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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 8 marca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania przy zniszczeniu towaru, zrzecze-
niu na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz powrotnym wywozie.

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
29 paêdziernika 1999 r. w sprawie szczegó∏owego try-
bu post´powania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu
na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz powrotnym wywozie
(Dz. U. Nr 92, poz. 1053) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) po § 14 dodaje si´ § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Je˝eli towarom niekrajowym obj´tym pro-
cedurà tranzytu, która zosta∏a zakoƒczona
w urz´dzie celnym granicznym, nie zosta∏o
nadane inne przeznaczenie celne, § 13
ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

2) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do powrotnego wywozu towarów obj´tych
gospodarczà procedurà celnà stosuje si´ od-
powiednio przepisy rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w spra-
wie 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) dotyczàce try-
bu stosowania procedury wywozu, z zastrze-
˝eniem § 19 i § 19a.”;

3) po § 18 dodaje si´ § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. 1. W wypadku gdy nadanie towarom prze-
znaczenia powrotnego wywozu wymaga
jednoczesnego obj´cia tych towarów
procedurà tranzytu, do zg∏oszenia celne-
go o obj´cie tà procedurà nale˝y do∏à-
czyç potwierdzenie z∏o˝enia zabezpiecze-
nia kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego
albo pozwolenie na zwolnienie z obo-
wiàzku jego z∏o˝enia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do towa-
rów, których obj´cie procedurà tranzytu

nie wymaga z∏o˝enia zabezpieczenia
kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego.”;

4) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Je˝eli towary, które majà zostaç powrot-
nie wywiezione, zosta∏y zg∏oszone do pro-
cedury celnej w formie ustnej lub w for-
mie innej czynnoÊci ni˝ forma pisemna
lub ustna, zg∏oszenie tych towarów do po-
wrotnego wywozu, z zastrze˝eniem ust. 2,
mo˝e tak˝e zostaç dokonane odpowied-
nio w tej formie.

2. Powrotny wywóz towaru w formie innej
czynnoÊci ni˝ forma pisemna lub ustna
mo˝e zostaç dokonany, je˝eli pozwala na
to specyfika przejÊcia granicznego okre-
Êlona w art. 28 ust. 2 rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 18.”;

5) po § 19 dodaje si´ § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. W wypadku stosowania procedur uprosz-
czonych w powrotnym wywozie, stosuje
si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia
Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r.
w sprawie procedur uproszczonych
(Dz. U. Nr 19, poz. 229) dotyczàce uprasz-
czania czynnoÊci niezb´dnych do obj´cia
towarów procedurà wywozu.

2. W wypadku ubiegania si´ o pozwolenie
na stosowanie procedury uproszczonej
w powrotnym wywozie po∏àczonym
z procedurà tranzytu wymagane jest z∏o-
˝enie zabezpieczenia, o którym mowa
w art. 79 § 1 pkt 6 Kodeksu celnego.”

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

Minister Finansów: J. Bauc


