
 

Uzasadnienie 

 

 

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia podyktowana jest przepisami 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. 

zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury 

taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 282 z 

31.10.2017, str. 1); rozporządzeniem tym część kodów CN obecnie obowiązujących 

zastąpionych zostało kodami, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w załącznikach do rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku 

od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. …)
1
. Kody CN zostały  

w projektowanym rozporządzeniu dostosowane do kodów CN obowiązujących od dnia  

1 stycznia 2018 r.  

Rozporządzenie to w pełni odpowiada zakresowi delegacji ustawowej. 

Projektowane rozporządzenie ma charakter dostosowawczy i nie jest sprzeczne z prawem 

Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem określonym 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 wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia. 

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

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 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.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.   

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., 

równocześnie z wejściem w życie ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2017/1925 z dnia 12 października 2017 r.  . 

 

                                                 
1
 Projekt obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie – 

przekazany został Ministrowi Rozwoju i Finansów do podpisu 

 


