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Sprawa, która legła u podstaw wniesienia pytania prawnego do TK, dotyczyła 

nałożenia przez organ celny opłaty za przechowywanie w depozycie prowadzonym przez 

organ celny towaru, zajętego na podstawie art. 30 ust. 1 Prawa celnego. Przepis ten 

przewiduje, że „Jeżeli zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego organ celny 

jest obowiązany podjąć działania zmierzające do uregulowania sytuacji towaru, może 

dokonać jego zajęcia”. 

W konsekwencji zajęcia towarów w celu uregulowania ich sytuacji i umieszczenia ich 

„przymusowo” w depozycie urzędu celnego opłata za przechowanie towaru przybiera postać 

daniny publicznej. TK uznał, że zważywszy na charakter omawianej opłaty, ustawodawca nie 

mógł upoważnić organu wykonawczego do określenia w rozporządzeniu stawek opłaty za 

przechowanie towarów zajętych na podstawie art. 30 ust. 1. W przypadku gdy mamy do 

czynienia z przymusową opłatą przybierającą postać daniny publicznoprawnej, fakt ten 

determinuje konieczność zachowania rangi ustawy przy ustanawianiu takiej opłaty, jak też 

nakaz, by zasadnicze elementy obowiązku daninowego były określone w ustawie. 

TK zaznaczył, iż orzekał tylko o opłacie za przechowywanie towaru zajętego w trybie 

art. 30 ust. 1 Prawa celnego. Podkreślił również, że „dolne i górne stawki opłaty wymierzanej 

w takiej sytuacji muszą wynikać z ustawy”, i dodał, że „regulacja opłat za przechowanie 

towarów ‘zajętych’ wymaga podwyższonego rygoru (…). Do ustawodawcy należy decyzja, 

czy regulacja ‘depozytów dobrowolnych’ oraz ‘depozytów przymusowych’ zostanie ujęta 

w tym samym, czy w odrębnych przepisach”. 

Utrata mocy obowiązującej przepisu, w zakresie wskazanym w sentencji nastąpi 

z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku (tj. 26 listopada 2012 r.). 

Mając powyższe na względzie, ustawodawca wprowadza do ustawy dolną (10 euro) 

i górną (wartość celna towaru) granicę wysokości opłaty za przechowanie w depozycie 

urzędu celnego towarów zajętych na podstawie art. 30 ust. 1. Konkretną stawkę tej opłaty 

określi minister w rozporządzeniu. Ustawodawca modyfikuje również przepis upoważniający 

art. 93 ust. 2, różnicując wytyczne, które minister właściwy do spraw finansów publicznych 

będzie musiał wziąć pod uwagę wydając rozporządzenie na jego podstawie. W przypadku 

ustalania opłat za przechowywanie towarów w depozycie trzeba będzie wziąć pod uwagę 

wartość celną towarów albo wartość rynkową towaru identycznego lub podobnego, 

a w przypadku opłat za czynności przewidziane w przepisach prawa celnego, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 pkt 2 – charakter czynności. Omówionych zmian ustawodawca dokonał 

przepisem art. 1 pkt 2. 



- 3 - 

 

W myśl uzasadnienia projektu ustawy zmiana dokonywana przepisem art. 1 pkt 1 

polega na „dostosowaniu krajowych przepisów prawa celnego dotyczących poboru przez 

organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do art. 30 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 

2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) 

(Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008 r. str. 1)”. Przepis art. 30 rozporządzenia nr  450/2008 

określa generalną zasadę, zgodnie z którą organy celne nie mogą pobierać opłat z tytułu 

przeprowadzania kontroli celnych lub innych form stosowania przepisów prawa celnego, 

jeżeli odbywa się to w godzinach pracy właściwych urzędów celnych. Wyjątki od tej zasady 

mogą dotyczyć przypadków świadczenia określonych usług. W art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo 

celne przewidziany jest pobór przez organ celny opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub 

analiz towarów za świadczone usługi (art. 92 ust.  1 pkt 1 i 2), jak również za czynności 

badania i analizy towaru przeprowadzane przez organy celne w ramach wykonywania 

kontroli celnej w odniesieniu do towarów pozostających pod dozorem celnym (art. 92 ust. 1 

pkt 3 i 4).  Czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 3 i 4 powinny być wykonywane 

w godzinach pracy urzędu celnego bezpłatnie. W związku z powyższym, ustawodawca uchyla 

pkt 3 i 4 w art. 92 ust. 1. W następstwie zniesione zostaną opłaty za czynności badania 

i analizy towaru przeprowadzane przez organy celne, w ramach wykonywania kontroli celnej. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r. Projekt 

ustawy był przedłożeniem rządowym. Sejm uchwalił ustawę w kształcie proponowanym 

przez wnioskodawcę. 

Należy zwrócić uwagę, iż równolegle z pracami rządowymi (a później sejmowymi) 

toczyły się prace nad senackim projektem ustawy wykonującej wyrok TK z dnia 15 listopada 

2011 r. (sygn. akt P 29/10). Stosowny projekt opracowała Komisja Ustawodawcza. Zawarty 

jest on w druku senackim nr 93. Pierwsze czytanie projektu komisyjnego odbyło się 29 maja 

2012 r. Wspólne sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych zawarte jest w druku senackim nr 93S. W związku z tym, iż Sejm uchwalił już 

ustawę w oparciu o projekt rządowy, 2 sierpnia 2012 r. Komisja Ustawodawcza rozważy 

wycofanie swojego projektu. Pierwotnie drugie czytanie projektu miało być przeprowadzone 

na 16. posiedzeniu Senatu, które odbywało w dniach 25 i 26 lipca 2012 r. 
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III. Uwaga szczegółowa 

art. 1 pkt 2 lit. a, ust. 1a – mając na względzie poprawność językową ustawy, jej czytelność 

oraz uwzględniając określone w § 155 Zasad techniki prawodawczej (i komentarzach do 

niego) reguły określania w przepisie dolnej i górnej granicy swobody rozstrzygnięcia, 

proponuje się sformułowanie dodawanego przepisu analogicznie, jak to uczyniły Komisja 

Ustawodawcza i Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w swoim sprawozdaniu 

dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne (druk senacki nr 93S). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1a wyrazy „mniejsza niż równowartość kwoty 10 euro i nie 

wyższa” zastępuje się wyrazami „niższa niż równowartość kwoty 10 euro i wyższa”. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


