Projekt z dnia 16 października 2007 r.

Rozporządzenie
1)
Ministra Finansów
z dnia
2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie
dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania

Na podstawie art. 6s ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów
dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania
(Dz. U. Nr 221, poz. 2247) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) księgi rachunkowe, o których mowa w art. 496 lit. i 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. WE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem
Wykonawczym;”,
b) dodaje się pkt 31 w brzmieniu:
„31) dokumenty związane z uzyskaniem i późniejszym stosowaniem świadectw
upowaŜnionych przedsiębiorców o których mowa w art. 14a Rozporządzenia
Wykonawczego zwanym dalej świadectwem „AEO”.”,
2) w § 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) przedsiębiorca posiadający świadectwo AEO lub jego przedstawiciel, o którym mowa w
przepisach prawa celnego - dokumenty o których mowa w § 1 pkt 31.”.
§ 2.Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Finansów

____________________________________________________________________________________________
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz.
1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57,
poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

Uzasadnienie.

W związku z opublikowaniem w Dz. Urz. WE L Nr 360, str. 64, treści rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji
(EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr
2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, które w zakresie instytucji upowaŜnionego
przedsiębiorcy wchodzi w Ŝycie dnia 1 stycznia 2008 r. (art. 3 ust. 2 przywołanego rozporządzenia),
konieczne stało się dokonanie zmian w rozporządzeniu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie
rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich
przechowywania (Dz. U. Nr 221, poz. 2247). Zmienione rozporządzenie nr 2454/93 jest dalej
określane skrótem „RWKC” (Rozporządzenie Wykonawcze do Kodeksu Celnego).
Zmiany polegają na przeformułowaniu w § 1 pkt 27 w zakresie dotyczącym przywołania
RWKC oraz dodaniu nowego pkt 31, w którym wśród dokumentów mających znaczenie dla
kontroli celnej wskazuje się dokumentację związaną z uzyskiwaniem świadectwa AEO oraz
późniejszym jego stosowaniem.
Zmieniony został takŜe § 2 poprzez dodanie pkt 12 zobowiązującego do przechowywania
dokumentacji związanej ze świadectwem AEO przedsiębiorcę posiadającego to świadectwo lub
jego przedstawiciela, o którym mowa w przepisach prawa celnego - ze względu na treść art. 14d
ust. 1, 2 oraz 6 RWKC.
Termin wejścia w Ŝycie rozporządzenia jest zharmonizowany z terminem wejścia w Ŝycie
przepisów konstytuujących instytucję upowaŜnionego przedsiębiorcy zawartym w art. 3 ust. 2
wskazanego na wstępie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.
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Ocena Skutków Regulacji (OSR).
1. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budŜet państwa i budŜety
jednostek samorządu terytorialnego.
Wprowadzana regulacja nie spowoduje skutków finansowych dla budŜetu państwa.
2.Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
3.Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw.
PrzedłoŜone rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną
gospodarki.
4.Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Przedmiotowe rozporządzenie nie wpłynie negatywnie na sytuację i rozwój regionów.
5. Wpływ na spójność systemu prawa.
Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia obejmują zakres spraw naleŜących do kompetencji
prawa krajowego i nie podlegają harmonizacji z prawem wspólnotowym, przez co naleŜy je uznać
za zgodne z tym ustawodawstwem.
6. Zakres konsultacji.
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym poprzez umieszczenie go na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Projekt będzie takŜe konsultowany z Radą Celno-Akcyzową jako
organem opiniodawczo-doradczym Ministra Finansów właściwym w sprawach celnych.
PoniewaŜ członkowie Rady reprezentują organizacje skupiające przedsiębiorców zajmujących się
obrotem towarowym z zagranicą, spedycją i działalnością składów oraz agencji celnych,
konsultacje te zapewniają najszerszy zakres udziału przedsiębiorców zainteresowanych tematyką
zawartą w projekcie.
7. Podmioty, na które oddziałuje projekt.
Projekt oddziałuje na organy celne oraz przedsiębiorców stosujących określone przepisy prawa
celnego, w szczególności importerów, eksporterów, spedytorów, przewoźników, składy celne i
agencje celne oraz niektórych producentów.
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