
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. 

Poz. 683 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1)
 

z dnia 11 maja 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych 

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. 

zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1940) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1: 

a) pkt 2–5 otrzymują brzmienie: 

„2) wobec towarów wprowadzanych do wolnego obszaru celnego, które są przewożone z urzędu celnego do 

wolnego obszaru celnego; 

3) wobec towarów znajdujących się w wolnym obszarze celnym, które są przewożone do innego wolnego ob-

szaru celnego; 

4) wobec towarów objętych procedurą składowania celnego, które są przemieszczane w przypadkach okreś- 

lonych w art. 219 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 październi-

ka 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.
3)

), 

zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”; 

5) wobec towarów składowanych czasowo, które są przemieszczane w przypadkach określonych w art. 148 

ust. 5 unijnego kodeksu celnego;”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wobec towarów wprowadzonych na obszar celny Unii Europejskiej, które są przewożone drogą celną;”, 

c) pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie: 

„13) w przypadku przywozu na obszar celny Unii Europejskiej lub wywozu z tego obszaru towarów transpor-

tem przesyłowym, takim jak rurociągi, gazociągi i sieć energetyczna; 

14) wobec napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych znajdujących się na statkach, które wpłynęły na ob-

szar celny Unii Europejskiej.”; 

2) w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, w dokumencie wymaganym przy obejmowaniu towaru procedurą celną lub powrot-

nym wywozem;”; 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642, 

1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 669.  

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90. 
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3) w § 13 w ust. 1 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) statusu upoważnionego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego, 

b) pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego, w tym zgłoszenia uproszczonego, w formie wpisu do rejestru zgła-

szającego lub pozwolenia, z którego będzie wynikało, że jest zwolniony z obowiązku przedstawiania towarów 

w urzędzie celnym;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: P. Szałamacha 




