
1748
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu post´powania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu si´ towaru
na rzecz Skarbu Paƒstwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 mar-
ca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Osoba zamierzajàca nadaç towarowi prze-
znaczenie celne zniszczenia towaru sk∏ada wniosek
o udzielenie pozwolenia na zniszczenie towaru do or-
ganu celnego w∏aÊciwego ze wzgl´du na planowane
miejsce zniszczenia towaru.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na zniszczenie
towaru powinien zawieraç:

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).



1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ osoby
uprawnionej do dysponowania towarem;

2) nazw´ i opis towaru;
3) okreÊlenie iloÊci i masy towaru;
4) elementy kalkulacyjne:

a) kod taryfy celnej,
b) stawk´ celnà,
c) wartoÊç celnà ustalonà wed∏ug kursu waluty

obowiàzujàcego w dniu z∏o˝enia wniosku,
d) inne elementy niezb´dne do ustalenia nale˝no-

Êci celnych;
5) informacj´ o:

a) czasowym sk∏adowaniu towaru albo
b) przeznaczeniu celnym, które zosta∏o nadane to-

warowi;
6) wskazanie przyczyny i sposobu zniszczenia to-

waru;
7) wskazanie planowanego terminu i miejsca znisz-

czenia towaru;
8) opis przypuszczalnych odpadów i pozosta∏oÊci po-

chodzàcych ze zniszczenia towaru.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na zniszcze-
nie towaru nale˝y do∏àczyç:
1) w przypadku towarów sk∏adowanych czasowo —

kopi´ deklaracji skróconej lub innego dokumentu
wykorzystanego w charakterze deklaracji skróco-
nej, w których zosta∏y uj´te towary przeznaczone
do zniszczenia;

2) w przypadku towarów obj´tych procedurà celnà —
potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´
zg∏oszenia celnego, na podstawie którego towary
zosta∏y obj´te tà procedurà;

3) w przypadku towarów, którym nadano przeznacze-
nie wolnego obszaru celnego lub sk∏adu wolno-
c∏owego — kopi´ dokumentu przewozowego.

§ 2. Organ celny mo˝e uzale˝niç wydanie pozwole-
nia na zniszczenie towaru od spe∏nienia wymogów
wynikajàcych z przepisów odr´bnych.

§ 3. Osoba, która otrzyma∏a pozwolenie na znisz-
czenie towaru, jest obowiàzana do zawiadomienia or-
ganu celnego, który wyda∏ pozwolenie, o planowa-
nym terminie zniszczenia towaru, nie póêniej ni˝ 7 dni
przed tym terminem.

§ 4. 1. Zniszczenie towaru nast´puje pod nadzo-
rem organu celnego, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Organ celny mo˝e odstàpiç od nadzoru nad
zniszczeniem towaru, je˝eli czynnoÊci tej dokonujà
wyspecjalizowane jednostki powo∏ane do niszczenia
okreÊlonego rodzaju towarów.

§ 5. 1. Osoba, która dokona∏a zniszczenia towaru,
jest obowiàzana do sporzàdzenia, w terminie 7 dni od
dnia zniszczenia towaru, protoko∏u z tej czynnoÊci
okreÊlajàcego, w szczególnoÊci, dok∏adny sposób
zniszczenia towaru oraz opis odpadów i pozosta∏oÊci
pochodzàcych ze zniszczenia.

2. Egzemplarz protoko∏u ze zniszczenia towaru
otrzymuje organ celny, który wyda∏ pozwolenie na
zniszczenie towaru.

§ 6. Koszty zwiàzane ze zniszczeniem towaru,
w szczególnoÊci koszty transportu, przechowywania
i zniszczenia, ponosi osoba, która otrzyma∏a pozwole-
nie na zniszczenie towaru.

§ 7. Osoba, która otrzyma∏a pozwolenie na znisz-
czenie towaru, jest obowiàzana, w terminie 20 dni od
dnia zniszczenia towaru, do dokonania formalnoÊci
celnych, celem nadania przeznaczenia celnego odpa-
dom i pozosta∏oÊciom pochodzàcym ze zniszczenia to-
waru.

§ 8. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 31
ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 mar-
ca 2004 r. — Prawo celne, organ celny mo˝e powierzyç
zniszczenie towarów podmiotom, które mogà dokony-
waç zniszczenia okreÊlonego rodzaju towarów, spe∏-
niajàcym wymogi wynikajàce z przepisów odr´bnych.

2. W przypadku gdy zniszczenia towaru b´dà doko-
nywa∏y podmioty, o których mowa w ust. 1, przepisy
§ 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. 1. W∏aÊciciel towaru mo˝e, za zgodà organu
celnego, zrzec si´ towaru na rzecz Skarbu Paƒstwa.

2. Wniosek o wyra˝enie zgody na zrzeczenie si´ to-
waru na rzecz Skarbu Paƒstwa powinien zawieraç:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ osoby
zrzekajàcej si´ towaru;

2) nazw´ i opis towaru;

3) okreÊlenie iloÊci i masy towaru;

4) elementy kalkulacyjne:
a) kod taryfy celnej,
b) stawk´ celnà,
c) wartoÊç celnà ustalonà wed∏ug kursu waluty

obowiàzujàcego w dniu z∏o˝enia wniosku,
d) inne elementy niezb´dne do ustalenia nale˝no-

Êci celnych;

5) oÊwiadczenie stwierdzajàce spe∏nienie wymogów,
o których mowa w ust. 3;

6) oÊwiadczenie o nieodp∏atnym zrzeczeniu si´ towa-
ru na rzecz Skarbu Paƒstwa.

3. Organ celny mo˝e przyjàç towar na rzecz Skar-
bu Paƒstwa, je˝eli nie jest on przedmiotem zakazów
lub ograniczeƒ wynikajàcych z umów mi´dzynarodo-
wych lub przepisów odr´bnych.

4. Organ celny przyjmuje lub odmawia przyj´cia
towaru na rzecz Skarbu Paƒstwa w drodze decyzji.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 29 paêdziernika 1999 r.
w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania przy znisz-
czeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz
powrotnym wywozie (Dz. U. Nr 92, poz. 1053, z 2001 r.
Nr 19, poz. 230 i Nr 149, poz. 1676 oraz z 2002 r. Nr 43,
poz. 386), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia.
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