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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granic´
wartoÊci dewizowych lub krajowych Êrodków p∏atniczych oraz wzoru zg∏oszenia przywozu do kraju

i wywozu za granic´ tych wartoÊci lub Êrodków2) 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
— Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z póên.
zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób dokonywania potwierdzenia przywozu do
kraju oraz wywozu za granic´ wartoÊci dewizo-
wych lub krajowych Êrodków p∏atniczych;

2) wzór zg∏oszenia przywozu do kraju oraz wywozu
za granic´ wartoÊci dewizowych lub krajowych
Êrodków p∏atniczych.

§ 2. Potwierdzenie przywozu do kraju oraz wywo-
zu za granic´ wartoÊci dewizowych lub krajowych
Êrodków p∏atniczych nast´puje przez odciÊni´cie pie-
cz´ci u˝ywanej przez organ celny lub organ Stra˝y

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U.
Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia dokonujà implementacji art. 3 ust. 2 i 3 rozporzàdzenia (WE) nr 1889/2005 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paêdziernika 2005 r. w sprawie kontroli Êrodków pieni´˝nych wwo˝onych do Wspól-
noty lub wywo˝onych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173,
poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 61, poz. 410.



Granicznej na obydwu egzemplarzach pisemnego
zg∏oszenia przywozu do kraju oraz wywozu za granic´
wartoÊci dewizowych lub krajowych Êrodków p∏atni-
czych oraz zamieszczeniu na nich podpisu funkcjona-
riusza celnego albo funkcjonariusza Stra˝y Granicznej.

§ 3. Zg∏oszenie, po jego potwierdzeniu w sposób
okreÊlony w § 2, zatrzymuje organ celny lub organ
Stra˝y Granicznej dokonujàcy kontroli. 

§ 4. OkreÊla si´ wzór zg∏oszenia przywozu do kraju
oraz wywozu za granic´ wartoÊci dewizowych lub kra-
jowych Êrodków p∏atniczych, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 16 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie sposobu dokony-
wania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu
za granic´ wartoÊci dewizowych lub krajowych Êrod-
ków p∏atniczych oraz wykazu dokumentów potwier-
dzajàcych uprawnienie do wywozu (Dz. U. Nr 154,
poz. 1277 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1322).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: Z. Gilowska
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 29 czerwca 2007 r. (poz. 875)

WZÓR
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INFORMACJE OGÓLNE

Obowiàzek zg∏oszenia przywozu do kraju oraz wywozu
za granic´ wartoÊci dewizowych lub krajowych Êrod-
ków p∏atniczych dotyczy wszystkich podró˝nych: rezy-
dentów i nierezydentów przekraczajàcych granic´ paƒ-
stwowà i obejmuje krajowe lub zagraniczne Êrodki p∏at-
nicze, których wartoÊç przekracza ∏àcznie równowar-
toÊç 10 000 euro (EUR), a tak˝e z∏oto dewizowe lub pla-
tyn´ dewizowà bez wzgl´du na ich iloÊç (wartoÊç).

Podstawa prawna:

Art. 18 i 20 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo de-
wizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z póên. zm.).

Art. 3 ust. 1 rozporzàdzenia (WE) nr 1889/2005 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paêdziernika
2005 r. w sprawie kontroli Êrodków pieni´˝nych wwo-
˝onych do Wspólnoty lub wywo˝onych ze Wspólnoty
(Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9—12).

Uwaga: 

WartoÊciami dewizowymi sà:

— zagraniczne Êrodki p∏atnicze:

— waluty obce — znaki pieni´˝ne (banknoty i monety)
b´dàce poza krajem prawnym Êrodkiem p∏atni-
czym, a tak˝e wycofane z obiegu, lecz podlegajàce
wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje si´
wymienialne rozrachunkowe jednostki pieni´˝ne
stosowane w rozliczeniach mi´dzynarodowych,
w szczególnoÊci jednostk´ rozrachunkowà Mi´dzy-
narodowego Funduszu Walutowego (SDR),

— dewizy — papiery wartoÊciowe i inne dokumenty
pe∏niàce funkcj´ Êrodka p∏atniczego, wystawione
w walutach obcych,

— z∏oto dewizowe i platyna dewizowa — z∏oto i platy-
na w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab,
monet bitych po 1850 r., a tak˝e pó∏fabrykatów,
z wyjàtkiem stosowanych w technice dentystycz-
nej; z∏otem dewizowym i platynà dewizowà sà rów-
nie˝ przedmioty ze z∏ota i platyny zazwyczaj niewy-
twarzane z tych kruszców.

Krajowymi Êrodkami p∏atniczymi sà: waluta polska
oraz papiery wartoÊciowe i inne dokumenty, pe∏niàce
funkcj´ Êrodka p∏atniczego, wystawione w walucie
polskiej.

Informacja:

Niedope∏nienie obowiàzku zg∏oszenia przywozu do
kraju lub wywozu za granic´ wartoÊci dewizowych lub
krajowych Êrodków p∏atniczych lub nieprzedstawienie
ich do kontroli na ˝àdanie organom celnym lub orga-
nom Stra˝y Granicznej podlega odpowiedzialnoÊci za
wykroczenie skarbowe odpowiednio na podstawie
art. 106f lub 106h ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. —
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765, z póên. zm.).

WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE WYPE¸NIANIA ZG¸OSZENIA

— Sk∏adajàcy zg∏oszenie wype∏nia wszystkie pola za-
znaczone kolorem ˝ó∏tym w sposób czytelny, dru-
kowanymi literami (pola zaznaczone kolorem sza-
rym przeznaczone sà dla adnotacji urz´dowych).

— Zg∏oszenie nale˝y wype∏niç w dwóch egzempla-
rzach.

Pola 6.1 i 6.2 nale˝y wype∏niç w przypadku wjazdu do
Polski z krajów innych ni˝ Paƒstwa Cz∏onkowskie Unii
Europejskiej albo wyjazdu z Polski do tych krajów.

Pola 6.3 i 6.4 nale˝y wype∏niç w przypadku podró˝y
pomi´dzy Polskà a innymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi
Unii Europejskiej.

Cz´Êç I

Nale˝y wpisaç szczegó∏owe dane, takie jakie podane sà
w paszporcie lub innym dokumencie to˝samoÊci (kopia
takiego dokumentu mo˝e zostaç przez organ celny lub
organ Stra˝y Granicznej za∏àczona do zg∏oszenia). 

Pola 9 i 10 wype∏nia si´ w przypadku, gdy wartoÊci de-
wizowe lub krajowe Êrodki p∏atnicze przewo˝one sà
w imieniu osoby trzeciej. Nale˝y podaç szczegó∏owe da-
ne identyfikacyjne tej osoby (o ile sà znane sk∏adajàce-
mu deklaracj´), a przynajmniej nazwisko/nazw´ i adres.

Cz´Êç II

Pola 11 a—c. Nale˝y podaç dok∏adnà kwot´ ka˝dego
rodzaju wartoÊci dewizowych lub krajowych Êrodków
p∏atniczych (jeÊli przedmiotem przewozu sà ich ró˝ne
rodzaje), przy wykorzystaniu europejskiego systemu
zapisu rachunkowego (np. 12.500,30).

W polach 12 a—c nale˝y wpisaç wyraênie, drukowany-
mi literami, nazw´ waluty/Êrodka p∏atniczego (np. EURO,
DOLAR USA itp.).

W przypadku przewozu z∏ota dewizowego lub platyny
dewizowej nale˝y podaç ich wartoÊç, stosujàc si´ do
powy˝szych regu∏.

Cz´Êç III

W polu 13 (pochodzenie) nale˝y podaç kraj, z którego
pochodzà deklarowane wartoÊci dewizowe lub krajo-
we Êrodki p∏atnicze, oraz êród∏o ich pochodzenia, np.:
ze spadku, oszcz´dnoÊci, sprzeda˝y, konta (rachunku
bankowego) itp.

W polu 14 nale˝y podaç nazwisko (lub nazw´ firmy)
i adres odbiorcy wartoÊci dewizowych lub krajowych
Êrodków p∏atniczych, jeÊli jest nim osoba inna ni˝ do-
konujàca zg∏oszenia.

W polu 15 nale˝y krótko okreÊliç zamierzone przezna-
czenie wartoÊci dewizowych lub krajowych Êrodków
p∏atniczych (np. zakup nieruchomoÊci, inwestycje
itp.).
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Cz´Êç IV

W polu 16 nale˝y zaznaczyç w∏aÊciwà pozycj´.

Przez „drogowy” nale˝y rozumieç ka˝dy rodzaj pojaz-
du drogowego (samochód, autobus, ci´˝arówk´, cià-
gnik, motor, rower itp.).

Pozycj´ „inny” nale˝y zaznaczyç tylko w przypadku,
gdy do przekroczenia granicy nie wykorzystano ˝ad-
nego z wymienionych Êrodków transportu (np. przy
przejÊciu pieszo). W takim przypadku nale˝y w polu 
17 g doprecyzowaç sposób przekroczenia granicy
(np. pieszo).

W polach 17 a—g nale˝y podaç wszelkie informacje
dotyczàce trasy podró˝y.

Cz´Êç V

W polu 18, jeÊli jest to pierwsza wizyta w Polsce, nale-
˝y zaznaczyç pozycj´ „Tak”. W przypadku zaznaczenia
pozycji „Nie” nale˝y podaç orientacyjnà cyfr´ lub licz-
b´ poprzednich wizyt. 

Osoba dokonujàca zg∏oszenia podpisuje sk∏adane
zg∏oszenie i na ˝àdanie otrzymuje drugi egzemplarz
zg∏oszenia po jego potwierdzeniu przez organ celny
lub organ Stra˝y Granicznej.
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