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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie zwolnienia od c∏a rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia.

Na podstawie art. 1908 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla normy iloÊciowe i war-
toÊciowe oraz dokumenty wymagane do stwierdzenia
podstawy stosowania zwolnienia od c∏a rzeczy po-
trzebnych do nauki studenta lub ucznia i rzeczy prze-
znaczonych do zwyczajowego wyposa˝enia jego poko-
ju oraz nale˝àcej do niego odzie˝y.

§ 2. 1. Rzeczy, o których mowa w art. 1908 § 1 Ko-
deksu celnego, sà zwolnione od c∏a z zachowaniem na-
st´pujàcych norm iloÊciowych:

1) sprz´t elektroniczny powszechnego u˝ytku — 1 ze-
staw,

2) sprz´t audiowizualny — po 1 zestawie ka˝dego ro-
dzaju,



3) instrumenty muzyczne przeznaczone dla studen-
tów lub uczniów szkó∏ lub uczelni muzycznych —
po 1 sztuce ka˝dego rodzaju,

4) sprz´t sportowy przeznaczony dla studentów lub
uczniów szkó∏ lub uczelni sportowych — po 1 kom-
plecie ka˝dego rodzaju,

5) przedmioty ortopedyczne, Êrodki pomocnicze
i lecznicze przeznaczone dla studentów lub
uczniów niepe∏nosprawnych — w iloÊciach nie-
zb´dnych do zaspokojenia osobistych potrzeb.

2. Rzeczy, o których mowa w art. 1908 § 1 Kodeksu
celnego, inne ni˝ wymienione w ust. 1, sà zwolnione
od c∏a, gdy ich ∏àczna wartoÊç nie przekracza równo-
wartoÊci 2000 euro.

§ 3. Dokumentami wymaganymi do stwierdzenia
podstawy stosowania zwolnienia od c∏a sà:

1) spis przywo˝onych rzeczy w zestawieniu iloÊcio-
wym i wartoÊciowym sporzàdzony w dwóch eg-
zemplarzach,

2) zaÊwiadczenie ze szko∏y lub uczelni w kraju po-
twierdzajàce status studenta lub ucznia, okreÊlony
w art. 1908 § 2 Kodeksu celnego; wzór zaÊwiadcze-
nia stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia,

3) pisemne oÊwiadczenie osoby korzystajàcej ze zwol-
nienia od c∏a, ˝e po raz pierwszy w roku szkolnym
korzysta ze zwolnienia od c∏a, o którym mowa
w art. 1908 § 1 Kodeksu celnego.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 30 listopada 2001 r. (poz. 1629)

Nazwa i piecz´ç szko∏y/uczelni
WZÓR

Nr akt

ZAÂWIADCZENIE

................................................................................................................................................... niniejszym zaÊwiadcza,
(nazwa szko∏y/uczelni*)

˝e Pan(i).................................................................................................................. syn/córka* ......................................
(imi´ i nazwisko) (imi´ ojca)

urodzony(a) ................................................................ w .................................................................................................
(data) (miejsce)

zamieszka∏y(a) ..................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujàcy(a) si´ ...........................................................................................................................................................
(nazwa, seria i numer dokumentu)

zosta∏(a) wpisany(a) na list´ studentów studiów o pe∏nym wymiarze godzinowym/uczniów szko∏y* na rok
20.../20..... .

ZaÊwiadczenie niniejsze wydaje si´ w jednym egzemplarzu na potrzeby kontroli celnej. Orygina∏ zaÊwiadczenia
jest dokumentem wymaganym dla stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od c∏a przys∏ugujàcego na
podstawie art. 1908 § 1 Kodeksu celnego.

......................................................... .........................................................
(miejsce i data wystawienia) (piecz´ç szko∏y/uczelni*)

.........................................................
(podpis i piecz´ç osoby uprawnionej 
do reprezentowania szko∏y/uczelni*)

——————————
* Niepotrzebne skreÊliç.


