
Dziennik Ustaw Nr 19 — 1272 — Poz. 227

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny  zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W wypadku gdy cena faktycznie zap∏acona lub
nale˝na, o której mowa w art. 23 § 1 ustawy z dnia 9
stycznia 1997 r. — Kodeks celny, zwanej dalej „Kodek-
sem celnym”, zawiera wyodr´bnionà kwot´ podatku
nale˝nego w kraju wywozu, kwota ta podlega odlicze-
niu od wartoÊci celnej, je˝eli zg∏aszajàcy przedstawi
dokument stwierdzajàcy wywóz towaru, potwierdzony
przez administracj´ celnà kraju wywozu, i przedstawi
dowód odzyskania tego podatku.

§ 2. Je˝eli sprzeda˝ lub cena towaru jest uzale˝nio-
na od warunków lub spe∏nienia Êwiadczeƒ, których
wartoÊç mo˝na ustaliç, to takà wartoÊç uwa˝a si´ za
w∏àczonà do wartoÊci transakcyjnej towaru, z zastrze-
˝eniem ˝e dany warunek lub Êwiadczenie nie dotyczy:
1) dzia∏aƒ, o których mowa w art. 23 § 10 Kodeksu cel-

nego,
2) kosztów i op∏at, o których mowa w art. 30 Kodeksu

celnego.

§ 3. 1. W wypadku ustalania wartoÊci celnej na pod-
stawie art. 28 Kodeksu celnego nie ˝àda si´ od osoby
zagranicznej przedstawienia lub udost´pnienia doku-
mentów ksi´gowych albo innych informacji s∏u˝àcych
do ustalenia wartoÊci celnej.

2. Informacje pochodzàce od producenta towarów,
s∏u˝àce do ustalenia wartoÊci celnej na podstawie
art. 28 Kodeksu celnego, mogà byç weryfikowane za je-
go zgodà przez organ celny w innym kraju, je˝eli organ
celny powiadomi o tym, z dostatecznym wyprzedze-
niem, organy celne kraju obcego.

§ 4. W celu okreÊlenia wartoÊci celnej z zastosowa-
niem art. 30 § 1 pkt 5 Kodeksu celnego do ceny faktycz-
nie zap∏aconej lub nale˝nej za przywo˝one towary do-
daje si´ koszty op∏at pocztowych, którym podlegajà to-
wary przesy∏ane pocztà do miejsca przeznaczenia.

§ 5. 1. Przy ustalaniu wartoÊci celnej przywo˝onych
noÊników informacji zawierajàcych dane lub instrukcje
przeznaczone do sprz´tu przetwarzania danych
uwzgl´dniç nale˝y, niezale˝nie od przepisów 
art. 23—31 Kodeksu celnego, wy∏àcznie koszt lub war-
toÊç samego noÊnika informacji, pod warunkiem ̋ e war-
toÊç noÊnika i oprogramowania sà podane odr´bnie.

2. U˝yte w ust. 1 okreÊlenie:
1) noÊniki informacji — nie oznacza obwodów scalo-

nych, pó∏przewodników i podobnego sprz´tu lub
wyrobów zawierajàcych takie obwody lub sprz´t,

2) oprogramowanie — nie obejmuje nagraƒ dêwi´ko-
wych, nagraƒ filmowych i nagraƒ wideo.

§ 6. 1. Je˝eli towarami przywo˝onymi na polski ob-
szar celny sà towary ∏atwo psujàce si´, do ustalania
wartoÊci celnej tych towarów, na wniosek osoby
uprawnionej do korzystania z procedury celnej, mo˝e

byç zastosowany uproszczony system ustalania warto-
Êci transakcyjnej, polegajàcy na stosowaniu cen jed-
nostkowych wed∏ug Êrednich wartoÊci transakcyjnych
obowiàzujàcych na danym rynku; wykaz towarów ∏a-
two psujàcych si´ stanowi za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

2. Informacje o cenach jednostkowych towarów ∏a-
two psujàcych si´, wyst´pujàcych na danym rynku, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi po-
daje do publicznej wiadomoÊci nie póêniej ni˝ do go-
dziny 1200 w poniedzia∏ek poprzedzajàcy piàtek, o któ-
rym mowa w ust. 3.

3. Ceny jednostkowe obowiàzujà niezmiennie
w okresie 14 dni, od piàtku od godziny 000 do czwartku
do godziny 2400.

4. Ceny jednostkowe sà ustalane w EURO za 100 kg
netto tych towarów, w oparciu o ceny jednostkowe to-
warów ∏atwo psujàcych si´, wed∏ug uproszczonego
systemu ustalania wartoÊci celnej Unii Europejskiej
oraz zagranicznych gie∏d towarowych.

§ 7. WartoÊç celna towarów ∏atwo psujàcych si´
jest ustalana na podstawie cen jednostkowych towa-
rów ∏atwo psujàcych si´ franco granica polska, wyra-
˝onych w EURO za 100 kg netto towaru, oraz masy to-
waru wprowadzanego na polski obszar celny.

§ 8. 1. Je˝eli w ramach dostawy towarów ∏atwo
psujàcych si´ obj´tych systemem, o którym mowa
w § 6 ust. 1, znajduje si´ co najmniej 5% towarów nie-
nadajàcych si´ do spo˝ycia, wartoÊç celna jest ustala-
na w odniesieniu do pe∏nowartoÊciowej cz´Êci towaru,
okreÊlonej:
1) po przesortowaniu,
2) po odliczeniu procentowo oszacowanej, przez in-

spektora standaryzacji, iloÊci towaru niepe∏nowar-
toÊciowego.

2. Towary nienadajàce si´ do spo˝ycia powinny byç
zniszczone lub powrotnie wywiezione, zgodnie z prze-
pisami prawa celnego.

3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2, zg∏asza-
jàcy jest obowiàzany dokonaç na w∏asny koszt.

§ 9. 1. Organ celny w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzi-
b´ lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy wydaje
pozwolenie na przystàpienie do uproszczonego syste-
mu ustalania wartoÊci transakcyjnej towarów ∏atwo
psujàcych si´.

2. Pozwolenie jest wydawane pod warunkiem sto-
sowania uproszczonego systemu ustalania wartoÊci
transakcyjnej w stosunku do wszystkich towarów obj´-
tych pozwoleniem.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
19 marca 2001 r.
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z dnia 13 marca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu ustalania wartoÊci celnej przywo˝onych towarów.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 13 marca 2001 r. (poz. 227)
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