PROJEKT WSTĘPNY
z dnia 09 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia

2008 r.

w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli przestrzegania przepisów prawa
celnego

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z ....................... o SłuŜbie Celnej (Dz. U. Nr
.................................) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa warunki wykonywania czynności kontroli przestrzegania
przepisów prawa celnego ze szczególnym uwzględnieniem:
1) rodzajów procedur celnych:
a) procedury kontroli towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i
wyprowadzanych z tego obszaru;
b) procedury kontroli przed udzieleniem pozwolenia, kontroli stosowania procedur celnych i
procedury uproszczonej;
c) procedury kontroli w składach celnych, wolnych obszarach celnych lub składach
wolnocłowych;
d) procedury kontroli wynikającej ze Wspólnej Polityki Rolnej;
e) procedury kontroli w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
miejscu zamieszkania kontrolowanego;
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2) rodzajów kontrolowanych towarów.
Rozdział 2
Kontrola towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i
wyprowadzanych z tego obszaru
§ 2. 1. W przypadku przywozu lub wywozu towarów, których posiadanie, obrót lub
rozpowszechnianie przepisy prawa uzaleŜniają od spełnienia określonych wymogów, organ
SłuŜby Celnej kontroluje spełnienie tych wymogów po złoŜeniu zgłoszenia celnego, a w
przypadku gdy nadanie towarom przeznaczenia celnego nie wymaga dokonania zgłoszenia
celnego - przed nadaniem przeznaczenia celnego.
2. JeŜeli przepisy prawa uzaleŜniają przywóz lub wywóz towaru od posiadania pozwolenia,
organ SłuŜby Celnej w momencie zgłoszenia celnego jest obowiązany, w szczególności:
1) dokonać na oryginale pozwolenia adnotacji o ilości lub wartości przywoŜonego lub
wywoŜonego towaru;
2) dokonać na oryginale pozwolenia adnotacji o całkowitym wykorzystaniu pozwolenia, jeŜeli
towar objęty pozwoleniem został w całości przywieziony lub wywieziony;
3) zwrócić oryginał pozwolenia zgłaszającemu oraz dołączyć kserokopię pozwolenia wraz z
dokonanymi adnotacjami do karty zgłoszenia celnego, zatrzymywanej przez organ SłuŜby
Celnej.
3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się, jeŜeli przepisy odrębne określają inny sposób postępowania.
§ 3. 1. W przypadku przywozu towarów podlegających oznaczeniu znakami akcyzy, na
podstawie przepisów o oznaczaniu wyrobów znakami akcyzy, funkcjonariusz celny sprawdza,
czy znaki akcyzy:
1) są autentyczne;
2) zostały nałoŜone prawidłowo;
3) nie są uszkodzone.
2. W przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, na które polskie
znaki akcyzy nałoŜono w państwach trzecich, funkcjonariusz celny sprawdza, czy znaki te
zostały wywiezione z kraju zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz
sprawdza, czy został spełniony obowiązek wynikający z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.2)).
§ 4. 1. W przypadku przywozu lub wywozu towarów transportem przesyłowym, takim jak
rurociągi, gazociągi i sieć energetyczna, funkcjonariusz celny nakłada zamknięcia urzędowe na
urządzenia pomiarowe słuŜące do odczytu wskazań ilości przywoŜonych lub wywoŜonych
towarów tym transportem, przed rozpoczęciem ich eksploatacji.
2. Podczas kontroli funkcjonariusz celny porównuje dane zawarte w zgłoszeniu celnym z danymi
z protokołów odczytu wskazań urządzeń pomiarowych, stosowanych przy transporcie, o którym
mowa w ust. 1.

2

3. Z wyłączeniem procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 z późn. zm.3)), w przypadku przywozu lub wywozu
towarów transportem, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny powinien uczestniczyć w
czynnościach związanych z odczytem wskazań pomiarowych, a udział w tych czynnościach
potwierdza w protokole odczytu wskazań.
§ 5. 1. ZłoŜenie towarów w magazynie czasowego składowania lub wyprowadzenie towarów
z magazynu czasowego składowania jest dokonywane w obecności funkcjonariusza celnego, a
jeŜeli obecność funkcjonariusza celnego nie jest konieczna - po uprzednim pisemnym
powiadomieniu organu SłuŜby Celnej.
2. Funkcjonariusz celny potwierdza złoŜenie towarów w magazynie czasowego składowania lub
wyprowadzenie towarów z magazynu czasowego składowania w ewidencji towarowej
prowadzonej w tym magazynie.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 6. W ramach kontroli autentyczność dokumentów moŜe zostać sprawdzona w wyniku:
oceny cech zewnętrznych i treści dokumentów;
oględzin znaków zabezpieczających, a w szczególności hologramów lub kodów, jeŜeli
dokument został w ten sposób zabezpieczony;
uzyskania od organów lub osób, które wystawiły dokumenty, potwierdzenia ich
autentyczności;
dokonania przez organ SłuŜby Celnej lub inny organ albo instytucję ekspertyzy
laboratoryjnej dokumentów;
ustalenia autentyczności podpisów, pieczęci i innych znaków urzędowych i firmowych;
porównania dokumentów z ich kopiami lub uwierzytelnionymi fotokopiami, które są w
posiadaniu organów SłuŜby Celnej lub zostały bezpośrednio przekazane organom SłuŜby
Celnej przez organy lub osoby, które wystawiły te dokumenty.
Rozdział 3

Kontrola przed udzieleniem pozwolenia, kontrola stosowania procedur celnych i procedury
uproszczonej
§ 7. W przypadku złoŜenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego
lub korzystanie z gospodarczej procedury celnej, organ SłuŜby Celnej moŜe przed udzieleniem
pozwolenia przeprowadzić u wnioskodawcy kontrolę w celu ustalenia, czy wnioskodawca
spełnia określone przepisami prawa warunki do wydania pozwolenia, a w szczególności, czy:
1) sposób prowadzenia księgowości, dokumentacji i ewidencji towarowej, związanej z
przeprowadzanymi operacjami handlowymi, zapewni właściwy dozór celny i kontrolę
procedury lub moŜliwość sprawowania dozoru i kontroli składu celnego oraz zapewni
właściwe stosowanie przepisów prawa celnego;
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2) stan pomieszczeń lub terenu zapewni pozostawanie towaru pod dozorem celnym, jeŜeli
procedura ma być stosowana w miejscach znajdujących się pod dozorem celnym.
§ 8. Organ SłuŜby Celnej co najmniej raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych
przeprowadza kontrolę u osoby, która uzyskała pozwolenie na stosowanie procedury
uproszczonej, w celu stwierdzenia, czy przepisy dotyczące tej procedury były właściwie
stosowane oraz czy osoba ta nie naruszyła przepisów związanych z przywozem lub wywozem
towarów.
§ 9. Kontrola stosowania procedury dopuszczenia do obrotu polega, w szczególności, na:
1) sprawdzeniu przestrzegania warunków określonych przez przepisy prawa celnego, zwłaszcza
w przypadku, gdy towar został zwolniony z naleŜności przywozowych ze względu na
przeznaczenie lub cel przywozu albo z zastrzeŜeniem nieodstępowania, a takŜe gdy ze
względu na przeznaczenie towarów zostały zastosowane obniŜone lub preferencyjne stawki
celne albo inne środki taryfowe;
2) zbadaniu spełnienia, przy stosowaniu procedury dopuszczenia do obrotu, wymagań
określonych przepisami prawa, w tym dotyczących naleŜności przywozowych.
§ 10. W przypadku złoŜenia wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
towarów z zastosowaniem zerowej lub obniŜonej stawki celnej ze względu na ich przeznaczenie,
organ SłuŜby Celnej moŜe przed udzieleniem pozwolenia przeprowadzić u wnioskodawcy
kontrolę w celu ustalenia, czy wnioskodawca spełnia określone przepisami prawa warunki do
wydania pozwolenia, a w szczególności, czy:
1) przewidywana działalność będzie zgodna z określonym przeznaczeniem towarów
uprawniającym do zastosowania zerowej lub obniŜonej stawki celnej oraz przepisami prawa
celnego dotyczącymi wykorzystania towarów;
2) zabezpieczony jest prawidłowy przebieg operacji handlowych;
3) sposób prowadzenia księgowości, dokumentacji i ewidencji towarowej, związanej z
przeprowadzanymi operacjami handlowymi, zapewni właściwy dozór celny i kontrolę oraz
właściwe stosowanie przepisów prawa celnego;
4) stan pomieszczeń lub terenu zapewni pozostawanie towaru pod dozorem celnym.
§ 11. Kontrola dopuszczenia do obrotu towarów z zastosowaniem zerowej lub obniŜonej
stawki celnej ze względu na ich przeznaczenie polega na sprawdzeniu, czy osoba, której
udzielono pozwolenia, prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, a w
szczególności, czy:
1) towary nie zostały usunięte spod dozoru celnego przed otrzymaniem określonego w
pozwoleniu przeznaczenia;
2) towary zostały uŜyte w celach określonych do zastosowania obniŜonej lub zerowej stawki
celnej;
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3) osoba, której udzielono pozwolenia, przestrzega wyznaczonych terminów, w których towary
dopuszczone do obrotu z zastosowaniem zerowej lub obniŜonej stawki celnej ze względu na
ich przeznaczenie powinny otrzymać określone dla nich przeznaczenie;
4) przestrzegane są warunki niezbędne do wydania pozwolenia oraz warunki określone w
pozwoleniu;
5) przestrzegane są warunki określone w przepisach prawa celnego dla dopuszczenia do obrotu
towarów z zastosowaniem zerowej lub obniŜonej stawki naleŜności ze względu na ich
przeznaczenie, w tym procedury obiegu karty kontrolnej T5, o której mowa w art. 912a-912g
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; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.4)), zwanego dalej "Rozporządzeniem
Wykonawczym".

1)
2)
3)
4)
5)

§ 12. Kontrola stosowania procedury tranzytu polega, w szczególności, na:
kontroli dokumentów wymaganych na podstawie przepisów prawa;
sprawdzaniu zamknięć urzędowych;
kontroli przestrzegania terminu dostarczenia towarów i dokumentów do urzędu
przeznaczenia;
kontroli terminów przesyłania komunikatów w Nowym Skomputeryzowanym Systemie
Tranzytowym (NCTS);
kontroli zgodności stanu faktycznego przewoŜonego towaru z danymi zawartymi w
zgłoszeniu celnym oraz dołączonych dokumentach.

§ 13. 1. Kontrola stosowania procedury składu celnego polega na sprawdzeniu, czy osoba,
której udzielono pozwolenia, prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, a w
szczególności czy:
1) towary, podczas ich pozostawania w składzie celnym, nie zostały usunięte spod dozoru
celnego;
2) spełnione zostały obowiązki wynikające ze składowania towarów objętych procedurą składu
celnego;
3) przestrzegane są warunki określone w pozwoleniu;
4) nadal są spełnione warunki wymagane dla wydania pozwolenia.
2. Organ SłuŜby Celnej moŜe dokonywać kontroli, o której mowa w ust. 1, równieŜ poprzez
sprawdzanie wpisów do ewidencji towarowej lub poprzez analizę wykazu z inwentaryzacji
towarów przedkładanego przez osobę, której udzielono pozwolenia, w okresach wyznaczonych
przez organ na stosowanie procedury składu celnego.
§ 14. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania czynnego polega na sprawdzeniu, czy
osoba, której udzielono pozwolenia, prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, a
w szczególności czy:
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1) osoba ta przestrzega terminu, w którym produkty kompensacyjne powinny zostać
wywiezione, powrotnie wywiezione lub otrzymać inne przeznaczenie celne;
2) osoba ta przestrzega terminu na złoŜenie rozliczenia procedury oraz wymogów, które
rozliczenie takie musi spełniać;
3) warunki określone dla towarów ekwiwalentnych są spełnione;
4) przestrzegane są warunki niezbędne do wydania pozwolenia oraz warunki określone w
pozwoleniu.
§ 15. Kontrola stosowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną polega na
sprawdzeniu, czy osoba, której udzielono pozwolenia, prowadzi działalność zgodnie z
przepisami prawa celnego, a w szczególności czy:
1) osoba ta przestrzega terminu, w którym produkty przetworzone powinny zostać dopuszczone
do obrotu;
2) osoba ta przestrzega terminu do złoŜenia rozliczenia procedury oraz wymogów, które
rozliczenia takie powinny spełniać;
3) przestrzegane są warunki niezbędne do wydania pozwolenia oraz warunki określone w
pozwoleniu.
§ 16. Kontrola stosowania procedury odprawy czasowej polega na sprawdzeniu, czy osoba,
której udzielono pozwolenia, wykorzystuje towar objęty procedurą odprawy czasowej zgodnie z
przepisami prawa celnego, a w szczególności czy:
1) osoba ta przestrzega wyznaczonych terminów, w tym terminu, w którym towary przywoŜone
powinny zostać powrotnie wywiezione lub otrzymać nowe przeznaczenie celne;
2) osoba ta wykorzystuje towar objęty procedurą odprawy czasowej zgodnie z przeznaczeniem
i warunkami, od których przepisy prawa celnego uzaleŜniają moŜliwość objęcia towaru tą
procedurą;
3) przestrzegane są warunki niezbędne do wydania pozwolenia oraz warunki określone w
pozwoleniu.
§ 17. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania biernego polega na sprawdzeniu, czy
osoba, której udzielono pozwolenia, prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, a
w szczególności czy:
1) osoba ta przestrzega terminu, w którym produkty kompensacyjne powinny zostać powrotnie
przywiezione;
2) osoba ta prawidłowo zastosowała przepisy dotyczące całkowitego lub częściowego
zwolnienia z naleŜności przywozowych;
3) warunki określone dla produktów zamiennych zostały spełnione;
4) przestrzegane są warunki niezbędne do wydania pozwolenia oraz warunki określone w
pozwoleniu.
§ 18. Kontrola stosowania procedury wywozu polega, w szczególności, na:
1) sprawdzeniu przestrzegania warunków określonych przepisami prawa;
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2) kontroli zgodności stanu faktycznie wywoŜonego towaru z danymi zawartymi w zgłoszeniu
celnym oraz dołączonych dokumentach.
§ 19. W przypadku złoŜenia wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 156a
Rozporządzenia Wykonawczego, organ SłuŜby Celnej moŜe przed udzieleniem pozwolenia
przeprowadzić u wnioskującego kontrolę w celu ustalenia, czy:
1) sposób prowadzenia księgowości i dokumentacji związanej z przeprowadzanymi operacjami
handlowymi pozwoli na ustalenie, czy przepisy prawa celnego będą stosowane właściwie;
2) kwota naleŜności przywozowych do pobrania w okresie objętym pozwoleniem nie będzie
niŜsza od kwoty, która byłaby naleŜna w przypadku braku pozwolenia.
Rozdział 4
Kontrola w składach celnych, wolnych obszarach celnych lub składach wolnocłowych
§ 20. 1. Organ SłuŜby Celnej, co najmniej raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych,
przeprowadza kontrolę składu celnego.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, w szczególności polega na sprawdzeniu, czy:
1) stan pomieszczeń oraz wyposaŜenie składu celnego zapewniają odpowiednie warunki
składowania towarów, umoŜliwiają prowadzenie kontroli i gwarantują pozostawanie
towarów pod dozorem celnym;
2) prowadzący skład celny prowadzi działalność zgodnie z warunkami określonymi w
przepisach prawa i udzielonym pozwoleniu;
3) towary są składowane zgodnie z ustalonymi warunkami, a zwłaszcza czy przestrzegane są
wyznaczone terminy składowania;
4) ewidencja towarowa jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami
określonymi przez organ SłuŜby Celnej;
5) towary są poddawane zwyczajowym czynnościom, zgodnie z warunkami określonymi w
pozwoleniu;
6) towary są czasowo wyprowadzane ze składu celnego, zgodnie z warunkami określonymi w
pozwoleniu;
7) towary są poddawane w pomieszczeniach składu celnego procesom uszlachetnienia w
ramach procedury uszlachetniania czynnego lub procesom przetwarzania w ramach
procedury przetwarzania pod kontrolą celną, zgodnie z warunkami określonymi w
pozwoleniu;
8) towary wspólnotowe nieobjęte procedurą składu celnego są składowane zgodnie z
warunkami określonymi w pozwoleniu;
9) objęcie towarów procedurą składu celnego bez ich przedstawienia organom SłuŜby Celnej
lub dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego bez
przedstawiania ich organom SłuŜby Celnej następuje zgodnie z warunkami określonymi w
pozwoleniu;
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10) ilość towarów znajdujących się w składzie celnym jest zgodna z ilością wykazaną w
ewidencji towarowej oraz w dokumentach celnych;
11) nadal są spełnione warunki wymagane do wydania pozwolenia;
12) usunięte zostały uchybienia stwierdzone w wyniku wcześniejszej kontroli składu celnego.
3. W uzasadnionych przypadkach organ SłuŜby Celnej moŜe zakazać wprowadzania towarów do
składu celnego lub wyprowadzania towarów ze składu celnego na okres przeprowadzania
niezbędnych czynności kontrolnych w składzie celnym.
§ 21. 1. Organ SłuŜby Celnej, co najmniej raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych,
przeprowadza kontrolę działalności prowadzonej w wolnym obszarze celnym lub składzie
wolnocłowym.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, w szczególności polega na:
1) kontroli towarów wprowadzanych do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
znajdujących się w nich lub z nich wyprowadzanych, a zwłaszcza towarów, które podlegają
naleŜnościom przywozowym albo wywozowym;
2) kontroli ewidencji prowadzonych w związku z działalnością w wolnym obszarze celnym lub
składzie wolnocłowym;
3) sprawdzaniu zgodności ilości i rodzaju towarów znajdujących się w wolnym obszarze
celnym lub składzie wolnocłowym z informacjami wykazanymi w ewidencjach towarowych;
4) kontroli procedur celnych stosowanych na terenie wolnego obszaru celnego lub składu
wolnocłowego;
5) kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych przez umowy
międzynarodowe lub przepisy odrębne;
6) kontroli warunków składowania towarów, a zwłaszcza towarów, których składowanie jest
związane ze zwiększonym ryzykiem lub wymaga specjalnych urządzeń;
7) kontroli przestrzegania terminu pozostawania towarów w wolnym obszarze celnym lub
składzie wolnocłowym, jeŜeli termin taki został wyznaczony;
8) sprawdzaniu, czy osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie
wolnocłowym:
a) nie zalegają z naleŜnościami przywozowymi i podatkami stanowiącymi dochód budŜetu
państwa,
b) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko dokumentom,
mieniu, przestępstwo gospodarcze lub przestępstwo skarbowe.
§ 22. 1. Organ SłuŜby Celnej, co najmniej raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych,
przeprowadza kontrolę działalności prowadzonej przez zarządzającego wolnym obszarem
celnym lub składem wolnocłowym.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, w szczególności polega na sprawdzeniu, czy:
1) zarządzający wolnym obszarem celnym lub składem wolnocłowym prowadzi działalność
zgodnie z warunkami określonymi przez organ SłuŜby Celnej;
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2) zachowane zostały warunki umoŜliwiające organowi SłuŜby Celnej sprawowanie dozoru
celnego.

Rozdział 5
Kontrola wynikająca ze Wspólnej Polityki Rolnej
§ 23. Kontrola:
1) stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie
z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r.
Nr 42, poz. 386 i Nr 93 poz. 8902),
2) prawidłowość deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów
wywoŜonych z refundacją wywozową,
- wykonywana jest na wniosek agencji płatniczej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z
urzędu.
§ 24. 1. Kontrola, o której mowa w § 23 pkt 1, w szczególności polega na sprawdzeniu, czy:
1) zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji produktów przetworzonych;
2) surowce wykorzystywane do wytwarzania produktów przetworzonych wywoŜonych w celu
uzyskania refundacji wywozowej są przechowywane oddzielnie od innych surowców lub
zapewnione są warunki do prawidłowego lokalizowania i identyfikowania surowców na
podstawie dokumentacji handlowej, produkcyjnej lub magazynowej;
3) prowadzona jest dokumentacja surowców i półproduktów z uwzględnieniem ich
pochodzenia, produktów ubocznych oraz gotowych produktów przetworzonych;
4) receptura stosowana przez producenta jest zgodna z recepturą zarejestrowaną przez agencję
płatniczą.
2. Dokumentacja handlowa oznacza wszystkie księgi, rejestry, dowody kasowe, rachunki i
dokumenty uzupełniające zawierające zapisy dotyczące produkcji i jakości, a takŜe
korespondencję odnoszącą się do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, jak równieŜ dane
handlowe, w jakiejkolwiek formie one występują, włączając dane archiwizowane elektronicznie,
w takim stopniu, w jakim te dokumenty lub dane odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do
kontroli zakładów produkcyjnych w zakresie dostosowania moŜliwości wytwórczych producenta
do zgłaszanej do zarejestrowania receptury.
§ 25. Kontrola, o której mowa w § 23 pkt 2, w szczególności polega na sprawdzeniu, czy
zuŜycie produktów rolnych w celu wytworzenia towarów wywoŜonych z wnioskiem o
refundację jest zgodne z deklaracją eksportera.
§ 26. Kontrola stosowania procedury planowej polega, w szczególności na:
1) sprawdzeniu przestrzegania warunków określonych przepisami prawa;
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2) kontroli zgodności stanu faktycznie wywoŜonego towaru z danymi zawartymi w
dokumentach, na podstawie których następuje jego dostawa;
3) kontroli zgodności danych zawartych w zgłoszeniu celnym i wniosku o refundację
wywozową z danymi zawartymi w rejestrze oraz dokumentacji i ewidencjach księgowych.

1)
2)
3)
4)
5)

§ 27. Kontrola magazynów Ŝywnościowych polega, w szczególności, na sprawdzeniu:
czy towar wprowadzony do magazynu nie został usunięty spod dozoru celnego;
ilości, wartości, toŜsamości oraz stanu towaru złoŜonego w magazynie;
prawidłowości prowadzonych rejestrów magazynowych;
czy towar wyprowadzany z magazynu dostarczany jest do dopuszczalnych miejsc
przeznaczenia;
przestrzegania terminów przechowywania towarów w magazynie.

§ 28. Kontrola miejsca przeznaczonego do wykorzystania cielęciny i wołowiny do produkcji
konserw kwalifikujących się do refundacji na postawie rozporządzenia w sprawie refundacji
wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny, polega na
sprawdzeniu, czy osoba, która dokonuje przetwarzania prowadzi działalność zgodnie z zasadami
wskazanymi w przepisach prawa celnego, w szczególności czy:
1) mięso przeznaczone do produkcji konserw po przyjęciu przez organ SłuŜby Celnej deklaracji
objęcia dozorem celnym jest przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach w sposób
wskazany w art. 3 ust. 1 akapit 3 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1731/2006 z dnia 23
listopada 2006 r. w sprawie szczegółowy zasad stosowania refundacji wywozowych w
odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny (Dz. Urz. UE L. 325 z
24.11.2006, str. 12) i nie zostało usunięte spod dozoru celnego;
2) kwalifikujące się do refundacji konserwy produkowane są z mięsa objętego deklaracją
objęcia dozorem celnym;
3) kwalifikujące się do refundacji konserwy produkowane są z uwzględnieniem zasad
wskazanych w art. 3 ust. 6 oraz w art. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, i nie
zostało usunięte spod dozoru celnego.

Rozdział 6
Kontrola w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu
zamieszkania kontrolowanego
§ 29. 1. Kontrola w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
miejscu zamieszkania kontrolowanego moŜe mieć charakter:
1) planowy;
2) doraźny.
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2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, organy SłuŜby Celnej mogą wykonywać jednocześnie z
innymi upowaŜnionymi organami.
§ 30. Kontroli wykonywanej w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej
oraz miejscu zamieszkania kontrolowanego powinny podlegać w szczególności towary
akcyzowe, rolno-spoŜywcze, elektroniczne oraz materiały i wyroby włókiennicze.
§ 31. Organ SłuŜby Celnej dokonuje ustaleń prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu
celnym na podstawie dowodów, takich jak dokumenty i dowody rzeczowe, dane z ewidencji i
sprawozdawczości, oględziny, zeznania świadków, opinie biegłych, szkice, zdjęcia
fotograficzne, jak równieŜ pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.
§ 32. Organ SłuŜby Celnej zabezpiecza dowody przez:
1) przechowanie ich u kontrolowanego w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym
pomieszczeniu;
2) opieczętowanie i oddanie ich, za pokwitowaniem, kontrolowanemu na przechowanie;
3) odebranie ich, za potwierdzeniem odbioru.
§ 33. 1. Dowody utrwalone za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz
elektronicznych nośników informacji powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, w szczególności na skutek działania środków chemicznych, mechanicznych,
temperatury lub pola magnetycznego.
2. Opakowania zabezpieczające dowody powinny uniemoŜliwiać swobodne odtwarzanie lub
kopiowanie. KaŜdy z dowodów powinien być opatrzony podpisem kontrolującego i zawierać
numer akt sprawy oraz opis sposobu odtworzenia dowodu.
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 34. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie
warunków wykonywania czynności kontroli celnej (Dz.U. Nr 255, poz. 2559 z późn. zm.5)).
§ 35. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Finansów
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______________________________________________________________________________
1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592),

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Dz. U. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169,
poz. 1199, oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666,

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864, oraz w Dz. U. UE. L. 97.17.1, Dz. U. UE. L.
99.119.1, Dz. U. UE. L. 99.102.11, Dz. U. UE. L. 00.311.17, Dz. U. UE. L. 03.236.33, Dz. U. UE. L. 04.9.8, Dz. U. UE. L. 05.117.13, Dz.
U. UE. L. 06.354.8, Dz. U. UE. L. 06.363.1.,

4)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. U. UE L z 2003 r. Nr 343, str. 1, z 2005 r., , Nr 139, str. 1, Nr 148, str.
5z 2006 r. Nr 38, str.. 11, Nr 70, str. 35, Nr 360, str. 64, Nr 360, str 64 i Nr 362, str. 1 oraz z 2007 r. Nr 62, str. 6,

5)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. U. z 2007 r. Nr 2 34, poz. 1719.
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Uzasadnienie
Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej określonej w art. 46 ust.
1 pkt 1) ustawy z dnia
o SłuŜbie Celnej ( Dz. U. Nr
, poz.
). Zgodnie z ww.
przepisem Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia
warunki wykonywania czynności kontrolnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów
procedur celnych oraz kontrolowanych towarów.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia zastępuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20
listopada 2004r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej (Dz. U. Nr 255,
poz. 2559 z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia określa warunki wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 - 6 ustawy o SłuŜbie Celnej, w zakresie przestrzegania przepisów
prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów, a w
szczególności przestrzegania przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub
zakazami. W projekcie rozporządzenia uregulowano dodatkowo warunki wykonywania
czynności kontrolnych w zakresie przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i
stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z
art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r.
Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890), w zakresie stosowania receptur oraz prawidłowości deklaracji
dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywoŜonych z refundacją
wywozową oraz w zakresie działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych związanej z
prawidłowością deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów
wywoŜonych z wnioskiem o refundację wywozową.
W projektowanym akcie prawnym usunięto dotychczasowy § 5 regulujący procedurę nakładania
zamknięć urzędowych. Zagadnienie przedmiotowe zostało uregulowane w art. 39 ustawy o
SłuŜbie Celnej oraz wydanym na podstawie jego ust. 5 rozporządzeniu wykonawczym.
Ponadto dotychczasowy § 8 regulujący kontrolę przed udzieleniem pozwolenia na stosowanie
procedury uproszczonej oraz rozdział 3 „Kontrola związana ze świadectwem upowaŜnionego
przedsiębiorcy” zostały równieŜ usunięte z projektowanego rozporządzenia. Zagadnienia
przedmiotowe zostały uregulowane w rozdziale 5 „Postępowanie audytowe i urzędowe
sprawdzenie” ustawy o SłuŜbie Celnej oraz wydanych na podstawie delegacji ustawowych
rozporządzeniach wykonawczych.
Projekt rozporządzenia został rozszerzony o nowe zagadnienia związane z kontrolą wynikającą ze
Wspólnej Polityki Rolnej. W rozdziale 5 przedmiotowego projektu określone warunki, które będą
podlegać sprawdzeniu przez organ SłuŜby Celnej, w zaleŜności od realizowanej w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej kontroli. Konstrukcja zawarta w rozdziale 5 zapewni stosowanie przez
SłuŜbę Celną jednolitej procedury przy kontrolach związanych z Wspólną Polityką Rolną.
W projektowanym rozporządzeniu dostosowano terminologię do obowiązującej w ustawie o
SłuŜbie Celnej oraz dokonano systematyki poszczególnych paragrafów.
Zakres proponowanych zmian uwaŜa się za zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Ocena skutków regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Rozporządzenie oddziałuje na organy SłuŜby Celnej oraz podmioty podlegające kontroli
wykonywanej przez SłuŜbę Celną, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 – 6 ustawy o
SłuŜbie Celnej, w szczególności importerów, eksporterów, spedytorów, przewoźników, składy
celne i agencje celne oraz niektórych producentów.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji
Przedmiotowy projekt rozporządzenia będzie poddany konsultacjom w ramach resortu oraz
jednostek administracji celnej.
Rozporządzenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa ( Dz.
U. Nr 169, poz. 1414) z chwilą przekazania go do konsultacji międzyresortowych.
Projekt będzie podlegał konsultacjom międzyresortowym oraz zostanie przesłany do
zaopiniowania przez zainteresowane podmioty gospodarcze oraz organizacje reprezentujące
krajowych przedsiębiorców.
3. Wpływ aktu normatywnego na:
a) sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety jednostek samorządu
terytorialnego,
Wejście rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budŜet
państwa i budŜety jednostek samorządu terytorialnego.
b) na rynek pracy
Wejście rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
d) sytuację i rozwój regionalny
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny
4. Wskazanie źródeł finansowania
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie spowoduje konieczności wydatkowania dodatkowych
środków finansowych z budŜetu.
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