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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 8 marca 2001 r.

w sprawie procedur uproszczonych.

Na podstawie art. 80 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r.– Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb post´powania przy
upraszczaniu czynnoÊci niezb´dnych do obj´cia to-
warów procedurà celnà,

2) rodzaje procedur celnych, w których stosuje si´
procedur´ uproszczonà,

3) rodzaje towarów, okresy rozliczeniowe oraz tryb
sk∏adania zabezpieczenia przy stosowaniu proce-
dury uproszczonej.

Rozdzia∏ 2

Udzielanie pozwolenia 
oraz tryb sk∏adania zabezpieczenia

§ 2. Osoba ubiegajàca si´ o udzielenie pozwolenia
na stosowanie procedury uproszczonej sk∏ada wniosek
do organu celnego w∏aÊciwego do obj´cia towarów
procedurà celnà.

§ 3. Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowa-
nie procedury uproszczonej powinien dotyczyç jednej
z form procedur uproszczonych, o których mowa w
art. 80 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks
celny, zwanej dalej „Kodeksem celnym”. Wniosek spo-
rzàdza si´ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 3, nale˝y
do∏àczyç:

1) dokumenty potwierdzajàce prowadzenie przez
wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, 

2) decyzj´ o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfi-
kacji podatkowej NIP,

3) zaÊwiadczenie o nadaniu wnioskodawcy staty-
stycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

4) potwierdzenie zg∏oszenia rejestracyjnego podatni-
ka podatku od towarów i us∏ug,

5) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy dla wnio-
skodawcy:
a) urzàd skarbowy o niezaleganiu przez wniosko-

dawc´ z podatkami stanowiàcymi dochód bu-
d˝etu paƒstwa,

b) oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o nie-
zaleganiu przez wnioskodawc´ ze sk∏adkami na
ubezpieczenia spo∏eczne,

6) oÊwiadczenie podpisane przez osoby kierujàce
dzia∏alnoÊcià gospodarczà wnioskodawcy, sporzà-
dzone wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia, ˝e w stosunku do wnioskodaw-
cy nie jest prowadzone post´powanie egzekucyj-
ne, upad∏oÊciowe, likwidacyjne lub uk∏adowe, 

7) oÊwiadczenie, i˝ w okresie ostatnich 3 lat nie zosta-
∏o wnioskodawcy cofni´te pozwolenie na stosowa-
nie procedury uproszczonej, ze wzgl´du na naru-
szenie przepisów prawa,

8) pozytywnà opini´ o sytuacji finansowej wniosko-
dawcy, wydanà przez bank prowadzàcy jego rachu-
nek rozliczeniowy,

9) informacj´ z Centralnego Rejestru Skazanych o nie-
karalnoÊci osób kierujàcych dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà wnioskodawcy za przest´pstwo przeciwko
wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu, obrotowi
pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, przest´p-
stwo gospodarcze lub przest´pstwo skarbowe,

10) w wypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na
upraszczanie czynnoÊci niezb´dnych do obj´cia to-
warów gospodarczà procedurà celnà — pozwole-
nie na stosowanie tej procedury — do wglàdu,

11) wykaz pracowników wnioskodawcy upowa˝nio-
nych do dzia∏ania na jego rzecz wraz z numerami
i seriami dowodów osobistych i wzorami ich pod-
pisów lub agentów celnych zatrudnionych w agen-
cji celnej, upowa˝nionej do dzia∏ania w imieniu
wnioskodawcy, którzy b´dà wykonywali czynnoÊci
zwiàzane ze stosowaniem procedury uproszczo-
nej, wraz z numerami i seriami dowodów osobi-
stych, wzorami ich podpisów, a tak˝e numerami
i datami wpisów na list´ agentów celnych lub nu-
merami i datami zaÊwiadczeƒ — do czasu otrzyma-
nia decyzji o wpisie na list´ agentów celnych — je-
˝eli agenci celni nabyli uprawnienia przed dniem
1 stycznia 1998 r.,

12) w wypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na
stosowanie procedury uproszczonej, o której mo-
wa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego:
a) wykaz pracowników wnioskodawcy upowa˝nio-

nych do dzia∏ania na jego rzecz lub agentów cel-
nych zatrudnionych w agencji celnej upowa˝-
nionej do dzia∏ania w imieniu wnioskodawcy,
upowa˝nionych przez wnioskodawc´ do usuwa-
nia lub nak∏adania zamkni´ç celnych, wraz z nu-
merami i seriami dowodów osobistych i wzora-
mi ich podpisów, a w wypadku agentów celnych
— tak˝e z numerami i datami wpisów na list´
agentów celnych lub numerami i datami za-
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Êwiadczeƒ — do czasu otrzymania decyzji o wpi-
sie na list´ agentów celnych — je˝eli agenci cel-
ni nabyli uprawnienia przed dniem 1 stycznia
1998 r.,

b) opis miejsca, w którym towary majà byç obej-
mowane procedurà celnà z zastosowaniem pro-
cedury uproszczonej i jego plan sytuacyjny,

c) opis warunków, które majà zapewniç nienaru-
szalnoÊç i to˝samoÊç towarów,

d) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny wnio-
skodawcy do u˝ytkowania miejsca lub miejsc,
które majà zostaç uznane przez organ celny.

2. Je˝eli wnioskodawcà jest agencja celna:

1) do∏àczenie dokumentu, o którym mowa w ust. 1
pkt 10, nie jest wymagane, 

2) w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 i 12 lit. a),
mogà zostaç uj´ci tylko agenci celni zatrudnieni
w agencji celnej. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny
zawieraç dane aktualne w dniu z∏o˝enia wniosku
o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej.

4. Dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1—4 i 8
nie do∏àcza si´ do wniosku o udzielenie pozwolenia na
stosowanie procedury uproszczonej, je˝eli zosta∏y one
wczeÊniej z∏o˝one organowi celnemu, do którego sk∏a-
dany jest wniosek, i dane w nich zawarte sà nadal ak-
tualne. W takim wypadku wnioskodawca jest obowià-
zany do wskazania sprawy, przy której z∏o˝ono te doku-
menty.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—9,
powinny byç przed∏o˝one w oryginale lub kserokopii
poÊwiadczonej urz´dowo lub notarialnie.

6. W uzasadnionych przypadkach organ celny mo-
˝e za˝àdaç przed∏o˝enia innych dokumentów ni˝ okre-
Êlone w ust. 1 lub zasi´gnàç opinii urz´du celnego w∏a-
Êciwego do obejmowania towarów procedurà celnà
z zastosowaniem procedury uproszczonej.

§ 5. 1. Je˝eli wnioskodawca spe∏nia warunki okre-
Êlone w art. 79 § 1 pkt 1—5, 7 i 8 Kodeksu celnego, or-
gan celny wzywa wnioskodawc´ do z∏o˝enia, w termi-
nie 30 dni od dnia dor´czenia wezwania, zabezpiecze-
nia, o którym mowa w art. 79 § 1 pkt 6 Kodeksu celne-
go, lub przed∏o˝enia potwierdzenia wczeÊniej z∏o˝one-
go zabezpieczenia generalnego, zwiàzanego ze stoso-
waniem procedury celnej, w której ma byç stosowana
procedura uproszczona.

2. Z∏o˝enie zabezpieczenia generalnego, o którym
mowa w ust. 1, nie wymaga odr´bnego pozwolenia. 

§ 6. 1. Pozwolenie na stosowanie procedury uprosz-
czonej wydaje si´ na okres roku, wed∏ug wzoru stano-
wiàcego za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. Na wniosek
osoby posiadajàcej pozwolenie na stosowanie proce-
dury uproszczonej, zwanej dalej „osobà upowa˝nio-
nà”, pozwolenie mo˝e byç przed∏u˝ane na dalsze okre-
sy roczne. Do wniosku o przed∏u˝enie pozwolenia na

stosowanie procedury uproszczonej nie do∏àcza si´
dokumentów, o których mowa w § 4 ust.1, je˝eli dane
w nich zawarte sà nadal aktualne.

2. Uznanie miejsca przez organ celny, w którym to-
wary majà byç obejmowane procedurà celnà z zasto-
sowaniem procedury uproszczonej, o której mowa
w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, nie wymaga od-
r´bnej decyzji organu celnego. 

§ 7. 1. Pozwolenie na stosowanie procedury
uproszczonej mo˝e dotyczyç:

1) jednej z form procedur uproszczonych, o których
mowa w art. 80 § 1 Kodeksu celnego,

2) jednej procedury celnej lub jednej z form procedur
celnych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´, je˝eli towary
majà byç obj´te jednoczeÊnie procedurà wywozu i pro-
cedurà tranzytu lub procedurà uszlachetniania bierne-
go i procedurà tranzytu.

§ 8. Osoba posiadajàca pozwolenie na stosowanie
procedury uproszczonej ma obowiàzek niezw∏ocznie
informowaç organ celny o ka˝dej zmianie danych za-
wartych w dokumentach za∏àczonych do wniosku
o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej.

§ 9. 1. Osoba posiadajàca pozwolenie na stosowa-
nie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80
§ 1 pkt 3 Kodeksu celnego, powinna uzgodniç z orga-
nem celnym, który wyda∏ pozwolenie, sposób prowa-
dzenia rejestru oraz miejsce jego przechowywania.

2. W wypadku wprowadzania towarów na polski
obszar celny rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien
okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) numer i dat´ wpisu,

2) numer i rodzaj dokumentu tranzytowego,

3) dane osoby, od której dostarczono towary,

4) numer i dat´ powiadomienia,

5) numer i dat´ potwierdzenia,

6) rodzaj towarów wraz z podaniem kodu taryfy cel-
nej,

7) iloÊç towarów,

8) mas´ netto i mas´ brutto towarów,

9) symbol i kurs waluty,

10) wartoÊç celnà towarów,

11) stawk´ celnà i kwot´ c∏a oraz innych nale˝noÊci cel-
nych,

12) stawk´ podatku i kwot´ podatku,

13) numer i dat´ faktury lub innego dokumentu s∏u˝à-
cego do ustalania wartoÊci celnej towarów,

14) podpis osoby upowa˝nionej.

3. W wypadku wyprowadzania towarów z polskie-
go obszaru celnego rejestr, o którym mowa w ust. 1,
powinien okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) numer i dat´ wpisu,
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2) numer i rodzaj dokumentu tranzytowego oraz dane
osoby, do której zostanà dostarczone towary,

3) numer i dat´ powiadomienia,

4) numer i dat´ potwierdzenia,

5) rodzaj towarów wraz z podaniem kodu taryfy cel-
nej,

6) iloÊç towarów,

7) mas´ netto i mas´ brutto,

8) wartoÊç towarów,

9) symbol i kurs waluty,

10) podpis osoby upowa˝nionej.

4. W wypadku gdy osobà upowa˝nionà jest agen-
cja celna, rejestr, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinien
zawieraç równie˝ imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres
osoby, na rzecz której dzia∏a agencja celna, a tak˝e nu-
mer i dat´ upowa˝nienia. 

§ 10. Po dokonaniu zg∏oszeƒ celnych w procedurze
uproszczonej, o których mowa w art. 80 § 1 Kodeksu
celnego, agencja celna b´dàca osobà upowa˝nionà
jest obowiàzana do poinformowania organu celnego
o osobach, na rzecz których dzia∏a∏a, w formie i termi-
nie ustalonym w pozwoleniu na stosowanie procedu-
ry uproszczonej.  

Rozdzia∏ 3

Rodzaje procedur celnych, w których stosuje si´
procedur´ uproszczonà, oraz rodzaje towarów, które
mogà byç obj´te procedurà celnà z zastosowaniem

procedury uproszczonej

§ 11. 1. Procedur´ uproszczonà stosuje si´ przy
upraszczaniu czynnoÊci niezb´dnych do obj´cia towa-
rów procedurà:

1) dopuszczenia do obrotu,

2) sk∏adu celnego, z zastrze˝eniem ust. 2 i § 38,

3) uszlachetniania czynnego,

4) przetwarzania pod kontrolà celnà,

5) odprawy czasowej,

6) uszlachetniania biernego,

7) wywozu,

8) tranzytu.

2. Procedury uproszczonej nie stosuje si´ do towa-
rów obj´tych procedurà sk∏adu celnego bez ich z∏o˝e-
nia w sk∏adzie celnym.

§ 12. Procedurà celnà, w której stosuje si´ procedu-
r´ uproszczonà okreÊlonà w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodek-
su celnego, mogà zostaç obj´te towary, które nie sà:
1) wyrobami akcyzowymi,
2) obj´te Êrodkami polityki handlowej,
3) obj´te karnetem ATA.

§ 13. Procedurà celnà, w której stosuje si´ procedu-
r´ uproszczonà, okreÊlonà w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu
celnego, mogà zostaç obj´te towary, które nie sà:

1) wyrobami akcyzowymi oraz towarami okreÊlonymi
w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z za-
granicà towarami, technologiami i us∏ugami o zna-
czeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa,
a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju
i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 119, poz. 1250),

2) obj´te zakazem dopuszczenia do obrotu,
3) obj´te karnetem ATA.

§ 14. Przepisu § 12 pkt 1 i § 13 pkt 1 nie stosuje si´
do opakowaƒ z tworzyw sztucznych.

Rozdzia∏ 4

Szczegó∏owe warunki 
i tryb stosowania procedury uproszczonej

Oddzia∏ 1

Zg∏oszenie celne uproszczone

§ 15. Upraszczanie czynnoÊci niezb´dnych do obj´-
cia towarów procedurà celnà poprzez zg∏oszenie celne
uproszczone polega na przyj´ciu od osoby upowa˝nio-
nej zg∏oszenia celnego niezawierajàcego wszystkich
wymaganych elementów, o których mowa w art. 64 § 1
Kodeksu celnego, i do którego nie do∏àczono wszyst-
kich wymaganych dokumentów.

§ 16. 1. Zg∏oszenie celne uproszczone, o którym
mowa w art. 80 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego, nale˝y z∏o-
˝yç na dokumencie SAD, okreÊlonym w rozporzàdze-
niu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r.
w sprawie deklaracji skróconych i zg∏oszeƒ celnych
(Dz. U. Nr 104, poz. 1193 i Nr 111, poz. 1285, z 2000 r.
Nr 44, poz. 508 i Nr 119, poz. 1256 oraz z 2001 r. Nr 17,
poz. 198).

2. W zg∏oszeniu celnym uproszczonym nale˝y wy-
pe∏niç pola: 
1) 1, 5, 8, 12, 14, 22, 23, 31, 32, 33, 37, 42, 44, 46, 47 i 54

— w wypadku obj´cia towarów procedurà dopusz-
czenia do obrotu, procedurà sk∏adu celnego, pro-
cedurà uszlachetniania czynnego, procedurà prze-
twarzania pod kontrolà celnà albo procedurà od-
prawy czasowej, 

2) 1, 2, 14, 22, 31, 33, 38, 44 i 54 — w wypadku obj´cia
towarów procedurà uszlachetniania biernego albo
procedurà wywozu, 

3) 14, 22 i 54 oraz okreÊlone w § 12 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia, o którym mowa w ust. 1 — w wypadku
obj´cia towarów jednoczeÊnie procedurà wywozu
i procedurà tranzytu lub procedurà uszlachetniania
biernego i procedurà tranzytu.

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 2, sposób
wype∏nienia pól w dokumencie SAD regulujà przepisy
rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 1. W polu 44 do-
kumentu SAD nale˝y dodatkowo umieÊciç zapis „Pro-
cedura uproszczona”.

4. W wypadku obj´cia towarów procedurà dopusz-
czenia do obrotu, procedurà sk∏adu celnego, procedu-
rà uszlachetniania czynnego, procedurà przetwarzania
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pod kontrolà celnà albo procedurà odprawy czasowej,
przepisy § 205 rozporzàdzenia, o którym mowa w
ust. 1, stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 6.

5. W wypadku obj´cia towarów procedurà uszla-
chetniania biernego, procedurà wywozu albo jedno-
czeÊnie procedurà wywozu i procedurà tranzytu lub
procedurà uszlachetniania biernego i procedurà tran-
zytu przepisy § 37, § 192, § 195, § 196 i § 218 rozporzà-
dzenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowied-
nio, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Kart 2 i 7 zg∏oszenia celnego uproszczonego nie
nale˝y przesy∏aç do urz´du statystycznego. Karty te po-
zostajà w urz´dzie celnym i stanowià za∏àczniki do ewi-
dencji.

7. W wypadku obj´cia towarów procedurà dopusz-
czenia do obrotu, procedurà sk∏adu celnego, procedu-
rà uszlachetniania czynnego, procedurà przetwarzania
pod kontrolà celnà albo procedurà odprawy czasowej
do zg∏oszenia celnego uproszczonego nale˝y do∏àczyç:

1) faktur´ lub kserokopi´ faktury albo inny dokument
s∏u˝àcy do okreÊlenia wartoÊci celnej, 

2) specyfikacj´ towarów lub list´ towarowà, je˝eli fak-
tura nie spe∏nia roli specyfikacji,

3) deklaracj´ wartoÊci celnej (DWC),

4) upowa˝nienie do zg∏oszenia towarów, je˝eli zg∏o-
szenie celne dokonywane jest przez przedstawicie-
la.

8. Do dokumentów, o których mowa w ust. 7, prze-
pisy § 193 ust. 4 i § 206 ust. 2 rozporzàdzenia, o którym
mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio.

9. W wypadku obj´cia towarów procedurà uszla-
chetniania biernego, procedurà wywozu albo jedno-
czeÊnie procedurà wywozu i procedurà tranzytu lub
procedurà uszlachetniania biernego i procedurà tran-
zytu do zg∏oszenia celnego uproszczonego nale˝y do-
∏àczyç:

1) faktur´ lub, w wypadku braku faktury, faktur´ pro-
wizorycznà, faktur´ pro forma albo faktur´ celnà,

2) specyfikacj´ towarów lub list´ towarowà, je˝eli fak-
tura nie spe∏nia roli specyfikacji,

3) upowa˝nienie do zg∏oszenia towarów, je˝eli zg∏o-
szenie celne dokonywane jest przez przedstawicie-
la. 

10. Do dokumentów okreÊlonych w ust. 9 przepis § 193
ust. 2 i 4 rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´ odpowiednio.

Oddzia∏ 2

Z∏o˝enie dokumentów handlowych lub urz´dowych
z wnioskiem o obj´cie towarów procedurà celnà

§ 17. Dokumentem handlowym lub urz´dowym,
który mo˝e byç stosowany przy obj´ciu towarów pro-
cedurà celnà z zastosowaniem procedury uproszczo-
nej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego,
mo˝e byç faktura, faktura prowizoryczna, pro forma,
celna albo konsularna.

§ 18. Wniosek o obj´cie towarów procedurà celnà,
z∏o˝ony wraz z dokumentami handlowymi lub urz´do-
wymi, nale˝y sporzàdziç wed∏ug wzoru stanowiàcego
za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 19. 1. Do dokumentów handlowych lub urz´do-
wych, z∏o˝onych wraz z wnioskiem o obj´cie towarów
procedurà celnà, nale˝y do∏àczyç:

1) specyfikacj´, je˝eli dokumenty handlowe lub urz´-
dowe nie spe∏niajà roli specyfikacji,

2) upowa˝nienie, je˝eli zg∏oszenie celne dokonywane
jest przez przedstawiciela.

2. Dokumenty handlowe lub urz´dowe z∏o˝one
wraz z wnioskiem o obj´cie towarów procedurà celnà
i dokumenty, o których mowa w ust.1, stanowià kom-
plet zg∏oszenia.

§ 20. 1. W wypadku obj´cia towarów procedurà do-
puszczenia do obrotu, procedurà sk∏adu celnego, pro-
cedurà uszlachetniania czynnego, procedurà przetwa-
rzania pod kontrolà celnà albo procedurà odprawy cza-
sowej z zastosowaniem procedury uproszczonej nale-
˝y z∏o˝yç orygina∏ kompletu zg∏oszenia oraz jego kse-
rokopi´. 

2. Zg∏aszajàcy powinien ponumerowaç komplety
zg∏oszenia poprzez naniesienie zapisu „Komplet    nr
...”. Funkcjonariusz celny na wszystkich dokumentach
tworzàcych komplet zg∏oszenia celnego wpisuje nu-
mer ewidencji, przystawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz
sk∏ada podpis.

3. Kserokopia kompletu zg∏oszenia pozostaje
w urz´dzie celnym, w którym nastàpi∏o obj´cie towa-
rów procedurà celnà, i stanowi za∏àcznik do ewidencji,
orygina∏ kompletu zg∏oszenia otrzymuje zg∏aszajàcy,
po potwierdzeniu jego odbioru na kserokopii komple-
tu zg∏oszenia pozostawionym w urz´dzie celnym.

§ 21. 1. W wypadku obj´cia towarów w urz´dzie
celnym granicznym procedurà uszlachetniania bierne-
go lub procedurà wywozu z zastosowaniem uprosz-
czeƒ, przepis § 20 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

2. Zg∏aszajàcy powinien ponumerowaç komplety
zg∏oszenia poprzez naniesienie zapisu „Komplet nr...”.
Funkcjonariusz celny na wszystkich dokumentach two-
rzàcych komplet zg∏oszenia wpisuje numer ewidencji,
przystawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz sk∏ada podpis.
Upowa˝niony funkcjonariusz celny przystawia piecz´ç
VAT na odwrocie orygina∏u dokumentu handlowego
lub urz´dowego.

3. Przepis § 20 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 22. 1. W wypadku obj´cia towarów procedurà
tranzytu z zastosowaniem procedury uproszczonej
w urz´dzie wyjÊcia nale˝y z∏o˝yç orygina∏ kompletu
zg∏oszenia celnego oraz trzy jego kserokopie.

2. Przepis § 20 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

3. Orygina∏ i dwie kserokopie kompletu zg∏oszenia
celnego funkcjonariusz celny wydaje zg∏aszajàcemu,
po potwierdzeniu ich odbioru na kserokopii kompletu
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zg∏oszenia pozostajàcej w urz´dzie wyjÊcia. Kseroko-
pie kompletów zg∏oszenia wydane zg∏aszajàcemu na-
le˝y przedstawiç wraz z towarami w urz´dzie przezna-
czenia. 

4. W urz´dzie przeznaczenia funkcjonariusz celny
potwierdza dostarczenie towarów na odwrocie doku-
mentu handlowego lub urz´dowego jednej z kseroko-
pii kompletu zg∏oszenia celnego poprzez przystawienie
stempla SAD, piecz´ci „Polska — C∏o”, wpisanie pozy-
cji ewidencji i z∏o˝enie podpisu. Potwierdzony komplet
zg∏oszenia odsy∏any jest do urz´du wyjÊcia w terminie
5 dni od dnia dostarczenia towarów do urz´du przezna-
czenia.

5. Na kserokopii kompletu zg∏oszenia celnego po-
zostajàcej w urz´dzie przeznaczenia, stanowiàcej za-
∏àcznik do ewidencji, funkcjonariusz celny wpisuje da-
t´ odes∏ania do urz´du wyjÊcia potwierdzonej kseroko-
pii kompletu zg∏oszenia, wpisuje numer ewidencji,
przystawia piecz´ç „Polska — C∏o” oraz sk∏ada podpis.

§ 23. 1. W wypadku obejmowania towarów jedno-
czeÊnie procedurà wywozu i procedurà tranzytu lub
procedurà uszlachetniania biernego i procedurà tran-
zytu przepis § 20 ust. 2 i § 22 ust. 1, 3 i 4 stosuje si´ od-
powiednio.

2. W wypadku obj´cia towarów jednoczeÊnie pro-
cedurà wywozu i procedurà tranzytu lub procedurà
uszlachetniania biernego i procedurà tranzytu po ich
przedstawieniu w urz´dzie przeznaczenia b´dàcym
jednoczeÊnie urz´dem celnym granicznym, upowa˝-
niony funkcjonariusz celny przystawia piecz´ç VAT na
odwrocie dokumentu handlowego lub urz´dowego
potwierdzonej kserokopii kompletu zg∏oszenia, o której
mowa w § 22 ust. 4.

3. Przepis § 22 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

Oddzia∏ 3

Wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osob´
posiadajàcà pozwolenie na stosowanie procedury uprosz-

czonej

§ 24. 1. W wypadku obejmowania towarów proce-
durà celnà z zastosowaniem procedury uproszczonej,
o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, oso-
ba upowa˝niona powinna niezw∏ocznie powiadomiç
urzàd celny o dostarczeniu towarów do miejsca uzna-
nego przez organ celny, okreÊlonego w pozwoleniu na
stosowanie procedury uproszczonej.

2. Powiadomienie powinno zawieraç w szczególno-
Êci: 

1) numer i dat´,

2) wskazanie urz´du celnego, do którego jest kierowa-
ne,

3) dane osoby upowa˝nionej,

4) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres osoby, na
rzecz której dzia∏a agencja celna, je˝eli osobà upo-
wa˝nionà jest agencja celna,

5) numer i dat´ pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej,

6) okreÊlenie procedury celnej, którà towary b´dà ob-
j´te,

7) numer i dat´ pozwolenia na korzystanie z gospo-
darczej procedury celnej, je˝eli towary majà byç
nià obj´te,

8) okreÊlenie towarów, z uwzgl´dnieniem ich iloÊci
i masy,

9) okreÊlenie wartoÊci celnej lub wartoÊci towarów,

10) dane dotyczàce Êrodka transportu,

11) imi´ i nazwisko osoby, która b´dzie usuwa∏a lub
która na∏o˝y∏a zamkni´cia celne,

12) dat´ i podpis osoby upowa˝nionej.

3. Powiadomienie nale˝y przekazaç co najmniej na
dwie godziny przed koƒcem pracy urz´du celnego.

§ 25.1. Je˝eli w pozwoleniu na stosowanie proce-
dury uproszczonej organ celny wyda∏ zgod´ na obej-
mowanie towarów procedurà wywozu lub uszlachet-
niania biernego albo jednoczeÊnie procedurà wywozu
i procedurà tranzytu lub procedurà uszlachetniania
biernego i procedurà tranzytu poza godzinami pracy
urz´du i okreÊli∏ szczegó∏owy tryb post´powania w ta-
kim przypadku, osoba upowa˝niona informuje urzàd
celny o planowanych wysy∏kach co najmniej na dwie
godziny przed zakoƒczeniem pracy urz´du celnego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) numer i dat´,

2) dane osoby upowa˝nionej,

3) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres osoby, na
rzecz której dzia∏a agencja celna, je˝eli osobà upo-
wa˝nionà jest agencja celna,

4) numer i dat´ pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej,

5) okreÊlenie iloÊci i daty planowanych wysy∏ek towa-
rów,

6) dat´ i podpis osoby upowa˝nionej.

3. W wypadku, o którym mowa w ust.1, osoba upo-
wa˝niona dokonuje w polu 31 wszystkich kart doku-
mentu SAD adnotacji: „WYSY¸KA POZA GODZINAMI
PRACY URZ¢DU CELNEGO”.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba upo-
wa˝niona obowiàzana jest dostarczyç do urz´du celne-
go, najpóêniej w pierwszym dniu roboczym po doko-
naniu wysy∏ki towaru, zestawienia wysy∏ek dokonywa-
nych poza godzinami pracy urz´du.

5. Zestawienie sporzàdza si´ wed∏ug wzoru stano-
wiàcego za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 26. Powiadomienie lub informacja mogà zostaç
przekazane telefaksem lub z zastosowaniem technik
elektronicznego przetwarzania danych.

§ 27.1. Je˝eli osoba upowa˝niona prowadzi maga-
zyn celny zlokalizowany w miejscu uznanym przez or-



Dziennik Ustaw Nr 19 — 1284 — Poz. 229

gan celny i zamierza z∏o˝yç w tym magazynie towary,
które majà byç obj´te procedurà celnà z zastosowa-
niem procedury uproszczonej, powinna przekazaç do
urz´du celnego deklaracj´ skróconà lub inny doku-
ment wykorzystany w tym charakterze. 

2. Przy obejmowaniu procedurà celnà z zastosowa-
niem procedury uproszczonej towarów, o których mo-
wa w ust. 1, osoba upowa˝niona przesy∏a do urz´du
celnego powiadomienie, o którym mowa w § 24 ust. 2.
Przepis § 24 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 28. 1. W wypadku upraszczania czynnoÊci przy
obejmowaniu towarów procedurà celnà po zakoƒcze-
niu procedury sk∏adu celnego, je˝eli wprowadzenie to-
warów do sk∏adu celnego odby∏o si´ bez zastosowania
procedury uproszczonej, organ celny mo˝e wyraziç
zgod´ w pozwoleniu na stosowanie procedury uprosz-
czonej, aby powiadomienie, o którym mowa w § 24,
mia∏o charakter zbiorczy i dotyczy∏o towarów wypro-
wadzonych ze sk∏adu celnego w danym dniu i obejmo-
wanych jednà procedurà celnà.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç w szczególnoÊci: 

1) numer i dat´,

2) wskazanie urz´du celnego, do którego jest kierowa-
ne,

3) dane osoby upowa˝nionej,

4) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres osoby, na
rzecz której dzia∏a agencja celna, je˝eli osobà upo-
wa˝nionà jest agencja celna,

5) numer i dat´ pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej,

6) numer pozwolenia na prowadzenie sk∏adu celnego,

7) okreÊlenie procedury celnej, którà towary zosta∏y
obj´te,

8) iloÊç dokonanych wpisów do rejestrów,

9) numer i dat´ pozwolenia na korzystanie z gospo-
darczej procedury celnej, je˝eli towary zosta∏y nià
obj´te,

10) okreÊlenie towarów, z uwzgl´dnieniem ich iloÊci
i masy,

11) okreÊlenie wartoÊci celnej lub wartoÊci towarów,

12) imi´ i nazwisko osoby, która na∏o˝y∏a zamkni´cia
celne,

13) dat´ i podpis osoby upowa˝nionej.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no byç przekazane w dniu wyprowadzenia towarów ze
sk∏adu celnego. Przepis § 24 ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

§ 29.1. Organ celny przekazuje osobie upowa˝nio-
nej niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu dwóch
godzin od chwili otrzymania powiadomienia, potwier-
dzenie jego otrzymania.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç:

1) numer i dat´,

2) rozstrzygni´cie o zatrzymaniu towarów w miejscu
uznanym do chwili przeprowadzenia kontroli cel-
nej albo zgod´ organu celnego na roz∏adunek to-
warów, usuni´cie zamkni´ç celnych lub obj´cie to-
warów procedurà celnà z zastosowaniem uprosz-
czeƒ.

3. Brak potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1,
w ciàgu dwóch godzin od chwili przekazania powiado-
mienia jest równoznaczny ze zgodà organu celnego na
roz∏adunek towarów, usuni´cie zamkni´ç celnych lub
obj´cie towarów procedurà celnà z zastosowaniem
uproszczeƒ.

4. W wypadku powiadomienia, o którym mowa
w § 28, organ celny przesy∏a potwierdzenie o przyj´ciu
powiadomienia zbiorczego. 

§ 30. Usuni´cia lub na∏o˝enia zamkni´ç celnych
mogà dokonaç wy∏àcznie osoby fizyczne, okreÊlone
w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. 

§ 31. 1. Osoba upowa˝niona sprawdza zgodnoÊç
dostarczonych towarów z danymi zawartymi w doku-
mentach. W wypadku stwierdzenia rozbie˝noÊci spo-
rzàdza protokó∏. 

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, powinien zo-
staç przekazany organowi celnemu wraz z dokumenta-
mi, na podstawie których stwierdzono rozbie˝noÊci,
nie póêniej ni˝ w nast´pnym dniu roboczym po dniu
dostarczenia towarów do miejsca uznanego.

§ 32. 1. Osoba upowa˝niona dokonuje wpisu do re-
jestru:

1) w wypadku zatrzymania towarów w celu przepro-
wadzenia kontroli celnej — w dniu, w którym organ
celny stwierdzi, ˝e zosta∏y spe∏nione warunki obj´-
cia towarów procedurà celnà z zastosowaniem
procedury uproszczonej,

2) w wypadku wyra˝enia zgody na roz∏adunek towa-
rów, usuni´cie zamkni´ç celnych lub obj´cie towa-
rów procedurà celnà z zastosowaniem uproszczeƒ
— w dniu otrzymania potwierdzenia, o którym mo-
wa w § 29,

3) w wypadku uzyskania zgody, o której mowa w § 25
ust. 1 i § 28 ust. 1 — przy obejmowaniu towarów
procedurà celnà z zastosowaniem uproszczeƒ,

4) po up∏ywie czasu, o którym mowa w § 29 ust. 3.

2. Wpis do rejestru powinien byç dokonany:

1) przy stosowaniu procedury uproszczonej w proce-
durze dopuszczenia do obrotu, procedurze sk∏adu
celnego, procedurze uszlachetniania czynnego,
procedurze przetwarzania pod kontrolà celnà, pro-
cedurze tranzytu albo procedurze odprawy czaso-
wej — na podstawie danych zawartych w fakturze,
kserokopii faktury albo w innym dokumencie s∏u-
˝àcym do ustalenia wartoÊci celnej albo jego kse-
rokopii, w wypadku, o którym mowa w § 31; przy
wpisie do rejestru nale˝y uwzgl´dniç dane zawarte
w protokole rozbie˝noÊci,

2) przy stosowaniu procedury uproszczonej w proce-
durze wywozu, procedurze uszlachetniania bierne-
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go lub procedurze tranzytu albo przy jednocze-
snym stosowaniu procedury uproszczonej w pro-
cedurze tranzytu i procedurze wywozu lub w pro-
cedurze uszlachetniania biernego i procedurze
tranzytu — na podstawie danych zawartych w fak-
turze lub, w wypadku jej braku, w fakturze prowizo-
rycznej lub fakturze pro forma.

§ 33. Zwolnienie towarów nast´puje z chwilà doko-
nania wpisu w rejestrze.

§ 34. W wypadku dostarczenia towarów obj´tych
procedurà tranzytu do miejsca uznanego osoba upo-
wa˝niona powinna dostarczyç not´ tranzytowà do
urz´du przeznaczenia najpóêniej w nast´pnym dniu ro-
boczym po dniu, w którym dokonano wpisu do reje-
stru.

§ 35. 1. Rejestr mo˝e byç prowadzony:

1) w formie ksià˝kowej,

2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwa-
rzania danych.

2. Rejestr powinien byç prowadzony w sposób cià-
g∏y.

3. B∏´dy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywi-
ste omy∏ki w rejestrze mogà byç prostowane wy∏àcznie
za zgodà organu celnego.

4. W przypadku prostowania b∏´dów i omy∏ek,
o których mowa w ust. 3, zapisy w poszczególnych ru-
brykach rejestru nie mogà byç wycierane lub zamalo-
wywane. Ewentualne zmiany nale˝y wprowadziç po
skreÊleniu nieprawid∏owych danych. Ka˝dà zmian´
musi potwierdziç osoba, która jej dokona∏a, oraz organ
celny, który wyrazi∏ zgod´ na dokonanie poprawek.

§ 36. W wypadku prowadzenia rejestru w formie
ksià˝kowej przed rozpocz´ciem jego wype∏niania karty
rejestru powinny byç przeszyte, strony ponumerowa-
ne, a ostatnia strona opatrzona piecz´cià osoby upo-
wa˝nionej i piecz´cià urz´du celnego.

§ 37. 1. Rejestr mo˝e byç prowadzony z zastosowa-
niem technik elektronicznego przetwarzania danych,
je˝eli:

1) osoba posiada szczegó∏owà pisemnà instrukcj´ ob-
s∏ugi programu komputerowego wykorzystywane-
go do prowadzenia rejestru,

2) posiadany przez osob´ upowa˝nionà program
komputerowy zapewnia wglàd do treÊci dokony-
wanych zapisów i przechowywania danych w spo-
sób chroniàcy je przed zatarciem lub zniekszta∏ce-
niem i uniemo˝liwia usuwanie dokonywanych za-
pisów, a tak˝e pozwala na dokonywanie zapisów
w sposób chronologiczny.

2. Osoba prowadzàca rejestr z zastosowaniem elek-
tronicznego przetwarzania danych jest zobowiàzana
do przechowywania kopii rejestru zapisanej na noÊni-
kach informacji lub w formie wydruku.

§ 38. Upraszczania czynnoÊci niezb´dnych do obj´-
cia towarów procedurà celnà poprzez wpis do reje-

strów nie stosuje si´ w wypadku obj´cia towarów pro-
cedurà sk∏adu celnego w sk∏adzie celnym publicznym
okreÊlonym w art. 103 § 2 Kodeksu celnego, w którym
odpowiedzialnoÊç, o której mowa w art. 107 pkt 1 i 2
Kodeksu celnego, ponosi odr´bnie ka˝dy korzystajàcy
ze sk∏adu celnego.

§ 39. 1. W wypadku obj´cia towarów procedurà wy-
wozu albo procedurà uszlachetniania biernego z zasto-
sowaniem uproszczeƒ osoba upowa˝niona sporzàdza,
zgodnie z instrukcjà wype∏niania i stosowania doku-
mentu SAD, stanowiàcà za∏àcznik nr 6 do rozporzàdze-
nia, o którym mowa w § 16 ust. 1, dokument SAD sk∏a-
dajàcy si´ z kart 1, 1A, 2 i 3 opatrzonych jej piecz´cià al-
bo piecz´cià urz´du celnego.

2. Osoba upowa˝niona powinna na wszystkich kar-
tach dokumentu SAD w polu 44 wpisaç numer, pod ja-
kim dokonano wpisu do rejestru, oraz dat´ jego doko-
nania.

§ 40. 1. Po na∏o˝eniu zamkni´ç celnych osoba upo-
wa˝niona wysy∏a do urz´du celnego powiadomienie,
o którym mowa w § 24, z zastrze˝eniem § 25.

2. Przepis § 26, § 29, § 30 i § 32 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 41. 1. Karty 1 i 2 dokumentu SAD oraz dokumen-
ty okreÊlone w § 193 ust.1 pkt 1—4 i 6—8 rozporzàdze-
nia, o którym mowa w § 16 ust. 1, osoba upowa˝niona
powinna przekazaç do urz´du celnego w∏aÊciwego do
obj´cia towarów procedurà celnà w terminie okreÊlo-
nym w pozwoleniu na stosowanie procedury uprosz-
czonej. Karta 1 pozostaje w urz´dzie celnym i stanowi
za∏àcznik do ewidencji. Kart´ 2 przesy∏a si´ do urz´du
statystycznego. 

2. Przepis § 195 ust. 3 rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 16 ust. 1, stosuje si´ odpowiednio.

3. Karta 3 stanowi za∏àcznik do rejestru prowadzo-
nego przez osob´ upowa˝nionà.

§ 42. 1. W wypadku obj´cia towarów procedurà
tranzytu z zastosowaniem procedury uproszczonej
osoba upowa˝niona sporzàdza, zgodnie z instrukcjà,
o której mowa w § 39 ust. 1, dokument SAD sk∏adajà-
cy si´ z kart 1, 4, 5 i 7 opatrzonych jej piecz´cià albo pie-
cz´cià urz´du celnego.

2. Przepis § 26, § 29, § 30, § 32, § 39 ust. 2 i § 40 ust. 1
stosuje si´ odpowiednio.

3. Kart´ 1 oraz dokumenty okreÊlone w § 34 ust. 2
pkt 3 lit. a) i c) rozporzàdzenia, o którym mowa w § 16
ust. 1, osoba upowa˝niona powinna przekazaç do urz´-
du celnego w∏aÊciwego do obj´cia towarów procedu-
rà celnà w terminie okreÊlonym w pozwoleniu na sto-
sowanie procedury uproszczonej.

4. Osoba upowa˝niona powinna dostarczyç do
urz´du przeznaczenia towary oraz karty 4, 5 i 7, ksero-
kopi´ faktury i dokument przewozowy.
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5. Przepis § 36 rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 16 ust. 1, stosuje si´ odpowiednio.

§ 43. 1. W wypadku obj´cia towarów jednoczeÊnie
procedurà wywozu i tranzytu z zastosowaniem proce-
dury uproszczonej albo procedurà uszlachetniania
biernego i procedurà tranzytu z zastosowaniem pro-
cedury uproszczonej osoba upowa˝niona sporzàdza
dokument SAD sk∏adajàcy si´ z kart 1, 1A, 2, 3, 4 i 5
opatrzonych jej piecz´cià albo piecz´cià urz´du celne-
go.

2. Przepis § 26, § 29, § 30, § 32, § 39 ust. 2 i § 40 ust. 1
stosuje si´ odpowiednio.

3. Osoba upowa˝niona powinna dostarczyç do
urz´du przeznaczenia towary oraz karty 1A, 4 i 5, kse-
rokopi´ faktury i dokument przewozowy.

4. Przepis § 41 ust. 1 i 3 rozporzàdzenia i § 37
ust. 6—13 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 16
ust. 1, stosuje si´ odpowiednio.

§ 44. Karty dokumentu SAD powinny byç poÊwiad-
czone przez umieszczenie w polu A i C piecz´ci urz´du
celnego w∏aÊciwego do obj´cia towarów procedurà
celnà albo byç opatrzone piecz´cià osoby upowa˝nio-
nej. 

Rozdzia∏ 5

Zg∏oszenie celne uzupe∏niajàce

§ 45. 1. Osoba upowa˝niona powinna z∏o˝yç zg∏o-
szenia celne uzupe∏niajàce:

1) w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, o którym
mowa w § 47 albo 

2) nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni po up∏ywie ostat-
niego dnia okresu rozliczeniowego, o którym mo-
wa w § 47.

2. Do zg∏oszenia celnego uzupe∏niajàcego nale˝y
do∏àczyç dokumenty wymagane zgodnie z art. 64 § 2
Kodeksu celnego, je˝eli nie zosta∏y do∏àczone do zg∏o-
szenia celnego, o którym mowa w art. 80 § 1 Kodeksu
celnego. Je˝eli do zg∏oszenia, o którym mowa w
art. 80 § 1, do∏àczona zosta∏a kserokopia faktury, do
zg∏oszenia uzupe∏niajàcego nale˝y do∏àczyç orygina∏
faktury. 

§ 46. 1. Zg∏oszenie celne uzupe∏niajàce stanowià:

1) w wypadku obj´cia towarów procedurà wywozu
lub jednoczeÊnie procedurà wywozu i procedurà
tranzytu albo procedurà uszlachetniania biernego
lub jednoczeÊnie procedurà uszlachetniania bier-
nego i procedurà tranzytu:
a) z zastosowaniem procedury uproszczonej, o któ-

rej mowa w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego
— dokument SAD z∏o˝ony z kart 1, 2 i 3,

b) z zastosowaniem procedury uproszczonej, o któ-
rej mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego —
odpowiednio dokument SAD, o którym mowa
w § 39 lub § 43,

2) w wypadku obj´cia towarów procedurà tranzytu:

a) z zastosowaniem procedury uproszczonej, o któ-
rej mowa w art. 80 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego —
dokument SAD sk∏adajàcy si´ z karty 1 i 7,

b) z zastosowaniem procedury uproszczonej,
o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celne-
go — dokument SAD, o którym mowa w § 42
ust. 1.

3) w wypadku obj´cia towarów procedurà dopusz-
czenia do obrotu, procedurà sk∏adu celnego, pro-
cedurà uszlachetniania czynnego, procedurà prze-
twarzania pod kontrolà celnà lub procedurà odpra-
wy czasowej — dokument SAD z∏o˝ony z kart 6,
7, 8.

2. Przepisy § 193, § 195 — 198 i § 206 rozporzàdze-
nia, o którym mowa w § 16 ust. 1, stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. W wypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. a),
karta 1 pozostaje w urz´dzie celnym i stanowi za∏àcznik
do ewidencji. Kart´ 2 przesy∏a si´ do urz´du statystycz-
nego. Kart´ 3, po potwierdzeniu jej odbioru w polu 54
karty 1, wydaje si´ zg∏aszajàcemu.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a),
karta 1 pozostaje w urz´dzie celnym wyjÊcia, kart´ 7,
po potwierdzeniu jej odbioru w polu 54 karty 1, wyda-
je si´ zg∏aszajàcemu.

5. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kar-
ta 6 pozostaje w urz´dzie celnym i stanowi za∏àcznik do
ewidencji. Karta 7 jest przesy∏ana do urz´du statystycz-
nego. Kart´ 8, po potwierdzeniu jej odbioru w polu
54 karty 6, wydaje si´ zg∏aszajàcemu.

6. Zg∏oszenie celne uzupe∏niajàce mo˝e objàç wie-
le zg∏oszeƒ celnych w procedurze uproszczonej i po-
winno byç dokonane z zachowaniem wymogów doty-
czàcych mo˝liwoÊci dokonania zg∏oszenia celnego na
jednym dokumencie SAD.

7. Je˝eli osobà upowa˝nionà jest agencja celna,
odr´bne zg∏oszenia celne uzupe∏niajàce powinny zo-
staç sporzàdzone dla ka˝dej osoby, na rzecz której dzia-
∏a agencja celna. 

§ 47. 1. Okres rozliczeniowy wynosi miesiàc.

2. Organ celny w pozwoleniu na stosowanie proce-
dury uproszczonej okreÊla poczàtek okresu rozliczenio-
wego.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 48. Pozwolenia na stosowanie procedury uprosz-
czonej wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia zachowujà swojà wa˝noÊç do czasu, na który
zosta∏y wydane, z mo˝liwoÊcià ich przed∏u˝enia. 

§ 49. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
19 marca 2001 r. 

Minister Finansów: J. Bauc
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 8 marca 2001 r. (poz. 229)

Za∏àcznik nr 1

Wzór

............................................................
(miejscowoÊç i data)

............................................................
(imi´ i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy)

............................................................
(miejsce zamieszkania (siedziba)

Dyrektor Urz´du Celnego 

w ...............................................................

W N I O S E K
O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ 

1. Upraszczanie czynnoÊci niezb´dnych do obj´cia towarów procedurà celnà ma nastàpiç poprzez: .....................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2. W wypadku, o którym mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, nale˝y:

a) wskazaç miejsce (miejsca), w którym towary b´dà obejmowane procedurà celnà: ..........................................
.................................................................................................................................................................................

b) okreÊliç czynnoÊci przewidziane w przepisach prawa celnego, które b´dà dokonywane w miejscu (miej-
scach) uznanym: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

c) okreÊliç wyposa˝enie i sprz´t techniczny niezb´dny do przeprowadzenia czynnoÊci kontroli celnej w miej-
scu (miejscach) uznanym przez organ celny: .........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3. Wskazanie procedury celnej, w której ma byç stosowana procedura uproszczona: ..............................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

4. OkreÊlenie towarów, które b´dà obejmowane procedurà celnà z zastosowaniem procedury uproszczonej,
wraz z podaniem ich nazw handlowych lub technicznych, a tak˝e okreÊleniem pozycji Taryfy celnej: ..................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

5. OkreÊlenie zakresu przewidywanej dzia∏alnoÊci oraz obliczenie szacunkowej kwoty podlegajàcej zabezpiecze-
niu, o którym mowa w art.79 § 1 pkt 6 Kodeksu celnego: .........................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

6. Urz´dy celne, w których dokonywane by∏y zg∏oszenia celne: .................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

7. Proponowany urzàd lub urz´dy celne obj´cia towarów procedurà celnà, w której stosowana b´dzie procedu-
ra uproszczona: ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

8. W wypadku stosowania procedury wywozu, uszlachetniania biernego lub tranzytu, z zastosowaniem proce-
dury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, nale˝y podaç informacj´, czy wniosko-
dawca b´dzie przystawia∏ w∏asnà piecz´ç na dokumencie SAD w polach, które wype∏nia funkcjonariusz celny
urz´du obj´cia: .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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9. W wypadku stosowania procedury wywozu, uszlachetniania biernego lub tranzytu, z zastosowaniem proce-
dury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, nale˝y podaç informacj´, czy wniosko-
dawca b´dzie ubiega∏ si´ o mo˝liwoÊç dokonywania wysy∏ki poza godzinami pracy urz´du celnego, wraz z uza-
sadnieniem.

10. Za∏àczniki: 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

OÊwiadczam, ˝e dane i informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz za∏àczone do niego dokumenty sà
prawdziwe.

...............................................
(podpis wnioskodawcy)

Instrukcja wype∏niania wniosku:

pkt 1 — w rubryce tej nale˝y wpisaç jednà z form uproszczeƒ, o których mowa w art. 80 § 1 Kodeksu cel-
nego;

pkt 2 a) — w rubryce tej nale˝y wskazaç adres miejsca lub miejsc, w których ma byç stosowana procedura
uproszczona, a jako za∏àcznik nale˝y do∏àczyç plan sytuacyjny;

pkt 5 — dane podlegajàce wpisowi w t´ rubryk´ mogà zostaç zawarte w odr´bnym za∏àczniku; okreÊlenie
zakresu przewidywanej dzia∏alnoÊci powinno zostaç dokonane w uj´ciu iloÊciowym i wartoÊcio-
wym; szacunkowa kwota nale˝noÊci podlegajàcych zabezpieczeniu powinna dotyczyç okresu roz-
liczeniowego oraz obejmowaç zarówno nale˝noÊci celne, jak i podatki; kwota ta musi zostaç obli-
czona w wysokoÊci maksymalnej i pozwalajàcej na pokrycie w ka˝dym czasie nale˝noÊci celnych
i podatków za towary, do których b´dzie stosowana procedura uproszczona;

pkt 8 — przy stosowaniu procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego (pro-
cedury wywozowe), nale˝y z∏o˝yç deklaracj´ o zamiarze pos∏ugiwania si´ w∏asnym stemplem;

pkt 10 — w punkcie tym wymieniç wszystkie dokumenty za∏àczone do wniosku; w wypadku dzia∏ania przez
przedstawiciela, do wniosku nale˝y do∏àczyç upowa˝nienie. 

Za∏àcznik nr 2

Wzór

..................................................................
(imi´ i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy)

..................................................................
(adres zamieszkania (siedziba) wnioskodawcy)

OÂWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJÑCEJ SI¢ O UDZIELENIE POZWOLENIA 
NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ

OÊwiadczam, ˝e nie jest prowadzone w stosunku do mnie ˝adne z nast´pujàcych post´powaƒ:

1) egzekucyjne,

2) upad∏oÊciowe,

3) likwidacyjne,

4) uk∏adowe.

..................................................................
(podpisy osób kierujàcych dzia∏alnoÊcià

gospodarczà wnioskodawcy)
................................................................... 

(miejsce i data z∏o˝enia oÊwiadczenia)
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Za∏àcznik nr 3

Wzór

............................................................
(miejscowoÊç i data)

.....................................................
(organ celny wydajàcy pozwolenie)

.....................................................
(numer pozwolenia)

POZWOLENIE
NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ

Na podstawie art. 79 § 1 i art. 288 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny, w zwiàzku z
rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych (Dz. U. Nr 19,
poz. 229) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póên.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia ........................... udziela si´ pozwolenia dla: 

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko (nazwa) 

........................................................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania (siedziba)

— na stosowanie procedury uproszczonej w terminie od dnia .................................................................................
do dnia .........................................................................................................................................................................

1. Urzàd celny lub urz´dy celne podleg∏e organowi celnemu, w∏aÊciwe do obejmowania towarów procedurà
celnà, w której stosuje si´ procedur´ uproszczonà: .................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2. Procedura celna, w której stosowana b´dzie procedura uproszczona: .................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

3. Pozwolenie na upraszczanie czynnoÊci niezb´dnych do obj´cia towarów procedurà celnà mo˝e nastàpiç
poprzez (zaznaczyç w∏aÊciwy kwadrat):
µ zg∏oszenie celne uproszczone,
µ z∏o˝enie dokumentów handlowych lub urz´dowych z wnioskiem o obj´cie towarów procedurà celnà,
µ wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osob´ korzystajàcà z procedury celnej.

4. W przypadku obejmowania towarów procedurà wywozu, procedurà uszlachetniania biernego,  procedurà
tranzytu albo jednoczeÊnie procedurà wywozu i procedurà tranzytu lub jednoczeÊnie procedurà
uszlachetniania biernego i procedurà tranzytu wysy∏ka mo˝e byç dokonywana  poza godzinami pracy urz´du
celnego (zaznaczyç w∏aÊciwy kwadrat):
µ tak
µ nie

5. OkreÊlenie towarów, które majà zostaç obj´te procedurà celnà z zastosowaniem uproszczeƒ, wraz z
podaniem ich nazw handlowych lub technicznych, a tak˝e okreÊleniem pozycji Taryfy celnej: ..........................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

6. Forma oraz termin wa˝noÊci zabezpieczenia generalnego: ...................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

7. Imiona i nazwiska osób (wraz z numerem i serià dowodu osobistego) upowa˝nionych do dzia∏ania na rzecz
wnioskodawcy: ..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

8. W wypadku udzielania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3
Kodeksu celnego, okreÊlenie miejsca (miejsc) uznanego przez organ celny: ......................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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9. Imiona i nazwiska osób (wraz z numerem i serià dowodu osobistego) upowa˝nionych, po uprzednim
uzyskaniu zgody organu celnego, do nak∏adania / zdejmowania zamkni´ç celnych: ..........................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

10. Inne szczegó∏owe ustalenia : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Od niniejszej decyzji s∏u˝y prawo wniesienia odwo∏ania do Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏, za poÊrednictwem
organu celnego, który wyda∏ decyzj´, w terminie 14 dni od dnia jej dor´czenia.

.............................................................
(podpis i piecz´ç organu celnego)

OBJAÂNIENIA:

W pkt 10 nale˝y podaç w szczególnoÊci:
— wszystkie szczegó∏owe ustalenia zwiàzane ze stosowaniem procedury uproszczonej,
— miejsce przechowywania rejestru, je˝eli rejestr nie jest przechowywany w miejscu uznanym przez organ

celny, okreÊlonym w pkt 8,
— zasady zg∏aszania towarów powracajàcych lub innych towarów, je˝eli konieczne jest ustalenie to˝samoÊci

towarów i z∏o˝ono wniosek o stosowanie procedury uproszczonej okreÊlonej w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu
celnego,

— terminy i tryb przekazywania powiadomieƒ i potwierdzeƒ.
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Za∏àcznik nr 4

Wzór
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