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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 31 lipca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu pobierania kaucji w zakresie towarów rolno-spo˝ywczych.

Na podstawie art. 14 § 6∏ i § 8a ustawy z dnia
9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Kaucja stanowi zabezpieczenie wykorzystania
udzielonego pozwolenia w ramach kontyngentu tary-
fowego ustanowionego na podstawie przepisów od-
r´bnych.

§ 2. 1. Kaucja, o której mowa w § 1, jest wnoszona
w nast´pujàcych formach:

1) wp∏aty gotówkowej, w walucie polskiej, w banku
lub placówce pocztowej na rachunek wskazany
przez organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia,

2) gwarancji udzielonej przez gwarantów, których wy-
kaz okreÊlony jest w za∏àczniku do rozporzàdzenia
Ministra Finansów z dnia 14 paêdziernika 1999 r.
w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do
udzielania gwarancji sk∏adanych jako zabezpiecze-
nie pokrycia kwot wynikajàcych z d∏ugów celnych
(Dz. U. Nr 87, poz. 973, z 2000 r. Nr 15, poz. 185,
Nr 53, poz. 643 i Nr 107, poz. 1134 oraz z 2001 r.
Nr 16, poz. 179).

2. Kaucja, o której mowa w § 1, powinna zostaç
wniesiona nie póêniej ni˝ w dniu z∏o˝enia wniosku
o udzielenie pozwolenia.

3. Dokument potwierdzajàcy wniesienie kaucji na-
le˝y do∏àczyç do wniosku o udzielenie pozwolenia.

4. Za zgodà organu w∏aÊciwego do wydania po-
zwolenia, przedsi´biorca mo˝e dokonaç zamiany, w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci, formy wniesionej kaucji.

§ 3. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia przyj-
muje kaucj´ w formie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,
je˝eli zabezpiecza ona pokrycie w terminie kwoty kau-
cji okreÊlonej w rozporzàdzeniu ustanawiajàcym kon-
tyngent taryfowy.

§ 4. Kaucja, o której mowa w § 1, wnoszona jest
w walucie polskiej i ustalana w oparciu o Êredni kurs
waluty krajowej w stosunku do euro, og∏aszany przez
Narodowy Bank Polski i obowiàzujàcy w dniu robo-
czym poprzedzajàcym wniesienie kaucji.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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