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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie

Na podstawie art. 25 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68,
poz. 622) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Organ celny pobiera zabezpieczenie
w zwiàzku z prowadzeniem sk∏adu celnego typu D. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, stano-
wi jednoczeÊnie zabezpieczenie zwiàzane z odpowie-
dzialnoÊcià z tytu∏u prowadzenia sk∏adu celnego, w ro-
zumieniu art. 88 i 104 rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajà-
cego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302

z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem dotyczà-
cym warunków przystàpienia Republiki Czeskiej, Re-
publiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸o-
tewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W´gierskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
S∏owenii i Republiki S∏owackiej oraz dostosowaƒ
w traktatach stanowiàcych podstaw´ Unii Europej-
skiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003).

§ 2. Organ celny pobiera zabezpieczenie w zwiàzku
z korzystaniem z zawieszajàcej procedury celnej,
w przypadku:

1) gdy korzystajàcym z procedury sk∏adu celnego lub
procedury uszlachetniania czynnego jest osoba
posiadajàca miejsce zamieszkania lub siedzib´ po-
za obszarem celnym Wspólnoty Europejskiej;

2) obejmowania procedurà sk∏adu celnego, uszla-
chetniania czynnego w systemie zawieszeƒ lub

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

procedurà przetwarzania pod kontrolà celnà towa-
rów okreÊlonych w za∏àczniku nr 44c do rozporzà-
dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca
1993 r. ustanawiajàcego przepisy w celu wykona-
nia rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustana-
wiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz.
WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionego roz-
porzàdzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia
18 grudnia 2003 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiajàce przepisy

w celu wykonania rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiajàcego Wspólnotowy Ko-
deks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 31.12.2003).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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