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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 9 marca 2001 r.

w sprawie pozwoleƒ na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

Na podstawie art. 14 § 6j ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz
towarów w ramach kontyngentu taryfowego,

2) wykaz dokumentów, które nale˝y do∏àczyç do wnio-
sku,

3) warunki wydania i wykorzystania pozwolenia,
w tym tryb sk∏adania sprawozdaƒ z wykorzystania
pozwolenia,

4) wzór pozwolenia,

5) sposób i tryb ewidencjonowania pozwoleƒ.

§ 2. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wy-
daje pozwolenie na przywóz towarów na polski obszar
celny w ramach kontyngentu taryfowego, ustanowio-
nego przez Rad´ Ministrów, zwane dalej „pozwole-
niem”, na wniosek osoby krajowej w rozumieniu art. 3
§ 1 pkt 11 lit. a) lub lit. b) ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r.
— Kodeks celny, zwanej dalej „wnioskodawcà”.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, sà przyjmowa-
ne od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzeƒ Rady Mini-
strów ustanawiajàcych kontyngenty taryfowe, chyba
˝e przepisy te okreÊlajà inny termin.

3. Wzór wniosku stanowi za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 3. Do wniosku o udzielenie pozwolenia do∏àcza
si´:

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

w zakresie dzia∏alnoÊci wytwórczej lub handlo-
wej,

2) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu wnioskodawcy nu-
meru identyfikatora statystycznego REGON,

3) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego
o niezaleganiu przez wnioskodawc´ z realizacjà
cià˝àcych na nim zobowiàzaƒ podatkowych lub za-
Êwiadczenie, ̋ e zobowiàzania roz∏o˝one na raty lub
o odroczonym terminie p∏atnoÊci sà realizowane,

4) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego oddzia∏u Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu z op∏aceniem
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub zaÊwiad-
czenie, ̋ e zobowiàzania roz∏o˝one na raty lub o od-
roczonym terminie p∏atnoÊci sà realizowane,

5) kopi´ umowy dotyczàcej towaru b´dàcego przed-
miotem wniosku, o ile wydanie pozwolenia nie jest
uzale˝nione od z∏o˝enia przez wnioskodawc´ kau-
cji gwarancyjnej,

6) pisemne oÊwiadczenie wnioskodawcy o niezalega-
niu z c∏em i podatkami pobieranymi przez organy
celne,

7) potwierdzenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego
zg∏oszenia rejestracyjnego podatnika podatku od
towarów i us∏ug albo oÊwiadczenie, ˝e nie cià˝y na
nim obowiàzek dokonania zg∏oszenia rejestracyj-
nego, gdy˝ korzysta z podmiotowego zwolnienia
od podatku od towarów i us∏ug,

8) pisemne oÊwiadczenie wnioskodawcy o niekaral-
noÊci osób kierujàcych dzia∏alnoÊcià wnioskodaw-
cy za przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci doku-
mentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi i papierami
wartoÊciowymi, przest´pstwo gospodarcze lub za
przest´pstwo skarbowe,
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9) oÊwiadczenie wnioskodawcy, ̋ e w stosunku do nie-
go nie jest prowadzone post´powanie egzekucyjne
lub upad∏oÊciowe.

§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 1, 3, 4
i 7, powinny byç do∏àczone w oryginale lub kopii po-
Êwiadczonej urz´dowo, notarialnie lub przez osoby
upowa˝nione do reprezentowania przedsi´biorcy, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. W razie braku okreÊlenia terminu wa˝noÊci doku-
mentów wymienionych w ust. 1, organ, który wydaje
pozwolenia, b´dzie jej uznawa∏, jako dowód w sprawie,
przez okres 3 miesi´cy od dnia ich wystawienia.

§ 5. 1. Warunkiem wydania pozwolenia jest pozy-
tywne rozpatrzenie prawid∏owo wype∏nionego wnio-
sku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
okreÊlonymi w § 3.

2. Warunkiem wydania kolejnego pozwolenia na
ten sam towar jest:

1) spe∏nienie wymogów okreÊlonych w ust. 1,

2) z∏o˝enie w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3,
sprawozdania z wykorzystania uprzednio otrzyma-
nego pozwolenia.

3. Je˝eli osoba ubiega si´ o kolejne pozwolenie na
towar okreÊlony tym samym kodem PCN, poÊwiadczo-
na przez organ celny kopia poprzednio udzielonego
pozwolenia powinna byç z∏o˝ona do ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki nie póêniej ni˝ w dniu z∏o-
˝enia wniosku o kolejne pozwolenie. Przepisy § 7 ust. 1
i 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. Wzór pozwolenia na przywóz okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Obowiàzek sk∏adania sprawozdaƒ polega na
przes∏aniu przez osob´, której udzielono pozwolenia,
do ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki po-
Êwiadczonej przez organ celny kopii orygina∏u pozwo-
lenia zawierajàcego informacj´ o przywozie towaru ob-
j´tego pozwoleniem.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer SAD,

2) przywiezionà iloÊç lub wartoÊç towaru,

3) iloÊç lub wartoÊç towaru pozostajàcà jeszcze do wy-
korzystania w ramach pozwolenia,

4) podpis, dat´ i piecz´ç imiennà funkcjonariusza cel-
nego, który sporzàdzi∏ informacj´.

3. PoÊwiadczona kopia orygina∏u pozwolenia,
o której mowa w ust. 1, powinna byç przes∏ana do mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki w terminie
7 dni od dnia pe∏nego wykorzystania pozwolenia lub
w terminie 7 dni od dnia up∏ywu terminu jego wa˝no-
Êci.

§ 8. 1. Ewidencja udzielonych pozwoleƒ na przywóz
towarów jest prowadzona przez ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, w formie ksi´gi ewidencyjnej,
oddzielnie dla ka˝dego pozwolenia.

2. Ksi´g´ ewidencyjnà, o której mowa w ust. 1,
mo˝na prowadziç w systemie elektronicznym, pod wa-
runkiem ̋ e zawarte w niej dane znajdujà potwierdzenie
w dokumentach przechowywanych przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw gospodarki.

3. Wpis do ksi´gi ewidencyjnej powinien byç trwa-
∏y i wyraêny, nie mo˝e byç wymazywany ani w inny
sposób usuwany.

4. Ksi´g´ ewidencyjnà i wydruki z systemu elektro-
nicznego przechowuje si´ zgodnie z przepisami doty-
czàcymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów
do celów archiwalnych.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç:

1) numer pozwolenia,

2) dat´ wydania pozwolenia,

3) REGON wnioskodawcy,

4) nazw´ i adres wnioskodawcy,

5) numer wniosku,

6) wielkoÊç, na jakà udzielono pozwolenia.

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r.
(poz. 236)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2

(Strona 1)
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UWAGI
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE

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

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

POUCZENIE

1. Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
z póên. zm.) od niniejszej decyzji s∏u˝y stronie odwo∏anie do organu, który jà wyda∏.

2. Na podstawie art. 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 z póên. zm.) odwo∏anie wnosi si´ w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji stronie.

3. Na podstawie art. 34  ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyj-
nym (Dz. U. Nr 75, poz. 368 z póên. zm.), po wyczerpaniu Êrodka odwo∏awczego, o którym mowa w pkt 1 po-
uczenia, strona mo˝e wnieÊç skarg´ do Naczelnego Sàdu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia do-
r´czenia stronie decyzji wydanej na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z póên. zm.).

Podpis Piecz´ç
Informacje Urz´du Celnego

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

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

(Strona 2)


