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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie zamkni´ç urz´dowych
Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323)
zarzàdza si´, co nast´puje:

7) wobec towarów wprowadzonych na obszar celny
Wspólnoty Europejskiej, które sà przewo˝one drogà celnà;

Rozdzia∏ 1

8) w celu wyeliminowania dost´pu do alkoholu etylowego i jego par, w gorzelni, w której stosuje si´
system zamkni´tego magazynu, polegajàcy na na∏o˝eniu zamkni´ç urz´dowych na urzàdzenia produkcyjne i magazynowe alkoholu etylowego;

Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owy zakres i tryb nak∏adania i zdejmowania zamkni´ç urz´dowych;
2) rodzaje i formy zamkni´ç urz´dowych;
3) rodzaje podmiotów upowa˝nionych przez organ
S∏u˝by Celnej do nak∏adania i zdejmowania
zamkni´ç urz´dowych i warunki, które te podmioty muszà spe∏niaç.
Rozdzia∏ 2
Szczegó∏owy zakres i tryb nak∏adania i zdejmowania
zamkni´ç urz´dowych
§ 2. 1. Zamkni´cia urz´dowe sà nak∏adane, gdy
jest to niezb´dne:
1) ze wzgl´du na warunki procedury celnej, dla zapewnienia to˝samoÊci towarów lub ich identyfikacji;
2) wobec towarów, którym nadano przeznaczenie
celne wprowadzenia do wolnego obszaru celnego
lub sk∏adu wolnoc∏owego, które sà przewo˝one
z urz´du celnego do wolnego obszaru celnego lub
sk∏adu wolnoc∏owego;
3) wobec towarów znajdujàcych si´ w wolnym obszarze celnym lub w sk∏adzie wolnoc∏owym, które
sà przewo˝one do innego wolnego obszaru celnego lub sk∏adu wolnoc∏owego;
4) wobec towarów obj´tych procedurà sk∏adu celnego, które sà przemieszczane do innego sk∏adu celnego;
5) wobec towarów sk∏adowanych czasowo, które sà
przewo˝one do innego miejsca znajdujàcego si´
pod dozorem celnym;
6) wobec towarów z∏o˝onych w magazynie czasowego sk∏adowania bez zabezpieczenia kwoty wynikajàcej z d∏ugu celnego;
———————
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).

9) w przypadku pobrania próbki towarów lub wyrobów akcyzowych w celu ich zbadania;
10) w przypadku gdy wysy∏ka wyrobów akcyzowych,
z wyjàtkiem wyrobów energetycznych obj´tych
kontrolà, odbywa si´ w obecnoÊci funkcjonariusza
celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;
11) dla zabezpieczenia dokumentacji zwiàzanej z urzàdzeniami, wyrobami i towarami lub czynnoÊciami
podlegajàcymi kontroli;
12) wobec towarów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e mogà zostaç usuni´te spod dozoru celnego;
13) w przypadku przywozu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej lub wywozu z tego obszaru towarów transportem przesy∏owym, takim jak rurociàgi, gazociàgi i sieç energetyczna;
14) wobec napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych znajdujàcych si´ na statkach, które wp∏yn´∏y na obszar celny Wspólnoty Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 14,
mo˝na odstàpiç od nak∏adania zamkni´ç urz´dowych
pod warunkiem, ˝e iloÊç napojów alkoholowych lub
wyrobów tytoniowych, zgodnie z dokumentami
przedstawionymi przez agenta statku lub danymi zawartymi w Polskim Systemie Kontroli i Informacji
o Portach, jest niewielka i nie stanowi iloÊci handlowej.
§ 3. W przypadku wykonywania kontroli, o której
mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o S∏u˝bie Celnej, zwanej dalej „ustawà”,
zamkni´cia urz´dowe mogà byç nak∏adane na ka˝de
urzàdzenie b´dàce jej przedmiotem.
§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt 13, zamkni´cia urz´dowe sà nak∏adane na przyrzàdy pomiarowe wskazujàce iloÊç przywo˝onych lub
wywo˝onych towarów, przed rozpocz´ciem ich eksploatacji.
§ 5. Zamkni´cia urz´dowe mogà byç nak∏adane
w ka˝dym miejscu, w którym znajdujà si´ kontrolowane towary, wyroby lub urzàdzenia.
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§ 6. 1. Zamkni´cia urz´dowe sà zdejmowane
w przypadku, gdy ustanie przyczyna ich na∏o˝enia
oraz w celu przeprowadzenia kontroli.
2. Zdj´te zamkni´cia urz´dowe nie mogà zostaç
ponownie na∏o˝one.
§ 7. Przed zdj´ciem zamkni´ç urz´dowych funkcjonariusz sprawdza prawid∏owoÊç ich na∏o˝enia oraz czy
nie zosta∏y one naruszone, usuni´te lub zniszczone.
§ 8. W przypadku zdj´cia zamkni´ç urz´dowych
przez funkcjonariusza, po zakoƒczeniu czynnoÊci kontrolnych nak∏ada on nowe zamkni´cia urz´dowe, chyba ˝e istniejà przyczyny, o których mowa w § 6 ust. 1.
§ 9. 1. Na∏o˝enie oraz zdj´cie zamkni´ç urz´dowych dokumentuje si´ w przypadku kontroli, o której
mowa w:
1) art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, w dokumencie wymaganym przy obejmowaniu towaru procedurà celnà lub przy nadawaniu mu innego przeznaczenia
celnego;
2) art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy, w administracyjnym
dokumencie towarzyszàcym, dokumencie dostawy lub innym dokumencie handlowym zast´pujàcym dokument dostawy oraz odpowiednio dokumencie przewozu lub dokumencie sprawdzenia
i przyj´cia przesy∏ki, o ile taki dokument zosta∏
sporzàdzony, a tak˝e w protokole z czynnoÊci kontrolnych, o ile taki protokó∏ zosta∏ sporzàdzony,
oraz w spisie zamkni´ç urz´dowych prowadzonym przez podmiot podlegajàcy kontroli;
3) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy, w protokole z czynnoÊci
kontrolnych oraz w spisie zamkni´ç urz´dowych,
prowadzonym przez podmiot podlegajàcy kontroli.
2. Spis zamkni´ç urz´dowych, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz dokumenty, o których mowa
w ust. 1, zawierajà informacje o miejscu, dacie, liczbie, rodzaju i cechach identyfikacyjnych na∏o˝onych
i zdj´tych zamkni´ç urz´dowych oraz podpis funkcjonariusza, który nak∏ada∏ i zdejmowa∏ te zamkni´cia,
a w przypadku spisu zamkni´ç urz´dowych tak˝e podpis osoby odpowiedzialnej za wykonywanie powierzonych jej, przez podmiot podlegajàcy kontroli, obowiàzków w zakresie obj´tym kontrolà.

§ 11. 1. Zamkni´cia urz´dowe, o których mowa
w § 10 w:
1) pkt 1, nak∏ada si´ w formie plomby zaciÊni´tej na
elemencie mocujàcym przy u˝yciu plombownicy,
2) pkt 2, nak∏ada si´ w formie odciÊni´cia piecz´ci,
stempla lub innego znaku na urzàdzeniu, pomieszczeniu, naczyniu lub Êrodku transportu
— tak, aby po na∏o˝eniu by∏y one ∏atwo dost´pne do
kontroli oraz aby ka˝da próba ich naruszenia lub
usuni´cia pozostawia∏a widoczne Êlady.
2. Zamkni´cia urz´dowe sà nak∏adane bezpoÊrednio lub z u˝yciem odpowiednich ci´gien spinajàcych:
szpagatu z drucikiem, drutu lub ˝y∏ki syntetycznej
z nawini´tà na nie spiralà metalowà lub podobnym
dwusk∏adnikowym elementem.
3. Na zamkni´ciach urz´dowych umieszcza si´ odciski cech identyfikacyjnych, którymi sà wizerunek god∏a Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczenia literowe, cyfrowe lub symbole, okreÊlone w przepisach odr´bnych, uniemo˝liwiajàce fa∏szowanie lub podrabianie zamkni´ç.
§ 12. Zamkni´ciami urz´dowymi sà te˝ inne ni˝
wymienione w § 10 rodzaje zamkni´ç, na∏o˝one przez
w∏aÊciwe organy, równie˝ innych paƒstw.
Rozdzia∏ 4
Rodzaje podmiotów upowa˝nionych do nak∏adania
i zdejmowania zamkni´ç urz´dowych i warunki,
które te podmioty muszà spe∏niaç
§ 13. 1. Organ S∏u˝by Celnej mo˝e upowa˝niç do
nak∏adania i zdejmowania zamkni´ç urz´dowych podmiot zobowiàzany do przestrzegania przepisów, o których mowa w:
1) art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot:
a) statusu upowa˝nionego podmiotu gospodarczego (AEO) w rozumieniu art. 5a rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 2, t. 4, str. 307, z póên. zm.2)), w przypadku stosowania procedury uproszczonej, o której
mowa w art. 76 ust. 1 lit. c tego rozporzàdzenia,
lub

Rozdzia∏ 3
Rodzaje i formy zamkni´ç urz´dowych

b) pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej lub innego pozwolenia organu S∏u˝by
Celnej, z którego b´dzie wynika∏o, ˝e jest zwolniony z obowiàzku przedstawiania towarów
w urz´dzie celnym;

§ 10. Stosuje si´ nast´pujàce rodzaje zamkni´ç
urz´dowych:
1) plomby o∏owiane lub z innych metali bàdê ich stopów, o du˝ej plastycznoÊci, odporne na zwyk∏e
zu˝ycie lub przypadkowe naruszenie, wraz z elementami mocujàcymi plomb´;
2) piecz´cie, stemple oraz inne znaki stosowane przy
wykonywaniu kontroli, których wzory zosta∏y
okreÊlone w przepisach odr´bnych.
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———————
2)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. Urz. UE C 241 z 29.08.1994, L 17 z 21.01.1997, L 119
z 07.05.1999, L 311 z 12.12.2000, L 236 z 23.09.2003,
L 09 z 15.01.2004, L 117 z 04.05.2005, L 354 z 14.12.2006,
L 363 z 20.12.2006.
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2) art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy, który zgodnie z przepisami odr´bnymi dokonuje odbioru lub wysy∏ki
wyrobów akcyzowych bez udzia∏u funkcjonariusza, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot
zatwierdzonych akt weryfikacyjnych, o których
mowa w art. 64 ust. 4 ustawy, oraz spe∏niania
przez niego warunków do uzyskania zezwolenia
na zwolnienie z obowiàzku sk∏adania zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819
i Nr 168, poz. 1323);
3) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot systemu s∏u˝àcego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umo˝liwiajàcego rozstrzyganie wàtpliwoÊci zwiàzanych
z urzàdzanymi grami oraz weryfikacj´ prawid∏owoÊci wydawania zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej, za pomocà magnetycznego zapisu obrazu.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
mogà uzyskaç upowa˝nienie do nak∏adania i zdejmowania zamkni´ç urz´dowych, pod warunkiem opracowania i wdro˝enia procedury ewidencjonowania na∏o˝onych i zdj´tych zamkni´ç urz´dowych oraz procedury przekazywania organom S∏u˝by Celnej informa-
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cji o na∏o˝eniu lub zdj´ciu zamkni´ç urz´dowych,
z uwzgl´dnieniem informacji o liczbie, rodzaju i cechach identyfikacyjnych tych zamkni´ç.
Rozdzia∏ 5
Przepis koƒcowy
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
———————
3)

Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporzàdzeniem
by∏ wczeÊniej uregulowany rozporzàdzeniem Ministra
Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków
wykonywania czynnoÊci kontroli celnej (Dz. U. Nr 255,
poz. 2559 oraz z 2007 r. Nr 234, poz. 1719) oraz 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 w cz´Êci dotyczàcej
zamkni´ç celnych i zabezpieczeƒ urz´dowych tracà moc
na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

