
         
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. 

Poz. 936 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 15 czerwca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru 
i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa 

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postę-

powania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 167, poz. 1748 oraz 

z 2006 r. Nr 124, poz. 861) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a)  ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Wniosek o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę osoby uprawnionej do dysponowania towarem; 

2) nr EORI osoby uprawnionej do dysponowania towarem, w przypadku jego braku odpowiednio NIP lub 

numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3) nazwę, opis towaru i kod taryfy celnej; 

4) określenie ilości i masy towaru; 

5) informację o: 

a) czasowym składowaniu towaru albo 

b) przeznaczeniu celnym, które zostało nadane towarowi; 

6) wskazanie przyczyny i sposobu zniszczenia towaru; 

7) wskazanie planowanego terminu i miejsca zniszczenia towaru; 

8) opis przypuszczalnych odpadów i pozostałości pochodzących ze zniszczenia towaru. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru należy dołączyć: 

1) w przypadku towarów składowanych czasowo – kopię deklaracji skróconej lub innego dokumentu wyko-

rzystanego w charakterze deklaracji skróconej, w których zostały ujęte towary przeznaczone do zniszcze-

nia; w przypadku deklaracji skróconej złożonej w krajowym systemie teleinformatycznym organu celnego 

wystarczające jest wskazanie numeru i daty przyjęcia deklaracji skróconej do systemu; 

2) w przypadku towarów objętych procedurą celną – kopię zgłoszenia celnego, na podstawie którego towary 

zostały objęte tą procedurą; w przypadku złożenia zgłoszenia w krajowym systemie teleinformatycznym 

organu celnego wystarczające jest wskazanie numeru i daty przyjęcia zgłoszenia celnego do systemu; 
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3) w przypadku towarów, którym nadano przeznaczenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego 

– kopię dokumentu przewozowego i numer ewidencji towarowej operatora; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez orga-

ny celne oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013 r., 

str. 15), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 608/2013”: 

a) pisemne potwierdzenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 608/2013, 

b) pisemną zgodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia (UE) nr 608/2013.”, 

b)  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 608/2013, jeżeli wniosko-

dawcą nie jest posiadacz towarów lub gdy wniosek złoży osoba lub podmiot, o których mowa 

w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 608/2013, do wniosku załącza się dodatkowo powiadomienie, że posiadacz to-

warów został poinformowany o zamierzonym zniszczeniu.”; 

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Koszty, o których mowa w ust. 1, związane ze zniszczeniem towaru podejrzanego o naruszenie praw włas-

ności intelektualnej ponosi osoba, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) nr 608/2013 i na zasadach określo-

nych w tym artykule.”; 

3) uchyla się § 8; 

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę osoby uprawnionej do dysponowania towarem; 

2) nr EORI osoby uprawnionej do dysponowania towarem, w przypadku jego braku odpowiednio NIP lub numer 

ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3) nazwę, opis towaru i kod taryfy celnej; 

4) określenie ilości i masy towaru; 

5)  oświadczenie stwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3; 

6)  oświadczenie o nieodpłatnym zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa.”. 

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

Minister Finansów: M. Szczurek 

 

 




