, wraz ze stwierdzeniem jego 

prawomocności. 

2. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie wydana 

nowa decyzja w tej sprawie, to: 

1)   różnica pomiędzy zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, a kwotą wynikającą z nowej 

decyzji, jako nadwyżka zabezpieczenia, podlega zwolnieniu; 

2)   pozostała część zabezpieczenia jest zaliczana na poczet należności wynikających z nowej 

decyzji. 

3. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 2, zabezpieczenie 

kwoty wynikającej z długu celnego podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.] 

 

<Art. 63a. 

1. W przypadku uchylenia decyzji określającej kwotę należności wynikającą z długu 

celnego i przekazania sprawy do rozpatrzenia właściwemu organowi celnemu kwota 

należności uiszczona na podstawie decyzji określającej tę kwotę staje się 

zabezpieczeniem kwoty wynikającej z długu celnego w dniu następującym po dniu 

doręczenia decyzji o uchyleniu przez organ celny lub po dniu doręczenia organowi 

celnemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego stwierdzającego nieważność lub 

uchylającego tę decyzję, wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności. 

2. Jeżeli zostanie wydana nowa decyzja określająca kwotę należności w tej sprawie, to: 

1) różnica pomiędzy zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, a kwotą wynikającą z 

nowej decyzji jako nadwyżka zabezpieczenia podlega zwolnieniu; 

2) pozostała część zabezpieczenia jest zaliczana na poczet należności wynikających 

z nowej decyzji.> 

 

Art. 65. 

[1. Termin, o którym mowa w art. 222 ust. 1 lit. a Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wynosi 

10 dni.] 

<1. Termin, o którym mowa w art. 108 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, wynosi 10 dni.> 

2. Jeżeli kwota należności nie została uiszczona w terminie, organ celny pokrywa ją ze 

złożonego zabezpieczenia. 

[3. Od kwot należności nieuiszczonych w terminie pobiera się odsetki.] 

<3. Do ustalenia stawki odsetek kredytowych, o której mowa w art. 112 unijnego 

kodeksu celnego, oraz stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 114 unijnego 

kodeksu celnego, stosuje się stopę referencyjną ustalaną zgodnie z przepisami o 

Narodowym Banku Polskim.> 

[4. W przypadku powstania długu celnego na podstawie art. 202-205 oraz art. 210 i art. 211 

Wspólnotowego Kodeksu Celnego pobiera się odsetki liczone od dnia następującego po 

dniu jego powstania do dnia powiadomienia o kwocie należności wynikającej z tego 

długu. 
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5. Organ celny pobiera odsetki, w przypadku gdy kwota wynikająca z długu celnego została 

zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, podanych przez 

zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, chyba że dłużnik udowodni, że podanie 

nieprawidłowych lub niekompletnych danych było spowodowane okolicznościami 

niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. Odsetki pobierane są od 

niezaksięgowanej i niepobranej na podstawie zgłoszenia celnego kwoty należności 

wynikającej z długu celnego, od dnia następującego po dniu powstania długu celnego do 

dnia powiadomienia o tej kwocie. 

6. Odsetki, o których mowa w ust. 3-5, pobiera się w wysokości i według zasad określonych w 

odrębnych przepisach, dotyczących pobierania odsetek za zwłokę od należności 

podatkowych, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej. 

6a. 
(7)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odsetki pobiera się w wysokości 150% stawki 

odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa. 

6b. 
(8)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 5, odsetki pobiera się w wysokości: 

1)   50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, jeżeli zgłaszający: 

a)  złoży wniosek, o którym mowa w art. 78 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, nie 

później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz 

b)  uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niezaksięgowaną i niepobraną na 

podstawie zgłoszenia celnego kwotę należności wynikającą z długu celnego wraz z 

odsetkami; 

2)   150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, jeżeli w wyniku kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z 

urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty należności wynikającej z długu celnego w wysokości 

przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego 

wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), obowiązującego w dniu 

następującym po dniu upływu terminu płatności należności.] 

7. Kwot należności można dochodzić w terminie 5 lat, licząc od dnia, w którym zostały 

zaksięgowane. 

8. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje przerwany wskutek 

zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został zawiadomiony. Po 

przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po 

dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. 

9. Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu terminu 

przedawnienia. 

10. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje zawieszony z dniem: 

1)   wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, 

o którym dłużnik został zawiadomiony; 

2)   wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

11. Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu: 
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1)   prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o 

przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe; 

2)   doręczenia organowi celnemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. 

 

Art. 65a. 

1. W przypadku doręczania przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, zwanego dalej "operatorem", przesyłek 

zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności 

przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed 

wydaniem mu przesyłki. 

2. Pobrane należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek 

właściwej izby celnej w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy. 

3. Najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 

operator jest zobowiązany dostarczyć do urzędu celnego, w którym przesyłka została 

przedstawiona, dowód przekazania należności przywozowych wraz z wykazem 

zawierającym numery dokumentów celnych dotyczących przesyłki, datę wydania 

przesyłki odbiorcy oraz kwotę należności przywozowych. 

4. W przypadku niepobrania należności przywozowych od odbiorcy przesyłki, operator jest 

zobowiązany do uiszczenia tych należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki 

odbiorcy. 

[5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 4, operator jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości przewidzianej dla odsetek za zwłokę od 

zaległości podatkowych.] 

<5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 4, operator jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek, o których mowa w art. 114 unijnego kodeksu 

celnego.> 

[6. Odsetki, o których mowa w ust. 5, są naliczane od dnia następującego po dniu upływu 

terminu przekazania lub uiszczenia należności przywozowych do dnia ich przekazania lub 

uiszczenia. 

7. Odsetek, o których mowa w ust. 5, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 

trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora za traktowanie przesyłki listowej 

jako przesyłki poleconej.] 

8. Organ celny, w drodze decyzji, określa: 

1)   kwotę należności przywozowych wynikającą z dokumentów celnych towarzyszących 

przesyłce, nieprzekazanych lub nieuiszczonych przez operatora w terminie, o którym 

mowa w ust. 2 lub 4; 

2)   [równowartość kwoty uiszczonej przez Rzeczpospolitą Polską za nieterminowe 

przekazanie środka własnego do budżetu Wspólnoty spowodowane niedotrzymaniem przez 

operatora terminów:] 

 <równowartość kwoty uiszczonej przez Rzeczpospolitą Polską za nieterminowe 

przekazanie środka własnego do budżetu Unii spowodowane niedotrzymaniem przez 

operatora terminów:> 
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a)  zwrotu organowi celnemu uzupełnionych i podpisanych przez odbiorcę przesyłki kart 

dokumentów celnych, 

b)  dostarczenia organowi celnemu dowodu przekazania należności przywozowych wraz z 

wykazem zawierającym numery dokumentów celnych, datę pobrania należności od 

odbiorcy oraz ich kwotę. 

9. Operator jest zobowiązany do uiszczenia równowartości kwoty, o której mowa w ust. 8 pkt 

2, pomniejszonej o kwotę odsetek, o których mowa w ust. 5. 

10. [W przypadku gdy organ celny wyda, na podstawie przepisów Wspólnotowego Kodeksu 

Celnego, decyzję o zwrocie lub umorzeniu w całości lub części należności przywozowych 

wynikających z dokumentów celnych, to:] 

 W przypadku gdy organ celny wyda, na podstawie przepisów unijnego kodeksu 

celnego, decyzję o zwrocie lub umorzeniu w całości lub części należności 

przywozowych wynikających z dokumentów celnych, to:<> 

1)   zwrot tych należności następuje na rzecz operatora, jeżeli operator uiścił je w sytuacji, o 

której mowa w ust. 4; 

2)   umorzenie tych należności następuje również w stosunku do operatora. 

 

[Art. 65b. 

W przypadku przyjęcia przez operatora przesyłek zawierających towary przeznaczone do 

wywozu poza obszar celny Wspólnoty, w stosunku do których na nadawcy ciąży obowiązek 

uiszczenia należności wywozowych, przepisy art. 65a stosuje się odpowiednio, przy czym 

termin określony w ust. 2 i 4 liczony jest od dnia, w którym nadawca przesyłki uzupełnił i 

podpisał odpowiedni dokument celny.] 

<Art. 65b.  

W przypadku przyjęcia przez operatora przesyłek zawierających towary przeznaczone 

do wywozu poza obszar celny Unii, w stosunku do których na nadawcy ciąży obowiązek 

uiszczenia należności wywozowych, przepisy art. 65a stosuje się odpowiednio, przy czym 

termin określony w art. 65a ust. 2 i 4 liczony jest od dnia, w którym nadawca przesyłki 

uzupełnił i podpisał odpowiedni dokument celny.> 

 

Art. 66. 

[1. Do odpowiedzialności z tytułu długu celnego oraz odsetek, o których mowa w art. 65 ust. 

3-5, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 oraz rozdziałów 14 i 15 działu III ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.] 

<1. Do odpowiedzialności z tytułu długu celnego oraz odsetek, o których mowa w art. 

114 unijnego kodeksu celnego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 oraz działu 

III rozdziałów 14 i 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

2. W zakresie wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, 

wynikających z przepisów prawa celnego, organy celne stosują przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej. 
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Art. 67. 

[1. Od zwracanych należności organ celny płaci odsetki, gdy niewłaściwe ustalenie kwoty 

należności było wynikiem błędu organu celnego, a dłużnik w żaden sposób nie przyczynił 

się do powstania tego błędu. W takim przypadku odsetki oblicza się od dnia zapłaty 

należności podlegających zwrotowi oraz według zasad i w wysokości określonej w 

odrębnych przepisach, dotyczących pobierania odsetek za zwłokę od należności 

podatkowych. 

2. W przypadku gdy decyzja o zwrocie należności nie zostanie wykonana w terminie 3 

miesięcy od dnia jej wydania, odsetki, które podlegają wypłacie, są obliczane od dnia 

następującego po dniu upływu tego terminu oraz według zasad i w wysokości określonej w 

odrębnych przepisach, dotyczących pobierania odsetek za zwłokę od należności 

podatkowych. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy wypłata odsetek następuje na podstawie 

ust. 1.] 

[4. Od ceł antydumpingowych zwracanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, o 

której mowa w art. 11 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 

r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami 

Wspólnoty Europejskiej (Dz. Urz. UE L 56 z 06.03.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 10, str. 45, z późn. zm.), organ celny płaci odsetki, 

jeżeli decyzja Komisji Europejskiej nie zostanie wykonana w terminie, o którym mowa w 

ostatnim zdaniu art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odsetki oblicza się w wysokości i według zasad 

określonych w odrębnych przepisach, dotyczących pobierania odsetek za zwłokę od 

należności podatkowych.] 

<4. Od ceł antydumpingowych zwracanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, 

o której mowa w art. 11 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 

listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach 

dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz. Urz. 

UE L 343 z 22.12.2009, str. 51, z późn. zm.), organ celny płaci odsetki, jeżeli decyzja 

Komisji Europejskiej nie zostanie wykonana w terminie, o którym mowa w art. 11 

ust. 8 zdanie ostatnie tego rozporządzenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odsetki oblicza się w wysokości i według zasad 

obowiązujących dla wypłaty odsetek od zwracanych należności celnych.> 

 

[Art. 68a. 

 1. Kwotę udziału państwa członkowskiego we wpływach z cła, w przypadku stosowania 

pojedynczego pozwolenia, o którym mowa w art. 1 pkt 13 tiret pierwsze i drugie 

Rozporządzenia Wykonawczego, ustala się zgodnie z porozumieniem zawartym przez 

Rzeczpospolitą Polską z państwem członkowskim w sprawie realizacji pojedynczych 

pozwoleń. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Rzeczpospolita Polska jest państwem 

wydającym pozwolenie, wartość kwoty udziału przypadająca drugiemu państwu 

członkowskiemu nie może przekroczyć 50% kwoty kosztów poboru należności celnych. 

3. Środki finansowe stanowiące koszty poboru należności, które na podstawie odrębnych 

przepisów pobierają urzędy celne, są przekazywane jako udział państwa członkowskiego 

w terminie określonym w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1.] 

 

<Rozdział 4a 

Wywóz, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 

 

Art. 68b. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego, urząd 

celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, wydaje na 

wniosek osoby zainteresowanej zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów. 

2. Warunkiem wydania zaświadczenia jest przedstawienie przez wnioskodawcę 

dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem 

wywozu zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia i odebrane przez odbiorcę 

wskazanego w dokumentach przewozowych i fakturze.> 

Art. 69. 

1. W postępowaniu celnym organami właściwymi są: 

1)   naczelnik urzędu celnego - jako organ pierwszej instancji; 

2)   dyrektor izby celnej - jako: 

a)  organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celnego, 

b)  organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego oraz 

przepisach odrębnych, 

c)  organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji, chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej; 

3)   Szef Służby Celnej - jako organ odwoławczy od decyzji, o których mowa w art. 70 

ust. 2; 

4)   minister właściwy do spraw finansów publicznych - jako: 

[a)  organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji 

ostatecznej dyrektora izby celnej,] 

b)  organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji. 

2. Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze. 

 

Art. 70. 

[1. Dyrektor izby celnej jest właściwy w sprawach, o których mowa w: 

1)   art. 5a, art. 76 - z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 278 ust. 3 lit. c 

Rozporządzenia Wykonawczego, art. 94 ust. 2 lit. b i ust. 4, art. 167 ust. 3, art. 172, 

art. 191, art. 224 i art. 229 Wspólnotowego Kodeksu Celnego; 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   art. 14a, art. 14l, art. 14m, art. 253h, art. 292 ust. 5, art. 313b, art. 324a, art. 324d, 

art. 324e, art. 372 ust. 1 lit. a, d, e i g, art. 403 ust. 1, art. 454a, art. 500 i art. 804 

Rozporządzenia Wykonawczego; 

3)   art. 18 - z wyjątkiem wyznaczenia lub uznania miejsca w celu jednorazowego 

dokonania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, art. 65 ust. 2 i art. 96 

ust. 1 pkt 4-6.] 

<1. Dyrektor izby celnej jest właściwy w sprawach, o których mowa w: 

1) art. 38 ust. 1, art. 89 ust. 5, art. 110, art. 112 ust. 1, art. 166 ust. 2, art. 179 ust. 1, 

art. 182 ust. 1, art. 185 ust. 1, art. 214 ust. 1 – w zakresie dotyczącym 

zatwierdzania ewidencji w wolnych obszarach celnych, art. 230, art. 233 ust. 4, 

art. 243 ust. 1 – w zakresie dotyczącym określania miejsc wejścia i wyjścia w 

wolnym obszarze celnym, i art. 244 ust. 2–4 unijnego kodeksu celnego; 

2) art. 115 – z wyjątkiem wyznaczenia lub uznania miejsca w celu jednorazowego 

przedstawienia towarów organom celnym, art. 120 ust. 1 i art. 128 

rozporządzenia delegowanego; 

3) art. 17a ust. 2, art. 65 ust. 2 i art. 96 ust. 1 pkt 4–6.> 

2. Dyrektor lub dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych są właściwi w sprawach dotyczących: 

1)   pozwoleń na korzystanie z procedury TIR; 

2)   wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji o pochodzeniu towaru; 

3)   prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu osoby na 

listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych i zawieszenia w 

działalności agenta celnego; 

4)   wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy 

dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa 

w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może 

prowadzić wyznaczony dyrektor izby celnej, uwzględniając potrzebę sprawnego 

wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 

wyznaczyć dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw 

innych niż określone w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres 

spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby celnej, uwzględniając potrzebę 

sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, izbę 

celną lub izby celne, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu 

należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego 

dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru i zwrotu tych należności. 
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[Art. 73. 

1. Do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 oraz działu 

IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem zmian 

wynikających z przepisów prawa celnego. 

2. Do wydawania zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.] 

 

<Art. 73. 

1. Do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12, art. 

141–143, art. 168, art. 170 oraz działu IV rozdziałów 2, 5, 6, 9, 10, 11 – z wyłączeniem 

art. 200, oraz rozdziałów 21–23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa, a do odwołań stosuje się odpowiednio także przepisy art. 140 § 1, art. 

162 § 1–3, art. 163 § 2, art. 169 § 1 i 1a, art. 210 § 1 pkt 1–6 i 8 oraz § 2, art. 220–223, 

art. 226–229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a tej ustawy. 

2. Czynności podjęte w sprawach celnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem rozstrzygnięć, o których mowa 

w art. 163 § 2, art. 179 § 2, art. 228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz art. 

270a tej ustawy: 

1) nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

2) są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji. 

3. Do wydawania zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że odmowa wydania 

zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie 

następuje w drodze decyzji w rozumieniu przepisów prawa celnego.> 

 

[Art. 73a. 

1. Osoby określone w art. 41 ust. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 

1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, posługują się przed organami 

celnymi do celów identyfikacji numerem EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 16 

rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymogi związane z nadawaniem numeru EORI podmiotom, których 

działalność objęta przepisami prawa celnego wymaga posługiwania się tym numerem. W 

rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności wzory stosowanych formularzy oraz 

tryb i warunki nadawania podmiotom numerów EORI.] 

 

<Art. 73b. 

W sprawie wstrzymania wykonania decyzji właściwy jest: 

1) organ celny, który wydał decyzję – do czasu przekazania odwołania wraz z aktami 

sprawy właściwemu organowi odwoławczemu; 

2) organ odwoławczy – po otrzymaniu odwołania wraz z aktami sprawy. 



- 30 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 73c. 

Na potrzeby stosowania przepisów prawa celnego za osobę uznaje się również spółkę 

cywilną.> 

 

[Art. 75. 

Z zastrzeżeniem art. 78, przedstawicielem może być każda osoba, o której mowa w art. 4 pkt 

1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Przedstawicielem może być, w szczególności, agencja 

celna, spedytor, przewoźnik.] 

[Art. 76. 

Czynności dokonane przez przedstawiciela w granicach upoważnienia pociągają za sobą 

skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła. 

Art. 77. 

Przedstawiciel może udzielić dalszego upoważnienia do wykonania określonych czynności, za 

zgodą osoby udzielającej upoważnienia.] 

<Art. 76. 

Czynności dokonane przez przedstawiciela celnego w granicach upoważnienia pociągają 

za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła. 

 

Art. 77. 

Przedstawiciel celny może udzielić dalszego upoważnienia do wykonania określonych 

czynności za zgodą osoby udzielającej upoważnienia.> 

 

[Art. 78. 

1. Zgłoszenia celnego jako przedstawiciel bezpośredni osoby zainteresowanej może dokonać 

wyłącznie osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jeżeli 

jest agentem celnym lub jeżeli w jej imieniu czynności przed organem celnym dokonuje 

upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli zgłoszenie celne: 

1)   dotyczy towarów niemających charakteru handlowego; 

2)   jest dokonywane w imieniu osoby zainteresowanej przez jej pracownika; 

3)   jest dokonywane w ramach obrotu pocztowego.] 

 

Art. 80. 

1. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów 

gospodarczych; 

3)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

4)   wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych. 
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2. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 należy uznać za spełniony, jeżeli wnioskodawca posiada: 

1)   dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, 

prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa 

administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo 

ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub 

2)   co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo 

3)   
(9)

 decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 65). 

3. Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego 

wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego 

lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do 

wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed 

złożeniem wniosku o wpis. 

4. Działalność agenta celnego może zostać zawieszona na czas toczącego się przeciwko 

agentowi postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. Agent celny jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący listę agentów celnych o 

zaprzestaniu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia tego faktu. 

6. Z listy agentów celnych skreśla się osobę w przypadku: 

1)   gdy przestała ona spełniać jeden z warunków, o których mowa w ust. 1; 

2)   jej śmierci. 

[7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza listę agentów celnych w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.] 

<7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia do celów 

informacyjnych listę agentów celnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych.> 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, a także 

dokumenty dołączane do wniosku o wpis, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i 

jednolitego postępowania przy dokonywaniu wpisu. 

Art. 82. 

[1. W przypadku niemożności ustalenia osoby, na której ciążą obowiązki wynikające z 

przepisów prawa celnego, organ celny może podejmować wszelkie niezbędne działania w 

celu uregulowania sytuacji towaru, w tym także wszcząć i prowadzić postępowanie oraz 

wydawać decyzje w stosunku do osoby nieznanej.] 

<1. W przypadku niemożności ustalenia osoby, na której ciążą obowiązki wynikające z 

przepisów prawa celnego, organ celny może podejmować wszelkie niezbędne 

działania w celu uregulowania sytuacji towaru, w tym także prowadzić postępowanie 

i wydawać decyzje w stosunku do osoby nieznanej.> 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzja jest wydawana bez oznaczania strony. 

 

[Art. 83. 

Pisma skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu oraz decyzje, o których 

mowa w art. 82, wywiesza się na okres 14 dni w siedzibie organu celnego prowadzącego 

postępowanie. Pisma oraz decyzje uważa się za doręczone po upływie tego terminu.] 

<Art. 83. 

Pisma, w tym decyzje, skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu oraz 

decyzje, o których mowa w art. 82, wywiesza się na okres 14 dni w siedzibie organu 

celnego prowadzącego postępowanie. Pisma oraz decyzje uważa się za doręczone po 

upływie tego terminu.> 

Art. 84. 

[1. Osoba, która nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium kraju, jest 

obowiązana, na żądanie organu celnego i w terminie przez niego wskazanym, do 

ustanowienia w kraju pełnomocnika do spraw doręczeń. Ustanowienie pełnomocnika jest 

skuteczne także w postępowaniu, o którym mowa w art. 31 ust. 2.] 

<1. Osoba, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby na 

terytorium kraju lub w innym państwie członkowskim Unii, jeżeli nie ustanowiła 

przedstawiciela celnego, jest obowiązana do ustanowienia w kraju pełnomocnika do 

spraw doręczeń. Ustanowienie pełnomocnika jest skuteczne także w postępowaniu, o 

którym mowa w art. 31 ust. 2.> 

<1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli doręczanie pism osobie następuje za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.> 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

art. 83. 

[3. Organ celny poucza osobę, o której mowa w ust. 1, o skutkach nieustanowienia 

pełnomocnika do spraw doręczeń, sporządzając z tej czynności pisemny protokół.] 

 

[Art. 85. 

Organ celny może wszcząć postępowanie z urzędu w sprawach dotyczących towaru 

przywożonego z terytorium państwa trzeciego lub do niego wywożonego w obrocie 

pocztowym. 

Art. 87. 

 1. Organ celny może zawiesić postępowanie w przypadku, gdy w jego toku wystąpił z 

wnioskiem o pomoc prawną do organu celnego państwa obcego lub innego uprawnionego 

podmiotu państwa obcego. 

2. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy zażalenie.] 

 

 

 

[Art. 90. 
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Organ celny może, w drodze postanowienia, połączyć toczące się przed nim oddzielne 

sprawy, w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli dotyczą tej 

samej osoby i są ze sobą w związku.] 

<Art. 90. 

Organ celny może połączyć toczące się przed nim oddzielne sprawy w celu ich łącznego 

rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli dotyczą tej samej osoby i są ze sobą w 

związku.> 

[Art. 90a. 

1. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie na jej 

wniosek lub za jej zgodą uchylona lub zmieniona przez organ celny, który ją wydał, jeżeli 

przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia 

za tym interes publiczny lub ważny interes strony. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ celny wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub 

zmiany dotychczasowej decyzji.] 

<Art. 90b. 

Odwołanie od decyzji organu celnego powinno również wskazywać osobę, od której 

pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo 

miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, numer EORI, o ile 

go posiada, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie 

posiadają numeru EORI. 

Art. 90c. 

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu organ odwoławczy 

wydaje jedną decyzję w sprawie nieuwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu i 

uchybienia terminowi do wniesienia odwołania. 

Art. 90d. 

Przed wydaniem decyzji organ odwoławczy wyznacza osobie siedmiodniowy termin do 

wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego; termin ten za zgodą 

osoby może zostać skrócony. 

Art. 90e. 

1. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż 

w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. 

2. Do terminu określonego w ust. 1 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 

prawa celnego dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy osoby składającej odwołanie albo z przyczyn niezależnych od 

organu.> 

[Art. 91. 

Badania lub analizy towaru mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne 

laboratoria, akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez instytuty 

naukowe i badawcze dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań.] 

 

<Art. 91. 
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Badania lub analizy towaru mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne 

laboratoria akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez jednostki 

naukowe lub inne podmioty, które dysponują metodami i wyposażeniem niezbędnym 

dla danego rodzaju badań lub analiz.> 

 

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)   (uchylony) 

4)   (uchylony) 

[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.] 

<2. Osoba, na wezwanie organu celnego, jest obowiązana do uiszczenia zaliczki w 

określonej wysokości na pokrycie opłat za badania lub analizy, o których mowa w 

ust. 1.> 

<2a. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w wyznaczonym terminie: 

1) uznaje się żądanie osoby za wycofane – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) organ celny odmawia przyjęcia wniosku lub wydaje decyzję o odmowie wydania 

wiążącej informacji – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.> 

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. 93a. 

[1. Kwota opłat, o których mowa w art. 92 i 93, jest ustalana przez organ celny w drodze 

postanowienia, na które przysługuje zażalenie. 

2. Doręczenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić po upływie 3 lat, 

licząc od dnia zakończenia czynności, za dokonanie których pobierane są opłaty.] 

<1. Kwoty opłat, o których mowa w art. 92 i art. 93, są ustalane przez organ celny w 

drodze decyzji. 

2. Doręczenie decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może nastąpić po upływie 3 lat, licząc 

od dnia zakończenia czynności, za dokonanie których pobierane są opłaty.> 
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3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2, w odniesieniu do zabezpieczania i poboru opłat 

stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego, dotyczące zabezpieczania i poboru 

należności przywozowych. 

Art. 93b. 

1. Opłaty podlegają odpowiednio zwrotowi lub umorzeniu, gdy okaże się, że w chwili ich 

uiszczenia lub ustalenia, kwota tych opłat była nienależna. 

2. Opłaty nie podlegają zwrotowi lub umorzeniu, w przypadku gdy fakty, które doprowadziły 

do uiszczenia lub ustalenia opłat nienależnych, są wynikiem świadomego działania osoby 

zobowiązanej. 

[3. Opłaty są zwracane lub umarzane po złożeniu wniosku przed upływem roku od dnia 

doręczenia postanowienia, o którym mowa w art. 93a ust. 1. 

4. W sprawie zwrotu lub umorzenia opłat w całości lub części organ celny orzeka w drodze 

postanowienia, na które przysługuje zażalenie.] 

<3. Opłaty są zwracane lub umarzane po złożeniu wniosku przed upływem roku od dnia 

doręczenia decyzji, o której mowa w art. 93a ust. 1. 

4. W sprawie zwrotu lub umorzenia opłat w całości lub części organ celny orzeka w 

drodze decyzji.> 

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 3 i 4, w odniesieniu do zwrotu lub umorzenia opłat 

stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego, dotyczące zwrotu lub umorzenia 

należności przywozowych. 

[Art. 95a. 

Postępowania określonego w tym rozdziale nie stosuje się w przypadku postępowań, do 

których ma zastosowanie rozdział 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.] 

 

Art. 96. 

1. [W zakresie przewidzianym dla organów celnych postępowanie z towarami objętymi 

Wspólną Polityką Rolną obejmuje czynności związane z przywozem towarów na obszar 

celny Wspólnoty i wywozem towarów z tego obszaru oraz:] 

 <W zakresie przewidzianym dla organów celnych postępowanie z towarami objętymi 

Wspólną Polityką Rolną obejmuje czynności związane z przywozem towarów na 

obszar celny Unii i wywozem towarów z tego obszaru oraz:> 

1)   sprawdzanie i saldowanie pozwoleń na przywóz lub wywóz oraz świadectw IP, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu 

do obejmowania pewnych ilości niektórych produktów podstawowych wymienionych w 

załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ustaleniami dotyczącymi 

uszlachetniania czynnego bez uprzedniego badania warunków gospodarczych (Dz. Urz. 

UE L 196 z 20.07.2001, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

3, t. 33, str. 126, z późn. zm.); 

2)   przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie wniosków o refundację; 

3)   pobór i badania laboratoryjne próbek towarów; 

4)   wydawanie pozwoleń na prowadzenie magazynów żywnościowych; 
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5)   wydawanie pozwoleń na stosowanie procedury planowej; 

6)   uznawanie miejsc załadunku dla potrzeb odpraw towarów wywożonych z wnioskiem o 

refundację; 

7)   wykonywanie czynności dozoru i kontroli celnej w miejscach, w których towary objęte 

refundacją są składowane lub przetwarzane przed ich wywozem; 

[8)   inne czynności wynikające z przepisów wspólnotowych regulujących Wspólną Politykę 

Rolną.] 

<8) inne czynności wynikające z przepisów unijnych regulujących Wspólną Politykę 

Rolną.> 

[2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy dotyczące przywozu 

towarów na obszar celny Wspólnoty i wywozu towarów z tego obszaru oraz wykonywania 

czynności kontroli celnej stosuje się odpowiednio. 

3. Czynności w ramach postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną w 

zakresie przewidzianym dla organów celnych są realizowane we współpracy z właściwą 

agencją płatniczą, ustanowioną zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o 

uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i 

Nr 93, poz. 890). 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób współpracy 

organów celnych z agencją płatniczą przy wykonywaniu zadań wynikających z przepisów 

wspólnotowych regulujących Wspólną Politykę Rolną, uwzględniając konieczność 

zapewnienia prawidłowej realizacji tych zadań. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw rynków rolnych, może określić, w drodze rozporządzenia, dokumenty stosowane 

w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowe warunki i tryb 

postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych, mając na 

uwadze zapewnienie właściwego dozoru i kontroli celnej oraz wykonywania zadań 

wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących Wspólną Politykę Rolną. 

Rozporządzenie powinno określać w szczególności wzory i szczegółowy sposób 

stosowania dokumentów, szczegółowe warunki i tryb wydawania pozwoleń na 

prowadzenie magazynów żywnościowych i stosowanie procedury planowej oraz 

szczegółowe warunki i tryb uznawania miejsc uznanych dla potrzeb załadunku.] 

<2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy dotyczące 

przywozu towarów na obszar celny Unii i wywozu towarów z tego obszaru oraz 

wykonywania czynności kontroli celnej stosuje się odpowiednio. 

3. Czynności w ramach postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną w 

zakresie przewidzianym dla organów celnych są realizowane we współpracy z 

właściwą agencją płatniczą ustanowioną w przepisach odrębnych. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, 

sposób współpracy organów celnych z agencją płatniczą przy wykonywaniu zadań 
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wynikających z przepisów unijnych regulujących Wspólną Politykę Rolną, 

uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych zadań. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, 

dokumenty stosowane w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz 

szczegółowe warunki i tryb postępowania z tymi towarami, w zakresie 

przewidzianym dla organów celnych, mając na uwadze zapewnienie właściwego 

dozoru i kontroli celnej oraz wykonywania zadań wynikających z przepisów 

unijnych regulujących Wspólną Politykę Rolną. Rozporządzenie powinno określać 

wzory i szczegółowy sposób stosowania dokumentów, szczegółowe warunki i tryb 

wydawania pozwoleń na prowadzenie magazynów żywnościowych i stosowanie 

procedury planowej oraz szczegółowe warunki i tryb uznawania miejsc uznanych na 

potrzeby załadunku.> 

Rozdział 8 

[Ewidencja i statystyka dotycząca obrotu towarowego z państwami członkowskimi 

Wspólnoty] 

<Ewidencja i statystyka dotycząca obrotu towarowego z państwami członkowskimi 

Unii> 

 

[Art. 97. 

Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają: 

1)   zgłoszenie INTRASTAT - przekazanie organom celnym, w wymaganej formie i w 

określony sposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu 

towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty; 

2)   osoba zobowiązana - osobę fizyczną lub osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną 

niemającą osobowości prawnej, uczestniczącą w obrocie towarowym z państwami 

członkowskimi Wspólnoty i zobowiązaną do przekazywania informacji dla celów 

ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi 

Wspólnoty, zgodnie z przepisami wspólnotowymi regulującymi statystykę dotyczącą 

obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty, przepisami o 

statystyce publicznej oraz przepisami niniejszej ustawy. 

Art. 98. 

1. Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT na zasadach i w terminach 

określonych w przepisach wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu 

towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty, przepisach o statystyce 

publicznej oraz przepisach niniejszej ustawy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych 

zgłoszeń, 

2)   wzory i sposób wypełniania formularzy stosowanych przy dokonywaniu zgłoszeń 

INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń, 

3)   właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT 
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- uwzględniając wysokość progów statystycznych, zakres przekazywanych informacji 

wymaganych od osoby zobowiązanej oraz możliwość wykorzystania systemu 

teleinformatycznego. 

3. Wysokość progów statystycznych, o których mowa w ust. 2, będzie ustalana corocznie w 

programie badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w przepisach o 

statystyce publicznej. 

Art. 99. 

1. Osoba zobowiązana może upoważnić osobę trzecią do dokonywania w jej imieniu zgłoszeń 

INTRASTAT. Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. 

2. Osobą trzecią, o której mowa w ust. 1, może być: 

1)   pracownik osoby zobowiązanej lub jej prokurent; 

2)   agent celny lub osoba, w imieniu której czynności przed organem celnym dokonuje 

upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych; 

3)   adwokat; 

4)   radca prawny; 

5)   doradca podatkowy. 

3. Czynności dokonane przez osobę, o której mowa w ust. 2, w granicach upoważnienia 

pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która ją upoważniła. 

Art. 100. 

1. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązku, o którym mowa w 

art. 98 ust. 1, organ celny, nie więcej niż trzykrotnie, upomina pisemnie osobę 

zobowiązaną o konieczności złożenia zgłoszenia INTRASTAT lub dokonania korekty 

zgłoszenia już dokonanego. 

2. Organ celny, przed skierowaniem pisemnego upomnienia o konieczności dokonania korekty 

zgłoszenia INTRASTAT, może wezwać, telefonicznie, telefaksem lub za pomocą innego 

środka łączności, osobę zobowiązaną do dokonania korekty zgłoszenia lub złożenia 

wyjaśnień w tym zakresie. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz wezwań, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia skutecznego egzekwowania wykonania obowiązku przekazywania 

prawidłowych informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z 

państwami członkowskimi Wspólnoty.] 

 

<Art. 97. 

Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają: 

1) zgłoszenie INTRASTAT – przekazanie organom celnym w postaci elektronicznej, 

sporządzonych w określony sposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki 

dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii; 

2) osoba zobowiązana – osobę fizyczną lub osobę prawną, a także jednostkę 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej, uczestniczącą w obrocie towarowym z 

państwami członkowskimi Unii i zobowiązaną do przekazywania informacji dla 

celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami 
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członkowskimi Unii, zgodnie z przepisami unijnymi regulującymi statystykę 

dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii, przepisami 

o statystyce publicznej oraz przepisami niniejszej ustawy, lub jej przedstawiciela 

podatkowego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. 

 

Art. 98. 

1. Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT na zasadach i w terminach 

określonych w przepisach unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu 

towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii, przepisach o statystyce 

publicznej oraz przepisach niniejszej ustawy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt 

tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty 

tego zgłoszenia nie jest wymagane, 

2) wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego 

zgłoszenia, 

3) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb 

dokonywania wezwań, 

4) właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń 

INTRASTAT i ich korekty 

– mając na względzie wysokość progów statystycznych, która jest ustalana corocznie 

w programie badań statystycznych statystyki publicznej, zakres przekazywanych 

informacji wymaganych od osoby zobowiązanej oraz możliwość wykorzystania 

systemu teleinformatycznego, a także potrzebę zapewnienia skutecznego 

egzekwowania wykonania obowiązku przekazywania prawidłowych informacji dla 

celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami 

członkowskimi Unii. 

Art. 99. 

1. Osoba zobowiązana może dokonywać zgłoszeń INTRASTAT przez przedstawiciela. 

2. Przedstawicielem, o którym mowa w ust. 1, może być osoba, o której mowa w art. 5 

pkt 4 unijnego kodeksu celnego, w szczególności przedstawiciel celny. 

 

Art. 100. 

1. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązku, o którym 

mowa w art. 98 ust. 1, organ celny, nie więcej niż trzykrotnie, upomina w postaci 

papierowej lub elektronicznej osobę zobowiązaną o konieczności złożenia zgłoszenia 

INTRASTAT lub dokonania korekty zgłoszenia już dokonanego. 

2. Organ celny, przed skierowaniem upomnienia o konieczności dokonania korekty 

zgłoszenia INTRASTAT, może wezwać, telefonicznie, telefaksem lub za pomocą 

innego środka łączności, osobę zobowiązaną do dokonania korekty zgłoszenia lub 

złożenia wyjaśnień w tym zakresie.> 

 



- 40 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 101. 

1. [Na osobę zobowiązaną, która pomimo trzykrotnego pisemnego upomnienia, o którym 

mowa w art. 100 ust. 1, za okres sprawozdawczy:] 

 <Na osobę zobowiązaną, która pomimo trzykrotnego upomnienia, o którym mowa 

w art. 100 ust. 1, za okres sprawozdawczy:> 

1)   nie dokonała zgłoszenia INTRASTAT lub 

2)   nie dokonała korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT 

- organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3000 zł. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, organ celny nakłada w drodze decyzji. 

3. Termin płatności kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

4. Karę pieniężną uiszcza się gotówką w kasie urzędu celnego lub przekazuje na rachunek 

bankowy właściwego organu celnego. 

5. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa. 

6. Do dochodzenia kary pieniężnej stosuje się odpowiednio art. 65 ust. 7-11. 

 

[Art. 102. 

Do postępowania w sprawach ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z 

państwami członkowskimi Wspólnoty, w zakresie nieuregulowanym przepisami 

wspólnotowymi regulującymi statystykę dotyczącą obrotu towarowego z państwami 

członkowskimi Wspólnoty, przepisami o statystyce publicznej oraz przepisami niniejszej 

ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy art. 12, rozdziału 14 działu III oraz działów IV i 

VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.] 

 

<Art. 102. 

Do postępowania w sprawach ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z 

państwami członkowskimi Unii, w zakresie nieuregulowanym przepisami unijnymi 

regulującymi statystykę dotyczącą obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii, 

przepisami o statystyce publicznej oraz przepisami niniejszej ustawy, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 12, działu III rozdziału 14 oraz działów IV i VIIIa ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 599 i 868) 

Art. 3a. 

§ 1. [W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i art. 21 § 1 pkt 

1 ustawy - Ordynacja podatkowa, długów celnych powstałych w przypadkach określonych 

w art. 201 ust. 1 oraz art. 209 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 

października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 

19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 
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307, z późn. zm.), podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie 

społeczne, opłat paliwowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 

901), dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 612, 1201, 1639, 1830 i 1916), a także opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) stosuje się również 

egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio:] 

 <W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i art. 21 

§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, długów celnych 

powstałych w przypadkach określonych w art. 77 ust. 1 oraz art. 81 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 

9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 

z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, 

składek na ubezpieczenie społeczne, opłat paliwowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901 oraz z 2016 r. poz. 615), dopłat, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 471), a także opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa 

w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) stosuje się również egzekucję administracyjną, 

jeżeli wynikają one odpowiednio:> 

1)   z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika; 

2)   ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego; 

3)   z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie 

społeczne; 

4)   z informacji o opłacie paliwowej; 

5)   z informacji o dopłatach; 

6)   z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi[.]<;> 

<7) z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w 

odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego 

kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.).> 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosuje się egzekucję administracyjną, jeżeli: 

[1)   w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, w informacji 

o opłacie paliwowej, w informacji o dopłatach lub w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią 

one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;] 

<1) w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, 

w informacji o opłacie paliwowej, w informacji o dopłatach, w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub rozliczeniu 



- 42 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zamknięcia zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego;> 

2)   wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu 

upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. poz. 710 oraz z 

2014 r. poz. 1662) 

 

Art. 12. 

1. Krajowa Izba Gospodarcza może podejmować i wykonywać zadania określone w art. 5. 

2. Dla wykonywania wspólnych zadań w zakresie promocji handlu zagranicznego Krajowa 

Izba Gospodarcza tworzy funkcjonalnie i organizacyjnie wyodrębnioną Polską Izbę 

Handlu Zagranicznego. 

3. Statut Krajowej Izby Gospodarczej może przewidywać możliwość oraz określać zasady 

bezpośredniej współpracy Polskiej Izby Handlu Zagranicznego z przedsiębiorcami w 

zakresie handlu zagranicznego. 

4. W zakresie ustalonym w ust. 2 Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Polską Izbę Handlu 

Zagranicznego w szczególności może: 

1)   organizować wystawy oraz międzynarodowe targi w kraju i za granicą; 

2)   współpracować z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz należeć do 

nich, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w 

których Państwo Polskie jest stroną, a także tworzyć za zgodą Ministra Spraw 

Zagranicznych
(1)

 i Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
(2)

 swoje 

przedstawicielstwa zagraniczne; 

3)   wykonywać czynności izb przemysłowo-handlowych na podstawie umów między Polską 

lub kontrahentem polskim a obcymi państwami lub kontrahentami albo na podstawie 

międzynarodowych zwyczajów handlowych, a zwłaszcza legalizować dokumenty oraz 

wydawać certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia; 

4)   organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania 

polubownego i pojednawczego, w tym powołać przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego 

Kolegium Arbitrów do rozstrzygania sporów wynikłych w związku ze współpracą 

gospodarczą z zagranicą, poddanych orzecznictwu Kolegium Arbitrów, jak również 

opracowywać i doskonalić zasady etyki obowiązującej przedsiębiorców. 

[5. 
(3)

 Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Polską Izbę Handlu Zagranicznego może 

wystawiać uniwersalne świadectwa pochodzenia towaru, o których mowa w art. 48 

rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego 

przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).] 
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<5. Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Polską Izbę Handlu Zagranicznego może 

wystawiać świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów, 

o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 858, z późn. zm.).> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z 

późn. zm.) 

 

Art. 138b. 

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

[§ 2. W przypadku gdy w sprawach dotyczących importu towarów przed organami celnymi 

występuje osoba, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, 

zwanej dalej "Prawem celnym", uznaje się ją za pełnomocnika strony w postępowaniu w 

sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu 

importu tych towarów.] 

§ 3. W kwestiach mniejszej wagi wynikających w toku postępowania, organ podatkowy może 

nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma 

wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu 

strony. 

[Art. 147a. 

W sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu 

importu towarów stosuje się przepisy art. 83 i art. 84 Prawa celnego.] 

 

<Art. 147a. 

W sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu 

importu towarów stosuje się przepisy art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – 

Prawo celne.> 

Art. 165. 

 § 1. Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 

§ 2. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. 

§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 

podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a. 

§ 3a. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia 

wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie. 

§ 3b. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej jest dzień wprowadzenia żądania do systemu 

teleinformatycznego organu podatkowego. 
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§ 4. Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o 

wszczęciu postępowania. 

§ 5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie: 

1)   ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są 

corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość 

zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie; 

2)   umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67d § 1; 

3)   nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności; 

4)   zabezpieczenia; 

5)   
(253)

 zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku; 

6)   
(254)

 wstrzymania wykonania decyzji; 

7)   
(255)

 wygaśnięcia decyzji. 

[§ 6. W postępowaniu przed organami celnymi w sprawach dotyczących podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, w przypadku, o którym mowa 

w art. 23 ust. 2 Prawa celnego, organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu 

postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia 

celnego.] 

<§ 6. W postępowaniu przed organem podatkowym w sprawach dotyczących podatku 

od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, 

prowadzonym w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zgłoszeniu celnym 

przed zwolnieniem towaru, nie wydaje się postanowienia o wszczęciu postępowania. 

Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego.> 

§ 7. 
(256)

 Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku 

złożenia: 

1)   zeznania podatkowego przez podatników podatku od spadków i darowizn; 

2)   informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego; 

3)   deklaracji do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów 

specjalnych produkcji rolnej przez podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 

§ 8. 
(257)

 W przypadkach wymienionych w § 7 za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się 

odpowiednio datę złożenia zeznania, deklaracji lub informacji. 

 

[Art. 166a. 

W postępowaniu przed organami celnymi, w sprawach dotyczących podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, stosuje się przepis art. 90 Prawa 

celnego.] 

 

 

<Art. 166a. 

Organ podatkowy może, w drodze postanowienia, połączyć oddzielne postępowania w 

sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu 
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importu towarów w celu ich łącznego rozpatrzenia, jeżeli dotyczą tej samej osoby i są ze 

sobą w związku.> 

[Art. 204a. 

W postępowaniu przed organami celnymi, w sprawach dotyczących podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, stosuje się przepis art. 87 Prawa 

celnego.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z 

późn. zm.) 

 

Art. 53. 

§ 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby 

nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie 

czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może 

nastąpić tylko w niniejszym kodeksie. 

§ 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w 

stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. 

§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny 

określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości 

minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest 

także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. 

§ 4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 

poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

§ 5. Zagrożenie karne jest to zagrożenie karą przewidziane w odpowiednim przepisie tytułu I 

działu II - Część szczególna, określającym dany typ przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego. 

§ 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to 

wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze. 

§ 7. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę 

rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę 

obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie 

należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak 

również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i 

stopień jej naruszenia. 

§ 8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako 

wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne 

okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień 
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społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na 

uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a 

sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące 

lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności 

wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu 

zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek 

zasługujących na uwzględnienie. 

§ 9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialności, o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje 

również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w 

której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem 

międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna 

morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. 

§ 10. Za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie 

kontynentalnym. 

§ 11. Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa 

polskiego, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przestępstwo skarbowe, które zagraża 

Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co najmniej 

dziesięciokrotności wielkiej wartości. 

§ 12. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju są to przestępstwa skarbowe określone w 

tym samym rozdziale kodeksu; przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby jej 

użycia uważa się za przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju. 

§ 13. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo 

innego. 

§ 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie 

przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

§ 15. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 

pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§ 16. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego 

przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§ 17. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, jako wartość przedmiotu czynu zabronionego 

przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej ceny rynkowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku tych danych - na podstawie 

oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie 

można go ustalić - czas jego ujawnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 18. W rozumieniu kodeksu środek przewozowy jest to przedmiot używany do przewozu 

osób lub towarów, w szczególności: pojazd drogowy, szynowy środek transportu, 

przyczepa, naczepa, jednostka pływająca oraz statek powietrzny. 

§ 19. Młodociany jest to osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 

21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. 

§ 20. Dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest 

związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód 

prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 
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§ 21. Księgami są: 

1)   księgi rachunkowe; 

2)   podatkowa księga przychodów i rozchodów; 

3)   ewidencja; 

4)   rejestr; 

5)   inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, 

a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. 

§ 22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. 

§ 23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. 

§ 24. (uchylony). 

§ 25. (uchylony). 

§ 26. W rozumieniu kodeksu należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub 

samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa, 

należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a 

należnością samorządową - podatek stanowiący dochód jednostki samorządu 

terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji. 

§ 26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także 

należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu 

zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących 

Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. 

§ 27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona 

liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości 

lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy 

nastąpił. 

§ 28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to 

spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że 

zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić. 

§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do następujących określeń: "kwota 

niewpłaconego podatku", "nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności 

celnej należnej do zapłacenia", "nienależny zwrot należności podatkowej", "nie pobiera 

podatku", "nie wpłaca w terminie podatku", "pobrany podatek", "pobranego podatku nie 

wpłaca", "podatek" oraz "wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji". 

§ 30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: "czynności sprawdzające", 

"deklaracja", "informacja podatkowa", "inkasent", "kontrola podatkowa", "obowiązek 

podatkowy", "podatek", "podatnik", "płatnik", "zwrot podatku", mają znaczenie nadane 

im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749, z późn. zm.), z tym że określenie "podatek" oznacza również zaliczkę na podatek, 

ratę podatku, a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu państwa o 

podobnym charakterze daninowym; określenie "podatnik" oznacza również osobę 
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zobowiązaną do uiszczenia opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa o 

podobnym charakterze daninowym. 

§ 30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot 

zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a. 

§ 30b. 
(8)

 Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "podmiot wypłacający", "podmiot 

gospodarczy" oraz "pośredni odbiorca" mają znaczenie nadane im w rozdziale 7a ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

361, z późn. zm.). 

§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "informacja podsumowująca" ma znaczenie 

nadane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). 

§ 30d. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "dostawa wewnątrzwspólnotowa", "eksport", 

"import", "legalizacyjne znaki akcyzy", "nabycie wewnątrzwspólnotowe", "procedura 

zawieszenia poboru akcyzy", "skład podatkowy", "przedpłata akcyzy", "uszkodzone znaki 

akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki akcyzy" mają znaczenie 

nadane im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 

108, poz. 626, z późn. zm.). 

§ 30e. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "koncentrat", "urobek rudy miedzi" oraz 

"wydobycie miedzi oraz srebra" mają znaczenia nadane im w ustawie z dnia 2 marca 2012 

r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362). 

§ 30f. 
(9)

 Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "sprawozdanie finansowe", "opinia" oraz 

"raport" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768). 

§ 31. Kontrola skarbowa jest to kontrola określona w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o 

kontroli skarbowej. 

§ 31a. Czynności kontrolne w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego są to czynności 

określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 

1323, z późn. zm.). 

[§ 32. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: "dozór celny", "kontrola 

celna", "magazyn czasowego składowania", "odprawa czasowa", "organ celny", 

"pozwolenie", "przedstawienie towaru organowi celnemu", "skład celny", "skład 

wolnocłowy", "stawka celna", "wolny obszar celny", "zamknięcie celne", "zgłoszenie 

celne", mają znaczenie nadane im w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 

października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 

19.10.1992), ostatnio zmienionym aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki 

Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki 

Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 

Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę 

Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003) oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) 

nr 2454/93/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 

(Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionym rozporządzeniem nr 
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1335/2003/WE z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 

ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 

ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 187 z 26.7.2003). 

Określenie "należność celna" oznacza odpowiednio "należności przywozowe" i 

"należności wywozowe" w rozumieniu Wspólnotowego Kodeksu Celnego.] 

<§ 32. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: „dozór celny”, 

„kontrola celna”, „magazyn czasowego składowania”, „odprawa czasowa”, „organ 

celny”, „pozwolenie”, „przedstawienie towaru organowi celnemu”, „skład celny”, 

„stawka celna”, „wolny obszar celny”, „zamknięcie celne”, „zgłoszenie celne”, mają 

znaczenie nadane im w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny 

(Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „unijnym 

kodeksem celnym”, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 

24 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z 

późn. zm.) oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 

28 lipca 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych 

przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. 

zm.). Określenie „należność celna” oznacza odpowiednio „należności celne 

przywozowe” i „należności celne wywozowe” w rozumieniu unijnego kodeksu 

celnego.> 

§ 33. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza 

odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w 

ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w 

odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie jak 

środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz wywozu, a 

także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą, ustanowione 

przez właściwy organ administracji państwowej. 

§ 33a. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego określonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar 

wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartość przedmiotu czynu zabronionego 

rozumie się wartość celną towaru. 

§ 34. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenia, a w szczególności: "działalność kantorowa", 

"indywidualne zezwolenie dewizowe", "jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego 

inwestowania", "kontrola", "kraj", "kraje trzecie", "krajowe środki płatnicze", 

"nierezydent", "nierezydent z kraju trzeciego", "obrót dewizowy", "obrót dewizowy z 

zagranicą", "papiery wartościowe", "rezydent", "uprawniony bank", "wartości dewizowe", 

"waluta polska", "waluta wymienialna", "zagraniczne środki płatnicze", "zezwolenie 

dewizowe", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). 
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§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: "gra bingo fantowe" "gra 

losowa", "gra na automacie", "loteria audioteksowa", "loteria fantowa", "loteria 

promocyjna", "zakłady wzajemne", "koncesja", "zezwolenie", mają znaczenie nadane im 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 

późn. zm.). 

§ 35a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "automacie" lub "grze na automacie" rozumie się przez 

to także odpowiednio "automat o niskich wygranych" lub "grę na automacie o niskich 

wygranych" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową; przepisy Kodeksu karnego 

skarbowego dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił zbrojnych 

państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków 

ich personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe 

pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 

§ 37. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 

1)   urząd skarbowy; 

2)   inspektor kontroli skarbowej; 

3)   urząd celny. 

§ 38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 

1)   Straż Graniczna; 

2)   Policja; 

3)   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

4)   Żandarmeria Wojskowa; 

5)   Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

§ 39. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest to: 

1)   miejscowo właściwa izba celna - w sprawach należących do właściwości urzędu celnego; 

2)   miejscowo właściwa izba skarbowa - w sprawach należących do właściwości urzędu 

skarbowego, a jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzi inspektor kontroli 

skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej; 

3)   minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli postanowienie lub zarządzenie 

wydał finansowy organ nadrzędny określony w pkt 1 i 2. 

§ 39a. 
(10)

 Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania 

przygotowawczego określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym 

organem postępowania przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator do 

spraw wojskowych. 

§ 40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ 

prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w tym 

charakterze. 

§ 41. Interwenient jest to podmiot, który, nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w 

tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi. 
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Art. 64. 

§ 1. Kto bez pisemnego powiadomienia w terminie właściwego organu wyprowadza ze składu 

podatkowego wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy z przeznaczeniem do 

dokonania ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wina gronowe 

uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 47 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, bez pisemnego 

powiadomienia w terminie właściwego organu wydaje te wyroby akcyzowe nieoznaczone 

znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub 

eksportu. 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym alkohol etylowy, o 

którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, w gorzelni prawnie i ekonomicznie niezależnej od wszelkich innych gorzelni 

oraz niedziałającej na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu, bez pisemnego 

powiadomienia w terminie właściwego organu wydaje te wyroby akcyzowe nieoznaczone 

znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub 

eksportu. 

§ 4. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wyroby akcyzowe z 

wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w 

wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od 

wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, bez pisemnego powiadomienia w terminie 

właściwego organu wydaje te wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy z 

przeznaczeniem do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. 

§ 5. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wyroby akcyzowe, 

od których została zapłacona przedpłata akcyzy, bez pisemnego powiadomienia w 

terminie właściwego organu wydaje te wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy z 

przeznaczeniem do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. 

[§ 6. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto bez pisemnego powiadomienia w terminie 

właściwego organu umieszcza w składzie wolnocłowym i wolnym obszarze celnym wyroby 

akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy, przeznaczone do sprzedaży w jednostkach 

handlowych tam usytuowanych.] 

<§ 6. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto bez pisemnego powiadomienia w 

terminie właściwego organu umieszcza w wolnym obszarze celnym wyroby akcyzowe 

nieoznaczone znakami akcyzy, przeznaczone do sprzedaży w jednostkach 

handlowych tam usytuowanych.> 

§ 7. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-6 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

Art. 88. 

[§ 1. Kto, będąc uprawnionym do korzystania z procedury odprawy czasowej towaru objętego 

tą procedurą na podstawie zgłoszenia dokonanego w formie ustnej, nie dokonuje jego 
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powrotnego wywozu lub nie podejmuje czynności w celu nadania temu towarowi nowego 

przeznaczenia celnego, przez co naraża należność celną na uszczuplenie, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.] 

<§ 1. Kto, będąc uprawnionym do korzystania z procedury odprawy czasowej towaru 

objętego tą procedurą na podstawie zgłoszenia dokonanego w formie ustnej, nie 

dokonuje jego powrotnego wywozu lub nie podejmuje innych czynności w celu 

zamknięcia procedury, zgodnie z art. 215 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, przez co 

naraża należność celną na uszczuplenie, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.> 

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, jeżeli czyn zabroniony dotyczy towaru w obrocie z 

zagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa. 

§ 3. Jeżeli kwota należności celnej narażonej na uszczuplenie lub wartość towaru w obrocie z 

zagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa, nie przekracza ustawowego 

progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

Art. 93. 

 § 1. (uchylony). 

[§ 2. Kto rażąco narusza przepisy prawa celnego w zakresie warunków działalności wolnego 

obszaru celnego, składu wolnocłowego lub składu celnego, 

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.] 

<§ 2. Kto rażąco narusza przepisy prawa celnego w zakresie warunków działalności 

wolnego obszaru celnego lub składu celnego, 

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.> 

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto rażąco narusza przepisy w zakresie 

warunków prowadzenia magazynu czasowego składowania. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 223) 

 

Art. 2. 

Nie podlegają podatkowi: 

1)   czynności cywilnoprawne w sprawach: 

a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 

b)  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg 

określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób 

odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób 

niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla 

kombatantów, 
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c)  wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu i organów 

samorządu terytorialnego oraz referendum, 

d)  powszechnego obowiązku obrony, 

e)  zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę, 

f)  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia, 

g)  podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o 

autostradach płatnych, 

h)  podlegających przepisom o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych, 

i)  (uchylona) 

j)  podlegających przepisom o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu; 

2)   umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego zawieranej w 

związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska; 

2a)  (uchylony) 

3)   (uchylony) 

4)   czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: 

a)  w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, 

b)  jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z 

tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: 

–  umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo 

prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo 

do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca 

postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, 

–  umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych; 

5)   umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów prawa celnego 

stanowią towary: 

[a)  wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,] 

<a) wprowadzone do wolnego obszaru celnego,> 

b)  objęte procedurą składu celnego; 

6)   umowy spółki i ich zmiany związane z: 

a)  łączeniem spółek kapitałowych, 

b)  przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, 

c)  wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: 

–  przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, 

–  udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo 

kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

udziały lub akcje, posiada już większość głosów. 
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USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) 

 

Art. 3. 

 Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   produkty podwójnego zastosowania - produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu 

art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 428/2009; 

2)   uzbrojenie - broń, amunicję, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologie, 

wskazane w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3; 

3)   towary o znaczeniu strategicznym - towary o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 

państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, będące 

produktami podwójnego zastosowania lub uzbrojeniem; 

4)   (uchylony); 

[4a)  Wspólnotowy Kodeks Celny - rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 

października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 

19.10.1992), ostatnio zmienione aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki 

Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki 

Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 

Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę 

Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003);] 

[4b)  obszar celny Unii Europejskiej - obszar celny w rozumieniu art. 3 Wspólnotowego 

Kodeksu Celnego;] 

<4b) obszar celny Unii Europejskiej – obszar celny w rozumieniu art. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 

9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 

10.10.2013, str. 1, z późn. zm.);> 

4c)  kraj trzeci - państwo, którego terytorium znajduje się poza obszarem celnym Unii 

Europejskiej; 

5)   wywóz - wywóz w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 428/2009; 

5a)  usługa pośrednictwa - usługę pośrednictwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 

428/2009 lub - w przypadku uzbrojenia - działania dotyczące przemieszczania uzbrojenia 

pomiędzy dwoma państwami, przy czym żadnym z tych państw nie jest Rzeczpospolita 

Polska, polegające na: 

a)  negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy w zawieraniu umów, 

b)  uczestnictwie, w jakiejkolwiek formie, w czynnościach związanych z wywozem, 

przywozem, tranzytem lub zawarciem umowy leasingu, darowizny, pożyczki, użyczenia 

oraz wniesieniem aportu do spółki, 

c)  zakupie, sprzedaży lub transferze; 

5b)  pomoc techniczna - jakiekolwiek wsparcie techniczne, związane z naprawami, rozwojem, 

wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem lub innymi usługami technicznymi 
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dotyczącymi towarów o znaczeniu strategicznym, które może przyjąć formy udzielania 

instrukcji, szkolenia, przekazywania wiedzy roboczej lub usług konsultingowych; 

6)   przywóz - wprowadzenie towaru o znaczeniu strategicznym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z kraju trzeciego; 

7)   tranzyt - tranzyt w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 428/2009 lub - w przypadku 

uzbrojenia - przemieszczanie pomiędzy państwem członkowskim Unii Europejskiej, z 

wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej, i krajem trzecim lub pomiędzy krajami trzecimi, 

przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7a)  transfer wewnątrzunijny - przekazanie lub przemieszczenie towaru o znaczeniu 

strategicznym od podmiotu w jednym państwie członkowskim do podmiotu w innym 

państwie członkowskim bez opuszczania obszaru celnego Unii Europejskiej; 

8)   obrót: 

a)  wywóz, 

b)  transfer wewnątrzunijny, 

c)  usługę pośrednictwa, 

d)  pomoc techniczną, 

e)  przywóz, 

f)  tranzyt; 

8a)  podmiot - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną; 

8b)  dostawca - podmiot uprawniony do przekazania uzbrojenia; 

8c)  odbiorca - podmiot uprawniony do odbioru uzbrojenia; 

8d)  eksporter - eksportera w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 428/2009 lub - w 

przypadku uzbrojenia: 

a)  podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

który: 

–  w momencie przyjmowania deklaracji wywozowej pozostaje w stosunku umownym z 

odbiorcą w kraju trzecim i jest uprawniony do wywozu uzbrojenia lub 

–  jest uprawniony do wywozu uzbrojenia, w sytuacji gdy nie została zawarta umowa 

eksportowa lub strona umowy nie działa we własnym imieniu, 

b)  umawiającą się stronę zamieszkującą albo mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w przypadku gdy prawo dysponowania uzbrojeniem przynależy podmiotowi 

zamieszkującemu albo posiadającemu siedzibę poza Rzecząpospolitą Polską, na 

podstawie umowy, na której opiera się wywóz; 

8e)  importer - podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, który jest uprawniony do odbioru towaru o znaczeniu strategicznym z kraju 

trzeciego; 

8f)  pośrednik - pośrednika w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia 428/2009 lub - w 

przypadku uzbrojenia - podmiot wykonujący usługę pośrednictwa w odniesieniu do 

uzbrojenia; 

8g)  użytkownik końcowy - podmiot deklarujący wykorzystanie towaru o znaczeniu 

strategicznym do własnej działalności; 
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8i)  zezwolenie indywidualne - zezwolenie w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia nr 

428/2009 lub, w przypadku uzbrojenia, a także innych niż wywóz form obrotu produktami 

podwójnego zastosowania, zezwolenie udzielone jednemu podmiotowi w odniesieniu do 

jednego końcowego użytkownika, importera lub odbiorcy w innym państwie, dotyczące 

określonej ilości i wartości jednoznacznie określonych towarów o znaczeniu 

strategicznym; 

8j)  zezwolenie globalne - zezwolenie w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 428/2009 

lub, w przypadku uzbrojenia, a także innych niż wywóz form obrotu produktami 

podwójnego zastosowania, zezwolenie udzielone jednemu podmiotowi w odniesieniu do 

jednego lub większej liczby końcowych użytkowników, importerów lub odbiorców w 

innym państwie lub państwach, dotyczące określonych typów lub kategorii towarów o 

znaczeniu strategicznym; 

9)   (uchylony); 

10)  organ kontroli obrotu - ministra właściwego do spraw gospodarki; 

11)  organy opiniujące - ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, a w odniesieniu do materiałów 

jądrowych, technologii jądrowych oraz innych produktów podwójnego zastosowania, w 

zakresie których jest właściwy ze względu na zakres swojego działania - także Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki; 

12)  organ monitorujący - Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

13)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.
1)

). 

 

Art. 9. 

1. Zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne wydaje organ kontroli obrotu na 

wniosek podmiotu zamieszkującego albo posiadającego siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "wnioskiem o zezwolenie". 

2. Wniosek o zezwolenie zawiera: 

1)   oznaczenie wnioskodawcy w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3)   określenie rodzaju i zakresu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności 

gospodarczej, jeżeli jest przedsiębiorcą; 

4)   oznaczenie podmiotów będących partnerami handlowymi wnioskodawcy przy 

realizacji wnioskowanego obrotu, w tym ich nazwy, adresy siedzib albo adresy 

zamieszkania, oraz ich roli w tym obrocie; 

5)   określenie towarów o znaczeniu strategicznym będących przedmiotem obrotu, w tym 

ich wartość, ilość oraz numer kontrolny, określony w wykazie określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 lub w załącznikach do rozporządzenia 

nr 428/2009; 
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6)   oznaczenie producenta towarów o znaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem 

obrotu oraz końcowych użytkowników, w tym ich nazw i adresów; 

7)   informację o sposobie wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym przez 

końcowego użytkownika; 

8)   określenie kraju końcowego przeznaczenia; 

9)   w przypadku wywozu lub transferu wewnątrzunijnego - oświadczenie, że 

wnioskodawca podejmie niezbędne działania, aby towary o znaczeniu strategicznym, 

które będą przedmiotem obrotu, dotarły do końcowego użytkownika; 

10)  numer poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika wydanego przez organ 

kontroli obrotu, jeśli importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania 

uprzedniej zgody właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie 

towarem o znaczeniu strategicznym będącym przedmiotem wniosku lub jego częścią 

składową. 

3. Wniosek o zezwolenie na wywóz zawiera także oznaczenie: 

1)   kraju pochodzenia towaru o znaczeniu strategicznym; 

2)   państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym znajduje się lub będzie 

umiejscowiony produkt podwójnego zastosowania; 

[3)   państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zostanie nadane przeznaczenie 

celne produktowi podwójnego zastosowania.] 

<3) państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zostanie złożone zgłoszenie 

celne lub zgłoszenie do powrotnego wywozu produktu podwójnego 

zastosowania.> 

4. Wniosek o zezwolenie na usługi pośrednictwa zawiera także: 

1)   określenie usługi pośrednictwa; 

2)   informację o umiejscowieniu towaru o znaczeniu strategicznym w kraju trzecim. 

5. Wniosek o zezwolenie na pomoc techniczną zawiera dodatkowo określenie rodzaju 

pomocy technicznej. 

6. Do wniosku o zezwolenie na obrót towarami o znaczeniu strategicznym wnioskodawca jest 

obowiązany dołączyć: 

1)   oświadczenie o posiadaniu koncesji lub zezwoleń uprawniających do posiadania 

towaru o znaczeniu strategicznym lub prowadzenia działalności związanej z 

wnioskowanym obrotem, jeżeli posiadanie takich koncesji lub zezwoleń jest 

wymagane na podstawie przepisów innych ustaw, wraz z dokładnymi cechami 

identyfikacyjnymi tych dokumentów; 

2)   projekt umowy lub umowę dotyczącą obrotu, jeśli taka umowa jest wymagana w 

odniesieniu do danego obrotu albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe; 

3)   kopię certyfikatu, o którym mowa w art. 11 ust. 5, w przypadku gdy jego posiadanie 

jest wymagane; 

4)   certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika w przypadku 

wywozu lub transferu wewnątrzunijnego; nie dotyczy to przypadków, gdy krajem 

końcowego przeznaczenia towaru jest Rzeczpospolita Polska; 
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5)   zgodę właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem, w 

przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej 

zgody albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie 

zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 10. 

7. Do dokumentu sporządzonego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego 

dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzory wniosków o zezwolenie na wywóz, transfer wewnątrzunijny, na usługę 

pośrednictwa i na pomoc techniczną w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym, a 

także na przywóz i tranzyt uzbrojenia, oraz wzory wniosków o wydanie certyfikatu 

importowego i poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, 

2)   wzory zezwoleń indywidualnych i zezwoleń globalnych na wywóz, na usługę 

pośrednictwa, na przywóz i na tranzyt uzbrojenia oraz na pomoc techniczną i na 

transfer wewnątrzunijny w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym 

- mając na uwadze rodzaje towarów oraz formy obrotu. 

 

Art. 14. 

1. Zezwolenie indywidualne lub globalne oraz uprawnienia z nich wynikające są 

niezbywalne. 

2. Zezwolenie indywidualne oraz zezwolenie globalne są dokumentami mającymi znaczenie 

dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej. 

[3. Oryginał zezwolenia indywidualnego lub globalnego dołącza się do zgłoszenia celnego 

lub do wniosku o nadanie przeznaczenia celnego.] 

<3. Oryginał zezwolenia indywidualnego lub globalnego dołącza się do zgłoszenia 

celnego lub do zgłoszenia do powrotnego wywozu.> 

4. Wydanie zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego na obrót może być 

uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań i warunków określonych przez organ 

kontroli obrotu, a w szczególności od złożenia przez zagranicznego końcowego 

użytkownika oświadczenia końcowego użytkownika lub przedstawienia certyfikatu 

importowego, o których mowa w art. 23. 

5. W zezwoleniu indywidualnym lub zezwoleniu globalnym określa się termin jego ważności. 

Zezwolenie indywidualne jest ważne nie dłużej niż rok, a zezwolenie globalne nie dłużej 

niż 3 lata. 

6. Za wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego nie pobiera się opłaty. 
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USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) 

 

Art. 20. 

1. Importer urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń jest obowiązany do uprzedniego 

uzgodnienia wymagań technicznych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, 

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w 

ust. 1, na wniosek importera. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności oznaczenie wytwórcy i 

dostawcy oraz określenie: 

1)   dla urządzeń technicznych: 

a)  rodzaju i nazwy urządzenia, 

b)  typu urządzenia, 

c)  parametrów pracy urządzenia, 

d)  liczby urządzeń, 

2)   dla materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji 

urządzeń technicznych: 

a)  rodzaju, gatunku i wymiarów materiału lub elementu, 

b)  przeznaczenia materiału lub elementu, 

c)  ilości materiałów lub elementów. 

4. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w trakcie uzgadniania, o którym mowa w 

ust. 1, określa: 

1)   wymagania w zakresie konstrukcji i wytwarzania urządzeń technicznych; 

2)   normy i przepisy, na podstawie których wytwarzane będą materiały i elementy 

stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych; 

3)   zakres badań odbiorczych oraz przeprowadzającego te badania; 

4)   zakres dokumentacji technicznej. 

5. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od obowiązku uzyskania decyzji, o 

których mowa w art. 9 i art. 14. 

[6. Warunkiem dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu Kodeksu celnego
(1)

, urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wyprodukowanych za granicą, jest 

dołączenie do zgłoszenia celnego potwierdzenia dokonania uzgodnienia, o którym mowa 

w ust. 1. W przypadku niespełnienia tego wymogu, organ celny cofa natychmiast 

urządzenie za granicę lub nakazuje powrotny wywóz urządzenia albo może nakazać 

zniszczenie urządzenia.] 

<6. Warunkiem objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepisów 

prawa celnego, urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, 

wyprodukowanych za granicą, jest dołączenie do zgłoszenia celnego potwierdzenia 

dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1.>  
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USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655) 

 

Art. 43a. 

 1. Zasady postępowania organów celnych w przypadku stwierdzenia podczas kontroli celnej 

wyrobów, które mają być dopuszczone do obrotu, istnienia uzasadnionych okoliczności 

wskazujących, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, 

określają przepisy odrębne. 

[2. Opinię w sprawie spełniania przez wyrób zasadniczych, szczegółowych lub innych 

wymagań na wniosek organów celnych wydają organy wyspecjalizowane właściwe ze 

względu na siedzibę organu celnego występującego z wnioskiem.] 

<2. Opinię w sprawie spełniania przez wyrób zasadniczych, szczegółowych lub innych 

wymagań na wniosek organów celnych wydają organy wyspecjalizowane właściwe ze 

względu na lokalizację produktu oraz przedmiot wniosku.> 

3. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 2, że wyrób stwarza poważne 

zagrożenie, organ wyspecjalizowany, który wydał opinię, a w przypadku opinii wydanych 

przez organ wyspecjalizowany, o którym mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2, okręgowy inspektor 

pracy, może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w przypadkach 

określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 

4. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer. 

[5. W przypadku gdy na wniosek importera organ celny wyda pozwolenie na zniszczenie 

wyrobu, postępowanie, o którym mowa w ust. 3, umarza się. 

6. Organ celny nadaje przeznaczenie celne zgodnie z treścią decyzji kończącej postępowanie 

w sprawie zniszczenia wyrobu.] 

7. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

8. O działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanych wyrobów organy celne informują 

Prezesa UOKiK. 

9. (uchylony). 

9a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a organami 

wyspecjalizowanymi mogą zostać określone w drodze porozumienia. 

 

[Art. 43b. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowania w sprawie 

wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, 

szczegółowymi lub innymi wymaganiami oraz do postępowania, o którym mowa w art. 43a 

ust. 3-5, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.] 

 

<Art. 43b. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowania w sprawie 

wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z 

zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami oraz do postępowania, o którym 
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mowa w art. 43a ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego.> 

 

 

 

 

USTAWA  z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 424 i 1662) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   przywóz - wprowadzanie do wolnego obrotu zwierząt lub produktów, a także zamiar 

wprowadzania do wolnego obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego;] 

<1) przywóz – dopuszczenie do obrotu zwierząt lub produktów, a także zamiar 

dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego;> 

2)   przewóz - tranzyt w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

3)   weterynaryjna kontrola graniczna - kontrolę przeprowadzaną przez urzędowego lekarza 

weterynarii w granicznym posterunku kontroli, polegającą w szczególności na kontroli 

dokumentów, kontroli tożsamości i kontroli fizycznej; 

4)   graniczny posterunek kontroli - wyznaczony i zatwierdzony posterunek, w którym jest 

przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt lub produktów 

wprowadzanych z państw trzecich, umieszczony na obszarze celnym, w pobliżu granicy 

państwa; 

5)   kontrola dokumentów - sprawdzanie świadectw weterynaryjnych lub innych dokumentów 

towarzyszących przesyłce zwierząt lub przesyłce produktów; 

6)   kontrola tożsamości - sprawdzanie wzrokowe i potwierdzanie zgodności świadectw 

weterynaryjnych lub dokumentów towarzyszących przesyłce z tą przesyłką lub 

sprawdzanie i potwierdzanie umieszczenia i zgodności oznaczeń znajdujących się na 

zwierzętach lub produktach z treścią świadectw weterynaryjnych lub dokumentów 

towarzyszących przesyłce; 

7)   kontrola fizyczna zwierząt - sprawdzanie zwierząt obejmujące pobieranie próbek od 

zwierząt i przeprowadzanie badań laboratoryjnych tych próbek, a jeżeli jest to wymagane 

- dokonywanie dodatkowych czynności kontrolnych podczas kwarantanny; 

8)   kontrola fizyczna produktów - sprawdzanie produktów obejmujące w szczególności 

kontrolę opakowania i temperatury, a także pobieranie próbek i przeprowadzanie badań 

laboratoryjnych; 

9)   produkty - produkty: 

a)  w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, 

b)  określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 

21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym 
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rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), 

c)  pozyskane od zwierząt lub ze zwierząt oraz produkty pozyskane z takich produktów, 

przeznaczone do spożycia przez ludzi, a także żywe zwierzęta przeznaczone bezpośrednio 

do spożycia przez ludzi, 

d)  określone w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji 

urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206) 

- oraz słomę i siano; 

10)  przesyłka zwierząt - określoną liczbę zwierząt tego samego gatunku, objętych tym 

samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, transportowanych jednym 

środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa trzeciego lub jego części; 

11)  przesyłka produktów - określoną liczbę lub ilość produktów tego samego rodzaju, 

objętych tym samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, 

transportowanych jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa 

trzeciego lub jego części; 

11a)  osobista przesyłka produktów pochodzenia zwierzęcego - przesyłkę, o której mowa w 

art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 206/2009; 

12)  wymagania przywozowe - wymagania weterynaryjne dotyczące zwierząt lub produktów 

przywożonych z państw trzecich określone w przepisach o wymaganiach przywozowych 

Unii Europejskiej; 

[13)  osoba odpowiedzialna za przesyłkę - osobę fizyczną, osobę prawną albo inną jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa 

celnego
(2)

 odpowiada za przesyłkę, we wszystkich przypadkach przewidzianych w tych 

przepisach, a także przedstawiciela takich osób w rozumieniu przepisów prawa celnego
(3)

, 

jeżeli nałożono na niego taką odpowiedzialność, w zakresie czynności kontrolnych 

przewidzianych niniejszą ustawą;] 

<13) osoba odpowiedzialna za przesyłkę – osobę fizyczną, osobę prawną albo inną 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 

dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 

z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.) odpowiada za przesyłkę, we wszystkich przypadkach 

przewidzianych w tych przepisach, a także przedstawiciela takich osób w rozumieniu 

art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, jeżeli nałożono na niego 

taką odpowiedzialność, w zakresie czynności kontrolnych przewidzianych niniejszą 

ustawą;> 

14)  właściwa władza - organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa trzeciego uprawniony do przeprowadzania weterynaryjnej kontroli lub organ, 

któremu takie kompetencje zostały powierzone; 

15)  urzędowy lekarz weterynarii - lekarz weterynarii wyznaczony przez właściwą władzę; 
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[16)  przeznaczenie celne - przeznaczenie celne przesyłki zwierząt lub przesyłki produktów w 

rozumieniu przepisów odrębnych
(4)

;] 

<16) procedura celna – procedurę celną, którą obejmowana jest przesyłka zwierząt 

lub przesyłka produktów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny;> 

17)  państwo trzecie - terytorium niewymienione w załączniku do ustawy. 

2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwą władzą są minister właściwy do spraw 

rolnictwa i Główny Lekarz Weterynarii. 

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urzędowymi lekarzami weterynarii są: 

1)   powiatowy lekarz weterynarii; 

2)   graniczny lekarz weterynarii - w przypadku urzędowego lekarza weterynarii w 

granicznym posterunku kontroli. 

4. Urzędowy lekarz weterynarii wykonuje zadania właściwego organu w zakresie 

przeprowadzania urzędowej kontroli produktów, o których mowa w art. 1 pkt 1, w sposób 

określony w rozporządzeniu nr 882/2004 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych w 

trybie tego rozporządzenia. 

5. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo wojewoda jest organem 

właściwym do informowania podróżnych na przejściach granicznych o wymaganiach 

dotyczących wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek 

produktów pochodzenia zwierzęcego. 

6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ celny albo organ administracji rządowej 

upoważniony do wykonywania niektórych zadań organów celnych zgodnie z przepisami 

prawa celnego jest właściwym organem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 

rozporządzenia nr 206/2009. 

Art. 5. 

 1. Graniczny lekarz weterynarii jest uprawniony do wglądu do dokumentów towarzyszących 

przesyłce zwierząt lub przesyłce produktów, w tym do manifestów pokładowych na 

statkach i w samolotach. 

[2. Właściwe organy celne nadają przeznaczenie celne przesyłce zwierząt lub przesyłce 

produktów, zgodnie z warunkami ustalonymi w weterynaryjnym świadectwie 

przekroczenia granicy, o którym mowa w art. 8 ust. 1. 

3. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę zwierząt lub przesyłkę produktów dokonuje jej 

przywozu albo przewozu zgodnie z nadanym jej przeznaczeniem celnym.] 

<2. Właściwe organy celne obejmują procedurą celną przesyłkę zwierząt lub przesyłkę 

produktów, zgodnie z warunkami ustalonymi w weterynaryjnym świadectwie 

przekroczenia granicy, o którym mowa w art. 8 ust. 1. 

3. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę zwierząt lub przesyłkę produktów dokonuje jej 

przywozu albo przewozu zgodnie z procedurą celną, którą ją objęto.> 
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[Art. 7. 

Organ celny odmówi dopuszczenia do wolnego obrotu przesyłki zwierząt lub przesyłki 

produktów, jeżeli przesyłka ta nie została poddana weterynaryjnej kontroli granicznej lub 

przeprowadzona kontrola wykazała, że przesyłka ta nie spełnia wymagań przywozowych, 

chyba że przepisy odrębne Unii Europejskiej stanowią inaczej.] 

 

<Art. 7. 

Organ celny odmówi dopuszczenia do obrotu przesyłki zwierząt lub przesyłki 

produktów, jeżeli przesyłka ta nie została poddana weterynaryjnej kontroli 

granicznej lub przeprowadzona kontrola wykazała, że przesyłka ta nie spełnia 

wymagań przywozowych, chyba że przepisy odrębne Unii Europejskiej stanowią 

inaczej.> 

Art. 8. 

1. Po przeprowadzeniu weterynaryjnej kontroli granicznej przeprowadzający tę kontrolę 

graniczny lekarz weterynarii wystawia osobie odpowiedzialnej za przesyłkę 

weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy, którego wzór jest określony w 

przepisach odrębnych Unii Europejskiej
(6)

, oraz poświadcza w tym świadectwie wyniki 

przeprowadzonej kontroli. 

2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, towarzyszy przesyłce zwierząt lub przesyłce 

produktów pozostającej pod dozorem celnym, a jeżeli przesyłka zwierząt lub przesyłka 

produktów jest przywożona, towarzyszy jej do pierwszego miejsca jej przeznaczenia. 

[3. W przypadku przesyłek zwierząt lub przesyłek produktów, które są zgłaszane do procedury 

wolnego obrotu w granicznym urzędzie celnym w częściach, świadectwo, o którym mowa 

w ust. 1, wydaje się na każdą część takiej przesyłki.] 

<3. W przypadku przesyłek zwierząt lub przesyłek produktów, które są zgłaszane do 

procedury dopuszczenia do obrotu w granicznym urzędzie celnym w częściach, 

świadectwo, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na każdą część takiej przesyłki.> 

 

Art. 10. 

1. Przesyłka zwierząt lub przesyłka produktów może być przywożona, jeżeli jest: 

1)   zaopatrzona w oryginał świadectwa weterynaryjnego sporządzonego co najmniej w 

jednym z języków urzędowych państwa granicznego posterunku kontroli oraz państwa 

końcowego przeznaczenia, wydanego przez właściwą władzę państwa pochodzenia; 

2)   oznakowana w sposób umożliwiający jej identyfikację. 

2. Przywóz przesyłek zwierząt jest dopuszczalny: 

1)   z państw trzecich lub ich części, które znajdują się na listach ogłaszanych przez Komisję 

Europejską - w przypadku zwierząt, dla których określono wymagania przywozowe w 

przepisach Unii Europejskiej; 

2)   jeżeli zostały spełnione wymagania określone w przepisach państwa końcowego 

przeznaczenia, będącego państwem Unii Europejskiej - w przypadku zwierząt, dla których 

nie określono wymagań przywozowych w przepisach Unii Europejskiej. 

3. Przywóz przesyłek produktów jest dopuszczalny: 
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1)   ze znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską: 

a)  państw trzecich lub ich części, 

b)  zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej 

- w przypadku produktów, dla których określono wymagania przywozowe w przepisach Unii 

Europejskiej; 

2)   jeżeli zostały spełnione wymagania określone w przepisach państwa końcowego 

przeznaczenia będącego państwem Unii Europejskiej - w przypadku produktów, dla 

których nie określono wymagań przywozowych w przepisach Unii Europejskiej. 

3a. [Przesyłka produktów do celów innych niż dopuszczenie do wolnego obrotu może być 

wprowadzana, jeżeli jest:] 

 <Przesyłka produktów do celów innych niż dopuszczenie do obrotu może być 

wprowadzona, jeżeli jest:> 

1)   zaopatrzona w oryginał świadectwa weterynaryjnego sporządzonego co najmniej w 

jednym z języków urzędowych państwa granicznego posterunku kontroli oraz państwa 

końcowego przeznaczenia, wydanego przez właściwą władzę państwa pochodzenia; 

2)   oznakowana w sposób umożliwiający jej identyfikację. 

4. Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy państwem 

końcowego przeznaczenia przesyłki zwierząt lub produktów jest Rzeczpospolita Polska, 

określają przepisy dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt oraz przepisy dotyczące wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia 

zwierzęcego. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i sposób przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek zwierząt i 

przesyłek produktów, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące informowania właściwej 

władzy o zamiarze przywozu tych przesyłek oraz zgodność przeprowadzania tej kontroli z 

wymaganiami obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Art. 11. 

1. Przewóz przesyłek produktów jest dopuszczalny, jeżeli: 

1)   przesyłka pochodzi z państwa trzeciego, z którego nie jest zabronione wprowadzanie 

produktów na terytorium Unii Europejskiej; 

2)   na ten przewóz zostało wydane pozwolenie urzędowego lekarza weterynarii w 

granicznym posterunku kontroli właściwego ze względu na pierwsze miejsce 

wprowadzenia przesyłki na terytorium Unii Europejskiej; 

3)   osoba odpowiedzialna za przesyłkę, przed dokonaniem przewozu, zobowiązała się do 

odebrania przesyłki w razie jej odrzucenia lub do wyrażenia zgody na jej zniszczenie. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli przeładunek przesyłek produktów 

przemieszczanych z jednego statku powietrznego do innego statku powietrznego lub z 

jednego statku morskiego na inny statek morski, w tym samym porcie lotniczym lub w 

tym samym porcie morskim, jest dokonywany wyłącznie w celach przeładunkowych, bez 

dalszego postoju, w limicie czasowym określonym przez Komisję Europejską.
(7)

 

3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się, jeżeli: 
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1)   przesyłce towarzyszą świadectwa weterynaryjne lub inne dokumenty, a w razie potrzeby 

poświadczone tłumaczenie tych świadectw lub dokumentów; 

2)   przesyłka została poddana kontroli dokumentów i kontroli tożsamości w granicznym 

posterunku kontroli właściwym ze względu na miejsce przedstawiania przesyłki do 

weterynaryjnej kontroli granicznej. 

4. Pozwolenie wydaje się, w drodze decyzji, na pisemny wniosek osoby odpowiedzialnej za 

przesyłkę, w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku. 

5. W razie transportu przesyłki produktów drogą morską lub powietrzną, jeżeli przesyłka: 

1)   nie jest wyładowywana - kontrola dokumentów może zostać ograniczona do sprawdzenia 

manifestu pokładowego, z zastrzeżeniem art. 37; 

2)   jest przeładowywana z jednego statku powietrznego do innego statku powietrznego lub z 

jednego statku morskiego na inny statek morski, w tym samym porcie lotniczym lub w 

tym samym porcie morskim - kontrola tożsamości i kontrola dokumentów może zostać 

pominięta. 

6. Jeżeli przesyłka produktów może stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego lub zdrowia 

zwierząt albo w przypadku podejrzenia nieprawidłowości, przeprowadza się dodatkowo 

kontrolę fizyczną. 

7. W razie przewozu przesyłki produktów transportem drogowym, kolejowym lub w żegludze 

śródlądowej przesyłka powinna: 

[1)   zostać wysłana pod dozorem celnym, zgodnie z procedurą T1, określoną w przepisach 

odrębnych
(8)

, do miejsca opuszczenia terytorium Unii Europejskiej wraz z towarzyszącym 

jej oryginałem świadectwa weterynaryjnego lub innymi dokumentami oraz 

weterynaryjnym świadectwem przekroczenia granicy, w którym jest wskazany graniczny 

posterunek kontroli, przez który przesyłka opuszcza terytorium Unii Europejskiej;] 

<1) zostać wysłana pod dozorem celnym, zgodnie z procedurą T1 określoną w przepisach 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, do miejsca opuszczenia 

terytorium Unii Europejskiej wraz z towarzyszącym jej oryginałem świadectwa 

weterynaryjnego lub innymi dokumentami oraz weterynaryjnym świadectwem 

przekroczenia granicy, w którym jest wskazany graniczny posterunek kontroli, 

przez który przesyłka opuszcza terytorium Unii Europejskiej;> 

2)   być transportowana, w pojazdach lub kontenerach zaplombowanych przez urzędowego 

lekarza weterynarii, bez wyładowania, oddzielania lub poddawania jakimkolwiek innym 

czynnościom, po opuszczeniu granicznego posterunku kontroli, przez który została 

wprowadzona; 

3)   opuścić terytorium Unii Europejskiej przez graniczny posterunek kontroli, nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia opuszczenia granicznego posterunku kontroli, przez który 

została wprowadzona, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

8. Graniczny lekarz weterynarii, który udzielił pozwolenia, o którym mowa w ust. 3, 

informuje urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli, przez który 

przesyłka ma opuścić terytorium Unii Europejskiej, o przewożonej przesyłce produktów, 

za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany informacji ANIMO
(9)

. 



- 67 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9. Graniczny lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce, przez które przesyłka 

produktów opuszcza terytorium Unii Europejskiej, potwierdza w weterynaryjnym 

świadectwie przekroczenia granicy, że przesyłka ta opuściła terytorium Unii Europejskiej, 

oraz przesyła faksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub w inny 

sposób, kopię tego świadectwa do urzędowego lekarza weterynarii w granicznym 

posterunku kontroli, przez który przesyłka została wprowadzona na terytorium Unii 

Europejskiej. 

10. Jeżeli graniczny lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce, przez które 

przesyłka produktów została wprowadzona, nie otrzyma informacji o opuszczeniu przez tę 

przesyłkę terytorium Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tej 

przesyłki, to informuje o tym niezwłocznie właściwe organy celne. 

11. Szczegółowy sposób wymiany informacji pomiędzy wejściowym i wyjściowym 

granicznym posterunkiem kontroli określają przepisy Unii Europejskiej.
(10)

 

 

Art. 19. 

1. Przesyłkę produktów, która jest nadzorowana przez granicznego lekarza weterynarii od 

granicznego posterunku kontroli, przez który zostaje wprowadzona, do miejsca jej 

przeznaczenia, przewozi się zgodnie z następującymi warunkami: 

1)   przesyłka zostaje wysłana z granicznego posterunku kontroli, do którego wcześniej 

przybyła, do miejsca przeznaczenia pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w 

szczelnych pojazdach lub kontenerach zaplombowanych przez właściwą władzę lub 

urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli; 

[2)   przesyłka, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3, pozostaje pod dozorem celnym do czasu 

dotarcia do miejsca przeznaczenia, zgodnie z procedurą T5, określoną w przepisach 

odrębnych
(13)

, oraz otrzymania weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy 

zawierającego potwierdzenie jej przeznaczenia oraz, jeżeli to konieczne, określającego 

zamierzony proces jej przetworzenia;] 

<2) przesyłka, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3, pozostaje pod dozorem celnym do 

czasu dotarcia do miejsca przeznaczenia, zgodnie z procedurą T1 określoną w 

przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 

dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, oraz otrzymania 

weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy zawierającego potwierdzenie jej 

przeznaczenia oraz, jeżeli to konieczne, określającego zamierzony proces jej 

przetworzenia;> 

3)   graniczny lekarz weterynarii, za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany 

informacji ANIMO, informuje urzędowego lekarza weterynarii nadzorującego miejsce 

przeznaczenia przesyłki o pochodzeniu tej przesyłki i jej przeznaczeniu. 

2. Osoba odpowiedzialna za zakład przeznaczenia przesyłki produktów lub w przypadkach 

określonych w przepisach Unii Europejskiej
(14)

 za magazyn, gdzie przesyłka jest 

składowana przed dostarczeniem do zakładu, informuje powiatowego lekarza weterynarii 

odpowiedzialnego za ten zakład lub magazyn o przybyciu przesyłki produktów do miejsca 

jej przeznaczenia. Powiatowy lekarz weterynarii w terminie 15 dni od dnia przybycia 
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przesyłki powiadamia o tym fakcie urzędowego lekarza weterynarii w granicznym 

posterunku kontroli, przez który przesyłka została wprowadzona. 

3. Powiatowy lekarz weterynarii dokonuje regularnych kontroli w celu zapewnienia, że 

przesyłki produktów dotarły do zakładu przeznaczenia, w szczególności poprzez kontrolę 

rejestru dostaw. 

4. W zakładzie przeznaczenia przesyłki, o której mowa w ust. 1, produkty są poddawane 

obróbce określonej w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej. 

 

[Art. 22. 

1. Przewóz przesyłek produktów przeznaczonych do składu celnego, składu wolnocłowego lub 

magazynu znajdującego się w wolnym obszarze celnym, utworzonego na podstawie 

przepisów prawa celnego, jest dopuszczalny, jeżeli osoba odpowiedzialna za przesyłkę: 

1)   zadeklarowała, że przesyłka spełnia wymagania przywozowe i jest przeznaczona 

ostatecznie do wolnego obrotu na terytorium Unii Europejskiej, lub 

2)   podała inne przeznaczenie przesyłki oraz wskazała, że przesyłka ta spełnia wymagania 

przywozowe albo ich nie spełnia. 

2. W przypadku braku wyraźnego wskazania przeznaczenia przesyłki uważa się, że jest ona 

przeznaczona do wolnego obrotu.] 

<Art. 22. 

1. Przewóz przesyłek produktów przeznaczonych do składu celnego lub magazynu 

znajdującego się w wolnym obszarze celnym, utworzonego na podstawie przepisów 

prawa celnego, jest dopuszczalny, jeżeli osoba odpowiedzialna za przesyłkę: 

1) zadeklarowała, że przesyłka spełnia wymagania przywozowe i jest przeznaczona 

ostatecznie do dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, lub 

2) podała inną procedurę celną oraz wskazała, że przesyłka ta spełnia wymagania 

przywozowe albo ich nie spełnia. 

2. W przypadku braku wyraźnego wskazania przeznaczenia przesyłki uważa się, że jest 

ona przeznaczona do dopuszczenia do obrotu.> 

 

Art. 24. 

1. Przesyłce, o której mowa w art. 22, towarzyszą świadectwo weterynaryjne lub inne 

dokumenty oraz, jeżeli to niezbędne, poświadczone tłumaczenie świadectw 

weterynaryjnych lub innych dokumentów. 

[2. Jeżeli przesyłka spełnia wymagania przywozowe, graniczny lekarz weterynarii wystawia 

weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy jako załącznik do dokumentów celnych, 

a przesyłka może zostać wprowadzona, za zgodą właściwego organu celnego, do składu 

celnego, składu wolnocłowego lub magazynu znajdującego się w wolnym obszarze 

celnym; przesyłkę taką uznaje się za spełniającą warunki do wprowadzenia do wolnego 

obrotu. 

3. Jeżeli przesyłka nie spełnia wymagań przywozowych, to graniczny lekarz weterynarii 

wystawia weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy, jako załącznik do 

dokumentów celnych. W takim przypadku graniczny lekarz weterynarii oraz właściwy 
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organ celny mogą, w drodze decyzji, udzielić zgody na wprowadzenie tej przesyłki 

wyłącznie do składu celnego, składu wolnocłowego lub magazynu znajdującego się w 

wolnym obszarze celnym, jeżeli: 

1)   przesyłka nie pochodzi z państwa trzeciego, z którego przywóz jest zabroniony; 

2)   składy celne, składy wolnocłowe i magazyny znajdujące się w wolnych obszarach celnych 

są zatwierdzone do przechowywania tego rodzaju produktów.] 

<2. Jeżeli przesyłka spełnia wymagania przywozowe, graniczny lekarz weterynarii 

wystawia weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy jako załącznik do 

dokumentów celnych, a przesyłka może zostać wprowadzona, za zgodą właściwego 

organu celnego, do składu celnego lub magazynu znajdującego się w wolnym 

obszarze celnym. Przesyłkę taką uważa się za spełniającą warunki do wprowadzenia 

do obrotu. 

3. Jeżeli przesyłka nie spełnia wymagań przywozowych, to graniczny lekarz weterynarii 

wystawia weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy jako załącznik do 

dokumentów celnych. W takim przypadku graniczny lekarz weterynarii oraz 

właściwy organ celny mogą, w drodze decyzji, udzielić zgody na wprowadzenie tej 

przesyłki wyłącznie do składu celnego lub magazynu znajdującego się w wolnym 

obszarze celnym, jeżeli: 

1) przesyłka nie pochodzi z państwa trzeciego, z którego przywóz jest zabroniony; 

2) składy celne i magazyny znajdujące się w wolnych obszarach celnych są 

zatwierdzone do przechowywania tego rodzaju produktów.> 

4. Składy lub magazyny, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zatwierdza, w drodze decyzji, 

właściwy ze względu na miejsce ich położenia graniczny lekarz weterynarii albo 

powiatowy lekarz weterynarii, na wniosek prowadzącego ten skład lub magazyn. 

5. [Składy celne, składy wolnocłowe oraz magazyny znajdujące się w wolnym obszarze 

celnym dla produktów niespełniających wymagań przywozowych mogą być zatwierdzone, 

jeżeli:] 

 <Składy celne oraz magazyny znajdujące się w wolnym obszarze celnym dla 

produktów niespełniających wymagań przywozowych mogą być zatwierdzone, 

jeżeli:> 

1)   spełniają warunki określone w przepisach dotyczących składów lub magazynów do 

przechowywania poszczególnych rodzajów produktów; 

2)   znajdują się w zamkniętej przestrzeni z punktami wejścia i wyjścia kontrolowanymi w 

sposób ciągły przez osoby upoważnione przez prowadzącego skład; w przypadku 

magazynu znajdującego się w wolnym obszarze celnym, wolny obszar celny powinien 

być zamknięty, a jego granice, miejsca wejścia i wyjścia poddane ciągłemu dozorowi 

celnemu; 

3)   zapewni się codzienne dokumentowanie wszystkich przesyłek wprowadzanych do składu 

lub magazynu i opuszczających skład lub magazyn, z podaniem rodzaju i ilości 

produktów w przesyłce oraz nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy 

przesyłki; w tym zakresie dokumentację przechowuje się co najmniej przez trzy lata; 
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4)   są wyposażone w pomieszczenia do składowania lub pomieszczenia chłodnicze 

pozwalające na oddzielne przechowywanie produktów, które nie spełniają wymagań 

przywozowych; 

5)   zapewni się pomieszczenia dla osób przeprowadzających kontrole weterynaryjne. 

 

[Art. 25. 

1. Zabrania się przewozu przesyłki produktów niespełniających wymagań przywozowych do 

składów celnych, składów wolnocłowych lub magazynów znajdujących się w wolnych 

obszarach celnych, jeżeli przesyłka ta zagraża zdrowiu publicznemu lub zdrowiu zwierząt. 

2. Przesyłki produktów nie mogą być wprowadzone do składu celnego, składu wolnocłowego 

lub magazynu znajdującego się w wolnym obszarze celnym, jeżeli nie są pod zamknięciem 

celnym.] 

<Art. 25. 

1. Zabrania się przewozu przesyłki produktów niespełniających wymagań 

przywozowych do składów celnych lub magazynów znajdujących się w wolnych 

obszarach celnych, jeżeli przesyłka ta zagraża zdrowiu publicznemu lub zdrowiu 

zwierząt. 

2. Przesyłki produktów nie mogą być wprowadzone do składu celnego lub magazynu 

znajdującego się w wolnym obszarze celnym, jeżeli nie są pod zamknięciem celnym.> 

 

Art. 27. 

1. [Przesyłka, o której mowa w art. 24 ust. 3, może opuścić skład celny, skład wolnocłowy lub 

magazyn znajdujący się w wolnym obszarze celnym, wyłącznie w celu jej wysłania do 

państwa trzeciego lub przeznaczenia jej dla przedsiębiorcy zajmującego się 

zaopatrywaniem środków transportu morskiego w komunikacji międzynarodowej albo w 

celu jej zniszczenia, jeżeli:] 

<Przesyłka, o której mowa w art. 24 ust. 3, może opuścić skład celny lub magazyn 

znajdujący się w wolnym obszarze celnym wyłącznie w celu jej wysłania do 

państwa trzeciego lub przeznaczenia jej dla przedsiębiorcy zajmującego się 

zaopatrywaniem środków transportu morskiego w komunikacji 

międzynarodowej albo w celu jej zniszczenia, jeżeli:> 

1)   transport tej przesyłki do państwa trzeciego odbywa się zgodnie z warunkami, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 6-10; 

2)   przeznaczanie przesyłki w celu zaopatrzenia środków transportu morskiego w 

komunikacji międzynarodowej odbywa się pod dozorem celnym zgodnie z procedurą 

T1, o której mowa w art. 11 ust. 7 pkt 1, z podaniem, w załączonym świadectwie, 

nazwy i lokalizacji tego składu lub magazynu; 

3)   przemieszczenie przesyłki do miejsca zniszczenia odbywa się po poddaniu denaturacji 

jej produktów. 

2. Przesyłki w trakcie przemieszczania do miejsc, o których mowa w ust. 1: 

1)   są nadzorowane przez właściwego urzędowego lekarza weterynarii; 

2)   nie mogą być wyładowywane; 
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3)   znajdują się w szczelnych pojazdach lub kontenerach, z nałożonymi zamknięciami 

celnymi. 

[3. Przesyłki, o których mowa w ust. 2, nie mogą być przemieszczane pomiędzy składami 

celnymi, składami wolnocłowymi oraz magazynami znajdującymi się w wolnych 

obszarach celnych.] 

<3. Przesyłki, o których mowa w ust. 2, nie mogą być przemieszczane pomiędzy 

składami celnymi oraz magazynami znajdującymi się w wolnych obszarach 

celnych.> 

[Art. 28. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europejskiej wykaz zatwierdzonych 

składów celnych, składów wolnocłowych oraz magazynów znajdujących się w wolnych 

obszarach celnych oraz wykaz przedsiębiorców zaopatrujących środki transportu 

morskiego w komunikacji międzynarodowej w produkty niespełniające wymagań 

przywozowych. 

Art. 29. 

1. Graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz weterynarii, który wydał decyzję w 

sprawie zatwierdzenia składu celnego, składu wolnocłowego lub magazynu znajdującego 

się w wolnym obszarze celnym, sprawuje nadzór nad tymi składami lub magazynami w 

zakresie przestrzegania warunków zatwierdzenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 

2. W razie niespełniania warunków, o których mowa w art. 22-26, właściwy ze względu na 

miejsce położenia składu lub magazynu graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy 

lekarz weterynarii, w drodze decyzji, zawiesza albo wycofuje zatwierdzenie składów 

celnych, składów wolnocłowych lub magazynów znajdujących się w wolnych obszarach 

celnych, powiadamiając o tym ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

3. W razie zamknięcia, likwidacji albo zniesienia składu celnego, składu wolnocłowego lub 

magazynu znajdującego się w wolnym obszarze celnym, osoba prowadząca ten skład lub 

magazyn informuje o tym granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza 

weterynarii, który wydał decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. W takim przypadku 

graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, 

wycofuje zatwierdzenie tego składu celnego, składu wolnocłowego lub magazynu 

znajdującego się w wolnym obszarze celnym, powiadamiając o tym ministra właściwego 

do spraw rolnictwa. 

4. O wycofaniu lub zawieszeniu zatwierdzenia minister właściwy do spraw rolnictwa 

powiadamia Komisję Europejską oraz inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

5. Warunki i sposób kontroli produktów w składach celnych, składach wolnocłowych i 

magazynach znajdujących się w wolnych obszarach celnych oraz transportu przesyłek 

między tymi miejscami, a także sposób przechowywania i dozwolonego manipulowania 

tymi produktami są określone w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt lub 

ochronie zdrowia publicznego obowiązujących w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej.] 
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<Art. 28. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europejskiej wykaz 

zatwierdzonych składów celnych oraz magazynów znajdujących się w wolnych 

obszarach celnych oraz wykaz przedsiębiorców zaopatrujących środki transportu 

morskiego w komunikacji międzynarodowej w produkty niespełniające wymagań 

przywozowych. 

Art. 29. 

1. Graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz weterynarii, który wydał decyzję 

w sprawie zatwierdzenia składu celnego lub magazynu znajdującego się w wolnym 

obszarze celnym, sprawuje nadzór nad tymi składami lub magazynami w zakresie 

przestrzegania warunków zatwierdzenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 

2. W razie niespełniania warunków, o których mowa w art. 22–26, właściwy ze względu 

na miejsce położenia składu celnego lub magazynu znajdującego się w wolnym 

obszarze celnym graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz weterynarii, w 

drodze decyzji, zawiesza albo wycofuje zatwierdzenie składów celnych lub 

magazynów znajdujących się w wolnych obszarach celnych, powiadamiając o tym 

Głównego Lekarza Weterynarii. 

3. W razie zamknięcia, likwidacji albo zniesienia składu celnego lub magazynu 

znajdującego się w wolnym obszarze celnym, osoba prowadząca ten skład lub 

magazyn informuje o tym granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego 

lekarza weterynarii, który wydał decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. W takim 

przypadku graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz weterynarii, w 

drodze decyzji, wycofuje zatwierdzenie tego składu celnego lub magazynu 

znajdującego się w wolnym obszarze celnym, powiadamiając o tym Głównego 

Lekarza Weterynarii. 

4. O wycofaniu lub zawieszeniu zatwierdzenia Główny Lekarz Weterynarii powiadamia 

Komisję Europejską oraz inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

5. Warunki i sposób kontroli produktów w składach celnych i magazynach znajdujących 

się w wolnych obszarach celnych oraz transportu przesyłek między tymi miejscami, 

a także sposób przechowywania i dozwolonego manipulowania tymi produktami są 

określone w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt lub ochronie 

zdrowia publicznego obowiązujących w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej.> 

[Art. 31. 

 Produkty nieprzeznaczone do wolnego obrotu oraz te, którym nadano inne niż wymienione w 

art. 22 ust. 1 przeznaczenie celne, jeżeli nie zostały wcześniej zniszczone lub zwrócone, 

poddaje się kontroli tożsamości i kontroli fizycznej w celu stwierdzenia, czy spełniają 

wymagania przywozowe.] 

<Art. 31. 

Produkty nieprzeznaczone do objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu oraz te, które 

objęto inną niż wymieniona w art. 22 ust. 1 procedurą celną, jeżeli nie zostały 
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wcześniej zniszczone lub zwrócone, poddaje się kontroli tożsamości i kontroli 

fizycznej w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania przywozowe.> 

 

[Art. 36. 

Świeże produkty rybne wyładowane ze statku pływającego pod banderą państwa trzeciego, 

przed objęciem procedurą wprowadzenia do wolnego obrotu, poddaje się takim samym 

kontrolom weterynaryjnym, jak kontrole ryb wyładowywanych ze statków pływających pod 

banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej.] 

 

<Art. 36. 

Świeże produkty rybne wyładowane ze statku pływającego pod banderą państwa 

trzeciego, przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu, poddaje się takim 

samym kontrolom weterynaryjnym jak kontrole ryb wyładowywanych ze statków 

pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej.> 

 

Art. 41. 

[1. Jeżeli na podstawie wyników kontroli wykonywanych w miejscu sprzedaży produktów 

Główny Lekarz Weterynarii uzna, że przepisy ustawy lub przepisy odrębne w zakresie 

weterynaryjnej kontroli nie są przestrzegane w granicznym posterunku kontroli, w składzie 

celnym, składzie wolnocłowym lub magazynie znajdującym się w wolnym obszarze celnym 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to kontaktuje się bezzwłocznie z 

właściwą władzą tego państwa.] 

<1. Jeżeli na podstawie wyników kontroli wykonywanych w miejscu sprzedaży produktów 

Główny Lekarz Weterynarii uzna, że przepisy ustawy lub przepisy odrębne w zakresie 

weterynaryjnej kontroli nie są przestrzegane w granicznym posterunku kontroli, w 

składzie celnym lub magazynie znajdującym się w wolnym obszarze celnym innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to kontaktuje się bezzwłocznie z właściwą 

władzą tego państwa.> 

2. Jeżeli Główny Lekarz Weterynarii uzna, że podjęte przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, o którym mowa w ust. 1, środki są niewystarczające, to dokona ich oceny, 

wraz z właściwymi władzami zainteresowanego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

i zaproponuje sposób poprawy sytuacji. 

3. W razie zwrócenia się przez właściwą władzę państwa członkowskiego Unii Europejskiej do 

Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie, o której mowa w ust. 1, Główny Lekarz 

Weterynarii podejmie wszelkie niezbędne środki mające na celu poprawę sytuacji oraz 

poinformuje właściwe władze tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o rodzaju 

przeprowadzonych kontroli, podjętych decyzjach oraz powodach podjęcia takich decyzji. 

4. W przypadku powtarzających się naruszeń przepisów w zakresie weterynaryjnej kontroli 

granicznej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej Główny Lekarz 

Weterynarii informuje o tym Komisję Europejską oraz właściwe władze pozostałych państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 
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[Art. 46. 

Kto, przywożąc lub przewożąc przesyłki zwierząt lub przesyłki produktów, nie przedstawi ich 

do weterynaryjnej kontroli granicznej lub kontroli weterynaryjnej w składach celnych, 

składach wolnocłowych lub magazynach znajdujących się w wolnych obszarach celnych, 

podlega grzywnie do 50.000 zł.] 

<Art. 46. 

Kto, przywożąc lub przewożąc przesyłki zwierząt lub przesyłki produktów, nie 

przedstawi ich do weterynaryjnej kontroli granicznej lub kontroli weterynaryjnej w 

składach celnych lub magazynach znajdujących się w wolnych obszarach celnych, 

podlega grzywnie do 50 000 zł.> 

Art. 47. 

Kto, będąc osobą odpowiedzialną za przesyłkę, z wyłączeniem osobistych przesyłek produktów 

pochodzenia zwierzęcego: 

1)   nie informuje o zamiarze przywozu lub przewozu zwierząt lub produktów przez graniczny 

posterunek kontroli, 

[2)   nie udostępnia dokumentów i nie składa wyjaśnień związanych z przeprowadzaniem 

weterynaryjnej kontroli granicznej lub kontroli weterynaryjnej w składach celnych, składach 

wolnocłowych lub magazynach znajdujących się w wolnych obszarach celnych,] 

<2) nie udostępnia dokumentów i nie składa wyjaśnień związanych z przeprowadzaniem 

weterynaryjnej kontroli granicznej lub kontroli weterynaryjnej w składach celnych 

lub magazynach znajdujących się w wolnych obszarach celnych,> 

3)   nie wprowadza przesyłki do zadeklarowanego i zatwierdzonego zakładu lub innego miejsca 

przeznaczenia 

- podlega grzywnie. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 322 oraz z 2016 r. poz. 542) 

Art. 33. 

1. Zasady postępowania organów celnych w przypadku, gdy podczas kontroli celnej produktów, 

które mają być objęte dopuszczeniem do obrotu, organ stwierdzi, że istnieją uzasadnione 

okoliczności wskazujące, że produkt nie spełnia ogólnych lub szczegółowych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa, określają przepisy odrębne. 

2. 
(7)

 Opinię w sprawie spełniania przez produkt ogólnych lub szczegółowych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa na wniosek organów celnych wydają organy, o których mowa 

w art. 16 ust. 1, właściwe ze względu na lokalizację produktu oraz przedmiot wniosku. 

2a. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 2, że produkt stwarza poważne 

zagrożenie, organ, o którym mowa w art. 16 ust. 1, może wszcząć postępowanie w sprawie 

zniszczenia produktu w przypadkach określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego 
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wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. 

Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

2b. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia produktu jest importer. 

[2c. W przypadku gdy na wniosek importera organ celny wyda pozwolenie na zniszczenie 

produktu, postępowanie, o którym mowa w ust. 2a, umarza się. 

2d. Organ celny nadaje przeznaczenie celne zgodnie z treścią decyzji kończącej postępowanie w 

sprawie zniszczenia produktu.] 

2e. Koszty przechowywania produktu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

produktu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

[2f. Do postępowania, o którym mowa w ust. 2a-2c, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego.] 

<2f. Do postępowania, o którym mowa w ust. 2a i 2b, stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego.> 

3. O działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanych produktów organy celne informują 

organ nadzoru. 

4. (uchylony) 

4a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a organami, o których mowa w 

art. 16 ust. 1, mogą zostać określone w drodze porozumienia. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) 

 

Art. 24. 

1. Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje kolejno: 

1)   kontrolę dokumentów, w tym sprawdzenie, czy do roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów zostały dołączone wymagane dokumenty lub czy są one prawidłowo 

oznakowane, 

2)   kontrolę tożsamości, 

3)   kontrolę zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

- z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2. 

2. Graniczną kontrolę fitosanitarną przeprowadza się: 

1)   w punkcie wwozu, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 6 i 9, albo 

2)   w miejscu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów, niebędącym punktem wwozu, w przypadku: 

a)  opakowań drewnianych, w których przewożone są towary inne niż rośliny, produkty 

roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 

1 pkt 1, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia tych towarów lub 

b)  gdy zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3. 
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3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne miejsca niż punkty 

wwozu, w których przeprowadza się kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności 

określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym wykaz roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów, wraz ze wskazaniem państw, w których rozpoczęto 

przeprowadzanie granicznej kontroli fitosanitarnej, mając na względzie prawidłowe 

przeprowadzenie kontroli tożsamości lub zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów i wymagania Unii Europejskiej w tym zakresie. 

4. Kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów może być przeprowadzana w innych, niż miejsca określone w ust. 2 i 3, 

miejscach zatwierdzonych przez Głównego Inspektora, w szczególności w: 

1)   miejscach wskazanych przez odbiorcę przesyłki; 

2)   pomieszczeniach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. 

5. Główny Inspektor wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia miejsca, o którym mowa w ust. 4, 

na wniosek zainteresowanego podmiotu, po: 

1)   sprawdzeniu, czy miejsce to spełnia warunki zapewniające prawidłowe przeprowadzenie 

kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności oraz 

2)   otrzymaniu pozytywnej opinii organów celnych o możliwości zapewnienia dozoru celnego 

w tym miejscu. 

5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1)   wskazanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które mają być wprowadzane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   wskazanie miejsca kontroli tożsamości lub zdrowotności; 

3)   wskazanie miejsc, w których rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą 

przechowywane do czasu uzyskania wyniku kontroli tożsamości lub zdrowotności; 

4)   opis sposobu, w jaki przesyłki pochodzące z państw członkowskich, przesyłki porażone i 

prawdopodobnie porażone przez organizmy szkodliwe mają być izolowane. 

[5b. Jeżeli przesyłka jest przeznaczona dla upoważnionego odbiorcy w rozumieniu przepisów 

art. 406 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego 

przepisy w celu wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3) lub do miejsca kontroli objętego 

pozwoleniem na korzystanie z gospodarczej procedury celnej, o której mowa w art. 497 tego 

rozporządzenia, do wniosku dołącza się kopie właściwych pozwoleń wydanych przez organy 

celne.] 

<5b. Jeżeli przesyłka przeznaczona jest dla upoważnionego odbiorcy w rozumieniu 

przepisów art. 230 lub art. 233 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks 

celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.) lub do miejsca kontroli 

objętego pozwoleniem na korzystanie z procedury specjalnej innej niż procedura 

tranzytu, do wniosku dołącza się kopie właściwych pozwoleń wydanych przez organy 

celne.> 



- 77 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6. W przypadku zawarcia stosownej umowy między Komisją Europejską a państwem trzecim 

kontrola zdrowotności może odbywać się w tym kraju trzecim. 

7. Kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, 

przeprowadza się po wyrażeniu zgody przez wojewódzkiego inspektora właściwego dla 

punktu wwozu albo organ innego państwa członkowskiego właściwy do spraw zdrowia 

roślin przeprowadzający kontrolę dokumentów. 

8. Wojewódzki inspektor właściwy dla punktu wwozu wyraża zgodę, o której mowa w ust. 7, 

jeżeli przesyłka lub partia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wraz z 

opakowaniem lub środkiem transportu spełniają wymagania w zakresie zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. Wyrażając zgodę, wojewódzki inspektor 

określa miejsce lub państwo członkowskie, w którym zostanie dokonana kontrola 

tożsamości lub kontrola zdrowotności. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, sposób 

wyrażenia zgody na dokonywanie kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności w innych 

miejscach niż punkt wwozu, mając na uwadze ujednolicenie działań w zakresie tej kontroli. 

10. Kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, 

przeprowadza wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania 

kontroli. 

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie 

powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną, 

mając na względzie wymagania organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia prawidłowej 

kontroli tożsamości i kontroli zdrowotności oraz wymagania dla pracowników 

przeprowadzających graniczną kontrolę fitosanitarną. 

12. Główny Inspektor może cofnąć decyzję, o której mowa w ust. 5, w przypadku gdy miejsce 

to przestało spełniać warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 11. 

13. Graniczna kontrola fitosanitarna przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów może obejmować wyłącznie: 

1)   kontrolę zdrowotności lub tożsamości, jeżeli kontrole te nie zostały przeprowadzone w 

punkcie wwozu na terytorium innego państwa członkowskiego; 

2)   kontrolę dokumentów lub tożsamości, jeżeli przesyłka lub partia przeznaczona jest dla 

odbiorcy w innym państwie członkowskim. 

 

Art. 29. 

1. Decyzjom, o których mowa w art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 3 i 4 oraz art. 28 ust. 1, 

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

2. Po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 4 pkt 1, 

wojewódzki inspektor unieważnia świadectwo fitosanitarne lub inny wymagany dokument 

towarzyszący przesyłce lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, przez 

ostemplowanie awersu dokumentu, w widocznym miejscu, trójkątnym stemplem w kolorze 

czerwonym z napisem "dokument unieważniony" i nazwą organu Inspekcji oraz datą 

unieważnienia. 
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3. Do czasu zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej oraz przy wykonywaniu decyzji, o 

których mowa w art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 4 oraz art. 28 ust. 1, rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty znajdują się pod dozorem celnym. 

4. [Organ celny może nadać przesyłce lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

jedną z następujących procedur celnych:] 

 <Organ celny może objąć przesyłkę lub partię roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów jedną z następujących procedur celnych:> 

1)   dopuszczenie do obrotu, 

2)   uszlachetnianie czynne, 

[3)   przetworzenie pod kontrolą celną,] 

4)   odprawa czasowa, 

5)   uszlachetnianie bierne 

- jeżeli została zakończona graniczna kontrola fitosanitarna i wydana decyzja, o której mowa w 

art. 27 ust. 3. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 

846) 

Art. 17. 

1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej oraz osoby fizyczne: 

1)   na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie 

przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało 

zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową 

stawkę celną; 

[2)   uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, 

odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi 

procedurami;] 

<2) uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury 

odprawy czasowej, w tym również osoby, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, 

zostały przeniesione prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z 

procedury;> 

3)   dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 

4)   nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a)  usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, 

do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 

4, 

b)  usługobiorcą jest: 
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-  w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub 

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub 

obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4, 

-  w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę 

działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, 

posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do 

zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4; 

5)   nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a)  dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby 

działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, 

energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza 

przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest 

zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4, 

b)  nabywcą jest: 

-  w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie 

elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii 

cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 

4, 

-  w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę 

działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, 

posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4, 

c)  dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium 

kraju; 

6)   obowiązane do zapłaty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10; 

7)   nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a)  dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie 

jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 

b)  nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT 

czynny, 

c)  dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122; 

8)   nabywające usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 poz. 266 i 542), jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

a)  usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest 

zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 

b)  usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15. 



- 80 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1a. Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również, w przypadku gdy usługodawca lub 

dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub 

dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów 

posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie 

uczestniczy w tych transakcjach. 

1b. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustanowiły przedstawiciela 

podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1, podatnikiem jest ten przedstawiciel 

podatkowy - w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tych podmiotów. 

1c. W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy 

przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej 

gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 

000 zł. 

1d. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję 

obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów 

wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane 

na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących 

poszczególne dostawy. 

1e. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również 

transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli 

okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, 

odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami 

wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy. 

1f. W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 7 obniżenie wartości dostaw dokonywanych w 

ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w ust. 1c, w szczególności przez 

udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie 

podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów 

dokonywanej w ramach tej transakcji. 

1g. W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy 

towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, następuje zmiana określenia 

podatnika dla tej dostawy, korekty rozliczenia zapłaty w związku z tą zmianą dokonuje się 

w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący 

dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. 

2a. Jeżeli dokonujący dostawy towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do 

ustawy, dla której zgodnie z ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest nabywca, podjął wszelkie 

niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy, nie ma on 

obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy, także w przypadku, gdy po jej 

dokonaniu ustalono, że wskutek działania podmiotu uczestniczącego w tej dostawie jako 

nabywca nie były spełnione przesłanki określone w ust. 1 pkt 7, o którym to działaniu 
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dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie 

mógł wiedzieć. 

2b. Przepis ust. 2a stosuje się pod warunkiem, że zapłata należności z tytułu dostawy towarów 

nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy, w tym przy użyciu karty płatniczej lub 

podobnego instrumentu płatniczego, o ile umożliwiają one dokonującemu dostawy 

towarów identyfikację składającego zlecenie płatnicze. 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

Art. 19a. 

1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania 

usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. 

2. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za 

wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. 

3. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy 

płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego 

odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. 

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z 

jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się 

za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia 

świadczenia tej usługi. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy 

towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2. 

5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: 

1)   otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: 

a)  wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, 

b)  przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu 

takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, 

c)  dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18, 

d)  świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, 

administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem 

sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, 

stanowiących import usług, 

e)  świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41; 

2)   otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, 

o których mowa w art. 29a ust. 1; 

3)   wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu: 

a)  świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, 
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b)  dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz 

gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), 

c)  czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map 

i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z 

wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług; 

4)   wystawienia faktury z tytułu: 

a)  dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 

b)  świadczenia usług: 

-  telekomunikacyjnych, 

-  wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, 

-  najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, 

-  ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, 

-  stałej obsługi prawnej i biurowej, 

-  dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego 

-   z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, obowiązek podatkowy powstaje w 

odniesieniu do otrzymanej kwoty. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub 

wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów 

wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono 

takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności. 

8. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub 

część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub 

mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub 

lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w 

odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. 

[9. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu 

celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.] 

<9. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu 

celnego, z zastrzeżeniem ust. 10a i 11.> 

[10. W przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną 

obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą 

procedurą.] 

<10a. W przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego obowiązek 

podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą zamknięcia procedury 

uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 

29.12.2015, str. 558, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2447”.> 

[11. W przypadku objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z 

całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego 
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w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym - wprowadzenie towarów do 

wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są 

opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze - obowiązek podatkowy z tytułu 

importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.] 

<11. W przypadku objęcia towarów procedurą: składowania celnego, odprawy czasowej 

z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, uszlachetniania 

czynnego, tranzytu, wolnego obszaru celnego, jeżeli od towarów tych pobierane są 

opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy z 

tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.> 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy powstania 

obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, 

uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii 

Europejskiej. 

Art. 26a. 

1. Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary 

znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej. 

[2. W przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium 

Unii Europejskiej jedną z następujących procedur lub przeznaczeń celnych: 

1)   procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, 

2)   procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych 

przywozowych, 

3)   procedurą składu celnego, 

4)   procedurą tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia 

celnego, 

5)   przeznaczeniem - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu 

wolnocłowego 

-   miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym 

towary te przestaną podlegać tym procedurom i przeznaczeniom.] 

<2. W przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na 

terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur: 

1) uszlachetniania czynnego, 

2) odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, 

3) składowania celnego, 

4) tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towarów jedną 

z procedur celnych, 

5) wolnego obszaru celnego 

– miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym 

towary te przestaną podlegać tym procedurom.> 
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Art. 30b. 

1. Podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o 

należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, 

podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek 

akcyzowy. 

[2. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą 

opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub 

zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, 

powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania 

biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest 

różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych 

dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o 

należne cło i podatek akcyzowy. 

3. W przypadku towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od 

należności celnych przywozowych oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną 

podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, 

gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem 

importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności 

celnych przywozowych lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są towary 

opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna 

powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą 

dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.] 

<2. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą 

opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub 

zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, 

powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania 

biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania 

jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych 

dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona 

o należne cło i podatek akcyzowy. 

3. W przypadku towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym 

zwolnieniem od należności celnych przywozowych podstawą opodatkowania jest 

wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte 

procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach 

procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych 

przywozowych są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą 

opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby 

towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.> 

<3a. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, do których 

ma zastosowanie przepis art. 324 rozporządzenia 2015/2447, podstawą 

opodatkowania jest wartość celna. Jeżeli przedmiotem importu w ramach tej 
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procedury są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą 

opodatkowania jest wartość celna powiększona o podatek akcyzowy.> 

[4. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1-3, obejmuje koszty dodatkowe, takie jak 

koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do 

wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak 

również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na 

terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania 

importu.] 

<4. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1–3a, obejmuje koszty dodatkowe, 

takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia – o ile nie zostały 

włączone do wartości celnej – ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na 

terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca 

przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to 

jest znane w momencie dokonania importu.> 

5. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w liście 

przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na podstawie którego 

towary są importowane. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce 

przeznaczenia uważa się miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju. 

[6. Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1-3, dolicza się opłaty oraz inne 

należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu 

towarów. 

7. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1-3, przepisy art. 29a ust. 7 

pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.] 

<6. Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1–3a, dolicza się opłaty oraz inne 

należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu 

importu towarów. 

7. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1–3a, przepisy art. 29a 

ust. 7 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 33. 

 1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do 

obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem 

obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. 

2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana 

nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w 

prawidłowej wysokości. [Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatku w 

decyzji dotyczącej należności celnych.] 

3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o 

wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości. 

4. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez 

organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego 

podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c. 
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5. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-4 i art. 34 podatnik jest obowiązany do zapłaty 

kwoty należnego podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, 

również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo 

obniżone do wysokości 0%. 

6. Naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatku należnego z tytułu importu 

towarów, z zastrzeżeniem art. 33a i 33c. 

[7. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w 

przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie 

przepisów celnych.] 

<7. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w 

przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na 

podstawie przepisów celnych, z zastrzeżeniem ust. 7a–7e.> 

<7a. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, gdy zabezpieczenie potencjalnego długu celnego 

wymaganego zgodnie z: 

1) art. 148 ust. 2 lit. c lub art. 211 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”, 

2) art. 115 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad 

dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 

z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2446” 

– dotyczy przypadków objęcia towarów czasowym składowaniem lub procedurą: 

końcowego przeznaczenia, składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub 

odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych 

przywozowych, pod warunkiem że podatnik przedstawi organowi celnemu 

dokumenty potwierdzające, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i 

nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec 

niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe. 

7b. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 7a, 

uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o 

tej samej treści. 

7c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7b, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7d. Dokumentów, o których mowa w ust. 7a, nie przedstawia się, jeżeli organ celny 

dysponuje takimi dokumentami, przedstawionymi mu nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed dokonaniem importu, i dane w nich zawarte są aktualne. 



- 87 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7e. Jeżeli organ celny uzna, że w przypadkach, o których mowa w ust. 7a, istnieje 

ryzyko, że kwota podatku nie zostanie zapłacona w przewidzianym terminie, może w 

każdym czasie zażądać złożenia zabezpieczenia.> 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

określić terminy zapłaty podatku inne niż określone w ust. 4 i 5 oraz warunki stosowania 

innych terminów, uwzględniając przepisy Unii Europejskiej oraz przebieg realizacji 

budżetu państwa. 

Art. 33a. 

[1. W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o 

której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 

października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 

19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 

307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może 

rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej 

składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych 

towarów.] 

<1. W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o 

którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja 

jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem 

rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku 

należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w 

którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem: 

1)   przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik 

dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed dokonaniem importu: 

a)  zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, 

odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w 

poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w 

stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość, 

b)  potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego; 

2)   (uchylony). 

2a. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej 

samej treści. 

2b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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3. Warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się, 

jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty. 

4. Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz 

naczelnika urzędu skarbowego o: 

1)   zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem okresu 

rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie; 

2)   rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem 

okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. 

[5. W przypadku gdy objęcie towaru procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 

lit. b lub c rozporządzenia wymienionego w ust. 1, jest dokonywane przez przedstawiciela 

pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Przepisy ust. 2-4 

stosuje się odpowiednio.] 

<5. W przypadku gdy objęcie towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz 

art. 182 unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane przez przedstawiciela 

pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Przepisy 

ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.> 

6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów 

potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w 

deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

podatkowy z tytułu importu towarów. 

7. W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił 

dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na 

zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu 

towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do 

zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami. 

[8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, z tym że 

obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na 

przedstawicielu pośrednim.] 

<8. W przypadku gdy objęcie towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz 

art. 182 unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane przez przedstawiciela 

bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych, który działa na rzecz podatnika 

nieposiadającego pozwolenia na stosowanie uproszczenia, którym zostały objęte 

towary, lub dokonywane jest przez przedstawiciela pośredniego, o którym mowa w 

ust. 5, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, z tym że obowiązek zapłaty kwoty 

podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na działającym na jego 

rzecz przedstawicielu.> 

9. W przypadku gdy organ celny pobrał kwotę podatku, o której mowa w ust. 7, a podatnik 

rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji podatkowej, podatnik ma prawo do dokonania 

korekty kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym kwota 

tego podatku została pobrana. 
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10. Podatnik, który nie przestrzega terminu, o którym mowa w ust. 6, może w drodze decyzji 

naczelnika urzędu skarbowego utracić na okres 36 miesięcy prawo do rozliczania podatku 

na zasadach określonych w ust. 1, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego 

po miesiącu, w którym doręczono podatnikowi decyzję. 

11. Decyzji, o której mowa w ust. 10, nie wydaje się, jeżeli nieprzestrzeganie terminu, o 

którym mowa w ust. 6, w tym częstotliwość tego nieprzestrzegania, można uznać za 

nieistotne w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych, które podatnik rozlicza 

zgodnie z ust. 1, pod warunkiem że uchybienie to było spowodowane okolicznościami 

niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. 

12. [Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status upoważnionego 

podmiotu gospodarczego w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 

dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny:] 

 <Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status 

upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego:> 

1)   działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub 

2)   w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela 

bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych 

- może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej 

składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych 

towarów. Przepisy ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 33b. 

[1. W przypadku stosowania przez podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, 

pojedynczego pozwolenia, o którym mowa w art. 1 pkt 13 tiret pierwsze i drugie 

rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego 

przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.), 

podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu 

importu towarów w deklaracji dla importu towarów, zwanej dalej "deklaracją 

importową".] 

<1. W przypadku stosowania przez podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, 

odprawy scentralizowanej, o której mowa w art. 179 unijnego kodeksu celnego, 

w której realizację zaangażowane są administracje celne z co najmniej dwóch 

państw członkowskich, podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty 

podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji dla importu towarów, 

zwanej dalej „deklaracją importową”.> 

2. Deklaracja importowa jest składana naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 16. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. W 

przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w 

jednym urzędzie celnym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres 

miesięczny. 
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3. Podatnik jest obowiązany w terminie, o którym mowa w ust. 2, do wpłacenia kwot podatku 

wykazanych w deklaracjach importowych, z zastrzeżeniem art. 33a. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 2, 3, 6 i 7 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

deklaracji importowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, miejsce i 

sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu 

celnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając: 

1)   zakres zadań wykonywanych przez naczelnika urzędu celnego; 

2)   specyfikę pojedynczych pozwoleń; 

3)   potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku. 

 

Art. 37. 

1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji 

naczelnika urzędu celnego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a 

podatkiem: 

1)   pobranym przez ten organ, 

2)   należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w: 

a)  zgłoszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub 

b)  deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b 

- w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji. 

[1a. W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została określona w 

decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, naczelnik urzędu celnego 

pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem wysokości i zasad 

obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, z tym że ich 

wysokość jest liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego 

do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych. Przepisy art. 65 ust. 6a i 6b 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne stosuje się odpowiednio. Odsetek nie 

pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa 

kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania 

lub świadomego działania.] 

<1a. W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została 

określona w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, naczelnik 

urzędu celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem 

wysokości i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od zaległości 

podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 1aa i 1ab, z tym że ich wysokość jest liczona od 

dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia 

powiadomienia o wysokości należności podatkowych.> 

<1aa. W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w 

art. 33 ust. 2 i 3, odsetki pobiera się w wysokości: 

1) 50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji 

podatkowej, jeżeli zgłaszający: 
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a) złoży wniosek o dokonanie sprostowania zgłoszenia celnego, nie później niż w 

terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz 

b) uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie 

zgłoszenia celnego kwotę podatku wraz z odsetkami; 

2) 150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji 

podatkowej, jeżeli w wyniku kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu 

stwierdzono zaniżenie kwoty podatku w wysokości przekraczającej 25% kwoty 

należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), obowiązującego w dniu 

następującym po dniu upływu terminu płatności należności. 

1ab. W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w art. 

34, odsetki pobiera się w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w 

art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej.> 

1b. Od kwoty podatku wynikającego z decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 

34, niezapłaconej w terminie, pobiera się odsetki za zwłokę zgodnie z przepisami 

Ordynacji podatkowej. 

2. (uchylony). 

3. Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby celnej. 

 

Art. 41. 

1. Stawka podatku wynosi 22%
(2)

, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 

ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

2. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 

7%
(3)

, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. 

2a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. 

3. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem 

art. 42. 

4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. 

5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników 

ryczałtowych stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika 

ewidencji określonej w art. 109 ust. 3. 

6. Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod 

warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 

dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza 

terytorium Unii Europejskiej. 

6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności: 

1)   dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego 

służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny 

wydruk tego dokumentu; 
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2)   dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego 

służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli 

zapewniona jest jego autentyczność; 

3)   zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem 

teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia 

potwierdzona przez urząd celny. 

<6b. W przypadku wywozu, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446, 

dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest zaświadczenie, o którym mowa w art. 

68b ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.> 

7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej 

dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz 

w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania 

dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji 

podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w 

terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla 

dostawy tego towaru na terytorium kraju. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny 

potwierdzający procedurę wywozu. 

9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium 

Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika 

do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym 

podatnik otrzymał ten dokument. 

9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, 

stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, 

pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca 

miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał 

dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio. 

9b. Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym 

niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie 

jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami 

dostawy, w których określono termin wywozu towarów. 

10. (uchylony). 

11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 

pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 

okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym 

mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i 

wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio. 

12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, 

modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części 

zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. 

12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty 

budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz 
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lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w 

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki 

instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i 

pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 

12b. 

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 

12a nie zalicza się: 

1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa 

przekracza 300 m
2
; 

2)   lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m
2
. 

12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity 

określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części 

podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej 

kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w 

całkowitej powierzchni użytkowej. 

13. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione 

w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają 

opodatkowaniu stawką w wysokości 22%
(4)

, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub 

przepisach wykonawczych określono inną stawkę. 

14. (uchylony). 

14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana 

przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu 

zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według 

stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. 

14b. (uchylony). 

14c. W przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są 

następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te 

płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za 

wykonaną: 

1)   w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części 

wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku; 

2)   z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki 

podatku. 

14d. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności 

w okresie, o którym mowa w ust. 14c, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność 

wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie. 

14e. W przypadku: 

1)   dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 

2)  świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

3)   świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do 

ustawy 
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-   dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka 

podatku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia 

objęte tą fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem 

zmiany stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu 

zmiany stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany 

stawki podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą 

wystawioną przed dniem zmiany stawki podatku. 

14f. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu 

zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część 

zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem 

zmiany stawki podatku. 

14g. Przepisów ust. 14a-14f nie stosuje się w przypadku importu towarów lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość 

opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. 

14h. W przypadku: 

1)   opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku, 

2)   zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem 

- przepisy ust. 14a-14g stosuje się odpowiednio. 

15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do 

celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 

10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). 

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 

obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i 

świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług 

oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając: 

1)   specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług; 

2)   przebieg realizacji budżetu państwa; 

3)   przepisy Unii Europejskiej. 

 

Art. 45. 

1. Zwalnia się od podatku import: 

[1)   towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w 

rozumieniu przepisów celnych;] 

<1) towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego;> 

2)   towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od 

należności celnych przywozowych; 

3)   złota przez Narodowy Bank Polski; 

4)   powracających z terytorium państwa trzeciego, zwolnionych od cła towarów, 

dokonywany przez podatnika, który wcześniej wywiózł te towary; 
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5)   do portów przez podmioty zajmujące się rybołówstwem morskim ich własnych 

połowów, niebędących jeszcze przedmiotem dostawy, w stanie nieprzetworzonym lub 

po zakonserwowaniu dla celów dokonania dostawy; 

6)   ludzkich organów i mleka kobiecego; 

7)   krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych 

pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami; 

8)   walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem 

przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego 

metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub 

które mają wartość numizmatyczną; 

9)   towarów przez siły zbrojne państw innych niż Rzeczpospolita Polska będących 

sygnatariuszami Traktatu Północnoatlantyckiego do użytku własnego takich sił lub 

personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, 

jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych; 

10)  gazu w systemie gazowym lub gazu wprowadzanego do systemu gazowego lub sieci 

gazociągów kopalnianych ze statków przewożących gaz, a także energii elektrycznej 

w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci 

dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej. 

[2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, nie stosuje się, jeżeli na podstawie 

przepisów celnych powstaje obowiązek uiszczenia cła.] 

<2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, nie stosuje się, jeżeli na podstawie 

przepisów celnych powstaje obowiązek uiszczenia cła.> 

<3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli: 

1) na podstawie przepisów celnych powstaje obowiązek uiszczenia cła; 

2) nastąpiło zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 

rozporządzenia 2015/2447.> 

 

Art. 83. 

1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do: 

(pkt 1- 21 pominięto) 

22)  [dostaw towarów do wolnych obszarów celnych:] 

<dostaw towarów do wolnych obszarów celnych lub składów celnych:> 

a)  ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, 

przeznaczonych do odprzedaży podróżnym, 

b)  przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Unii Europejskiej i objętych 

procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych, w tym także w celu ich 

kompletacji, pakowania lub formowania przesyłek zbiorowych; 

(pkt 23- 26 pominięto) 

(1a.-16 pominięto) 

Art. 86. 

1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności 

opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia 
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kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 

ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi: 

1)   suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: 

a)  nabycia towarów i usług, 

b)  dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi; 

2)   w przypadku importu towarów - kwota podatku: 

a)  wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, 

b)  należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a, 

c)  wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b; 

3)   zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; 

4)   kwota podatku należnego z tytułu: 

a)  świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich 

usługobiorca, 

b)  dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich 

nabywca, 

c)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, 

d)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11; 

5)   (uchylony); 

6)   różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37; 

7)   u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty 

należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota 

podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie 

celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego 

nabycia tego środka. 

2a. W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów 

wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż 

działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 

7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym 

mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności 

gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 

ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych 

towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia 

proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice 

wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. 

2b. Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez 

podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: 

1)   zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego 

proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej 

czynności opodatkowane oraz 

  



- 97 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność 

gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów 

osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o 

których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy 

przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. 

2c. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności 

następujące dane: 

1)   średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością 

gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach 

działalności gospodarczej i poza tą działalnością; 

2)   średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z 

działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych 

przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; 

3)   roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności 

gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym 

wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na 

sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; 

4)   średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej 

średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą 

działalnością. 

2d. W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, 

przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. 

2e. Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności 

gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty 

podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone 

szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie 

protokołu. 

2f. Przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej 

przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok 

podatkowy byłyby niereprezentatywne. 

2g. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę 

do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio. 

2h. W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy 

wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać 

specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, 

może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 
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5c. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego 

użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek 

przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej 

przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których 

mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności 

gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według 

udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów 

działalności gospodarczej. 

8. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi 

dotyczą: 

1)   dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli 

kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium 

kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku 

z tymi czynnościami; 

2)   (uchylony); 

3)   dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16. 

9. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi 

dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-

41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych 

usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi 

dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada 

dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. 

10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w 

rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez 

podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. 

10a. (uchylony). 

10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 

przypadkach, o których mowa w: 

1)   ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w 

którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny; 

2)   ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik: 

a)  otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu 

miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek 

podatkowy, 
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b)  uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek; 

3)   ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik 

uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, 

w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. 

10c. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed 

dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. 

10d. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje: 

[1)   w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej 

na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym 

podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod 

warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie 

celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego, 

z zastrzeżeniem art. 33a;] 

<1) w przypadku stosowania w imporcie towarów uproszczenia, o którym mowa 

w art. 182 unijnego kodeksu celnego – za okres rozliczeniowy, w którym podatnik 

dokonał wpisu do rejestru zgłaszającego; obniżenie kwoty podatku należnego 

następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku 

wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające 

dotyczące tego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a;> 

2)   w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 - w rozliczeniu 

za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego 

następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z 

decyzji. 

(ust. 10e.-22 pominięto) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą 

(Dz. U. poz. 963, z 2005 r. poz. 115 oraz z 2006 r. poz. 546) 

 

Art. 2. 

 Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

  [1)   obszar celny Wspólnoty - obszar celny w rozumieniu art. 3 rozporządzenia nr 

2913/92/EWG z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 

Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r.), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym 

warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, 

Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, 

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w 

traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003 r.);] 
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 <1) obszar celny Unii – obszar celny w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. 

zm.);>   

 2)   towar - rzecz ruchomą oraz energię; 

  3)   towary rolno-spożywcze - towary rolne objęte Wspólną Polityką Rolną, regulowaną 

przepisami wspólnotowymi, oraz towary przetworzone nieobjęte załącznikiem I do 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (towary z grupy non-aneks I); 

  4)   obrót towarami z zagranicą - przywóz towarów pochodzących z kraju trzeciego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz towarów do kraju trzeciego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od sposobu ich przemieszczania przez granicę; 

  [5)   
(2)

 obrót towarami z krajami trzecimi - przywóz towarów pochodzących z kraju 

trzeciego na obszar celny Wspólnoty lub wywóz towarów do kraju trzeciego z obszaru 

celnego Wspólnoty niezależnie od sposobu ich przemieszczania przez granicę, a także 

związane z tym nadawanie upoważnień podmiotom dokonującym takiego obrotu w 

zakresie towarów rolno-spożywczych;] 

  <5) obrót towarami z krajami trzecimi – przywóz towarów pochodzących z kraju 

trzeciego na obszar celny Unii lub wywóz towarów do kraju trzeciego z obszaru 

celnego Unii niezależnie od sposobu ich przemieszczania przez granicę, a także 

związane z tym nadawanie upoważnień podmiotom dokonującym takiego obrotu w 

zakresie towarów rolno-spożywczych;>   

6)   kontyngent - określoną ilość lub wartość towaru, która może być przywieziona na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywieziona z tego terytorium, w oznaczonym 

czasie; 

  7)   transza - określoną, maksymalną lub minimalną, ilość lub wartość towarów, na jaką 

może być udzielone pozwolenie; 

  8)   okres odniesienia - okres poprzedzający złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia; 

  9)   importer lub eksporter wspólnotowy - osobę, która ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej; 

  10)  importer lub eksporter tradycyjny - importera lub eksportera wspólnotowego, który 

dokonywał obrotu z zagranicą towarem objętym kontyngentem, w określonej minimalnej 

ilości lub o określonej minimalnej wartości, w okresie odniesienia; 

  11)  importer lub eksporter nietradycyjny - importera lub eksportera wspólnotowego, który 

nie dokonywał obrotu z zagranicą towarem objętym kontyngentem, w określonej 

minimalnej ilości lub o określonej minimalnej wartości, w okresie odniesienia; 

  12)  kwota gwarantowana - określoną ilość lub wartość towarów, zagwarantowaną dla 

importerów lub eksporterów nietradycyjnych; 

  13)  kraj trzeci - kraj niebędący członkiem Wspólnoty Europejskiej. 

 

Art. 3. 

Z zastrzeżeniem warunków i zasad określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz o 

ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w 
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drodze decyzji administracyjnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. 

zm.
2)

), z wyłączeniem art. 10, art. 57 § 5, art. 58-60 

1. Jeżeli z przepisów prawa wspólnotowego, w zakresie administrowania obrotem towarami z 

krajami trzecimi, wynika obowiązek uzyskania pozwolenia na przywóz lub wywóz 

warunkującego w szczególności: 

  [1)   dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty, 

  2)   dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty przy zastosowaniu stawek 

celnych preferencyjnych, 

  3)   wywóz towaru z obszaru celnego Wspólnoty, 

  4)   wywóz towaru z obszaru celnego Wspólnoty z zastosowaniem refundacji, 

  5)   objęcie towaru procedurą zawieszającą,] 

<1) dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze celnym Unii, 

2) dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze celnym Unii z zastosowaniem stawek 

celnych preferencyjnych, 

3) wywóz towaru z obszaru celnego Unii, 

4) wywóz towaru z obszaru celnego Unii z zastosowaniem refundacji, 

5) korzystanie z procedury specjalnej,>   

6)   czasowe składowanie towaru, 

  [7)   wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego 

działającego na obszarze celnym Wspólnoty, 

  8)   wyprowadzenie towaru z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego 

działającego na obszarze celnym Wspólnoty poza ten obszar, 

  9)   objęcie towaru procedurą uszlachetniania biernego,] 

  10)  powrotny wywóz towaru 

- pozwolenie to jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Do dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego lub przepisami 

wydanymi na podstawie art. 3a dołącza się do wniosku o udzielenie pozwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie tych 

dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

 

Art. 8f. 

1. Importer lub eksporter wspólnotowy towarów rolno-spożywczych objętych pozwoleniem 

na przywóz lub wywóz towarów rolno-spożywczych, w ramach decyzji o nadaniu 

upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi, 

prowadzi dokumentację tych towarów zawierającą: 

  1)   rodzaj towaru rolno-spożywczego oraz nazwę kraju jego pochodzenia albo 

przeznaczenia; 

  [2)   numer i datę Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) potwierdzającego 

dopuszczenie do obrotu albo wywóz danej partii towaru rolno-spożywczego;] 

  <2) numer i datę zgłoszenia celnego potwierdzającego dopuszczenie do obrotu 

albo wywóz danej partii towaru rolno-spożywczego;> 



- 102 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   wskazanie ilości lub masy każdej partii przywiezionego lub wywiezionego towaru 

rolno-spożywczego; 

  4)   określenie rodzaju czynności, jakim został poddany towar rolno-spożywczy, wraz z 

określeniem masy towaru poddanego tym czynnościom, o ile obowiązek 

przeprowadzenia takich czynności wynika z przepisów prawa wspólnotowego. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymogi dotyczące 

dokumentacji, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie skutecznego 

stosowania przepisów prawa wspólnotowego w tym zakresie. 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

584, z późn. zm.)  

Art. 84a. 

Przepisów art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 ust. 2, art. 81a, 82 i 83 nie stosuje się wobec 

działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym: 

1)   szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.); 

2)  
(99)

 nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 oraz z 2014 r. poz. 1794), ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1424 i 

1662), ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 

2004 r. Nr 16, poz. 145, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1539), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577), ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 398) oraz ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266); 

3)   (uchylony) 

[4)   kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną w 

urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, na 

podstawie przepisów celnych albo graniczną kontrolą fitosanitarną dokonywaną na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 621, z późn. zm.);] 

<4) kontrolą związaną z obejmowaniem towarów procedurą celną i powrotnym 

wywozem dokonywaną w urzędzie celnym albo miejscu wyznaczonym lub uznanym 

przez organ celny, na podstawie przepisów celnych, albo graniczną kontrolą 

fitosanitarną dokonywaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 

o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17, 50 i ...)> 
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5)   kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz 

towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

6)   zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 i 1101 oraz z 

2015 r. poz. 277); 

7)   sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na 

targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528)). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą (Dz. 

U. poz. 546) 

Art. 2. 

 Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

  [1)   obszar celny Wspólnoty - obszar celny w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 

(Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307);] 

<1) obszar celny Unii – obszar celny w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. 

zm.);>   

2)   usługa - usługę wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o 

statystyce publicznej; 

3)   kraj trzeci - kraj niebędący członkiem Wspólnoty Europejskiej; 

  4)   obrót usługami z zagranicą - świadczenie usług z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju 

trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na sposób świadczenia 

usług; 

  [5)   obrót usługami z krajami trzecimi - świadczenie usług z obszaru celnego Wspólnoty na 

terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju 

trzeciego na obszarze celnym Wspólnoty, bez względu na sposób świadczenia usług;] 

<5) obrót usługami z krajami trzecimi – świadczenie usług z obszaru celnego Unii na 

terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju 

trzeciego na obszarze celnym Unii, bez względu na sposób świadczenia usług;>   

6)   importer lub eksporter wspólnotowy usług - osobę, która ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej; 
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  7)   limit usług - określoną ilość lub wartość usług, wymagającą uzyskania pozwolenia na 

obrót usługami z zagranicą, która może być zrealizowana w oznaczonym czasie; 

  8)   rejestracja usługi - uzyskanie pozwolenia udzielanego na obrót usługami z zagranicą; 

  9)   Porozumienie WTO - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu 

(WTO), sporządzone 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. 10. 

Jeżeli wynika to z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie administrowania obrotem 

usługami z krajami trzecimi, minister właściwy do spraw gospodarki może określać, w drodze 

rozporządzeń: 

 [1)   wzory wniosków stosowanych w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na świadczenie 

usług z obszaru celnego Wspólnoty na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług 

świadczonych z terytorium kraju trzeciego na obszarze celnym Wspólnoty,] 

<1) wzory wniosków stosowanych w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na 

świadczenie usług z obszaru celnego Unii na terytorium kraju trzeciego lub 

przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju trzeciego na obszarze celnym 

Unii,>   

 2)   wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, 

  3)   wzory pozwoleń, 

  4)   warunki udzielenia i wykorzystania pozwolenia 

- mając na uwadze zapewnienie skutecznego stosowania przepisów prawa wspólnotowego, a 

także potrzebę zapewnienia szczególnej kontroli uzasadnionej specyfiką obrotu 

określonymi usługami z zagranicą, uwzględniając przesłanki zawarte w przepisach prawa 

wspólnotowego. 

[Art. 11. 

Odmowa udzielenia pozwolenia na świadczenie usług z obszaru celnego Wspólnoty na 

terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju trzeciego 

na obszarze celnym Wspólnoty następuje, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymogów 

określonych w przepisach prawa wspólnotowego lub przepisach wydanych na podstawie art. 

10.] 

<Art. 11. 

Odmowa udzielenia pozwolenia na świadczenie usług z obszaru celnego Unii na 

terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju 

trzeciego na obszarze celnym Unii następuje, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymogów 

określonych w przepisach prawa wspólnotowego lub przepisach wydanych na podstawie 

art. 10.> 
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USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398 oraz z 2015 r. poz. 

1893) 

Art. 47. 

1. Graniczny lekarz weterynarii po przeprowadzeniu kontroli granicznej: 

1)   wystawia dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli przesyłki i wpisuje w 

nim zakres przeprowadzonej kontroli oraz jej wyniki - jeżeli miejsce przeznaczenia 

przesyłki jest położone na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej; 

2)   wystawia dokument, o którym mowa w pkt 1, i wpisuje w nim zakres 

przeprowadzonej kontroli oraz jej wyniki oraz informuje o tym powiatowego lekarza 

weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia przesyłki - jeżeli 

miejsce wprowadzenia do obrotu przesyłki jest położone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   wpisuje numer dokumentu, o którym mowa w pkt 1, do dokumentów towarzyszących 

przesyłce. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przekazywany wraz z przesyłką do 

pierwszego miejsca jej przeznaczenia, a jeżeli przesyłka jest podzielona na części - z 

każdą częścią tej przesyłki. 

3. W przypadku gdy kontrola graniczna przesyłki, której miejsce przeznaczenia jest położone 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, została dokonana w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, osoba odpowiedzialna za przesyłkę przedstawia 

dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli przesyłki oraz jego tłumaczenie na 

język polski powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce 

przeznaczenia przesyłki niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki do tego miejsca. 

[4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przekazywany wraz z przesyłką również 

wówczas, gdy przesyłka niepochodząca z państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

opuszcza skład celny, skład wolnocłowy lub magazyn znajdujący się w wolnym obszarze 

celnym i jest przeznaczona do wprowadzenia na obszar celny Unii Europejskiej.] 

<4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przekazywany wraz z przesyłką 

również wówczas, gdy przesyłka niepochodząca z państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej opuszcza skład celny lub magazyn znajdujący się w wolnym obszarze 

celnym i jest przeznaczona do wprowadzenia na obszar celny Unii Europejskiej.> 
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USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65) 

Art. 82. 

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

wydaje świadectwo stwierdzające spełnianie przez towary objęte graniczną kontrolą 

sanitarną wymagań zdrowotnych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że towary objęte graniczną kontrolą sanitarną nie spełniają 

obowiązujących wymagań zdrowotnych, organ, o którym mowa w ust. 1, podejmuje 

działania określone w art. 18-21 rozporządzenia nr 882/2004. 

[3. Organy celne nadają dopuszczalne przeznaczenie celne, zgodnie z warunkami określonymi 

w świadectwie stwierdzającym spełnianie przez towary objęte graniczną kontrolą 

sanitarną wymagań zdrowotnych albo zgodnie z działaniami, o których mowa w ust. 2.] 

<3. Organy celne obejmują towary objęte graniczną kontrolą sanitarną procedurą celną, 

zgodnie z warunkami określonymi w świadectwie stwierdzającym spełnienie przez te 

towary wymagań zdrowotnych albo zgodnie z działaniami, o których mowa 

w ust. 2.> 

Art. 83. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 

1)   wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej, 

2)   świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych towaru objętego graniczną kontrolą 

sanitarną 

- mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem 

właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych - wykaz przejść granicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez 

które środki spożywcze oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością 

mogą być wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej, 

[2)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych - sposób 

współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie 

granicznych kontroli sanitarnych, w tym w zakresie trybu postępowania tych organów w 

podejmowaniu działań określonych w art. 2-6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 339/93 z 

dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie 

bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 40 z 

17.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 3)] 

<2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych – sposób 

współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi 

w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, w tym w zakresie trybu postępowania 

tych organów w podejmowaniu działań określonych w art. 27–29 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 
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do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie 

(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)> 

- mając na względzie konieczność sanitarnego zabezpieczenia granic Unii Europejskiej i 

zapewnienie bezpieczeństwa żywności. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz towarów, 

które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, z uwzględnieniem klasyfikacji towarów 

według kodów taryfy celnej (CN), mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa 

żywności. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. 

zm.) 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, 

wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

1a)  wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do 

ustawy; 

1b)  wyroby gazowe - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 

00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z 

wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00; 

2)   terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   terytorium państwa członkowskiego - terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 

Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju, z tym że: 

a)  nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego: 

–  Wysp Kanaryjskich, z zastrzeżeniem ust. 2, 

–  
(2)

 francuskich terytoriów, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, 

–  Wysp Alandzkich, 

–  Wysp Normandzkich, 

–  terytoriów objętych zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, 

–  wyspy Helgoland, 

–  obszaru Buesingen, 

–  Ceuty, 

–  Melilli, 

–  Livigno, 

–  Campione d'Italia, 

–  włoskich wód jeziora Lugano, 
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b)  przemieszczanie wyrobów akcyzowych: 

–  mające początek w Księstwie Monako lub z przeznaczeniem dla Księstwa Monako 

uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Francuskiej lub z 

przeznaczeniem dla Republiki Francuskiej, 

–  mające początek w Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) lub z przeznaczeniem dla 

Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) uznaje się za przemieszczanie mające 

początek w Republice Federalnej Niemiec lub z przeznaczeniem dla Republiki 

Federalnej Niemiec, 

–  mające początek na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy Man uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej lub z przeznaczeniem dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, 

–  mające początek w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Republice Włoskiej lub z przeznaczeniem dla 

Republiki Włoskiej, 

–  mające początek w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia lub z przeznaczeniem dla suwerennych stref 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia 

uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Cypryjskiej lub z 

przeznaczeniem dla Republiki Cypryjskiej; 

4)   terytorium Unii Europejskiej - terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich; 

5)   terytorium państwa trzeciego - terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej; 

[6)   eksport - wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju 

poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje 

faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza terytorium Unii 

Europejskiej; 

7)   import - przywóz: 

a)  samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, 

b)  wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: 

–  jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostają objęte 

zawieszającą procedurą celną, 

–  jeżeli wyroby te zostały zwolnione z zawieszającej procedury celnej lub procedura ta 

została zakończona i powstał dług celny;] 

<6) eksport – wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium 

kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez organ celny, o którym 

mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3–4 rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 

z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2447”, na 

podstawie informacji uzyskanych od właściwego organu celnego stosownie do art. 

329 tego rozporządzenia; 
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7) import – przywóz: 

a) samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, 

b) wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: 

– jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostaną 

objęte procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, 

wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, a 

także nie zostaną objęte czasowym składowaniem, 

– jeżeli zostało zakończone czasowe składowanie tych wyrobów lub została 

zamknięta procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, 

wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, którą 

wyroby te były objęte, i powstał dług celny;> 

8)   dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; 

9)   nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju; 

10)  skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, 

magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z 

którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w 

przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest 

określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego; 

11)  podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego; 

12)  procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, 

magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie 

której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje 

zobowiązanie podatkowe; 

13)  zarejestrowany odbiorca - podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie 

wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów 

akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio "zezwoleniem 

na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca" albo "zezwoleniem 

na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca"; 

14)  (uchylony); 

14a)  zarejestrowany wysyłający - podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie 

importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 

15)  e-AD - elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się 

wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

15a)  dokument zastępujący e-AD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się 

wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy System 

jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD; 
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16)  
(3)

 uproszczony dokument towarzyszący - dokument, na podstawie którego przemieszcza 

się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, 

wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami 

dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur 

całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego 

(Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.); 

17)  znaki akcyzy - znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi 

oznaczania, obejmujące: 

a)  podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość 

podatkowych znaków akcyzy, 

b)  legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do 

oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do 

sprzedaży; 

18)  
(4)

 faktura - fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług zawierającą 

dane nabywcy i jego adres oraz dane dotyczące ilości (liczby) i miary nabywanych 

wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych; 

18a)  
(5)

 dokument dostawy - dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium 

kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie 

lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie; 

19)  nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na 

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), z wyłączeniem: 

a)  spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 

r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197) nabywającej energię elektryczną 

z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 

r. o giełdach towarowych, 

b)  towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z 

tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego 

zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94), 

c)  giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia 
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funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, 

d)  spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a 

ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w 

celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym; 

19a)  finalny nabywca gazowy - podmiot, który: 

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

gazowe, lub 

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym; 

20)  ubytki wyrobów akcyzowych - wszelkie straty: 

a)  wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów 

energetycznych lub wyrobów tytoniowych, 

b)  objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie: 

–  napojów alkoholowych, 

–  wyrobów energetycznych, z wyjątkiem wyrobów węglowych, przemieszczanych, a w 

przypadku podmiotu pośredniczącego, również magazynowanych, 

c)  wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w 

związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą, 

d)  
(6)

 wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas 

produkcji, 

e)  
(7)

 wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, powstałe podczas: 

–  stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych 

podczas produkcji, 

–  przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie dokumentu 

dostawy; 

21)  sprzedaż - czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia 

posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot; 

22)  podmiot zużywający - podmiot: 

a)  mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, 

b)  niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne 

zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 
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i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub 

jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek 

powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby; 

23)  podmiot pośredniczący - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na 

dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a 

w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących 

również bezpośrednio z importu; 

23a)  pośredniczący podmiot węglowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania 

na terytorium kraju: 

a)  dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub 

b)  używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c)  używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

niepodlegających opodatkowaniu akcyzą 

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności; 

23b)  
(8)

 pośredniczący podmiot tytoniowy - podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na 

terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. 

zm.) lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go na 

terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, 

który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych; 

23c)  finalny nabywca węglowy - podmiot, który: 

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

węglowe, lub 

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym; 

23d)  pośredniczący podmiot gazowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju: 

a)  dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub 

b)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

objętych zerową stawką akcyzy, lub 

d)  będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu 

pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, lub 
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e)  będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe 

z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. 

o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego 

zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, lub 

f)  będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu 

pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, lub 

g)  będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 

14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu 

rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym 

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności; 

[24)  zawieszająca procedura celna - zawieszającą procedurę celną w rozumieniu przepisów 

prawa celnego, jak również wprowadzenie wyrobów akcyzowych do miejsca składowania 

czasowego, do wolnych obszarów celnych lub do składów wolnocłowych;] 

25)  miejsce importu - miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się importowane 

wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa 

celnego; 

26)  System - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-

AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, 

o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do 

skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.); 

27)  raport odbioru - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że 

przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy zostało zakończone; 

28)  dokument zastępujący raport odbioru - dokument zawierający takie same dane jak raport 

odbioru, stanowiący dowód, że przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone, stosowany, gdy System jest 

niedostępny; 

29)  raport wywozu - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że w 

przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone; 
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30)  dokument zastępujący raport wywozu - dokument zawierający takie same dane jak raport 

wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów 

akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone, 

stosowany, gdy System jest niedostępny; 

30a)  
(9)

 alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy - wydane 

przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe organy państwa 

członkowskiego potwierdzenie, że wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę albo że zostały 

wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej, zawierające w szczególności 

określenie rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, datę 

ich odbioru lub wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej, a także dane 

identyfikacyjne podmiotu, który wyroby te odebrał, albo oznaczenie urzędu celnego, który 

nadzorował ich wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej, wraz z danymi 

identyfikacyjnymi podmiotu, który dokonał ich eksportu; 

31)  podmiot wysyłający - podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego 

wysyłającego, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy; 

32)  podmiot odbierający - podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego 

odbiorcę, nabywcę na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem 

upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia 

poboru akcyzy lub podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, 

do których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy; 

33)  procesy mineralogiczne - procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem 

DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu 

Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej 

klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 

24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, 

str. 177, z późn. zm.). 

2. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Królestwo Hiszpanii 

złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie na Wyspach 

Kanaryjskich, będą one uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

3. 
(10)

 W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.) Republika 

Francuska złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie we francuskich 

terytoriach, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, terytoria te będą uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 
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4. 
(11)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, datę, od której Wyspy Kanaryjskie oraz 

francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będą uznawane za terytorium państwa 

członkowskiego. 

[Art. 7b. 

1. 
(13)

 Wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. 

Urz. UE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), ma odpowiednio zastosowanie w obrocie wyrobami 

akcyzowymi i samochodami osobowymi na terytorium kraju oraz w ich nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 

dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz 

rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego 

przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.). 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wiążącej informacji taryfowej wydanej na 

podstawie zmiany w Nomenklaturze Scalonej, która nie została określona w niniejszej 

ustawie.] 

Art. 7c. 

[1. W przypadku wyrobów akcyzowych nie stosuje się pojedynczego pozwolenia na 

stosowanie procedury uproszczonej, o którym mowa w art. 1 pkt 13 rozporządzenia 

Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu 

wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 

Kodeks Celny.] 

<1. W przypadku wyrobów akcyzowych nie stosuje się odprawy scentralizowanej, o 

której mowa w art. 179 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. 

Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „unijnym kodeksem 

celnym”, w której realizację zaangażowane są administracje celne z co najmniej 

dwóch państw członkowskich, oraz samoobsługi celnej, o której mowa w art. 185 

tego rozporządzenia.> 

2. [Procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, nie 

stosuje się w odniesieniu do:] 

 <Uproszczeń, o których mowa w art. 166 i art. 182 unijnego kodeksu celnego, nie 

stosuje się w odniesieniu do:> 

1)   
(14)

 alkoholu etylowego, z wyłączeniem przypadków gdy procedurą wywozu jest 

obejmowany alkohol etylowy zawarty w kosmetykach objętych pozycjami CN 3304, 

3305, 3306 i 3307, perfumach i wodach toaletowych objętych pozycją CN 3303, olejkach 
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eterycznych objętych pozycją CN 3301 i mieszaninach substancji zapachowych objętych 

pozycją CN 3302; 

2)   paliw silnikowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

[3. Procedury uproszczone, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, 

mają zastosowanie do podmiotów, których wysokość obrotu w rozumieniu przepisów o 

podatku od towarów i usług, paliwami silnikowymi, przekroczyła w poprzednim roku 

podatkowym 40 mln zł.] 

<3. Uproszczenia, o których mowa w art. 166 i art. 182 unijnego kodeksu celnego, mają 

zastosowanie do podmiotów, których wysokość obrotu paliwami silnikowymi 

przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 mln zł.> 

4. [W przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność w zakresie paliw silnikowych, 

warunkiem stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny, jest:] 

 <W przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność w zakresie paliw silnikowych 

warunkiem stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166 i art. 182 unijnego 

kodeksu celnego, jest:> 

1)   w roku rozpoczęcia działalności - złożenie oświadczenia, w którym podmiot zadeklaruje 

osiągnięcie w danym roku obrotu przekraczającego wymaganą wysokość obrotu 

zmniejszoną proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia działalności; 

2)   w roku następującym po roku rozpoczęcia działalności - uzyskanie w roku rozpoczęcia 

działalności obrotu przekraczającego wymaganą wysokość obrotu zmniejszoną 

proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia działalności. 

 

Art. 7i. 

Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wydania WIA, jeżeli wniosek o wydanie WIA: 

1)   nie dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego; 

[2)   o której mowa w art. 7d ust. 1 pkt 1, dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu 

osobowego, dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada 

obowiązującą wiążącą informację taryfową, o której mowa w art. 7b ust. 1, i nie zachodzi 

okoliczność, o której mowa w art. 7b ust. 2;] 

3)   dotyczy informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla którego podmiot, na rzecz którego 

ma być wydana WIA, posiada w tym zakresie interpretację indywidualną w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 27. 

[1. 
(70)

 W przypadku importu podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, do 

obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy: 

1)   w zgłoszeniu celnym, 
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2)   w przypadku stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny, w: 

a)  zgłoszeniu niekompletnym lub 

b)  zgłoszeniu uproszczonym, lub 

c)  wpisie do ewidencji 

- oraz w zgłoszeniu uzupełniającym, w rozumieniu przepisów prawa celnego.] 

<1. W przypadku importu podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, do 

obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek 

akcyzy:  

1) w zgłoszeniu celnym; 

2) w przypadku stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166 i art. 182 

unijnego kodeksu celnego, w: 

a) zgłoszeniu uproszczonym lub 

b) wpisie do rejestru zgłaszającego 

– oraz w zgłoszeniu uzupełniającym, w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

3) w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w 

odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego 

kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1 z późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem 2015/2446”.> 

2. Kwotę akcyzy przypadającą do zapłaty z tytułu importu wyrobów akcyzowych obniża się o 

wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub 

opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, objęte zgłoszeniem celnym. 

3. W przypadku objęcia importowanych wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy lub w przypadku importu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie, podatnik jest obowiązany zamieścić w dokumentach, o 

których mowa w ust. 1, informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby 

akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub zwolnieniem od 

akcyzy. 

3a. 
(71)

 [W przypadku gdy importowane wyroby energetyczne, bezpośrednio po dopuszczeniu 

do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego w rozumieniu przepisów prawa 

celnego, są przemieszczane, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy 

użyciu rurociągu, z miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium 

kraju:] 

 <W przypadku gdy importowane wyroby energetyczne, bezpośrednio po 

dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego na podstawie 

uzyskanego przez podmiot pozwolenia w rozumieniu przepisów prawa celnego, są 

przemieszczane, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu 

rurociągu, z miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium 

kraju:> 
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1)   w zgłoszeniu uproszczonym nie zamieszcza się informacji o kwocie akcyzy, która 

byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy; 

2)   zgłoszenie uzupełniające, zawierające informację o kwocie akcyzy, która byłaby 

należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, przesyła się nie później niż w momencie przesłania do Systemu projektu e-

AD. 

4. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota akcyzy 

została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję określającą kwotę akcyzy w należnej 

wysokości. [Właściwy naczelnik urzędu celnego może określić kwotę akcyzy w decyzji 

dotyczącej należności celnych przywozowych.] 

5. Po przyjęciu zgłoszenia celnego, podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu 

celnego o wydanie decyzji określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości. 

6. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, 4 i 5, właściwy naczelnik urzędu celnego 

określa kwotę akcyzy z tytułu importu wyrobów akcyzowych w drodze decyzji. 

7. 
(72)

 W przypadku określenia kwoty akcyzy w decyzji naczelnika urzędu celnego podatnik 

jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tej decyzji, zapłacić różnicę 

między akcyzą wynikającą z tej decyzji a akcyzą pobraną przez ten organ wraz z 

odsetkami za zwłokę od niepobranej kwoty akcyzy, liczonymi od dnia następnego po dniu 

powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności 

podatkowych. [W odniesieniu do zasad poboru i wysokości tych odsetek przepisy art. 65 

ust. 6a i 6b ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne stosuje się odpowiednio.] <W 

odniesieniu do zasad poboru i wysokości tych odsetek przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem 

ust. 7a.> 

<7a. Odsetki pobiera się w wysokości: 

1) 50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, jeżeli po przyjęciu zgłoszenia celnego 

zgłaszający: 

a) wystąpi do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej 

kwotę akcyzy w należnej wysokości, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia 

przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz 

b) uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie 

zgłoszenia celnego kwotę akcyzy wraz z odsetkami; 

2) 150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, jeżeli kwota akcyzy została określona w 

decyzji, o której mowa w ust. 6, albo w wyniku kontroli zgłoszenia celnego 

dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty akcyzy w wysokości 

przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. 



- 119 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

poz. 2008), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu 

płatności należności.> 

[8. W przypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny, zarejestrowany wysyłający przekazuje właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego kopię wpisu lub wydruku z ewidencji towarów 

dopuszczonych do obrotu, niezwłocznie po przesłaniu do Systemu projektu e-AD 

dotyczącego wyrobów akcyzowych będących przedmiotem wpisu, z wyłączeniem sytuacji, 

gdy po przesłaniu projektu e-AD niezwłocznie zostanie przesłane zgłoszenie 

uzupełniające, w rozumieniu przepisów prawa celnego.] 

<8. W przypadku stosowania uproszczenia, o którym mowa w art. 182 unijnego kodeksu 

celnego, zarejestrowany wysyłający przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego kopię wpisu lub wydruku z ewidencji towarów dopuszczonych do obrotu 

niezwłocznie po przesłaniu do Systemu projektu e-AD dotyczącego wyrobów 

akcyzowych będących przedmiotem wpisu, z wyłączeniem sytuacji, gdy po 

przesłaniu projektu e-AD niezwłocznie zostanie przesłane zgłoszenie uzupełniające, 

w rozumieniu przepisów prawa celnego.> 

 

Art. 28. 

1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w odniesieniu do terminów i sposobu zapłaty 

akcyzy z tytułu importu stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego o terminach i 

sposobach uiszczania należności celnych, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia terminu płatności oraz innych ułatwień 

płatniczych określonych tymi przepisami. 

2. Podatnik jest obowiązany do zapłaty akcyzy również wtedy, gdy wyroby akcyzowe zostały 

zwolnione od należności celnych przywozowych lub stawki celne zostały zawieszone albo 

obniżone do stawki celnej zerowej. 

[3. 
(73)

 Właściwy naczelnik urzędu celnego zabezpiecza kwotę akcyzy oraz kwotę opłaty 

paliwowej, jeżeli nie zostały one zapłacone, w przypadkach i trybie stosowanym przy 

zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, z wyjątkiem 

przypadków, gdy wyrób akcyzowy został objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy i 

zostało złożone zabezpieczenie akcyzowe.] 

<3. Właściwy naczelnik urzędu celnego zabezpiecza kwotę akcyzy lub opłaty paliwowej, 

jeżeli nie zostały one zapłacone, w przypadkach i trybie stosowanych przy 

zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, z 

wyjątkiem przypadków, gdy wyroby akcyzowe zostały: 

1) objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i zostało złożone zabezpieczenie 

akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 63 ust. 1a; 

2) objęte czasowym składowaniem lub procedurą: składowania celnego, 

uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej, a podmiot zobowiązany do 

złożenia zabezpieczenia należności celnych na podstawie przepisów prawa 

celnego spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4.> 
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<4. Wymóg spełnienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, warunków 

określonych w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 uważa się za spełniony w przypadku złożenia 

przez ten podmiot oświadczenia, że: 

1) ma on swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 

2) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 

nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub 

upadłościowe. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie składa się, jeżeli właściwy naczelnik 

urzędu celnego dysponuje takim oświadczeniem, przedstawionym nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed objęciem wyrobów akcyzowych czasowym składowaniem lub 

procedurą: składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, właściwy naczelnik urzędu celnego 

może w każdym czasie zażądać złożenia zabezpieczenia, jeżeli uzna, że istnieje 

ryzyko, że kwota akcyzy lub opłaty paliwowej nie zostanie zapłacona w 

przewidzianym terminie.> 

 

<Art. 29a. 

W przypadku gdy produktem przetworzonym uzyskiwanym w ramach procedury 

uszlachetniania czynnego jest wyrób akcyzowy: 

1) nie stosuje się szczególnych przypadków zamknięcia tej procedury, o których mowa 

w art. 324 rozporządzenia 2015/2447; 

2) kwotę akcyzy z tytułu importu określa się w każdym przypadku na podstawie 

elementów kalkulacyjnych, w szczególności klasyfikacji taryfowej, rodzaju, ilości 

i stawki, właściwych dla produktu przetworzonego.> 

 

Art. 57. 

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki 

wymienione: 

1)   w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca; 

2)   w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może uzyskać więcej niż jedno zezwolenie na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

2. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 
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jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca 

przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "miejscem odbioru 

wyrobów akcyzowych". Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych. 

2a. 
(183)

 Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno być dostosowane do bezpiecznego 

wprowadzenia tych wyrobów, a proponowana lokalizacja miejsca odbioru tych wyrobów, 

stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma znajdować się to miejsce, lub ich 

wyposażenie powinny umożliwiać sprawowanie kontroli. 

2b. 
(184)

 Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z 

wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, może być udzielone po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w 

wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o Służbie Celnej. 

2c. 
(185)

 Zmiana zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w 

wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o Służbie Celnej, w zakresie zmiany. 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca powinien zawierać: 

1)   
(186)

 dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego 

siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacyjny REGON oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną 

lokalizację miejsca odbioru wyrobów akcyzowych; 

2)   informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą nabywane 

wewnątrzwspólnotowo; 

3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 

4)   informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

3a. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca powinien zawierać: 

1)   
(187)

 dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego 

siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacyjny REGON oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną 

lokalizację miejsca odbioru wyrobów akcyzowych; 
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2)   informację o rodzaju oraz ilości wyrobów akcyzowych, które będą nabyte 

wewnątrzwspólnotowo; 

3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 

4)   dane podmiotu, od którego będą nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe. 

[4. 
(188)

 Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się plan miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2 i art. 

48 ust. 1 pkt 2-6 oraz dokumenty określone w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, które są 

wymagane do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia.] 

<4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się plan miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2 i 

art. 48 ust. 1 pkt 2–6 oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzenia 

kontroli określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 64 ust. 

10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.> 

4a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

5. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może być 

wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. Zezwolenie 

na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca powinno 

być wykorzystane jednorazowo, w terminie 3 miesięcy od daty wydania zezwolenia. 

6. 
(189)

 Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu celnego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w 

terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9. 

7. 
(190)

 Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dokonywać przed 

dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9. 

8. 
(191)

 Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w zakresie 

dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca przepis art. 48 ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych lub zarejestrowanego odbiorcy wymaga 

uzyskania nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca lub nowego zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów 

przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach 

prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

10. 
(192)

 (uchylony). 

11. 
(193)

 Do: 
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1)   odmowy wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1; 

2)   odmowy wydania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

3)   cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 

2-5. 

 

Art. 82. 

1. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza 

została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 

1)   podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów 

akcyzowych, albo 

2)   podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy 

wewnątrzwspólnotowej 

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju. 

2. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na 

terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 

1)   podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo 

2)   podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu 

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od 

dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4. 

2a. 
(300)

 W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii 

Europejskiej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy: 

1)   powstała nieprawidłowość na terytorium kraju lub 

2)   nie można ustalić miejsca, gdzie powstała nieprawidłowość, a powstanie tej 

nieprawidłowości zostanie stwierdzone na terytorium kraju 

- właściwy naczelnik urzędu celnego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek 

akcyzy obowiązujących w dniu, w którym powstała nieprawidłowość, a jeżeli tego 

dnia nie można ustalić - obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono powstanie tej 

nieprawidłowości. 

2b. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2a, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z 

terytorium którego dokonano wysyłki, o powstaniu lub stwierdzeniu powstania 

nieprawidłowości oraz pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

2c. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na 

terytorium państwa członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów 

akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium 
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kraju, właściwy naczelnik urzędu celnego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem 

stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym nieprawidłowość ta powstała. 

2d. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2c, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości, o 

powstaniu nieprawidłowości oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

2e. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na 

terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez 

odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa 

członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana, podmiotowi, który zapłacił akcyzę w 

związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości na terytorium kraju, przysługuje 

zwrot zapłaconej akcyzy. 

2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, zwrot akcyzy następuje na pisemny wniosek 

podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy. 

2g. 
(301)

 Za nieprawidłowość uważa się sytuacje, do których dochodzi w trakcie 

przemieszczania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w wyniku których całe 

przemieszczanie lub część przemieszczania tych wyrobów nie kończy się zgodnie z 

przepisami, z wyłączeniem sytuacji, w których doszło do całkowitego zniszczenia lub 

nieodwracalnej utraty wyrobów akcyzowych. 

3. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy 

są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego: 

1)   dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych; 

2)  potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub 

na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w przypadku 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy; 

2a)  
(303)

 potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym, w przypadku wyrobów 

akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium 

kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 

3)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument 

potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana. 

4. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy 

są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego: 

1)   dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju; 

[2)   udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju 

poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady 
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(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy 

Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego.] 

<2) udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium 

kraju poza obszar celny Unii Europejskiej w rozumieniu art. 4 unijnego kodeksu 

celnego, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego, a w przypadku wywozu, 

o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446, zaświadczenie, 

o którym mowa w art. 68b ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.> 

4a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2e, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy jest 

obowiązany przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego: 

1)   dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych; 

2)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, w 

którym powstała nieprawidłowość; 

3)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w związku ze stwierdzeniem powstania 

nieprawidłowości na terytorium kraju. 

5. Zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu 

wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od 

minimalnej kwoty zwrotu. 

6. Właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w 

oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3-4a. 

6a. W przypadku niedokonania przez właściwego naczelnika urzędu celnego zwrotu akcyzy, 

o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, w terminach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 7, zwrot ten traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i 

terminy dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, minimalną kwotę 

zwrotu oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy, uwzględniając: 

1)   konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości dostarczanych 

wewnątrzwspólnotowo lub eksportowanych wyrobów akcyzowych; 

2)   konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy; 

3)   ekonomiczną opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. 

 

Art. 84. 

 1. Wydanie, odmowa wydania, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia: 

1)   na prowadzenie składu podatkowego, 

2)   na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

2a)  na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

3)   (uchylony), 

3a)  na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, 

4)   na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, 

5)   na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, 

6)   wyprowadzenia 

- następuje w drodze decyzji. 
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[1a. Do postępowań w sprawach zezwoleń, o których mowa w ust. 1, do których stosuje się 

przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1404) w zakresie postępowania audytowego, nie stosuje się art. 6.] 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń, o których mowa w 

ust. 1; 

2)   wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, a także sposób 

dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego 

zezwolenia. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym 

mowa w ust. 2, uwzględni: 

1)   potrzebę uzyskania dostatecznych informacji o podatniku, w szczególności 

wpływających na określenie zabezpieczenia akcyzowego i potrzebę prawidłowego 

działania podmiotu; 

2)   konieczność zapewnienia swobody przepływu wyrobów akcyzowych. 

 

Art. 100. 

1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1)   import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

2)   nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego 

wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

3)   pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: 

a)  wyprodukowanego na terytorium kraju, 

b)  od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 

albo 2. 

2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również 

sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium 

kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie 

została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania 

kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. 

2a. W przypadku wymiany, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika samochodu 

osobowego o pojemności 2000 centymetrów sześciennych albo niższej na silnik o 

pojemności powyżej 2000 centymetrów sześciennych przyjmuje się, że przedmiotem 

czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika 

powyżej 2000 centymetrów sześciennych. 

2b. W przypadku instalacji, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika w 

samochodzie osobowym bez silnika przyjmuje się, że przedmiotem czynności 

podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika, który został 

zainstalowany. 
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2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się niezależnie od tego, czy wymiana bądź instalacja silnika 

zostały dokonane z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 

3. Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota 

akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. 

4. Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte 

pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 

8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami 

wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które 

nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

5. Na potrzeby niniejszego działu za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego: 

1)   sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 

2)   zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 

3)   wydanie w zamian za wierzytelności; 

4)   wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; 

5)   darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 

6)   wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; 

7)   przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy; 

8)   przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, 

udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków 

organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także 

zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników; 

9)   użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

[6. 
(337)

 Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 

ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1-4, 6-8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, art. 21 ust. 5 

i art. 27-29 oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.] 

<6. Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 

ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1–4, 6–8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, art. 21 

ust. 5 i art. 27–29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.> 

 

Art. 104. 

 1. Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest: 

1)   kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju 

pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od 

tego samochodu osobowego; 

2)   kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy - w przypadku 

jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 
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101 ust. 2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu 

osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy; 

3)   wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku 

importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

[2. W przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy 

dotyczące procedury uszlachetnienia biernego, podstawą opodatkowania jest różnica 

między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do 

obrotu a wartością produktów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. 

3. Podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą 

odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub 

procedurą przetwarzania pod kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które 

byłoby należne, gdyby samochód ten był objęty procedurą dopuszczenia do obrotu.] 

<2. W przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy 

dotyczące procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica 

między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych 

do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. 

3. Podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą 

odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych 

jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby samochód ten był 

objęty procedurą dopuszczenia do obrotu.> 

4. Podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również 

prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a 

zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez 

pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie 

przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany. 

5. Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się określone 

w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek 

pobierać te należności z tytułu importu samochodu. 

6. Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu 

osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego 

państwa członkowskiego jest wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem 

prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale 

zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną. 

6a. W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie 

wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. 

7. Jeżeli nie można określić kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w szczególności w 

przypadku darowizny samochodu osobowego, za podstawę opodatkowania przyjmuje się 

średnią wartość rynkową samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszoną o 

kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy. 

8. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa w art. 

100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej 
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wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli 

skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub 

wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie 

odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego. 

9. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy 

opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości 

znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ 

podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania. 

10. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego 

odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii 

biegłego lub biegłych ponosi podatnik. 

11. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie 

notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny 

zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego 

samego modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym 

wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub 

nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy. 

12. Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się bieżący 

kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. 

13. W przypadku gdy w dniu powstania obowiązku podatkowego nie został wyliczony i 

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej, do przeliczenia 

podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się ostatni, przed dniem 

powstania obowiązku podatkowego, bieżący kurs średni wyliczony i ogłoszony przez 

Narodowy Bank Polski. 

 

Art. 117. 

 1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być 

prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 

pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży 

lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych. 

2. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być, 

bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami 

akcyzy: 

[1)   importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo 

wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, albo objęte 

procedurą składu celnego i prawidłowo oznaczone przed zakończeniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy albo przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu 

celem sprzedaży na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;] 

<1) importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo 

wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego i prawidłowo 
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oznaczone przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przed 

objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu celem sprzedaży na terytorium 

kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;> 

2)   przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 

3)   przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę. 

3. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być 

przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego 

oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 118. 

 1. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są: 

1)   całkowicie niezdatne do użytku; 

2)   wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub na eksport; 

[3)   umieszczane w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym i przeznaczone do 

sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych;] 

<3) wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego i przeznaczone 

do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych;> 

4)   przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu 

przepisów prawa celnego; 

5)   przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego 

państwa członkowskiego przez terytorium kraju; 

6)   wyprodukowane na warunkach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 i 

przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. 

2. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się także wyroby akcyzowe, które są 

zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy. 

3. (uchylony). 

4. 
(348)

 (uchylony). 

[5. Wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 3 i 6 mogą być bez znaków akcyzy umieszczone w 

składzie wolnocłowym lub w wolnym obszarze celnym lub wydane z magazynu wyrobów 

gotowych, pod warunkiem pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu 

celnego przed dniem umieszczenia wyrobów akcyzowych w składzie wolnocłowym lub w 

wolnym obszarze celnym lub wydania wyrobów akcyzowych z magazynu wyrobów 

gotowych. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zarządzić konwojowanie wyrobów 

akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej 

lub eksportu albo do momentu umieszczenia ich w składzie wolnocłowym lub wolnym 

obszarze celnym. Konwojowanie odbywa się na koszt podatnika lub odbiorcy tych 

wyrobów.] 

<5. Wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 3 i 6 mogą być bez znaków akcyzy 

wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego lub wydane z 
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magazynu wyrobów gotowych pod warunkiem pisemnego powiadomienia 

właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem wprowadzenia wyrobów 

akcyzowych do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego lub wydania 

wyrobów akcyzowych z magazynu wyrobów gotowych. Właściwy naczelnik urzędu 

celnego może zarządzić konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy terytorium 

kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do 

momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego. 

Konwojowanie odbywa się na koszt podatnika lub odbiorcy tych wyrobów.> 

6. Warunkiem zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4, jest złożenie zabezpieczenia kwoty akcyzy na zasadach i w 

trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów 

prawa celnego. 

7. 
(349)

 (uchylony). 

8. 
(350)

 (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i 

wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, 

a w szczególności: 

[1)   wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;] 

<1) wykonywanie czynności związanych z obejmowaniem towarów procedurą celną 

i powrotnym wywozem;> 

2)   wymiar i pobór: 

a)  należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, 

b)  podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, 

c)  podatku akcyzowego, 

d)  podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612), 

e)  opłaty paliwowej, 

f)  podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

3)   wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących 

statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii 

Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT); 

4)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych 
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ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek 

publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, 

substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz 

towary i technologie o znaczeniu strategicznym; 

5)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i 

wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie 

z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z 

późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym"; 

6)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

przeciwko: 

a)  zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28), 

b)  dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397) 

i w art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.), 

c)  prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z 

późn. zm.) i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), 

d)  przyrodzie, określonych w art. 128 i art. 131 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), 

e)  środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o których 

mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 

88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", oraz przeciwko 

wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie 

niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach 

hazardowych, 

f)  ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, 

określonym w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z 

zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) 

- oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną; 

7)   wykonywanie kontroli: 

a)  określonych w art. 30 ust. 2 i 3, 

b)  wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku od gier oraz dopłat, o 

których mowa w pkt 2 lit. d, podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych 

kopalin oraz opłaty paliwowej; 
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8)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, 

zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń; 

9)   wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 

20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do 

Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1); 

9a)  wykonywanie zadań wynikających z zakazu obejmowania procedurą celną 

dopuszczenia do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w 

ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728); 

9b)  wykonywanie zadań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w 

sprawie handlu produktami z fok (Dz. Urz. UE L 216 z 17.08.2010, str. 1); 

10)  współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 

11)  współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej; 

12)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi. 

[2. Zadania określone w ust. 1 wykonuje się, podejmując odpowiednio czynności kontrolne, 

prowadząc postępowania przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), zwanej 

dalej "Kodeksem postępowania karnego", Kodeksu karnego skarbowego, lub ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 

2013 r. poz. 395, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem postępowania w sprawach o 

wykroczenia", lub prowadząc postępowania celne, audytowe, podatkowe lub 

administracyjne.] 

<2. Zadania określone w ust. 1 wykonuje się, podejmując odpowiednio czynności 

kontrolne, czynności audytowe, prowadząc postępowania przygotowawcze zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 

poz. 555, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem postępowania karnego”, Kodeksu 

karnego skarbowego lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), zwanej dalej 

„Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia”, lub prowadząc postępowania 

celne, podatkowe lub administracyjne.> 

3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 6 Służbie Celnej przysługują uprawnienia 

procesowe Policji wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego. 

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, są wykonywane na zasadach określonych w 

rozdziale 3, natomiast kontrole określone w ust. 1 pkt 7 lit. b są wykonywane na zasadach 

określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 613), zwanej dalej "Ordynacją podatkową". 
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Art. 7. 

 1. [Organy Służby Celnej, w związku z prowadzonymi postępowaniami celnymi, 

podatkowymi, audytowymi, administracyjnymi, postępowaniami w sprawach o 

wykroczenia lub przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6, postępowaniami w 

sprawach o wykroczenia skarbowe lub przestępstwa skarbowe, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 5, a także w celu wykonywania kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 

realizowanych przez te organy, mogą zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje 

zawierające dane osobowe, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662), także 

bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. ] <Organy Służby Celnej, w związku z 

prowadzonymi postępowaniami celnymi, podatkowymi, administracyjnymi, 

postępowaniami w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 6, postępowaniami w sprawach o wykroczenia skarbowe lub 

przestępstwa skarbowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, czynnościami 

audytowymi, a także w celu wykonywania kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 7, realizowanych przez te organy, mogą zbierać i wykorzystywać niezbędne 

informacje zawierające dane osobowe oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677), także bez wiedzy i zgody osoby, której dane 

dotyczą.> Dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, mogą być zbierane i przetwarzane przez organy Służby 

Celnej, wyłącznie, gdy jest to niezbędne ze względu na zakres lub charakter 

prowadzonego postępowania lub przeprowadzanych czynności, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Administrator danych jest obowiązany udostępnić dane na podstawie imiennego 

upoważnienia organu Służby Celnej, okazanego wraz z legitymacją służbową przez 

funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce 

organizacyjnej Służby Celnej. Fakt udostępnienia tych danych podlega ochronie zgodnie z 

przepisami o ochronie informacji niejawnych. 

2. Organy Służby Celnej mogą również zbierać i wykorzystywać oraz przetwarzać 

informacje, dostarczane tym organom na podstawie przepisów odrębnych. 

3. [Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności danych dotyczących 

podróżnych w rozumieniu art. 236 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 

lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 ustanawiającego 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 późn. zm.), osób 

dokonujących przemieszczania towarów, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 marca 

2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.), oraz danych zawartych w 

rejestrach publicznych, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym również 

danych w formie dokumentu elektronicznego.] <Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, 

dotyczy w szczególności danych dotyczących podróżnych w rozumieniu art. 1 pkt 40 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. 
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uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 

w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego 

kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), osób 

dokonujących przemieszczania towarów, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 

marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, z późn. zm.), oraz danych 

zawartych w rejestrach publicznych, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, w tym również danych w formie dokumentu elektronicznego.> Dane w 

formie dokumentu elektronicznego przekazuje się w szczególności na informatycznym 

nośniku danych lub przy użyciu systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422). 

4. W związku z realizacją zadań Służby Celnej, o których mowa w ust. 1 i 2, organy władzy 

publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz podmioty prowadzące rejestry, o których mowa w 

ust. 3, mogą, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazić zgodę na udostępnianie za 

pomocą urządzeń telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w rejestrach organom 

Służby Celnej, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jest to 

uzasadnione rodzajem lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności 

oraz jeżeli organy Służby Celnej posiadają: 

1)   urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz 

jakie dane lub informacje uzyskał, oraz 

2)   zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych 

lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania. 

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzanych przez nie funduszy. 

6. Organy Służby Celnej, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w ust. 

1 i 2, są uprawnione do korzystania z informacji gromadzonych w systemach 

teleinformatycznych przez organy podatkowe, organy kontroli skarbowej oraz organy 

Straży Granicznej, które to organy umożliwiają dostęp do gromadzonych przez siebie 

informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub oprogramowania 

interfejsowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

7. Udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w ust. 6, następuje 

na wniosek organu Służby Celnej zawierający dane: 

1)   system, z którego informacje będą udostępniane; 

2)   zakres informacji udostępnianych w związku z realizacją poszczególnych zadań 

ustawowych; 

3)   osoby uprawnione oraz zakres informacji, które te osoby mogą uzyskiwać; 

4)   zakres danych określających cel dostępu do informacji. 

8. Warunkiem udostępnienia informacji jest stwierdzenie przez organ je udostępniający, w 

drodze decyzji administracyjnej, że informacje te są niezbędne do realizacji zadań, o 
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których mowa w ust. 1, oraz że organy Służby Celnej spełniają wymogi określone w ust. 

4. 

9. W decyzji, o której mowa w ust. 8, organ udostępniający informacje określa sposób 

udostępniania informacji, w tym co najmniej dane, o których mowa w ust. 7. 

10. W przypadku gdy w ramach sprawowanej kontroli organ udostępniający informacje, o 

których mowa w ust. 1, w sposób określony w ust. 6, uzna, że dostęp do informacji jest 

realizowany niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji, o której mowa w ust. 8, 

może wstrzymać ich udostępnianie i zażądać szczegółowych wyjaśnień od organu Służby 

Celnej, który wystąpił o ich udostępnienie. Jeżeli organ udostępniający informacje uzna 

wyjaśnienia za niewystarczające, może, w drodze decyzji administracyjnej, odmówić ich 

udostępnienia. 

11. Organy Służby Celnej są obowiązane informować organ udostępniający o każdej zmianie 

dotyczącej warunków, które stanowiły podstawę do wydania decyzji, o której mowa w 

ust. 8. 

12. Dane osobowe przechowuje się przez okres, w którym są one niezbędne dla realizacji 

ustawowych zadań wykonywanych przez organy Służby Celnej. Organ Służby Celnej 

dokonuje weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji, 

usuwając dane zbędne. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewniania 

bezpieczeństwa pobieranych danych. 

 

Art. 20. 

 1. Do zadań naczelnika urzędu celnego należy: 

[1)   nadawanie towarom przeznaczenia celnego, dokonywanie wymiaru i poboru 

należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów oraz 

wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego;] 

<1) obejmowanie towarów procedurą celną oraz przyjmowanie zgłoszeń do 

powrotnego wywozu, dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych i innych 

opłat związanych z przywozem i wywozem towarów oraz wykonywanie innych 

czynności przewidzianych przepisami prawa celnego;> 

2)   wymiar, pobór i kontrola podatku akcyzowego i opłaty paliwowej; 

3)   wymiar, pobór i kontrola podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 2 lit. d; 

3a)  wymiar, pobór i kontrola podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

4)   dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu 

towarów; 

5)   wykonywanie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 1a i 2 oraz pkt 7-

10; 

6)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i 

wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w Kodeksie 

karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie 
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przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie 

ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6; 

7)   współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy 

publicznej; 

8)   wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 

2. Naczelnicy urzędów celnych wykonują zadania przy pomocy podległych im urzędów 

celnych. 

Art. 31. 

1. Kontrole przeprowadza właściwy miejscowo organ Służby Celnej. Organ Służby Celnej 

właściwy w dniu wszczęcia kontroli pozostaje właściwy chociażby nastąpiło zdarzenie 

powodujące zmianę właściwości. 

[2. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 78 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. 

Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 2, t. 4, str. 307), zwanym dalej "Wspólnotowym Kodeksem Celnym" oraz kontroli, o 

których mowa w art. 30 ust. 3 pkt 6, organem Służby Celnej właściwym do 

przeprowadzenia kontroli jest organ właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

podmiotu podlegającego kontroli.] 

<2. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 48 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. 

zm.), zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”, oraz kontroli, o których mowa w 

art. 30 ust. 3 pkt 6, organem Służby Celnej właściwym do przeprowadzenia kontroli 

jest organ właściwy miejscowo ze względu na siedzibę podmiotu podlegającego 

kontroli.> 

2a. 
(3)

 Organem Służby Celnej właściwym w zakresie urzędowego sprawdzenia 

przeprowadzanego przed wydaniem lub zmianą zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie podatku akcyzowego oraz w zakresie zatwierdzenia i prowadzenia akt 

weryfikacyjnych zgromadzonych w toku urzędowego sprawdzenia jest naczelnik urzędu 

celnego właściwy na podstawie przepisów o podatku akcyzowym do wydania zezwolenia. 

3. Kontrole mogą wykonywać funkcjonariusze pełniący służbę w jednostce organizacyjnej 

właściwej do przeprowadzenia kontroli oraz funkcjonariusze pełniący służbę w innych 

jednostkach organizacyjnych upoważnieni przez właściwy organ Służby Celnej. 

 

Art. 34. 

 1. Na potrzeby kontroli, podmioty: 

1)   wykonujące czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2, są obowiązane 

zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym: 

a)  
(6)

 przesłać, zgodnie z art. 64, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenie 

oraz dokumentację dotyczącą działalności w tym zakresie, 

b)  przygotować i oznaczyć urządzenia, pomieszczenia i naczynia służące do tej 

działalności, 
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c)  
(7)

 przechowywać w oddzielnych naczyniach i miejscach wyroby podlegające kontroli, 

z wyjątkiem przypadków, w których przepisy o podatku akcyzowym przewidują 

możliwość magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych: objętych 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie oraz z zapłaconą akcyzą, 

d)  dostosować urządzenia, pomieszczenia i naczynia, o których mowa w lit. b, do 

nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto dostarczyć potrzebną ilość materiałów do 

ich nałożenia, 

e)  zapewnić odczynniki i sprzęt techniczny oraz - w przypadkach przewidzianych przez 

przepisy odrębne - legalizowane przyrządy pomiarowe, niezbędne do kontroli ilości i 

jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, 

f)  informować właściwego naczelnika urzędu celnego o terminach czynności 

podlegających kontroli, 

g)  przeprowadzać czynności podlegające kontroli w obecności funkcjonariusza, 

h)  
(8)

 prowadzić ewidencję oraz inną dokumentację wyrobów akcyzowych i znaków 

akcyzy, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, związaną z działalnością 

podlegającą kontroli, ; 

i)  dokonać, na żądanie funkcjonariusza, zamknięcia prowadzonej w tym zakresie 

dokumentacji w celu umożliwienia porównania rzeczywistego stanu ze stanem 

ewidencyjnym, 

j)  zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki zniszczenia 

lub kradzieży wyrobów objętych kontrolą, a także zniszczenia znaków akcyzy, 

k)  zgłaszać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiar zniszczenia wyrobów 

podlegających kontroli, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, 

na co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem ich zniszczenia, 

l)  zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki zdarzeń 

związanych z działaniem lub stanem urządzeń, pomieszczeń i naczyń, o których mowa 

w lit. c, wskazujących na niebezpieczeństwo strat lub zniszczenia wyrobów 

akcyzowych objętych kontrolą; 

2)   urządzające i prowadzące gry lub zakłady wzajemne, na podstawie ustawy, o której 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, są obowiązane zapewnić warunki i środki do 

sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym: 

[a)  przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed rozpoczęciem działalności 

w tym zakresie, zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej działalności, a w 

przypadku wznowienia działalności po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące - 

zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności,] 

<a) przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, zgodnie z art. 64, zgłoszenie 

oraz dokumentację dotyczącą działalności w tym zakresie,> 

b)  przygotować i oznaczyć urządzenia służące do tej działalności, 

c)  dostosować urządzenia do nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto dostarczyć 

potrzebne materiały do nałożenia zamknięć urzędowych, 
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d)  przeprowadzać czynności podlegające kontroli również w obecności funkcjonariusza, 

e)  prowadzić dokumentację związaną z prowadzeniem działalności podlegającej kontroli, 

f)  informować właściwego naczelnika urzędu celnego o czynnościach podlegających 

kontroli, 

g)  (uchylona) 

h)  zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki zdarzeń 

związanych z działaniem lub stanem urządzeń do gier objętych kontrolą mogących 

mieć wpływ na urządzanie gier, 

i)  zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 

13; 

3)   urządzające zakłady wzajemne przez sieć Internet na podstawie ustawy, o której 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, są obowiązane zapewnić dostęp do danych 

przechowywanych w urządzeniu archiwizującym: 

a)  w miejscu ich przechowywania albo 

b)  za pomocą systemów teleinformatycznych; 

4)   wykonujące czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4, są obowiązane 

zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym: 

a)  oznaczyć urządzenia i miejsca służące do tej działalności, 

b)  przechowywać osobno, w miejscu wydobywania urobku rudy miedzi oraz miejscu 

produkcji koncentratu, urobek rudy miedzi i koncentrat pochodzące z różnych źródeł, 

c)  prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli, 

d)  dokonać, na żądanie funkcjonariusza, zamknięcia prowadzonej w tym zakresie 

dokumentacji w celu umożliwienia porównania rzeczywistego stanu ze stanem 

ewidencyjnym. 

2. Podmioty podlegające kontroli są odpowiedzialne za stan pomieszczeń, urządzeń i naczyń 

służących do wykonywania działalności w zakresie określonym w ust. 1 oraz w art. 33 

ust. 1, oraz za stan nałożonych na nie zamknięć urzędowych. 

 

Art. 49. 

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki wykonywania kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3-7 

ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów procedur celnych oraz kontrolowanych 

towarów, 

2)   rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli określonej w pkt 1, a także 

osoby obowiązane do ich przechowywania, 

3)   warunki użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli 

określonej w pkt 1, sposób przeprowadzania przeszukania osoby, a także sposób i 

warunki przeprowadzania rewizji bagażu podróżnego 

- mając na uwadze w szczególności, zapewnienie jednolitości procedur kontrolnych, 

miejsce wykonywania kontroli, zróżnicowanie form i sposobów wykonywania 

kontroli w zależności od rodzaju podmiotu oraz konieczność skutecznego wykrywania 

nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa celnego. 
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2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia kontroli bagażu przewożonego drogą 

morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu podmiotu podlegającego 

kontroli oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze zarządzenia: 

[1)   przypadki, sposób i tryb prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, 

którym nadano przeznaczenie celne;] 

<1) przypadki, sposób i tryb prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji 

towarów;> 

2)   wzory rejestrów, ksiąg, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzory formularzy 

używanych w toku sprawowania kontroli; 

3)   wzory pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy 

wykonywaniu kontroli; 

4)   warunki i sposób szkolenia przewodników psów służbowych oraz warunki 

nabywania, szkolenia, wykorzystywania, pielęgnacji, opieki i żywienia tych psów. 

 

[Art. 53. 

 Do wykonywania kontroli celnej, o której mowa w art. 78 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu 

Celnego, w miejscach, o których mowa w art. 36 ust. 1 oraz kontroli, o której mowa w art. 30 

ust. 3 pkt 4-6, stosuje się przepisy art. 31 ust. 3, art. 32, art. 33, art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 

ust. 1, 4 i 5, oraz przepisy wydane na podstawie art. 49 ustawy oraz odpowiednio przepisy 

działu VI Ordynacji podatkowej, z wyłączeniem art. 290 § 2 pkt 6a.] 

 

<Art. 53. 

Do wykonywania kontroli celnej, o której mowa w art. 48 unijnego kodeksu celnego, w 

miejscach, o których mowa w art. 36 ust. 1, oraz kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 3 

pkt 4–6, stosuje się przepisy art. 31 ust. 3, art. 32, art. 33, art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 

ust. 1, 4 i 5 oraz przepisy wydane na podstawie art. 49, a także odpowiednio przepisy 

działu VI Ordynacji podatkowej, z wyłączeniem art. 290 § 2 pkt 6a.> 

 

Rozdział 4 

[Postępowanie audytowe, monitorowanie i urzędowe sprawdzenie] 

<Czynności audytowe i urzędowe sprawdzenie > 

 

[Art. 56. 

Organ Służby Celnej przeprowadza postępowanie audytowe, mające na celu ustalenie czy 

podmiot występujący z wnioskiem o wydanie pozwolenia, świadectwa, zezwolenia lub 

innej decyzji, zwanych w niniejszym rozdziale "zezwoleniem", spełnia warunki lub kryteria 

wymagane do jego wydania.] 

<Art. 56. 

1. Czynności audytowe przeprowadza się: 
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1) w celu ustalenia, czy podmiot występujący z wnioskiem o wydanie pozwolenia, 

o którym mowa w art. 38 unijnego kodeksu celnego, spełnia kryteria określone 

w art. 39 tego kodeksu; 

2) w przypadku, gdy przepisy celne uzależniają wydanie innego pozwolenia od 

spełnienia kryterium określonego w art. 39 unijnego kodeksu celnego. 

2. Czynności audytowe mogą zostać przeprowadzone w celu ustalenia, czy podmiot 

występujący o wydanie pozwolenia na podstawie przepisów celnych, innego niż 

wskazane w ust. 1, spełnia kryteria lub warunki wymagane do przyznania 

wnioskowanego pozwolenia. 

3. Czynności audytowe mogą być przeprowadzone w przypadku ponownej oceny, o 

której mowa w art. 23 ust. 4 lit. a unijnego kodeksu celnego, oraz zawieszenia, 

zmiany, cofnięcia lub unieważnienia pozwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, pozwolenia, o których mowa w ust. 2, uwzględniając: 

1) określone w przepisach celnych kryteria lub warunki niezbędne do wydania 

danego pozwolenia, w tym konieczność ich weryfikacji w ramach czynności 

przeprowadzanych w siedzibie lub miejscach wykonywania działalności 

gospodarczej przez podmiot występujący z wnioskiem o wydanie pozwolenia; 

2) rodzaj udzielanego pozwolenia; 

3) konieczność zapewnienia sprawności prowadzenia czynności audytowych.> 

 

<Art. 56a. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór kwestionariusza, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych 

zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego, uwzględniając 

zakres kryteriów określonych w art. 39 unijnego kodeksu celnego.> 

 

[Art. 57. 

1. Postępowanie audytowe jest prowadzone w przypadku gdy przepisy prawa celnego 

uzależniają uzyskanie zezwolenia od stwierdzenia spełnienia wszystkich lub części 

warunków lub kryteriów określonych w art. 14g-14k rozporządzenia Komisji (EWG) nr 

2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

inne niż określone w ust. 1 przypadki, w których zezwolenia, określone przepisami prawa 

celnego lub ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 

752, z późn. zm.) będą wydawane w trybie postępowania audytowego uwzględniając: 

1)   określone w odrębnych przepisach warunki lub kryteria niezbędne do wydania danego 

rodzaju zezwolenia, w tym konieczność ich weryfikacji w ramach czynności 
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przeprowadzanych w siedzibie lub miejscach wykonywania działalności gospodarczej 

przez podmiot występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia; 

2)   rodzaj udzielanego zezwolenia; 

3)   konieczność zapewnienia sprawności prowadzenia postępowania audytowego.] 

 

[Art. 58. 

1. Postępowanie audytowe polega na weryfikacji oraz ocenie przedstawionych przez 

wnioskodawcę informacji, dokumentów oraz danych dotyczących jego funkcjonowania w 

zakresie zgodności z warunkami i kryteriami wymaganymi do uzyskania zezwolenia. 

2. W ramach postępowania przeprowadza się czynności audytowe polegające, w 

szczególności na: 

1)   badaniu dokumentacji i w razie potrzeby, weryfikacji jej autentyczności; 

2)   dokonywaniu oględzin i sprawdzaniu stanu pomieszczeń i innych obiektów; 

3)   dokonywaniu oceny wypłacalności wnioskodawcy; 

4)   badaniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania, pod 

względem możliwości prowadzenia kontroli danych zawartych w tych systemach. 

3. W toku postępowania audytowego można przeprowadzać czynności audytowe również w 

siedzibie i miejscach wykonywania przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. 

Przepisy art. 32, art. 33 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Termin wykonywania czynności audytowych w siedzibie lub miejscach wykonywania przez 

wnioskodawcę działalności gospodarczej uzgadnia się z wnioskodawcą. 

5. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany poinformować wnioskodawcę o 

stwierdzeniu w toku tego postępowania niespełniania przez wnioskodawcę danego 

warunku lub kryterium, oraz zalecić podjęcie przez wnioskodawcę określonych działań w 

celu zapewnienia spełnienia warunku lub kryterium. 

6. Zalecenia, o których mowa w ust. 5, organ Służby Celnej wydaje w formie postanowienia, 

w którym wyznacza podmiotowi termin na poinformowanie o podjęciu lub zamiarze 

podjęcia działań, a po upływie tego terminu wyznacza termin na wykonanie zaleceń, po 

upływie którego sprawdza ich wykonanie. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres i rodzaj wykonywanych czynności audytowych w zależności od warunków i 

kryteriów podlegających weryfikacji, 

2)   sposób przeprowadzania czynności audytowych, w tym metody dokonywania oceny 

wypłacalności wnioskodawcy 

- uwzględniając potrzebę ujednolicenia postępowania organów Służby Celnej, skuteczność 

dokonywanych czynności, ograniczenie ich czasochłonności oraz zapewnienie rzetelności 

procedury pozyskiwania danych.] 

<Art. 58. 

1. Czynności audytowe polegają w szczególności na: 

1) badaniu dokumentacji i w razie potrzeby weryfikacji jej autentyczności; 

2) dokonywaniu oględzin i sprawdzaniu stanu pomieszczeń oraz innych obiektów; 

3) dokonywaniu oceny wypłacalności wnioskodawcy; 
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4) badaniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania, 

pod względem możliwości prowadzenia kontroli danych zawartych w tych 

systemach. 

2. W przypadku stwierdzenia możliwości niespełnienia przez wnioskodawcę kryterium 

lub warunku do wydania pozwolenia, właściwy organ Służby Celnej wydaje 

zalecenia, w których wskazuje konieczność podjęcia określonych działań 

naprawczych, oraz wyznacza termin na ich realizację.> 

 

<Art. 58a. 

Organ Służby Celnej może przeprowadzić czynności audytowe również w siedzibie i 

miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przepisy 

art. 32, art. 33 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 59. 

1. Przeprowadzone czynności audytowe dokumentuje się w formie pisemnej. Dokumentację 

sporządza się tak, aby z niej wynikały informacje o spełnieniu lub niespełnieniu przez 

wnioskodawcę danego warunku lub kryterium, jak również zalecenia dotyczące 

konieczności podjęcia przez wnioskodawcę określonych działań w celu zapewnienia 

spełniania warunku lub kryterium. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób dokumentowania czynności audytowych i wzory dokumentów stosowanych w 

postępowaniu audytowym, uwzględniając potrzebę ujednolicenia postępowania organów 

Służby Celnej, ograniczenie ilości dokumentów stosowanych przez te organy, konieczność 

udokumentowania stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przeprowadzanej czynności 

oraz zasady prowadzenia dokumentacji nałożone na wnioskodawcę przez przepisy 

odrębne. 

Art. 60. 

Nieudostępnienie przez wnioskodawcę żądanych dokumentów, danych lub informacji lub 

utrudnienie lub uniemożliwienie przeprowadzenia postępowania audytowego uważa się za 

niespełnienie warunku lub kryterium, o których mowa w art. 57 ust. 1.] 

 

<Art. 59. 

1. Z przeprowadzonych czynności audytowych właściwy organ Służby Celnej sporządza 

raport, który zawiera informację o spełnieniu lub niespełnieniu przez wnioskodawcę 

danego kryterium lub warunku. 

2. Raport doręcza się podmiotowi występującemu z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

lub zezwolenia. 

Art. 60. 

Nieudostępnienie przez wnioskodawcę żądanych dokumentów, danych lub informacji 

lub utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia czynności audytowych uważa 

się za niespełnienie kryterium lub warunku podlegającego ustaleniu w ramach 

czynności audytowych.> 
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[Art. 61. 

W przypadku gdy z przeprowadzonego postępowania audytowego wynika, że wnioskodawca 

nie spełnia warunków lub kryteriów, o których mowa w art. 57 ust. 1, organ Służby Celnej 

informuje wnioskodawcę o wynikach tego postępowania i wyznacza termin 30 dni do 

zajęcia stanowiska przez wnioskodawcę.] 

 

[Art. 61a. 

1. Organ Służby Celnej prowadzi monitorowanie polegające na badaniu procesu zarządzania 

ryzykiem związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez posiadacza 

zezwolenia w zakresie określonym przepisami prawa celnego i przeprowadzaniu oceny, 

czy posiadacz zezwolenia nadal spełnia warunki i kryteria, określone w art. 14g-14k 

rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego 

przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny, uznane przez organ Służby Celnej za spełnione w 

postępowaniu audytowym lub określone w zezwoleniu. 

2. W toku monitorowania organ Służby Celnej wykonuje czynności polegające na: 

1)   weryfikacji ryzyk i ich poziomów, zidentyfikowanych w postępowaniu audytowym; 

2)   identyfikacji nowych ryzyk w działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia mogących 

mieć wpływ na udzielone zezwolenie; 

3)   ocenie zidentyfikowanych ryzyk, określaniu ich poziomu i ich wpływu na udzielone 

posiadaczowi zezwolenie; 

4)   informowaniu posiadacza zezwolenia o stwierdzonych lub podejrzewanych zagrożeniach 

mogących mieć wpływ na udzielone mu zezwolenie; 

5)   występowaniu do posiadacza zezwolenia o informacje dotyczące sposobu zarządzania 

ryzykiem działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. 

3. Organ Służby Celnej jest obowiązany do: 

1)   współpracy z posiadaczem zezwolenia lub osobą przez niego wskazaną; 

2)   informowania posiadacza zezwolenia o osobie odpowiedzialnej za prowadzenie 

monitorowania; 

3)   informowania posiadacza zezwolenia o obowiązku przekazywania informacji mogących 

mieć wpływ na udzielone zezwolenie.] 

 

<Art. 61a. 

W ramach monitorowania, o którym mowa w art. 23 ust. 5 unijnego kodeksu celnego, w 

przypadkach, o których mowa w art. 56, przeprowadza się czynności audytowe 

mające na celu badanie i weryfikację spełnienia warunków i kryteriów przez 

posiadacza decyzji.> 

[Art. 61b. 

1. Organem właściwym do monitorowania jest organ Służby Celnej, właściwy ze względu na 

siedzibę posiadacza zezwolenia. 

2. Jeżeli w następstwie przeprowadzenia analizy ryzyka organ Służby Celnej stwierdzi, że 

posiadacz zezwolenia może nie spełniać warunków lub kryteriów wymaganych podczas 
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korzystania z zezwolenia, których spełnienie zostało stwierdzone w postępowaniu 

audytowym, lub określonych w zezwoleniu, organ ten może przeprowadzić czynności 

monitorowania w siedzibie i w miejscach wykonywania działalności gospodarczej przez 

posiadacza zezwolenia. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane na wniosek posiadacza 

zezwolenia w przypadku dokonania przez niego oceny ryzyka w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, z której wynika możliwość niespełniania 

warunków lub kryteriów wymaganych do wydania zezwolenia, oraz gdy organ Służby 

Celnej uzna ich przeprowadzenie za zasadne. 

 

Art. 61c. 

1. Posiadacz zezwolenia jest obowiązany do: 

1)   zarządzania ryzykiem związanym z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem w 

sposób zapewniający spełnianie warunków lub kryteriów uznanych przez organ Służby 

Celnej za spełnione w postępowaniu audytowym lub określonych w zezwoleniu; 

2)   przedstawiania, w terminach określonych przez organ Służby Celnej, informacji 

dotyczących sposobu zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej objętej 

zezwoleniem; 

3)   udostępniania dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem. 

2. Posiadacz zezwolenia jest uprawniony do zgłaszania uwag do wyników monitorowania 

przeprowadzonego przez organ Służby Celnej. 

 

Art. 61d. 

Do monitorowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 32, art. 33, art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 

2, art. 58 ust. 2, 4-6 oraz art. 63. 

 

Art. 61e. 

W przypadku niewykonania przez posiadacza zezwolenia zaleceń, o których mowa w art. 58 

ust. 5, organ Służby Celnej wszczyna postępowanie audytowe. 

 

Art. 61f. 

Czynności monitorowania dokumentuje się w formie pisemnej. Dokumentacja obejmuje 

informacje o spełnieniu lub niespełnieniu danego warunku lub kryterium przez posiadacza 

zezwolenia, jak również zalecenia dotyczące konieczności podjęcia przez niego działań w 

celu zapewnienia ich spełniania oraz informacje o niewykonaniu zaleceń. 

 

Art. 61g. 

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób przeprowadzania czynności monitorowania, 

2)   rodzaj i wzory dokumentów stosowanych w toku monitorowania 
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- uwzględniając potrzebę ujednolicenia monitorowania przez organy Służby Celnej, 

zapewnienia rzetelności informacji gromadzonych w toku monitorowania oraz 

ujednolicenia dokumentów stosowanych przez organy Służby Celnej. 

Art. 62. 

1. Przepisy art. 58-61 i art. 63 stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przez organ 

Służby Celnej, na wniosek podmiotu lub z urzędu, postępowania audytowego po wydaniu 

zezwolenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie audytowe kończy się wydaniem: 

1)   rozstrzygnięcia przewidzianego w przepisach odrębnych - w przypadku niespełnienia 

warunku lub kryterium albo 

2)   postanowienia o spełnianiu warunków i kryteriów.] 

 

[Art. 63. 

Izby gospodarcze, organy samorządu zawodowego oraz inne instytucje zrzeszające 

przedsiębiorców, są obowiązane, w związku z prowadzonym postępowaniem audytowym, 

przekazywać nieodpłatnie, na pisemne żądanie i w określonych w tym żądaniu terminach, 

posiadane dane i informacje o zrzeszonych w nich podmiotach.] 

<Art. 63. 

Izby gospodarcze, organy samorządu zawodowego oraz inne instytucje zrzeszające 

przedsiębiorców są obowiązane, w związku z prowadzonymi czynnościami 

audytowymi, przekazywać nieodpłatnie, na pisemne żądanie i w określonych w tym 

żądaniu terminach, posiadane dane i informacje o zrzeszonych w nich 

podmiotach.”> 

<Art. 63a. 

Do czynności audytowych dotyczących pozwoleń określonych w przepisach celnych w 

zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 12, art. 143 oraz działu IV rozdziałów 1, 2, 5, 6, 9–11 i 23 Ordynacji 

podatkowej.> 

[Art. 64. 

1. 
(16)

 W podmiotach prowadzących działalność gospodarczą podlegającą kontroli właściwy 

organ Służby Celnej przeprowadza urzędowe sprawdzenie, które polega na wykonaniu 

czynności w celu ustalenia, czy są zapewnione warunki i środki, o których mowa w art. 33 

ust. 1 i art. 34 ust. 1. W ramach urzędowego sprawdzenia przeprowadzanego przed 

wydaniem lub zmianą zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem 

zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

właściwy organ Służby Celnej wykonuje również czynności w celu ustalenia, czy miejsce 

prowadzenia składu podatkowego lub miejsce odbioru wyrobów akcyzowych przez 

zarejestrowanego odbiorcę spełnia warunki określone w przepisach o podatku 

akcyzowym. 

2. Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się: 
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1)   
(17)

 przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2-4, oraz po 

przerwie w prowadzeniu działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4, dłuższej niż 

3 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2)   w przypadkach gdy przepisy prawa celnego lub podatkowego w zakresie podatku 

akcyzowego uzależniają wydanie określonej decyzji od stwierdzenia możliwości 

sprawowania dozoru celnego lub zapewnienia właściwej kontroli; 

3)   w celu ustalenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1. 

3. 
(18)

 Podmiot przed rozpoczęciem działalności przesyła właściwemu organowi Służby Celnej 

zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej działalności, a w przypadku wznowienia 

działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, po przerwie dłuższej niż 3 

miesiące - zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności. 

3a. 
(19)

 W przypadkach, gdy urzędowe sprawdzenie jest przeprowadzane: 

1)   przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego 

- złożony wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączone do tego wniosku dokumenty 

stanowią zgłoszenie oraz dokumentację, o których mowa w ust. 3; 

2)   przed zmianą zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego - 

złożony wniosek o zmianę zezwolenia oraz załączone do tego wniosku dokumenty 

stanowią zgłoszenie oraz dokumentację, o których mowa w ust. 3. 

4. 
(20)

 Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz 

dokumentacją, o których mowa w ust. 3 i 3а, stanowi akta weryfikacyjne, które zatwierdza 

się: 

1)   decyzją naczelnika urzędu celnego - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

2)   postanowieniem właściwego organu Służby Celnej - w przypadkach, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2. 

5. W przypadku gdy nie są zapewnione warunki i środki określone w ust. 1, właściwy organ 

Służby Celnej wyznacza termin do ich spełnienia, a po upływie terminu przeprowadza 

powtórne urzędowe sprawdzenie. 

6. W przypadku stwierdzenia w wyniku powtórnego urzędowego sprawdzenia, że nie są 

zapewnione warunki i środki, o których mowa w ust. 1, organ Służby Celnej wydaje: 

1)   decyzję o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych - w przypadkach, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1; 

2)   postanowienie o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych - w przypadkach, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2. 

7. W przypadku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje się 

postanowienie, na które przysługuje zażalenie. 

8. W przypadku gdy organ Służby Celnej przeprowadza postępowanie audytowe, urzędowe 

sprawdzenie przeprowadza się w toku tego postępowania. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz rodzajów podmiotów zwolnionych z obowiązku przeprowadzenia urzędowego 

sprawdzenia, 

2)   tryb dokonywania oraz zakres zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, 
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3)   zakres i sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, w tym sporządzenia akt 

weryfikacyjnych 

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnej kontroli oraz zakres prowadzonej 

działalności. 

Art. 65. 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio art. 12, art. 

18b i przepisy działu IV Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem art. 256, art. 262 i art. 263. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wykonywania czynności 

monitorowania stosuje się przepisy art. 12, art. 18b oraz rozdziałów 1, 3, 5, 6, 9-11, 14, 

16 i 23 działu IV Ordynacji podatkowej.] 

 

<Art. 64. 

1. Organ Służby Celnej: 

1) może przeprowadzić urzędowe sprawdzenie: 

a) przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2–4, 

b) w przypadku weryfikacji dalszego spełniania warunków i środków do sprawnego 

przeprowadzenia kontroli, a w szczególności warunków i środków o których 

mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, 5, 7, 9 i 11, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b–e i h, pkt 2 lit. b, 

c i e, pkt 3 oraz pkt 4 lit. a i c; 

2) przeprowadza urzędowe sprawdzenie w przypadku, gdy przepisy o podatku 

akcyzowym uzależniają wydanie decyzji od wyniku urzędowego sprawdzenia. 

2. Urzędowe sprawdzenie polega na wykonaniu czynności w celu ustalenia, czy 

w miejscu prowadzenia działalności podlegającej kontroli są zapewnione warunki 

i środki do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności warunki i środki, 

o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, 5, 7, 9 i 11, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b–e, pkt 2 lit. 

b i c, pkt 3 oraz pkt 4 lit. a, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, również 

na wykonaniu czynności w celu ustalenia, czy miejsce prowadzenia działalności 

spełnia warunki określone w przepisach o podatku akcyzowym. 

3. Przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 10 pkt 1, podmiot przesyła właściwemu organowi Służby Celnej zgłoszenie oraz 

dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, złożony wniosek o wydanie lub zmianę 

decyzji stanowi zgłoszenie. Do zgłoszenia podmiot jest obowiązany załączyć 

dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli. 

5. W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu lub w dokumentach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 pkt 2 podmiot jest 

obowiązany powiadomić o tych zmianach właściwy organ Służby Celnej. 

6. Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół. Protokół, zgłoszenie oraz 

załączone dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli stanowią akta 

weryfikacyjne. 

7. Akta weryfikacyjne zatwierdza się: 

1) decyzją – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a; 
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2) postanowieniem – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) postanowieniem, na które przysługuje zażalenie – w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1 lit. b. 

8. W przypadku gdy nie są zapewnione warunki i środki określone w ust. 2, organ 

Służby Celnej wyznacza termin do ich spełnienia, a po jego upływie przeprowadza 

powtórne urzędowe sprawdzenie. 

9. W przypadku stwierdzenia w wyniku powtórnego urzędowego sprawdzenia, że nie są 

zapewnione warunki i środki, o których mowa w ust. 2, właściwy organ Służby 

Celnej wydaje: 

1) decyzję o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych – w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a; 

2) postanowienie o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych – w przypadku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) postanowienie, na które przysługuje zażalenie – w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1 lit. b. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2–4, przed rozpoczęciem 

której przeprowadza się urzędowe sprawdzenie, 

2) dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli, o których mowa 

w ust. 3 i 4, zakres danych i informacji zamieszczanych w tych dokumentach oraz 

tryb przesyłania dokumentów, 

3) zakres i tryb dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, 

4) tryb powiadamiania o zmianach danych, o których mowa w ust. 5, 

5) szczegółowy sposób i zakres urzędowego sprawdzenia, 

6) szczegółowy sposób sporządzenia akt weryfikacyjnych i miejsce ich 

przechowywania 

– biorąc pod uwagę względy podwyższonego ryzyka związanego z prowadzoną 

działalnością oraz zapewnienie jednolitego postępowania organów Służby Celnej. 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, przypadki, w których przeprowadza się urzędowe sprawdzenie 

w ramach pozwoleń określonych w unijnym kodeksie celnym, oraz tryb 

przeprowadzania urzędowego sprawdzenia. Wydając rozporządzenie, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia konieczność zapewnienia 

równowagi między zakresem czynności urzędowego sprawdzenia a stabilnością 

prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów 

państwa. 

Art. 65. 

W zakresie nieuregulowanym w art. 64 stosuje się odpowiednio przepisy art. 12, art. 18b 

i przepisy działu IV Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem art. 256, art. 262 i art. 263.> 
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USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 

oraz z 2016 r. poz. 542) 

Art. 17. 

 1. Importer i dystrybutor są obowiązani działać z należytą starannością w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa wyrobów, w szczególności nie dostarczając i nie udostępniając wyrobów, 

o których wiedzą lub o których, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem 

zawodowym, powinni wiedzieć, że nie spełniają one wymagań określonych w ustawie. 

2. Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu importer jest obowiązany sprawdzić, czy: 

1)   wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel przeprowadzili właściwą procedurę oceny 

zgodności wyrobu; 

2)   wytwórca wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela dla wyrobu; 

3)   wyrób jest oznakowany znakiem CE, a także numerem identyfikacyjnym jednostki 

notyfikowanej, która brała udział w ocenie zgodności, jeżeli jest wyrobem, o którym 

mowa w art. 29 ust. 5; 

4)   informacje dostarczane przez wytwórcę spełniają wymagania zasadnicze. 

3. Importer i dystrybutor są obowiązani sprawdzić, czy wyroby, które wprowadzają do 

obrotu, wprowadzają do używania, dostarczają lub udostępniają, są właściwie 

oznakowane i mają odpowiednie instrukcje używania. 

4. Importer mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest obowiązany posiadać i przechowywać co najmniej przez okres 5 lat od dnia 

wprowadzenia wyrobu do obrotu, do dyspozycji Prezesa Urzędu, kopię deklaracji 

zgodności, oświadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1, albo oświadczenia, o którym 

mowa w art. 30 ust. 4, a także kopie certyfikatów zgodności, jeżeli wyrób wprowadzany 

do obrotu jest wyrobem, o którym mowa w art. 29 ust. 5. 

[5. Podczas odprawy celnej wyrobu importer jest obowiązany do przedkładania kopii 

deklaracji zgodności i certyfikatów zgodności, oświadczenia, o którym mowa w art. 11 

ust. 3, oświadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1, albo oświadczenia, o którym mowa 

w art. 30 ust. 4.] 

<5. Do zgłoszenia o objęcie wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu 

przepisów prawa celnego, importer jest obowiązany przedłożyć kopię deklaracji 

zgodności i certyfikatów zgodności, oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1, albo oświadczenia, o którym mowa w 

art. 30 ust. 4.> 

 

Art. 68. 

 1. Nadzór nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi i wprowadzonymi do obrotu, 

wprowadzonymi do używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezes Urzędu. 

2. Prezes Urzędu, sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, współpracuje z: 

1)   Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, 

2)   Głównym Inspektorem Sanitarnym, 
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3)   Głównym Lekarzem Weterynarii, 

4)   Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

5)   ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 

6)   Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, 

7)   Głównym Inspektorem Pracy, 

8)   Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, 

9)   (115) Ministrem Obrony Narodowej, 

10)  Komendantem Głównym Policji, 

11)  Prezesem Głównego Urzędu Miar, 

12)  Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, 

13)  Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

14)  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

15)  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

16)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, 

17)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 

- w zakresie właściwym dla tych podmiotów. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, powiadamiają Prezesa Urzędu o stwierdzonych 

nieprawidłowościach dotyczących wyrobów. 

4. (116) Prezes Urzędu wydaje na wniosek organu celnego właściwego ze względu na 

lokalizację towaru oraz przedmiot wniosku opinię w sprawie spełniania przez wyrób 

określonych dla niego wymagań. 

4a. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 4, że wyrób stwarza poważne 

zagrożenie, Prezes Urzędu może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w 

przypadkach określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 

obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 

str. 30). 

4b. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer. 

[4c. W przypadku gdy na wniosek importera organ celny wyda pozwolenie na zniszczenie 

wyrobu, postępowanie, o którym mowa w ust. 4a, umarza się. 

4d. Organ celny nadaje przeznaczenie celne zgodnie z treścią decyzji kończącej postępowanie 

w sprawie zniszczenia wyrobu.] 

4e. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

5. Organy celne informują Prezesa Urzędu o działaniach podjętych w odniesieniu do 

zatrzymanych wyrobów. 

6. (uchylony) 

7. W celu umożliwienia sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, organy administracji 

publicznej są obowiązane, na żądanie Prezesa Urzędu, niezwłocznie udostępnić mu 

następujące posiadane dane dotyczące wyrobu i podmiotu prowadzącego obrót wyrobem: 
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1)   nazwę lub nazwisko i imię oraz adres podmiotu prowadzącego obrót wyrobem i, jeżeli są 

dostępne, jego numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej; 

2)   nazwę lub nazwisko i imię oraz adres wytwórcy wyrobu; 

3)   nazwę handlową i nazwę rodzajową wyrobu. 

8. Prezes Urzędu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 2, uzasadniony potrzebą 

wykonywania ich ustawowych zadań, udostępnia posiadane informacje i dokumenty 

dotyczące wyrobu. 

9. Prezes Urzędu w wykonywaniu ustawy współpracuje i wymienia informacje z właściwymi 

organami państw trzecich oraz instytucjami Unii Europejskiej, także w formie 

elektronicznej, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

10. Usługodawcy zapewniający środki porozumiewania się na odległość są obowiązani, na 

żądanie Prezesa Urzędu, niezwłocznie udostępnić mu dane dotyczące wyrobów i 

podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową wyrobów określone w ust. 7, w celu 

umożliwienia mu sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1. 

6a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a Prezesem Urzędu mogą 

zostać określone w drodze porozumienia. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873, 1916 

oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830 i 1893) 

 

Art. 55. 

 [1. W zakresie transakcji płatniczych w całości wykonywanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polskiej, dotyczących należności, do których stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 749, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Ordynacja podatkowa", oraz 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), nie stosuje się art. 54 

ust. 2.] 

<1. W zakresie transakcji płatniczych w całości wykonywanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polskiej, dotyczących należności, do których 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Ordynacja podatkowa”, oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 

10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), nie stosuje się art. 54 ust. 2.> 

2. W razie niedotrzymania terminu wykonania transakcji płatniczej, o którym mowa w art. 54 

ust. 1, w zakresie należności, o których mowa w ust. 1, dostawca jest obowiązany do 
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zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego 

odsetek w wysokości przewidzianej dla odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 

3. Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 54 

ust. 1, dotyczącego należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczące odpowiedzialności podatkowej inkasenta. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 

poz. 542) 

Art. 87. 

 1. Zasady postępowania organów celnych w przypadku stwierdzenia podczas kontroli celnej 

wyrobów, które mają być dopuszczone do obrotu, istnienia uzasadnionych okoliczności 

wskazujących, że wyrób nie spełnia wymagań, określają przepisy art. 27-29 

rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 

2. Opinię w sprawie spełniania przez wyrób wymagań na wniosek organów celnych wydają 

organy nadzoru rynku, o których mowa w art. 58 ust. 2, właściwe ze względu na 

lokalizację wyrobu oraz przedmiot wniosku. 

3. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 2, że wyrób stwarza poważne 

zagrożenie, organ nadzoru rynku, który wydał opinię, a w przypadku opinii wydanych 

przez organ nadzoru rynku, o którym mowa w art. 58 ust. 2 pkt 2, okręgowy inspektor 

pracy, może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w przypadkach 

określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 

4. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer. 

[5. W przypadku gdy na wniosek importera organ celny wyda pozwolenie na zniszczenie 

wyrobu, postępowanie, o którym mowa w ust. 3, umarza się. 

6. Organ celny nadaje przeznaczenie celne zgodnie z treścią decyzji kończącej postępowanie 

w sprawie zniszczenia wyrobu.] 

7. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

8. O opłatach związanych z badaniami orzeka organ nadzoru rynku lub organ celny, który 

poniósł koszty tych badań. 

9. Przepisy art. 74 stosuje się odpowiednio do próbek wyrobów badanych przed 

dopuszczeniem do obrotu. 

10. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a organami nadzoru rynku 

mogą zostać określone w drodze porozumienia. 

 

 

 


