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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 stycznia 2006 r.

w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów s∏u˝bowych kontroli skarbowej

Na podstawie art. 11b ust. 6 ustawy z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U.

z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868,
Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537.



§ 1. 1. Pojazdy s∏u˝bowe kontroli skarbowej, z wy-
jàtkiem motocykli, sà koloru bia∏ego, oznakowane na-
pisem w kolorze bia∏ym „KONTROLA SKARBOWA”
umieszczonym po obu stronach pojazdu na tle pozio-
mego pasa w kolorze czarnym, zajmujàcego d∏ugoÊç
bocznà nadwozia w po∏owie wysokoÊci mi´dzy dolnà
kraw´dzià okien a progiem pojazdu.

2. Wzór oznakowania pojazdów s∏u˝bowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Na dachu pojazdów s∏u˝bowych, o których
mowa w § 1 ust. 1, umieszcza si´ podÊwietlanà tabli-
c´ koloru bia∏ego z napisem „KONTROLA SKARBO-
WA” koloru czarnego, której wzór okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. Z przodu motocykli s∏u˝bowych kontroli skar-
bowej umieszcza si´ napis „KONTROLA SKARBOWA”. 

§ 4. Dopuszcza si´ u˝ywanie dotychczasowych po-
jazdów s∏u˝bowych kontroli skarbowej w kolorach:
czarnym, granatowym i zielonym, o ile sà one oznako-
wane w sposób okreÊlony w § 1 i 2.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu
oznakowania pojazdów s∏u˝bowych kontroli skarbo-
wej (Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 172).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2006 r. (poz. 47)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW S¸U˚BOWYCH KONTROLI SKARBOWEJ, Z WYJÑTKIEM MOTOCYKLI

UWAGA:

Wymiary podane sà w milimetrach

Za∏àcznik nr 2

WZÓR TABLICY PODÂWIETLANEJ

UWAGA:

Wymiary podane sà w milimetrach


