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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA
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Warszawa, dnia 27 lipca 2012 r.
Druk nr 173
_____________________________________________________________________________________

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r. ustawę

o zmianie ustawy - Prawo celne.

Z wyrazami szacunku
(-) Ewa Kopacz

USTAWA
z dnia 27 lipca 2012 r.
o zmianie ustawy – Prawo celne
Art. 1.
W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn.
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 92 w ust. 1 uchyla się pkt 3 i 4;
2) w art. 93:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku przechowywania w depozycie urzędu celnego towarów zajętych na podstawie art. 30 ust. 1 całkowita opłata za to przechowywanie
nie może być mniejsza niż równowartość kwoty 10 euro i nie wyższa niż
wartość celna towaru.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat oraz sposób ich obliczania za:
1) przechowywanie towarów w depozycie, w tym w depozycie, o którym mowa w ust. 1a, oraz w magazynie czasowego składowania
prowadzonym przez organ celny, uwzględniając wartość celną tych
towarów albo wartość rynkową towaru identycznego lub podobnego;
2) czynności przewidziane w przepisach prawa celnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając ich charakter.”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ewa Kopacz

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209,
poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr
106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.
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