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1757
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie urz´dowego sprawdzenia
Na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i Nr 201, poz. 1540) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wykaz rodzajów podmiotów zwolnionych z obowiàzku przeprowadzenia urz´dowego sprawdzenia;
2) tryb dokonywania oraz zakres zg∏oszeƒ, o których
mowa w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o S∏u˝bie Celnej, zwanych dalej „zg∏oszeniami”;
3) zakres i sposób przeprowadzenia urz´dowego
sprawdzenia, w tym sporzàdzenia akt weryfikacyjnych.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) zak∏adzie — nale˝y przez to rozumieç zak∏ad wzajemny oraz w grach liczbowych typowanie liczb,
znaków lub innych wyró˝ników;
2) automacie — nale˝y przez to rozumieç automat do
gier oraz automat do gier o niskich wygranych.
§ 3. Z urz´dowego sprawdzenia zwalnia si´ podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà podlegajàcà kontroli, których dzia∏alnoÊç gospodarcza nie
obejmuje:
1) produkcji, magazynowania, przyjmowania lub wydawania, w tym tak˝e dokonywania prze∏adunku,
wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia
poboru akcyzy okreÊlonych w poz. 13—23 i 27 tabeli stanowiàcej za∏àcznik nr 2 do ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168,
poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667), zwanej dalej „ustawà”;
2) magazynowania lub zu˝ywania wyrobów akcyzowych okreÊlonych w poz. 13—18 tabeli stanowiàcej za∏àcznik nr 2 do ustawy obj´tych zwolnieniem
od akcyzy ze wzgl´du na przeznaczenie;
3) produkowania lub magazynowania olejów smarowych otrzymywanych z ropy naftowej, gdzie
indziej niesklasyfikowanych, o kodach CN
od 2710 19 71 do 2710 19 99, obj´tych procedurà
zawieszenia poboru akcyzy;
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

4) prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 2
pkt 23 ustawy, w przypadku przyjmowania i magazynowania olejów smarowych lub wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;
5) prowadzenia produkcji poza sk∏adem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5
ustawy;
6) prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie gier liczbowych, wideoloterii, gry telebingo, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, gry bingo pieni´˝ne, zak∏adów wzajemnych, gier na automatach
i gier na automatach o niskich wygranych, okreÊlonych w przepisach, o których mowa w art. 30
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o S∏u˝bie Celnej;
7) prowadzenia sk∏adu celnego, korzystania z gospodarczej procedury celnej lub korzystania z procedury uproszczonej, o których mowa w rozporzàdzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajàcym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 2, t. 6, str. 3, z póên. zm.).
§ 4. 1. Zg∏oszenie jest przesy∏ane w dwóch egzemplarzach do w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego.
2. Zg∏oszenie powinno zawieraç:
1) dane identyfikacyjne podmiotu, w tym pe∏nà nazw´ podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej —
imi´ i nazwisko;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer krajowego rejestru urz´dowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
4) adres siedziby podmiotu;
5) okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci podlegajàcej kontroli;
6) okreÊlenie miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci podlegajàcej kontroli.
3. Do zg∏oszenia przesy∏anego przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci do∏àcza si´:
1) szkic sytuacyjny miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci, skrócony opis pomieszczeƒ oraz wykaz zawierajàcy nazwy i numeracj´ znajdujàcych si´ w tych
pomieszczeniach urzàdzeƒ, aparatów, a dla zbiorników, pojemników i naczyƒ — ich pojemnoÊç;
2) wykaz zawierajàcy numeracj´ i nazwy przyrzàdów
pomiarowych z podaniem ich przeznaczenia i zakresu u˝ytkowania;
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3) opis procesu technologicznego i post´powania
technicznego oraz instrukcje wewn´trznego obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej,
równie˝ dotyczàce przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, a w przypadku kasyn gry, salonów
gier na automatach i punktów gier na automatach
o niskich wygranych — instrukcj´ obiegu dokumentacji dotyczàcej wszystkich operacji ˝etonowo-gotówkowych i regulaminy gier, a w przypadku
zak∏adów wzajemnych oraz gier liczbowych — instrukcj´ obiegu dokumentacji dotyczàcej wszystkich operacji gotówkowych przyjmowania zak∏adów, w tym ewidencji elektronicznej, oraz regulaminy przyjmowania zak∏adów;
4) wykaz upowa˝nionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im
obowiàzków w zakresie obj´tym kontrolà;
5) dokumenty wymagane na podstawie przepisów
odr´bnych zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarczà
podlegajàcà kontroli, w szczególnoÊci koncesj´,
zezwolenie na urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajemnych lub gier na automatach, zezwolenie na urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier
na automatach o niskich wygranych, zezwolenie
na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej, zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej, aktualny odpis z rejestru
przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym
albo aktualne zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
4. W przypadku podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie, o którym mowa w § 3
pkt 6, do zg∏oszenia nale˝y dodatkowo do∏àczyç:
1) opinie techniczne z badaƒ poprzedzajàcych rejestracj´ automatów lub urzàdzeƒ do gier wydane
przez jednostki badajàce, o których mowa w odr´bnych przepisach, dla tych automatów lub urzàdzeƒ do gier, które b´dà eksploatowane w oÊrodku gier, punkcie gry na automatach o niskich wygranych lub w innym miejscu urzàdzania gier
podlegajàcych kontroli;
2) poÊwiadczenia rejestracji automatów lub urzàdzeƒ do gier, wydane przez w∏aÊciwy organ, dla
tych automatów lub urzàdzeƒ, które b´dà eksploatowane w danym oÊrodku gier, w punkcie gry na
automatach o niskich wygranych lub w innym
miejscu urzàdzania gier podlegajàcych kontroli;
3) zg∏oszenia przemieszczenia, zawieszenia eksploatacji, wycofania z eksploatacji automatów lub
urzàdzeƒ do gier, dotyczàce automatów lub urzàdzeƒ, które b´dà eksploatowane w danym oÊrodku gier, w punkcie gry na automatach o niskich
wygranych lub w innym miejscu urzàdzania gier
podlegajàcych kontroli.
§ 5. Urz´dowe sprawdzenie przeprowadza si´
w obecnoÊci podmiotu podlegajàcego urz´dowemu
sprawdzeniu albo osoby upowa˝nionej przez ten podmiot.
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§ 6. W toku urz´dowego sprawdzenia w podmiotach prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1—5, dokonuje si´
sprawdzenia:
1) zgodnoÊci zg∏oszenia i za∏àczonej dokumentacji ze
stanem faktycznym;
2) prawid∏owoÊci oznaczenia, w sposób trwa∏y
i w widocznym miejscu:
a) pomieszczeƒ — odpowiednimi napisami okreÊlajàcymi ich przeznaczenie,
b) urzàdzeƒ, aparatów oraz przyrzàdów pomiarowych — numerami, a w przypadku gdy s∏u˝à
one do pomiaru iloÊci wyrobów — równie˝ napisami okreÊlajàcymi ich zakres u˝ytkowania;
3) wymaganych dowodów legalizacji — w przypadku przyrzàdów pomiarowych podlegajàcych legalizacji.
§ 7. 1. W przypadku:
1) jednostek naukowych, doÊwiadczalnych, szkó∏,
samodzielnych laboratoriów, szpitali, jednostek
opieki zdrowotnej lub aptek zu˝ywajàcych w ciàgu
roku alkohol etylowy w iloÊci do 3000 dm3 alkoholu etylowego 100 % obj. w stanie nieska˝onym
oraz do 20000 dm3 alkoholu etylowego 100 % obj.
w stanie ska˝onym,
2) podmiotów, które zu˝ywajà alkohol etylowy w iloÊciach nieprzekraczajàcych w ciàgu roku 1000 dm3
alkoholu etylowego 100 % obj. w stanie nieska˝onym oraz 3000 dm3 alkoholu etylowego
100 % obj. w stanie ska˝onym
— urz´dowe sprawdzenie przeprowadza si´ w zakresie okreÊlonym w § 6 pkt 3.
2. Przekroczenie przez podmiot wielkoÊci rocznego
zu˝ycia alkoholu etylowego, okreÊlonej w ust. 1, wymaga zawiadomienia w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego w terminie 7 dni od dnia wystàpienia przekroczenia.
3. W przypadku przekroczenia przez podmiot wielkoÊci rocznego zu˝ycia alkoholu etylowego, okreÊlonej w ust. 1, dokonuje si´ urz´dowego sprawdzenia
w zakresie okreÊlonym w § 6 pkt 1 i 2.
§ 8. W toku urz´dowego sprawdzenia gorzelni dokonuje si´ badania stanu technicznego aparatu destylacyjnego oraz sprawdza si´ i w∏àcza licznik obj´toÊci
do okreÊlania iloÊci alkoholu etylowego.
§ 9. 1. W toku urz´dowego sprawdzenia w podmiotach prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 6, dokonuje si´
sprawdzenia:
1) zgodnoÊci zg∏oszenia i za∏àczonej dokumentacji ze
stanem faktycznym;
2) zgodnoÊci lokalizacji miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci oraz jego oznakowania z warunkami okreÊlonymi w przepisach odr´bnych;
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3) prawid∏owoÊci oznaczenia w sposób trwa∏y i w widocznym miejscu automatów i urzàdzeƒ do gier
— numerami, a centralnych maszyn rejestrujàcych zawarcie zak∏adów — odpowiednimi napisami okreÊlajàcymi ich przeznaczenie;
4) prawid∏owoÊci na∏o˝enia i stanu plomb zabezpieczajàcych;
5) poÊwiadczeƒ rejestracji automatów i urzàdzeƒ do
gier.
2. W przypadku podmiotów urzàdzajàcych i prowadzàcych gry liczbowe, wideoloterie, gry telebingo
i zak∏ady wzajemne urz´dowe sprawdzenie przeprowadza si´ w siedzibie podmiotu lub w miejscu, w którym znajdujà si´ centralne maszyny s∏u˝àce do urzàdzania i prowadzenia gier i zak∏adów wzajemnych.
3. W przypadku podmiotów urzàdzajàcych i prowadzàcych gry cylindryczne, gry w karty, gry w koÊci,
gry bingo pieni´˝ne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych urz´dowe sprawdzenie
przeprowadza si´ w miejscu wykonywania dzia∏alnoÊci.
§ 10. W toku urz´dowego sprawdzenia w podmiotach prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 7, dokonuje si´ sprawdzenia:
1) zgodnoÊci zg∏oszenia i za∏àczonej dokumentacji ze
stanem faktycznym;
2) prawid∏owoÊci prowadzenia dokumentacji handlowej;
3) stanu pomieszczeƒ lub terenu, w zakresie umo˝liwienia sprawowania dozoru celnego oraz kontroli
sk∏adu celnego.
§ 11. W toku urz´dowego sprawdzenia w∏aÊciwy
naczelnik urz´du celnego mo˝e na∏o˝yç zamkni´cia
urz´dowe w celu skutecznego wykonywania kontroli.
§ 12. 1. Akta weryfikacyjne sporzàdza si´ w dwóch
egzemplarzach, z których jeden pozostaje u w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego, a drugi egzemplarz
podmiot podlegajàcy urz´dowemu sprawdzeniu przechowuje w miejscu, w którym przeprowadzono urz´dowe sprawdzenie, z zastrze˝eniem ust. 3 i 6.
2. Akta weryfikacyjne nale˝y zabezpieczyç urz´dowo piecz´ciami w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego i kolejno ponumerowaç karty.
3. W przypadku podmiotów urzàdzajàcych i prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie gier na automatach
o niskich wygranych akta weryfikacyjne, o których
mowa w ust. 1, sk∏adajà si´ z akt weryfikacyjnych podstawowych sporzàdzanych odr´bnie dla ka˝dego podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç na terenie w∏aÊciwoÊci miejscowej naczelnika urz´du celnego oraz akt
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weryfikacyjnych pomocniczych sporzàdzanych odr´bnie dla ka˝dego punktu gier na automatach o niskich
wygranych prowadzonych przez ten podmiot.
4. Akta weryfikacyjne podstawowe, o których mowa w ust. 3, obejmujà dokumentacj´ dotyczàcà podmiotu urzàdzajàcego i prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
na terenie w∏aÊciwoÊci miejscowej naczelnika urz´du
celnego.
5. Akta weryfikacyjne pomocnicze, o których mowa w ust. 3, obejmujà dokumentacj´ dotyczàcà punktów gier na automatach o niskich wygranych, w których podmiot prowadzi dzia∏alnoÊç.
6. Jeden egzemplarz akt weryfikacyjnych, o których mowa w ust. 3, pozostaje u w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego, a drugi egzemplarz przechowuje
podmiot podlegajàcy urz´dowemu sprawdzeniu.
§ 13. Podmiot prowadzàcy zak∏ady wzajemne i gry
liczbowe, u którego przeprowadzono urz´dowe
sprawdzenie, sporzàdza kopie akt weryfikacyjnych,
uwierzytelnia je i przesy∏a niezw∏ocznie naczelnikom
urz´dów celnych, na których terenie w∏aÊciwoÊci sà
przyjmowane zak∏ady.
§ 14. 1. Podmiot, w którym przeprowadzono urz´dowe sprawdzenie, przesy∏a do w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego:
1) w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym
dokonaniem zmian lub
2) nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia uzyskania
dokumentu podlegajàcego zg∏oszeniu
— zg∏oszenie wraz z za∏àczonymi dokumentami,
o których mowa w § 4 ust. 2—4, w cz´Êci, w której
dane dotyczàce zg∏oszenia lub do∏àczonych do niego
dokumentów uleg∏y zmianie.
2. Na podstawie zg∏oszenia, o którym mowa
w ust. 1, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego dokonuje zatwierdzenia zmian akt weryfikacyjnych.
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.2)
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
———————
2)

Zakres spraw regulowany niniejszym rozporzàdzeniem
by∏ regulowany rozporzàdzeniem Ministra Finansów
z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598,
z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136, z 2006 r. Nr 72,
poz. 498 i Nr 238, poz. 1727, z 2007 r. Nr 196, poz. 1415
oraz z 2009 r. Nr 32, poz. 225 i Nr 167, poz. 1320), które na
podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201,
poz. 1540) traci moc w tym zakresie z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

