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UZASADNIENIE 

 

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r.  

w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania 

niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu 

ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z późn. zm.) jest wyznaczenie jednego naczelnika 

urzędu celno-skarbowego do realizacji zadań dotyczących procedury uznania pojazdów 

drogowych, według typu konstrukcji (serie pojazdów drogowych), o której mowa w ust. 1  

lit. b załącznika 3 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów  

z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 

1975 r. (Dz. Urz. UE L 165 z 26.06.2009 r., str. 1–94, z późn. zm.), zwanej dalej 

„Konwencją”.  

Zgodnie z przepisami Konwencji pojazdy wykorzystywane do realizacji przewozów  

z zastosowaniem procedury tranzytu TIR muszą być odpowiednio uznane przez właściwe 

organy celne i posiadać stosowne świadectwa uznania. Załącznik 3 do Konwencji przewiduje 

dwie możliwości uzyskania uznania pojazdu, tj. indywidualnie (konkretny pojazd jest 

poddawany oględzinom) oraz według typu konstrukcji (seria pojazdów drogowych).  

W drugim przypadku producent pojazdów zwraca się o wydanie stosownego świadectwa 

uznania, tym samym pojazdy przez niego sprzedawane już posiadają odpowiednie 

świadectwo i nie wymagają ponownej procedury indywidualnego uznania. 

W Polsce do tej pory świadectwa uznania serii pojazdów według konstrukcji nie były 

wydawane. 

Obecnie duże zainteresowanie wdrożeniem tego rozwiązania w Polsce wyraża w imieniu 

znaczących polskich producentów naczep Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego,  

w którego opinii dysponowanie tego typu uznaniem zdecydowanie podnosiłoby 

konkurencyjność produkowanych w Polsce naczep. 

W zakresie wydawania świadectw uznania w trybie indywidualnym, wydawanie  

i przedłużanie świadectw uznania pojazdów drogowych do przewozu towarów pod 

zamknięciami celnymi należy do zakresu zadań oddziału celnego w pionie obsługi zgłoszeń 

celnych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie 

organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu 

skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im 

statutów (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 16, z późn. zm.). Nie ma przy 

tym określonej w ww. sprawach właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-

skarbowego, w celu uzyskania uznania pojazdu podmiot może zgłosić się do dowolnego 

urzędu celno-skarbowego. 

W przypadku procedury uznania według typu konstrukcji zasadne jest jednak, aby zadanie 

realizował jeden, wytypowany naczelnik urzędu celno-skarbowego, do którego występować 

będą zainteresowani producenci pojazdów drogowych (naczep) z terenu całej Polski.  

Przy czym organ ten musi dysponować dużym doświadczeniem w przedmiotowym zakresie  

i odpowiednią ekspercką wiedzą techniczną.  

Warunki te spełnia Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej (faktycznie 

podlegający mu Oddział Celny w Lublinie). 

W związku z powyższym przepis § 1 projektu rozporządzenia przewiduje dodanie przepisu  

§ 5c w zmienianym rozporządzeniu, na mocy którego wykonywanie ww. zadania na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powierzone zostanie Naczelnikowi Lubelskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. 

Zgodnie z § 2 przedmiotowego projektu, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia.  
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Projekt rozporządzenia reguluje kwestie, które pozostają w gestii Państw Członkowskich UE  

i nie podlegają harmonizacji. Stąd też projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania 

konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym. 

 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Projekt będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców polegający na zwiększeniu konkurencyjności produkowanych w Polsce 

naczep, ułatwienie zainteresowanym przedsiębiorcom kontaktu z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej, uproszczenie procedury ubiegania się o uznanie oraz zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych. 

 

Projekt nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), z chwilą przekazania do uzgodnień członkom Rady Ministrów, 

projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny 

(www.rcl.gov.pl). 

 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, co oznacza brak obowiązku jego 

notyfikacji w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 

w związku z czym nie wymaga rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego.   


