
Dziennik Ustaw Nr 149 — 11923 — Poz. 1665

Na podstawie art. 19018 § 8  ustawy z dnia 9 stycz-
nia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady i tryb oraz do-
kumenty wymagane do stwierdzenia podstawy stoso-
wania zwolnienia od c∏a:

1) przyrzàdów i aparatury przeznaczonej do prowa-
dzenia badaƒ naukowych, diagnozowania lub le-
czenia,

2) cz´Êci zamiennych, elementów i specjalnego wy-
posa˝enia przeznaczonego do przyrzàdów i apara-
tury, o których mowa w pkt 1,

3) narz´dzi u˝ywanych do utrzymania, kontroli lub na-
prawy przyrzàdów i aparatury, o których mowa
w pkt 1.

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

1) spis przyrzàdów lub aparatury przywo˝onych z za-
granicy, w zestawieniu iloÊciowym i wartoÊcio-
wym, zawierajàcy nazw´ i adres producenta,

2) w zale˝noÊci od sposobu nabycia przyrzàdów lub
aparatury lub uzyskania na nie Êrodków przez szpi-
tal, innà jednostk´ s∏u˝by zdrowia lub medyczny
instytut badawczy znajdujàcy si´ w wykazie, o któ-
rym mowa w art. 19018 § 7 Kodeksu celnego, zwa-
ny dalej „jednostkà”:
a) akt darowizny oraz oÊwiadczenie darczyƒcy

stwierdzajàce, ˝e darowizna przyrzàdów lub
aparatury nie ma charakteru handlowego i ˝e
darczyƒca nie jest w jakikolwiek sposób powià-
zany z producentem przyrzàdów lub aparatury
— w przypadku gdy zosta∏y one otrzymane nie-
odp∏atnie, lub

b) pisemne oÊwiadczenie organizacji charytatyw-
nej o przekazaniu funduszy przeznaczonych na
zakup przyrzàdów lub aparatury — w przypadku
gdy zosta∏y zakupione z takich funduszy, lub

c) zezwolenie w∏aÊciwego organu na organizacj´
zbiórki publicznej wraz z informacjà o jej wyni-
kach — w przypadku gdy Êrodki przeznaczone na
zakup przyrzàdów lub aparatury pochodzà z ta-
kiej zbiórki,

3) pisemne oÊwiadczenie jednostki o przeznaczeniu
przywo˝onych przyrzàdów lub aparatury wraz z zo-
bowiàzaniem do niewykorzystywania ich do celów
innych ni˝ wymienione w art. 19018 § 1 Kodeksu
celnego,

4) pisemne oÊwiadczenie jednostki o prowadzeniu
procedur ksi´gowych, które umo˝liwiajà kontrol´
wykorzystania zwolnionych od c∏a przyrzàdów lub
aparatury.

2. W wypadku przywiezienia przyrzàdów lub apara-
tury przez innà osob´ ni˝ jednostka, dokumentami wy-
maganymi do stwierdzenia podstawy stosowania
zwolnienia od c∏a sà tak˝e:

1) dokument, z którego wynika, ˝e przyrzàdy lub apa-
ratura przeznaczone sà dla jednostki,

2) zobowiàzanie jednostki do odebrania przyrzàdów
lub aparatury po ich dostarczeniu,

3) faktura lub faktura pro forma wystawiona na jed-
nostk´ albo na osob´ przywo˝àcà przyrzàdy lub
aparatur´, ze wskazaniem tej jednostki,

4) pe∏nomocnictwo do przywozu wystawione przez
jednostk´ dla osoby przywo˝àcej przyrzàdy lub
aparatur´.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogà
byç do∏àczone w oryginale lub kopii poÊwiadczonej
urz´dowo lub przez osoby uprawnione do sk∏adania
oÊwiadczeƒ woli w imieniu jednostki.

4. W razie braku okreÊlenia terminu wa˝noÊci doku-
mentów, o których mowa w ust. 1 i 2, organ celny b´-
dzie je uznawa∏ za dowód w sprawie przez okres 3 mie-
si´cy od dnia ich wystawienia.

§ 3. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, na-
le˝y przed∏o˝yç organowi celnemu wraz ze zg∏osze-
niem celnym.

§ 4. W celu zwolnienia od c∏a przyrzàdów lub apa-
ratury wymagane jest trwa∏e ich ocechowanie.

§ 5. Dokumentacja stosowana w procedurach ksi´-
gowych, o których mowa w art. 19042 Kodeksu celne-
go, w zakresie prowadzenia odpowiednich kont ksiàg
pomocniczych, powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) numer dokumentu SAD,

2) iloÊç oraz wartoÊç przywiezionych przyrzàdów
i aparatury zwolnionych od c∏a.

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

Minister Finansów: M. Belka

1665

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie zwolnienia od c∏a przyrzàdów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badaƒ naukowych, dia-
gnozowania lub leczenia.


