
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 września 2013 r.

Poz. 1070

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727) zarządza się,  
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno 
spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)  1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 20, 

21 (tylko w zakresie kraju), 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 i 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 
38, 40, 41, 44, 46, 48, 49 i 54 w przypadku nadawania towarom przeznaczenia powrotnego wywozu po 
zakończeniu gospodarczych procedur celnych, z wyłączeniem procedury składu celnego – kod 31 w wyka-
zie kodów procedur;”,

b) uchyla się pkt 3a,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)  1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15a, 17a i 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 

19, 20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 
30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54 w przypadku obejmowania  
towarów procedurą dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem procedury dopuszczenia do obrotu po procedu-
rze uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń i procedurze przetwarzania pod kontrolą celną – kody 
01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63 i 68 w wykazie kodów procedur;”,

d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a)  1 (pierwsza i druga część pola), 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15a, 17a i 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 

20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 
31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54 w przypadku obejmowania towarów 
procedurą dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń i proce-
durze przetwarzania pod kontrolą celną – kody 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45 i 48 w wykazie kodów proce-
dur;”,

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 wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720, z 2007 r. 
Nr 130, poz. 907 i Nr 210, poz. 1529, z 2009 r. Nr 91, poz. 743, z 2010 r. Nr 105, poz. 660 i Nr 244, poz. 1629 oraz z 2011 r. Nr 129, 
poz. 738.
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e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9)  1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15a, 17a i 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 

20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 
32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54 w przypadku obejmowania towarów 
procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą 
celną, z wyłączeniem przypadków gdy procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń oraz prze-
twarzania pod kontrolą celną jest stosowana po procedurze uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń 
albo procedurze przetwarzania pod kontrolą celną – kody 51, 53, 91 w wykazie kodów procedur;”,

f) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a)  1 (pierwsza i druga część pola), 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15a, 17a i 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 

20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 
31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54 w przypadku obejmowania towarów 
procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń oraz przetwarzania pod kontrolą celną, w przy-
padku gdy procedura ta jest stosowana po procedurze uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń albo 
po procedurze przetwarzania pod kontrolą celną – kody 51, 91 w wykazie kodów procedur;”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez operatorów pocz-
towych innych niż operator wyznaczony określony w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. poz. 1529), zwany dalej „operatorem wyznaczonym”, zawierających towary zwolnione od należności celnych 
przywozowych na podstawie art. 23–27, art. 74 ust. 1, art. 86–94 i art. 102–104 Rozporządzenia ustanawiającego wspól-
notowy system zwolnień celnych i zwolnione od podatku w trybie przepisów odrębnych, których łączna wartość w jednej 
przesyłce nie przekracza równowartości 150 euro, może być dokonane zbiorczo na jednym dokumencie SAD.”;

3) w § 20 uchyla się ust. 3; 

4) § 20c otrzymuje brzmienie:

„§ 20c. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą wywozu przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych 
innych niż operator wyznaczony, które spełniają warunki określone w art. 592a lit. m Rozporządzenia Wykonawczego 
i zawierają towary niepodlegające należnościom celnym wywozowym, może być dokonane zbiorczo w jednym zgło-
szeniu celnym.”;

5) w § 23 uchyla się pkt 6;

6) w § 32:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) świadectwo uznania pojazdu drogowego do przewozu towarów pod zamknięciami celnymi – do wglądu;”;

7) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów gospodarczą procedurą celną, poza dokumentami, o których  
mowa w art. 220 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Wykonawczego, należy dołączyć odpowiednio:
1) pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem towarów;
2) pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z wywozem towarów; 
3) dokumenty, o których mowa w § 28 pkt 1 i 5.”;

8) w § 38 uchyla się ust. 4;

9) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. Po nadaniu przeznaczenia celnego ropie naftowej właściwe urzędy celne przesyłają do Urzędu Celnego 
w Białymstoku lub Urzędu Celnego w Gdańsku, w zależności od tego, przez który urząd nastąpiło wprowadzenie tego 
towaru na obszar celny Wspólnoty, kserokopię albo skan:

1)  zgłoszenia celnego z wymienionymi numerami protokołów zdawczo-odbiorczych albo numerem konosamentu, 
oraz faktury, lub 

2) konosamentu. 
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2. Urząd Celny w Białymstoku i Urząd Celny w Gdańsku, każdy we własnym zakresie, dokonuje okresowo, przy-
najmniej raz na kwartał, porównania zapisów dotyczących nadania przeznaczenia celnego ropie naftowej z dokumen-
tami, na podstawie których nastąpiło przekazanie ropy poszczególnym odbiorcom, w tym operatorowi sieci przesyło-
wej sąsiadującego państwa.

3. Urzędy celne dokonują kontrolnego sprawdzenia prawidłowości stosowanych odczytów urządzeń pomiaro-
wych gazu i energii elektrycznej.

4. Urzędy celne dokonują kontrolnego odczytu wskazań urządzeń pomiarowych ropy naftowej.”;

10) w załączniku nr 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  W przypadku towarów masowych, gdy ich przywieziona ilość jest większa od ilości wskazanej w dowodzie 
pochodzenia, dowód ten może być zastosowany tylko do ilości towaru wskazanej w tym dowodzie. Jeżeli ilość 
przywiezionego towaru jest mniejsza od tej, która wynika z dowodu pochodzenia, dowód taki może być przyjęty 
po wyjaśnieniu przez zgłaszającego przyczyn wystąpienia rozbieżności w masie towaru.”.

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

Minister Finansów: wz. J. Cichoń




