
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. 

Poz. 1291 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 

oraz z 2016 r. poz. 65 i 1228)
 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)  termin, w którym może być złożony wniosek o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności 

celnych w przypadku, o którym mowa w art. 110 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 

z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. 

zm.
2)

), zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”; 

2)  termin, od którego możliwe jest korzystanie z odroczenia płatności należności celnych w przypadkach, o których 

mowa w art. 110 lit. b lub c unijnego kodeksu celnego; 

3) termin płatności należności celnych w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 3 lub 4 unijnego kodeksu celnego. 

§ 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych w przypadku, o którym mo-

wa w art. 110 lit. a unijnego kodeksu celnego, może być złożony w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia oso-

by zobowiązanej do uiszczenia należności celnych o długu celnym. 

§ 3. Korzystanie z odroczenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest możliwe, począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych. 

§ 4. W przypadku gdy okresy, o których mowa w art. 111 ust. 3 lub 4 unijnego kodeksu celnego, wynoszą miesiąc ka-

lendarzowy, termin płatności należności celnych upływa szesnastego dnia miesiąca następującego po upływie tych okresów. 

§ 5. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych w przypadku, o któ-

rym mowa w art. 110 lit. a unijnego kodeksu celnego, dotyczy kwoty należności celnych, o której dłużnik został powia-

domiony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie terminu na złożenie wniosku stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.
3) 

Minister Finansów: P. Szałamacha 

                                                           
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) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania 

terminu płatności należności celnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 518), które traci moc z dniem 20 sierpnia 2016 r. w związku z wejściem 

w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228). 




