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TARCZA 2.0. – kontrola celno-skarbowa (art. 100) 

 

Na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) 

ustawodawca wprowadził do katalogu spraw podlegających kontroli celno-skarbowej nową kategorię – tj.  przestrzeganie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów 

spożywczych, które mogą być wprowadzone w drodze rozporządzenia obejmującego ogłoszenie/odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wydawanego 

odpowiednio przez: 

► wojewodę (na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego) – dla obszaru województwa lub jego części, 

► ministra właściwego ds. zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym ds. administracji publicznej (na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego) – jeżeli zagrożenie 

epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa. 

Dagmara Fabiszak  

radca prawny, wspólnik 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

 

602 335 333 

d.fabiszak@ostrowski-legal.net   

Karolina Sasanowicz  

radca prawny 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

 

731 376 777  

k.sasanowicz@ostrowski-legal.net  
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Ww. regulacja weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. Katalog spraw podlegających przedmiotowej kontroli we wcześniejszym brzmieniu (tj. przed wspomnianą datą) 

obejmował zaś m.in. wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom.     

 

Ponadto, dokonano zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – część z nich ma charakter porządkujący w związku z rozszerzonym 

katalogiem spraw objętych kontrolą. Ustawodawca wprowadził też jednak (m.in.) w odniesieniu do ww. kontroli – dot. przestrzegania ograniczeń lub zakazów obrotu i używania 

określonych przedmiotów lub produktów spożywczych – prawo rewizji towarów i środków przewozowych oraz rozszerzył uprawnienia związane z kontrolą na kontrahenta 

podmiotu objętego danym zakazem/ograniczeniem (jeżeli towary będące ich przedmiotem są przedmiotem dostawy do tego podmiotu lub mają zostać wydane z magazynu 

kontrahenta).  

Do kontroli celno-skarbowych w zakresie wywozu/przywozu na terytorium RP towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom na mocy ww. przepisów wszczętych 

i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r. stosuje się przepisy nowe – tj. wprowadzone do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej na mocy ustawy o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

  

 

 

Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 
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Opieka prawna 

ONLINE 
Doradzamy efektywnie 

i bezpiecznie również na odległość 

www.ostrowski.legal 

§ 

Umów spotkanie 
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Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy 

Spółka komandytowa 
ul. Lubicka 53  

87-100 Toruń 
 

sąd rejestru – Sąd Rejonowy w Toruniu  

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000420141, NIP: 9562300054 

 

tel. (+48 56) 651 07 93, 94     (+48) 724 679 513 

fax (+48 56) 621 13 81  

 

torun@ostrowski-legal.net 

www.ostrowski.legal 

 

mailto:torun@ostrowski-legal.net
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https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ

