
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r.

Poz. 766

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w spra-
wach celnych (Dz. U. Nr 166, poz. 995) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 11 i 12;

2) po § 37 dodaje się § 37a i 37b w brzmieniu:

„§ 37a. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, 
stanowiący załącznik nr 38 do rozporządzenia.

§ 37b. Określa się wzór pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, stanowiący załącznik 
nr 39 do rozporządzenia.”;

3) uchyla się załączniki nr 11 i 12 do rozporządzenia;

4)  załączniki nr 7–10, 13, 14, 23 i 24 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 
nr 1–8 do niniejszego rozporządzenia;

5)  dodaje się załączniki nr 38 i 39 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 9 i 10  
do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, 
z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 25 czerwca 2012 r. (poz. 766)

Załącznik nr 1

WZÓR

 iki do ozporz dzen a M nis  
           z  . ) 

  
ÓR 

    
 

WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU 
TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB PRZY ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU1) 

1. Wnioskodawca 2. Organ celny 
 
Dyrektor Izby Celnej 
w  
 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
P L                

 

Telefon/Faks 
Adres e-mail 

1d. Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 
 posiadam świadectwo AEO nr 

P L A E O              
 

 nie posiadam świadectwa AEO 

3. Korzystanie z pozwoleń celnych 
3a. na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury 

tranzytu 
 TAK 

nr pozwolenia 
 NIE 

3b. na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej 
procedury tranzytu 

 TAK 
nr pozwolenia 

 NIE 

3c. innych niż wskazane w polach 3a i 3b 
 TAK 

nr pozwoleń 
 NIE 

3d. w ostatnich 3 latach cofnięto mi pozwolenia 
 TAK 

nr pozwoleń 
 NIE 

4. Wnoszę o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy 
4a.  obejmowaniu towarów procedurą tranzytu 
4b.  zamykaniu procedury tranzytu 

5. Obejmowanie towarów procedurą dotyczy 
5a.  tranzytu wspólnotowego/wspólnego w systemie NCTS 
5b.  stosowania karnetu TIR w systemie NCTS 
5c.  stosowania listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego2) 
6. Liczba otwieranych operacji tranzytowych w kolejnych miesiącach za okres półroczny poprzedzający złożenie 

wniosku 
pierwszy drugi trzeci czwarty piąty szósty 

      
7. Wnoszę o stosowanie uproszczenia we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo 

pośrednie)3) 
 TAK  NIE 
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8. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania uproszczenia4) 

8a. Numer identyfikacyjny 
miejsca5) lub jego adres 

8b. Możliwość stosowania 
uproszczenia poza godzinami 
pracy organu celnego6) 

8c. Możliwość zwolnienia z obo-
wiązku przekazywania powiado-
mienia do organu celnego7) 

  TAK 
uzasadnienie: 
 

 NIE 
 

 TAK 
uzasadnienie: 
 

 NIE 
 

9. Wnoszę o wydanie              sztuk plombownic 
 
 

10. Zamykanie procedury dotyczy 
10a.  tranzytu wspólnotowego/wspólnego w systemie NCTS 
10b.  stosowania karnetu TIR w systemie NCTS 
10c.  stosowania listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego 

11. Liczba zamykanych operacji tranzytowych w kolejnych miesiącach za okres półroczny poprzedzający 
złożenie wniosku 
pierwszy drugi trzeci czwarty piąty szósty 

      
12. Wnoszę o stosowanie uproszczenia we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo 

pośrednie) 
 TAK  NIE 

13. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania uproszczenia4) 

13a. Numer identyfikacyjny 
miejsca5) lub jego adres 

13b. Możliwość stosowania uprosz-
czenia poza godzinami pracy 
organu celnego6) 

13c. Możliwość zwolnienia z obo-
wiązku przekazywania powia-
domienia do organu celnego7) 

  TAK 
uzasadnienie 
 
 

 NIE 
 

 TAK 
uzasadnienie 
 

 NIE 
 

14. Informacje dodatkowe, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia 
 
 
 
 
15. Załącznik 

oświadczenie wnioskodawcy sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia* 
 
 
 
16. Oświadczenie i zobowiązanie: 

1) Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 
Kodeksu karnego, oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz 
dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. 

2) Z wyłączeniem uproszczeń wnioskowanych w pkt 5c i 6 zobowiązuję się do złożenia, przed udzieleniem 
pozwolenia, odcisków pieczęci stosowanych w sytuacji awarii systemu NCTS, zgodnych ze wzorem 
określonym w załączniku nr 62 do Rozporządzenia Wykonawczego. 

17. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 
 

18. Numer wniosku 19. Miejscowość 
 
20. Data 
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21. *Nie dotyczy wnioskodawcy posiadającego świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa 
w art. 14a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy 
w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, 
str. 3, z późn. zm.), zwanego „Rozporządzeniem Wykonawczym”. 

 
Instrukcja wypełniania wniosku 
 

1) Na jednym formularzu można wnioskować tylko o jeden rodzaj uproszczenia przy obejmowaniu 
towarów procedurą tranzytu lub o jeden rodzaj uproszczenia przy zamykaniu procedury tranzytu. 

2) Dotyczy wyłącznie uprawnionych przedsiębiorstw kolejowych. 
3) Nie dotyczy obejmowania towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem listu przewozowego CIM 

jako zgłoszenia tranzytowego. 
4) W przypadku wnioskowania o więcej niż jedno miejsce pole, wraz z podpolami, należy powielić. 
5) Jeżeli miejscem, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania uproszczenia, jest 

magazyn czasowego składowania, skład celny, miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny na 
podstawie odrębnej decyzji lub miejsce uznane w związku z już stosowaną procedurą celną – należy 
podać numer identyfikacyjny tego miejsca. 

6) Nie dotyczy obejmowania towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie 
NCTS. 

7) Stosowane wyłącznie w sytuacji awarii systemu NCTS lub w przypadku stosowania listu 
przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego. 
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POZWOLENIE NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ 
TRANZYTU LUB PRZY ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU 

1. Posiadacz pozwolenia 2. Organ celny wydający pozwolenie 
 
Dyrektor Izby Celnej 
w 
 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
P L                

 

3. Numer pozwolenia 
                 

 

4. Niniejsze pozwolenie odnosi się do wniosku nr  z dnia 

5. Na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), art. 372 ust. 1 lit. d i e, art. 442a, art. 454a 
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 
z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), 
art. 44 ust. 1 lit. d i e załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej 
w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1987, str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 291, z późn. zm.), art. 49 Konwencji dotyczącej międzynarodowego przewozu 
towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR z 1975 r.), sporządzonej w Genewie dnia 
14 listopada 1975 r. (Dz. Urz. WE L 165 z 26.06.2009, str. 3, z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 
2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) 
udzielam pozwolenia na uproszczenie przy 

5a.  obejmowaniu towarów procedurą tranzytu 
 

 w systemie NCTS 
 z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS 
 z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako 
zgłoszenia tranzytowego 

5b.  zamykaniu procedury tranzytu  w systemie NCTS 
 z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS 
 z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako 
zgłoszenia tranzytowego 

6. Wyrażam zgodę na stosowanie uproszczenia przez posiadacza pozwolenia we własnym imieniu, lecz na rzecz 
innej osoby (przedstawicielstwo pośrednie) 
 TAK  NIE 

7. Szczegółowe zasady stosowania uproszczenia* 
7a. Numer identyfikacyjny miejsca 
 

7b. Adres miejsca 7c. Kod identyfikacyjny właściwego 
oddziału celnego 

 
 

7d. Możliwość stosowania uproszczenia poza godzinami pracy organu celnego 

 TAK  NIE 

7e. Przedziały czasowe dla poszczególnych komunikatów przesyłanych w systemie NCTS, w minutach 
 
 

Załącznik nr 2
WZÓR
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7f. Obowiązek powiadomienia organu celnego o stosowaniu uproszczenia (nie dotyczy przypadku, gdy system 
NCTS działa prawidłowo) 
 TAK 

Warunki powiadomienia 
 
 
 

 NIE 

8. W przypadku uproszczenia określonego w polu 5a. ustalam obowiązek stosowania zamknięć urzędowych 
 TAK  NIE 

(możliwość dla stosowania listu przewozowego CIM 
jako zgłoszenia tranzytowego) 

8a. Numer zamknięcia urzędowego 8b. Numer identyfikacyjny miejsca, w którym będzie 
stosowane 

 
 
 
 

9. W przypadku uproszczenia określonego w polu 5b. ustalam termin na przekazywanie kart SAD lub, 
w przypadku awarii systemu NCTS, Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego albo Tranzytowego 
Dokumentu Towarzyszącego/Bezpieczeństwo 
 TAK 

termin 
 
 

 NIE 

10. Posiadacz pozwolenia jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych w: 
  Instrukcji postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu 

Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) 
  Instrukcji w zakresie stosowania procedury TIR (wersja dla przedsiębiorców) 
  Instrukcji w zakresie procedury tranzytu realizowanej w transporcie kolejowym 

 
Posiadacz pozwolenia jest zobowiązany korzystać z aktualnych wersji wymienionych powyżej instrukcji, które 
są dostępne na stronie internetowej www.sluzbacelna.gov.pl 
11. Warunki pozwolenia 
 
 
 
 
 
12. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej, który wydał decyzję, 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego 
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

13. Podpis i pieczęć organu celnego 
 
 

14. Numer sprawy 15. Data 
 

16. *W przypadku udzielenia pozwolenia na stosowanie uproszczenia w więcej niż jednym miejscu pole wraz 
z podpolami należy powielić. 
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WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ 
DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH 

WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU 
1. Wnioskodawca 2. Organ celny 

 
Dyrektor Izby Celnej 
w  
 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
P L                

 

Telefon/Faks 
Adres e-mail 

1d. Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 
 posiadam świadectwo AEO nr 

P L A E O              
 

 nie posiadam świadectwa AEO 

3. Wnoszę o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów 
w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu 

3a.  dla wszystkich towarów 
3b.  dla wszystkich towarów, z wyłączeniem towarów określonych w załączniku nr 44c* 
3c.  tylko dla towarów określonych w załączniku nr 44c* 

4. Ze wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu korzystam przez co najmniej 
 liczba miesięcy  dotychczas nie korzystałem 

5. Liczba otwieranych operacji tranzytowych w kolejnych miesiącach za okres półroczny poprzedzający 
złożenie wniosku 
pierwszy drugi trzeci czwarty piąty szósty 
      

6. Kwota referencyjna powinna wynosić (w pełnych złotych) 

kwota 
 

słownie 
 

Sposób obliczenia kwoty referencyjnej jest przedstawiony w załączniku do wniosku 

7. Kwota referencyjna powinna być zabezpieczona gwarancją w 
  100%  
    50%  
    30%  

8a. Wnoszę o wydanie poświadczeń TC31 
liczba egzemplarzy 

 

8b. Uzasadnienie w przypadku wnioskowania 
o więcej niż jeden egzemplarz 

 
 
 

Załącznik nr 3

WZÓR
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9. Informacje dodatkowe, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia 
 
 
 
 
 
 
 
10. Załączniki: 

1) oświadczenie wnioskodawcy sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządze-
nia** 

2) sposób obliczenia kwoty referencyjnej 
 
 
 
11. Oświadczenie i zobowiązanie: 

1) Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 
Kodeksu karnego, oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte 
oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. 

2) Zobowiązuję się do złożenia, przed udzieleniem pozwolenia, oryginału dokumentu gwarancyjnego 
zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 48*. 

12. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 
 
 
 

13. Numer wniosku 14. Miejscowość 
 

15. Data 
 

16. *Do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu 
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. 
WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, 
z późn. zm.), zwanego „Rozporządzeniem Wykonawczym”. 
**Nie dotyczy wnioskodawcy posiadającego świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym 
mowa w art. 14a ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego. 

 



Dziennik Ustaw – 9 –  Poz. 766

 

  
 

   

POZWOLENIE NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ 
DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH  

WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU 
1. Posiadacz pozwolenia 2. Organ celny wydający pozwolenie 

 
Dyrektor Izby Celnej 
w 
 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
P L                

 

3. Numer pozwolenia 
                 

 

4. Niniejsze pozwolenie odnosi się do wniosku nr  z dnia 

5. Na podstawie art. 372 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 
ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego „Rozporządzeniem Wykonawczym”, art. 44 
ust. 1 lit. a załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej w Interlaken dnia 
20 maja 1987 r. (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1987, str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, 
t. 2, str. 291, z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 749) oraz art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, 
z późn. zm.) 
udzielam pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach 
wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu 

5a.  dla wszystkich towarów 
5b.  dla wszystkich towarów, z wyłączeniem towarów określonych w załączniku nr 44c do 

Rozporządzenia Wykonawczego 
5c.  tylko dla towarów określonych w załączniku nr 44c do Rozporządzenia Wykonawczego 
6. Kwota referencyjna (w pełnych złotych) 

kwota 
 

słownie 

7. Kwota referencyjna jest zabezpieczona gwarancją 
w 
  100%  
    50%  
    30% 

8. Nazwa gwaranta i adres 

9. Warunki pozwolenia 
 
 
 
10. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej, który wydał decyzję, 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego 
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

11. Podpis i pieczęć organu celnego 
 
 

12. Numer sprawy 13. Data 
 

 

Załącznik nr 4
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WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA 
GWARANCJI DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ 

PROCEDURY TRANZYTU 
1. Wnioskodawca 2. Organ celny 

 
Dyrektor Izby Celnej 
w  
 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
P L                

 

Telefon/Faks 
Adres e-mail 

1d. Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 
 posiadam świadectwo AEO nr 

P L A E O              
 

 nie posiadam świadectwa AEO 

3. Wnoszę o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów 
w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu 

4. Posiadam pozwolenie na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach 
wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu 

 TAK 
numer pozwolenia 

 NIE 

5. Korzystam ze wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu przez co najmniej (podać liczbę) ……… miesięcy 

6. Liczba otwieranych operacji tranzytowych w kolejnych miesiącach za okres półroczny poprzedzający złożenie 
wniosku 

pierwszy drugi trzeci czwarty piąty szósty 
      
7. Kwota referencyjna powinna wynosić (w pełnych złotych) 

kwota słownie 

Sposób obliczenia kwoty referencyjnej jest przedstawiony w załączniku do wniosku 
8a. Wnoszę o wydanie (podać liczbę) ……… 

egzemplarzy poświadczeń TC33 
 
 

8b. Uzasadnienie w przypadku wnioskowania o więcej niż 
jeden egzemplarz 

 
 

9. Informacje dodatkowe, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia 
 
 
 
10. Załączniki: 

1) oświadczenie wnioskodawcy sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia* 
2) sposób obliczenia kwoty referencyjnej 

 
 
 
 

Załącznik nr 5
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11. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu 
karnego, oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz dane i informacje 
wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. 

12. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 
 

13. Numer wniosku 14. Miejscowość 
 
15. Data 
 

16. *Nie dotyczy wnioskodawcy posiadającego świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa 
w art. 14a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy 
w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. 
WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. 
zm.). 

 



Dziennik Ustaw – 12 –  Poz. 766

 

  
 

   

POZWOLENIE NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA GWARANCJI DLA PRZEWOZÓW 
TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU 

1. Posiadacz pozwolenia 2. Organ celny wydający pozwolenie 
 
Dyrektor Izby Celnej 
w 
 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
P L                

 

3. Numer pozwolenia 
                 

 

4. Niniejsze pozwolenie odnosi się do wniosku nr  z dnia 

5. Na podstawie art. 372 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 
ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), art. 44 ust. 1 lit. a załącznika I do Konwencji o wspólnej 
procedurze tranzytowej, sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1987, 
str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 291, z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) 
udzielam pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów w ramach 
wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu 

6. Kwota referencyjna (w pełnych złotych) 
kwota 
 

słownie 

7. Warunki pozwolenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej, który wydał decyzję, 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

9. Podpis i pieczęć organu celnego 
 
 

10. Numer sprawy 11. Data 
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WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII 
ŻEGLUGOWEJ 

1. Wnioskodawca 2. Organ celny 
 
Dyrektor Izby Celnej 
w  
 

1a. Nazwa  
 

1b. Adres siedziby lub biura regionalnego   
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
P L                

 

Telefon/Faks 
Adres e-mail 

1d. Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 
 posiadam świadectwo AEO nr 

P L A E O              
 

 nie posiadam świadectwa AEO 

3. Wnoszę o udzielenie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej 

4. Dane dotyczące statków i portów 
4.1. Nazwa statku 4.2. Pierwszy port, z którego statek 

będzie rozpoczynać wykonywa-
nie linii 

4.3. Porty, do których statek będzie 
zawijać 

państwo nazwa portu państwo nazwa portu 
 
 
 
 
 
 
 

    

5. Przedstawiciele wnioskodawcy 
5.1. Nazwa portu 5.2. Nazwa przedstawiciela 5.3. Dane teleadresowe 

przedstawiciela 
 
 
 
 
 
 
 

  

6. Zobowiązania wnioskodawcy: 
1) Zobowiązuję się, że statki wykorzystywane na trasach regularnej linii żeglugowej nie będą zawijały do 

żadnego portu na terytorium poza obszarem celnym Unii Europejskiej lub w jakimkolwiek wolnym 
obszarze celnym o kontroli typu I w porcie na obszarze celnym Unii Europejskiej oraz że nie zostanie 
przeprowadzony przeładunek towarów na morzu. 

2) Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania organu celnego udzielającego pozwolenia o: 
– nazwach statków wykorzystywanych na trasach regularnej linii żeglugowej, 
– nazwach portów, do których statki te będą zawijać, 
– wszelkich zmianach w powyższych danych. 

Załącznik nr 7
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7. Informacje dodatkowe, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia 
 
 
 
 
 
 
 
8. Załączniki: 

1) oświadczenie wnioskodawcy sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia* 
2) stosowane rozkłady rejsów dla statków objętych wnioskiem 
 

 
 
 
9. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu 

karnego, oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz dane 
i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. 

10. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 
 
 
 

11. Numer wniosku 12. Miejscowość 

13. Data 

14.*Nie dotyczy wnioskodawcy posiadającego świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa 
w art. 14a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy 
w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, 
str. 3, z późn. zm.). 
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POZWOLENIE NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ 
1. Posiadacz pozwolenia 2. Organ celny wydający pozwolenie 

 
Dyrektor Izby Celnej 
w 
 

1a. Nazwa  
 

1b. Adres siedziby lub biura regionalnego  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
P L                

 

3. Numer pozwolenia 
                 

 

4. Niniejsze pozwolenie odnosi się do wniosku nr  z dnia 

5. Na podstawie art. 313b ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 
ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) 
udzielam pozwolenia na wykonywanie regularnej linii żeglugowej 

6. Regularna linia żeglugowa jest utworzona w następujących państwach Unii Europejskiej 
 
 
 
 
 
7. Warunki pozwolenia: 

Posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do: 
1) korzystania z pozwolenia w odniesieniu jedynie do statku, o którym poinformował organ celny udzielający 

pozwolenia; 
2) niezwłocznego informowania organu celnego udzielającego pozwolenia o: 

– nazwach statków wykorzystywanych na trasach regularnej linii żeglugowej, 
– nazwach pierwszych portów, z których statki rozpoczynają rejsy na trasach regularnej linii żeglugowej, 
– nazwach portów, do których będą zawijać statki wykorzystywane na trasach regularnej linii żeglugowej, 
– wszelkich zmianach w powyższych danych, z podaniem daty, od której zmiany te staną się skuteczne; 

3) niezwłocznego zawiadamiania organów celnych kolejnych wspólnotowych portów zawinięcia na 
przewidzianej trasie statku o: 
– przeładunku towarów na morzu, 
– czasowym zawinięciu statku do portów, które nie są zarejestrowane dla potrzeb regularnej linii 

żeglugowej (włącznie z portami poza obszarem celnym Unii Europejskiej lub poza wolnym obszarem 
celnym o kontroli typu I w porcie na obszarze celnym Unii Europejskiej). 

 
 
 
8. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej, który wydał decyzję, 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

9. Podpis i pieczęć organu celnego 
 
 

10. Numer sprawy 11. Data 
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WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA 
NA PROWADZENIE MAGAZYNU CZASOWEGO SKŁADOWANIA 

1. Wnioskodawca 2. Organ celny 
 
Naczelnik Urzędu Celnego 
w  
 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
P L                

 

Telefon/Faks 
Adres e-mail 

1d. Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 
 posiadam świadectwo AEO nr 

P L A E O              
 

 nie posiadam świadectwa AEO 

3. Wnoszę o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania 
4. Adres magazynu czasowego składowania 
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

5. Opis zabezpieczeń mających na celu zapewnienie, że towary czasowo składowane nie zostaną usunięte spod 
dozoru celnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ewidencja towarów składowanych w magazynie czasowego składowania 
6a. Forma ewidencji 

 system teleinformatyczny  pisemna 

6b. Nazwa i opis systemu teleinformatycznego 
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6c. Nazwa lub imię i nazwisko osoby prowadzącej ewidencję 
 
 
6d. Miejsce prowadzenia lub udostępnienia ewidencji 
Kod pocztowy 
 
 
 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

7. Informacje dodatkowe, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Załączniki: 

1) oświadczenie wnioskodawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia* 
2) plan miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn czasowego składowania 

 
 
 
9. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu 

karnego, oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz dane 
i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. 

10. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 
 
 
 

11. Numer wniosku 12. Miejscowość 

13. Data 

14. *Nie dotyczy wnioskodawcy posiadającego świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa 
w art. 14a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy 
w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, 
str. 3, z późn. zm.). 
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POZWOLENIE NA PROWADZENIE MAGAZYNU CZASOWEGO SKŁADOWANIA 
1. Posiadacz pozwolenia 2. Organ celny wydający pozwolenie 

 
Naczelnik Urzędu Celnego 
w 
 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
P L                

 

3. Numer pozwolenia (numer identyfikacyjny) 
P L       M C     

 

4. Pozwolenie niniejsze odnosi się do wniosku nr  z dnia 

5. Na podstawie art. 185 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego 
przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, 
t. 6, str. 3, z późn. zm.), § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 
magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1358) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) 
udzielam pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania 

6. Adres magazynu czasowego składowania 
Kod pocztowy 
 
 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

7. Ewidencja towarów składowanych w magazynie czasowego składowania 
7a. Osoba prowadząca ewidencję 
 

 

7b. Forma ewidencji  teleinformatyczna  pisemna 

7c. Miejsce prowadzenia lub udostępnienia ewidencji 
Kod pocztowy 
 
 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

8. Wymóg złożenia zabezpieczenia (art. 51 ust. 2 
Wspólnotowego Kodeksu Celnego) 

9. Urząd celny nadzorujący magazyn czasowego 
składowania 

 TAK  NIE P L       
 

10. Wymóg stosowania podwójnego zamknięcia 
magazynu 

11. Stosowanie zamknięcia urzędowego 

 TAK  NIE  TAK  NIE 

Załącznik nr 10
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12. Wymagania dotyczące funkcjonowania magazynu w zakresie sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. Załączniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej, który wydał decyzję, 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego 
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

15. Podpis i pieczęć organu celnego 
 
 
 

16. Numer sprawy 17. Data 
 

 
 




