3) tytut rozdzialu 2 otrzymuje brzmienie:
"Odstqpowanie od ograniczen, obowiqzkow i procedur okreslonych w ustawie";

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:
"Art. 5. Odstqpowanie od ograniczen okreslonych w art. 9, obowiqzkow
okreslonych w art. 18 ust. 1, art. 19, art. 20 ust. 1, art. 22, art. 23, art. 25
ust. 1 i art. 30 ust. I oraz procedur okreslonych w art. 26 i 27 wymaga
ogolnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego.";

5) w art. 6 ust. 1-3 otrzymujq brzmienie:
"1. Zezwolen dewizowych udziela siq, jezeli nie zagraza to bezpieczenstwu
panstwa, porzqdkowi publicznemu oraz rownowadze bilansu ptatniczego i nie
narusza to ograniczen w dokonywaniu obrotu dewizowego wynikajqcych z
innych ustaw oraz decyzji, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.
2. W zezwoleniach dewizowych mogq byc ustalane warunki, na jakich moze
nastqpowac odstqpowanie od ograniczen, obowiqzkow lub procedur, o ktorych
mowa w art. 5.
3. Z zezwolenia dewizowego udzielonego na zawarcie umowy lub dokonanie
rozliczenia mogq korzystaC wszystkie strony umowy tub rozliczenia, ktorych
takie zezwolenie dotyczy.";
6) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. lndywidualne zezwolenie dewizowe jest wymagane na odstqpienie od
ograniczenia, obowiqzku lub procedury, o ktorych mowa w art. 5, w zakresie
ktorych nie udzielono ogolnego zezwolenia dewizowego albo udzielono
takiego zezwolenia, ale na innych warunkach niz te, na ktorych ma nastqpic
odstqpienie.";
7) w art. 9:
a) w pkt 7 lit. e otrzymuje brzmienie:
"e) wartosci dewizowych zbywanych przez nierezydentow z krajbw trzecich w
zamian za inne wartosci dewizowe lub krajowe srodki platnicze,",
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) otwieranie i utrzymywanie przez rezydentow, zarowno bezposrednio, jak i
za posrednictwem innych podmiotow, rachunkdw w bankach i oddziatach
bankow, majqcych siedzibq w krajach trzecich, z wyjqtkiem ich otwierania i
utrzymywania w czasie pobytu w tych krajach, a takie w zwiqzku z
dziatalnosciq okreslonq w pkt 4, z zastrzezeniem nieutrzymywania takich
rachunkow dluzej niz 2 miesiqce od zakoriczenia pobytu lub dziatalnosciIn,
c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
"15) zawieranie umow oraz dokonywanie innych czynnoSci prawnych,
powodujqcych lub mogqcych powodowac dokonywanie w kraju rozliczen
w walutach obcych, a takte dokonywanie w kraju takich rozliczen, z
wyjqtkiem przypadkow, w ktorych czynnosci te sq dokonywane w
dozwolonym, na podstawie ustawy lub zezwolenia dewizowego, obrocie
dewizowym:
a) z zagranicq, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 lit. a,
b) miqdzy nierezydentami,
c) miqdzy rezydentami bqdqcymi osobami fizycznymi, w zakresie nie
zwiqzanym z dzialalnosciq gospodarczq.";
8) art. 18 otrzymuje brzmienie:
"Art. 18.1. Rezydenci i nierezydenci przekraczajqcy granicq paistwowq s q
obowiqzani zglaszak, w formie pisemnej, organom celnym lub organom
Strazy Granicznej, przywoz do kraju ztota dewizowego lub platyny

dewizowej, a t a k e krajowych lub zagranicznych srodk6w pCatniczych,
jezeli ich wartosC przekracza lqcznie rownowartosC 10.000 euro.
2. Rezydenci i nierezydenci, w celu uzyskania potwierdzenia przywozu,
mogq zglaszaC organom celnym lub organom Stra2y Granicznej, w
forrnie pisemnej, przywoz do kraju krajowych lub zagranicznych srodkow
platniczych, ktorych wartosC nie przekracza lqcznie rownowartosci
10.000 euro.";
9) art. 19 otrzymuje brzmienie:
"Art. 19. Rezydenci i nierezydenci dokonujqcy wywozu za granice zlota
dewizowego lub platyny dewizowej, a t a k e krajowych lub zagranicznych
srodkow platniczych, Morych wartosC przekracza lqcznie rownowartosc
10.000 euro, sq obowiqzani okazywak organom celnym lub organom
Strazy Granicznej, bez ich wezwania, dokumenty potwierdzajqce
uprawnienie do wywozu lub zezwolenie dewizowe uprawniajqce do
wywozu.";
10) art. 20 otrzymuje brzmienie:
"Art. 20.1. Rezydenci i nierezydenci s q obowiqzani przedstawiae organom celnym
lub organom Strazy Granicznej, na ich zqdanie, przywozone do kraju
lub wywozone za granice wartosci dewizowe oraz krajowe srodki
platnicze.
2. Organy celne oraz organy Strazy Granicznej mogq w celu
sprawdzenia, czy przywoz do kraju wartosci dewizowych lub krajowych
srodkow platniczych oraz ich wywoz za granice odbywa sie zgodnie z
przepisami ustawy lub warunkami udzielonych zezwolen dewizowych,
podejmowat czynnosci kontrolne na.zasadach i w trybie kontroli celnej
lub kontroli granicznej.";
11) art. 22 otrzymuje brzmienie:
"Art. 22. Wysylanie za granice wartosci dewizowych lub krajowych srodk6w
platniczych moze odbywat sie wylqcznie za posrednictwem
panstwowego przedsiqbiorstwa uzytecznosci publicznej "Poczta Polska"
lub podmiotow uprawnionych do wykonywania w obrocie z zagranicq
dzialalnosci gospodarczej w dziedzinie poczty, w przesylkach z
zadeklarowanq wartosciq przedstawianych do nadania w stanie
otwartym.";
12) tytul rozdziatu 7 otrzymuje brzmienie
"Obowiqzki i procedury zwiqzane z przekazami pienieznymi za granice oraz
rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym";
13) po art. 26 dodaje sie art. 26a w brzmieniu:
"Art. 26a. Przepis art. 26 ust. 1 pkt 1 stosuje sie odpowiednio przy dokonywaniu
przez rezydentow, za posrednictwem uprawnionych bankow, rozliczen
w kraju w walutach obcych z innymi rezydentami.";
14) tytul rozdzialu 8 otrzymuje brzmienie:
"Obowiqzki dotyczqce zgtaszania danych o obrocie dewizowym";
15) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rezydenci dokonujqcy obrotu dewizowego s q obowiqzani przekazywat
Narodowemu Bankowi Polskiemu dane w zakresie niezbednym do
sporzqdzania bilansu ptatniczego oraz
miedzynarodowej
pozycji
inwestycyjnej.";

16) tytul rozdzialu 9 otrzymuje brzmienie:
"Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego";
17) w art. 33 w ust. 1 pM 4 otrzymuje brzmienie:
"4) czynnosci wykonywanych przez uprawnione banki w zwiqzku z
posrednictwem w dokonywaniu przez rezydentow przekazow pieniqznych za
granicq oraz rozliczeri w kraju z nierezydentami, a takie czynnosciami
dokonywanymi przez rezydentow i nierezydentow okreslonymi odpowiednio w
art. 26a i 28.".
Art. 2. W ustawie z dnia 10 wrzesnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83,
poz. 930, z pozn. ~ m . ~wprowadza
))
siq nastqpujqce zmiany:

1) w art. 102 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) wartosci dewizowych zbywanych przez nierezydentow z krajow trzecich w
zamian za inne wartosci dewizowe lub krajowe srodki platnicze,";
2) art. 106f otrzymuje brzmienie:
"Art. 106f. Kto wbrew obowiqzkowi nie zglasza organom celnym lub organom
Strazy Granicznej przywozu do kraju wartosci dewizowych lub
krajowych srodkow platniczych,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.";
3) w art. 1069 5 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Kto wbrew obowiqzkowi nie okazuje organom celnym lub organom Strazy
Granicznej, przy wywozie za granicq wartosci dewizowych lub krajowych
srodkow platniczych, dokumentow potwierdzajqcych uprawnienie do wywozu
lub zezwolenia dewizowego uprawniajqcego do wywozu,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.";
4) art. 106h otrzymuje brzmienie:
"Art. 106h. Kto wbrew obowiqzkowi nie przedstawia organom celnym lub organom
Strazy Granicznej, na ich zqdanie, przywozonych do kraju iub
wywozonych za granicq wartosci dewizowych lub krajowych srodkow
platniczych,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.";
5) art. 1061otrzymuje brzmienie:
"Art. 1061. Rezydent, ktory wbrew obowiqzkowi nie zglasza Narodowemu Bankowi
Polskiemu danych o dokonanym obrocie dewizowym, w zakresie
niezbednym
do
sporzqdzania
bilansu
platniczego
oraz
miqdzynarodowej pozycji inwestycyjnej, lub zglasza dane niezgodne ze
stanem faktycznym,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.".

Art. 3. Ustawa wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr
11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141,
poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569 oraz z
2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808.
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