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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 maja 2015 r.
Poz. 664

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A F IN AN SÓ W 1)
z dnia 6 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy

Na podstawie art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy (Dz. U. poz. 422) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 2 otrzymuje brzmienie:

2)
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„§ 2. Właściwą izbą celną, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy,
przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłat kwot z tytułu zwrotu akcyzy, jest Izba Celna w Krakowie, której zasięg terytorialny w tym zakresie obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
w załączniku w lp. VI wprowadza się następujące zmiany:
a)

1

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Urząd Celny w Krakowie

powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, nowotarski
z wyłączeniem gmin: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna
i Szczawnica, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki,
wielicki oraz miasto Kraków

b) uchyla się pkt 2,
c)

Urząd Celny w Nowym Sączu
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pkt 3 otrzymuje brzmienie:

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki,
tarnowski, gminy: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna
i Szczawnica z powiatu nowotarskiego oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów

§ 2. 1. Sprawy prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu przejmuje odpowiednio Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie i Naczelnik Urzędu Celnego
w Nowym Sączu, przy czym wszystkie podjęte w tych sprawach czynności pozostają w mocy.

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 18
i 211.
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2. Sprawy prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Celnego
w Krakowie w zakresie właściwości miejscowej powiatu bocheńskiego przejmuje Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym
Sączu, przy czym wszystkie podjęte w tych sprawach czynności pozostają w mocy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2015 r.
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Minister Finansów: wz. J. Cichoń

