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Materiał informacyjny dotycz ący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania 
zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia 

Unijnego Kodeksu Celnego 

Podobnie jak dotychczas, tak i na gruncie nowego unijnego prawa celnego, przepisy 
dotyczące operatora pocztowego oraz przesyłek pocztowych, będą stosowane w przypadku 
realizowania obrotu pocztowego przez operatora wyznaczonego do świadczenia 
międzynarodowych usług regulowanych przepisami Światowej Konwencji Pocztowej. W Polsce 
takim operatorem jest operator wyznaczony w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe. W związku z tym, niniejsze wyjaśnienia odnoszą się do sytuacji, gdy 
przywóz lub wywóz przesyłek pocztowych dokonywany jest przez Pocztę Polską S.A., która 
pełni rolę operatora wyznaczonego w rozumieniu ww. ustawy.  

Celem niniejszych wyjaśnień jest ogólne zaprezentowanie sytuacji prawnej na dzień 1 
maja 2016 r. w obszarze związanym z przedstawianiem towarów i dokonywaniem zgłoszeń w 
obrocie pocztowym, z uwzględnieniem założeń okresu przejściowego, jak również krajowych 
rozwiązań legislacyjnych. 

I. Stan prawny 

Na płaszczyźnie prawa unijnego zasady przedstawiania towarów oraz  dokonywania 
zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym uregulowane są w szczególności w: 

1)  art. 138, 141 oraz 144 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 
28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego 
kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 
rozporządzeniem delegowanym; 

2) art. 220, 288 i 289 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 
listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny 
kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558), zwanego dalej rozporządzeniem 
wykonawczym; 

3) art. 1 Rozdziału I oraz w pkt 14 i 16 Rozdziału 8 rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) 2015/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących 
niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie 
systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
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2015/2446 (Dz. U. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1), zwanego dalej przejściowym rozporządzeniem 
delegowanym. 

Przepisy te mają charakter ogólny i wymagają uszczegółowienia w prawie krajowym. 
Dlatego na gruncie ustawy zmieniającej Prawo celne przewidziana została w art. 19 ust. 2 
delegacja dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia, 
które doreguluje zasady związane z dopełnianiem formalności celnych w obrocie pocztowym, w 
szczególności z przedstawianiem towarów organom celnym i dokonywaniem zgłoszeń celnych. 

 Niniejsze wyjaśnienia bazują na wskazanych przepisach unijnych, uwzględniając 
jednocześnie założenia okresu przejściowego (którego celem jest pozostawienie 
dotychczasowych reguł postępowania w możliwym zakresie), jak również rozwiązania 
planowane na gruncie prawa krajowego. Tym niemniej dopiero wejście w życie nowelizacji 
Prawa celnego, jak również rozporządzenia stanowiącego wykonanie delegacji z art. 19 ust. 2 
Prawa celnego będzie oznaczało kompleksowe uregulowane problematyki zasad dopełniania 
formalności celnych w obrocie pocztowym. Powyższe może wiązać się z koniecznością 
modyfikacji albo doprecyzowania zasad prezentowanych w niniejszym materiale. Stosowne 
wytyczne zostaną przekazane po zakończeniu krajowego procesu legislacyjnego w obszarze 
dotyczącym omawianych zagadnień.  

II. Zasady ogólne 

Realizacja formalności w obrocie pocztowym powinna wiązać się ze stosowaniem  
dotychczasowych reguł postępowania związanych z: 

1) pełnieniem przez Pocztę Polską S.A. roli podmiotu przedstawiającego przesyłkę, podczas 
gdy zgłaszającym i dłużnikiem celnym będzie odbiorca/nadawca przesyłki pocztowej; 

2) dokumentacją towarzyszącą przesyłkom (w szczególności CN22 lub CN23) oraz 
dokumentacją handlową, w przypadku przesyłek pocztowych przeznaczonych dla 
przedsiębiorców; 

3) umieszczaniem przez operatora wyznaczonego stosownych etykiet, o których mowa w   
pkt V niniejszego pisma, przy czym etykiety te powinny być umieszczane także w przypadku 
przesyłek zawierających towary o statusie unijnym, jak i nieunijnym.  

III. Formalno ści przywozowe  

Nowe przepisy unijne przewidują, że przesyłki z korespondencją uznaje się za zgłoszone 
do dopuszczenia do obrotu z chwilą ich wprowadzenia na obszar Unii Europejskiej  (art. 138 
lit.e oraz art. 141 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego), natomiast towary w 
przesyłkach pocztowych, które są objęte zwolnieniem z należności celnych (art. 23-27 
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rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego 
wspólnotowy system zwolnień celnych) uznaje się za objęte dopuszczeniem do obrotu z chwilą 
ich przedstawienia organowi celnemu zgodnie z art. 139 UKC, pod warunkiem że organy celne 
zatwierdzą wymagane dane (art. 138 lit. f oraz art. 141 ust. 3 rozporządzenia delegowanego).  

Ponadto przepis art. 144 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego przewiduje 
możliwość złożenia przez operatora pocztowego zgłoszenia celnego do dopuszczenia do obrotu 
z ograniczonym zakresem danych, jeśli towary znajdujące się w przesyłce spełniają łącznie 
następujące warunki: 

a) ich wartość nie przekracza 1.000 euro; 
 

b) w odniesieniu do takich towarów nie został złożony wniosek o zwrot lub 
umorzenie należności celnych; 

 
c) towary te nie są przedmiotem zakazów i ograniczeń. 

 
 Jednocześnie na czas okresu przejściowego, niezbędnego przedsiębiorcom i organom 
celnym na dostosowanie się do założeń UKC, przewidziane zostało, że stosowanie domniemania 
dopuszczenia towarów w przesyłkach pocztowych, które są objęte zwolnieniem z należności 
celnych, uzależnione jest także od zwolnienia ich z innych należności/opłat (pkt 14 Rozdziału 8 
przejściowego rozporządzenia delegowanego), natomiast w przypadku określonym w art. 144 
akapit pierwszy zgłoszenie celne uznaje się za złożone i przyjęte przez organ celny do 
dopuszczenia do obrotu poprzez akt przedstawienia przesyłek organom celnym, pod warunkiem, 
że towarzyszy im deklaracja CN22 lub CN23 (pkt 16 Rozdziału 8 przejściowego rozporządzenia 
delegowanego. 

Założenia okresu przejściowego pozwalają w dużej mierze utrzymać dotychczasowe 
rozwiązania krajowe związane z dokonywaniem zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym. Tym 
niemniej tryb postępowania z przesyłkami pocztowymi musi uwzględniać wynikający z prawa 
unijnego podział na przesyłki z korespondencją, przesyłki zwolnione z należności celnych i 
podatkowych, przesyłki zwolnione z należności celnych, ale niezwolnione z należności 
podatkowych, przesyłki definiowane postanowieniami art. 144 rozporządzenia delegowanego 
oraz pozostałe. 

Mając na uwadze podstawowy cel płynący z założeń okresu przejściowego, jakim jest 
dążenie do utrzymania dotychczasowych reguł postępowania w możliwym zakresie, bez 
naruszania stabilności obsługi podmiotów dokonujących formalności celnych w obrocie 
pocztowym, w ocenie Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów zasadnym jest przyjęcie 
następujących zasad przy dopełnianiu formalności przywozowych w obrocie pocztowym: 
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1)  przesyłki z korespondencją – korzystają z domniemania dopuszczenia do obrotu z 
chwilą ich wprowadzenia na obszar celny Unii; 

2) w przypadku towarów w przesyłkach, które są zwolnione z należności celnych zgodnie z 
art. 23-27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009, o ile nie podlegają także 
obowiązkowi uiszczenia należności podatkowych – powinny być stosowane 
dotychczasowe mechanizmy postępowania, tj. przystawienie przez organ celny na 
przesyłce pieczęci informującej o objęciu towaru procedurą dopuszczenia do obrotu; 

3) w przypadku, gdyby towary, o których mowa w pkt 2) nie korzystały ze zwolnienia z 
należności podatkowych, jak również w przypadku przesyłek definiowanych 
postanowieniami art. 144 rozporządzenia delegowanego – zastosowanie powinien 
znajdować tryb postępowania związany z wystawianiem dokumentów potwierdzających 
dokonanie zgłoszenia celnego. W tym przypadku objęcie towarów znajdujących się w 
przesyłce pocztowej procedurą dopuszczenia do obrotu wiąże się z obowiązkiem zapłaty 
należności celnych lub podatkowych, które funkcjonariusz celny powinien obliczyć i 
wykazać na "Dokumencie potwierdzającym dokonanie zgłoszenia celnego - obrót 
pocztowy (przywóz)", procedowanym zgodnie z dotychczasowym trybem postępowania; 

4) w przypadku pozostałych przesyłek – zastosowanie powinno znajdować zgłoszenie 
elektroniczne przesyłane do systemu CELINA, albo papierowy formularz SAD. 

IV. Formalności wywozowe 

 Formalności związane z kierunkiem wywozowym powinny uwzględniać podział 
przesyłek pocztowych na: 

1) przesyłki z korespondencją - uznaje się je za zgłoszone do wywozu lub powrotnego 
wywozu z chwilą opuszczenia przez nie obszaru UE; 

2) towary w przesyłkach pocztowych, których wartość nie przekracza 1.000 euro i które nie 
podlegają należnościom celnym wywozowym – uznaje się je za zgłoszone do wywozu z 
chwilą ich wywozu poza obszar celny UE; 

3)  pozostałe przesyłki. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 3) towary zawarte w przesyłkach pocztowych 
powinny zostać zgłoszone na zasadach ogólnych, tj. z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego do obsługi zgłoszeń wywozowych. W przypadku przesyłek podlegających 
obowiązkowi dokonania elektronicznego zgłoszenia celnego, tryb postępowania przy 
dokonywaniu zgłoszeń celnych powinien bazować na dotychczasowych regułach postępowania: 

a) dokonanie zgłoszenia celnego na zasadach ogólnych, tj. poprzez jego dokonanie w 
urzędzie właściwym ze względu na siedzibę nadawcy 
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Po załatwieniu formalności w urzędzie wywozu, przesyłka powinna być dostarczana do 
urzędu wyprowadzenia m.in. w celu dokonania potwierdzenia wyprowadzenia towaru. 
Przedstawianej organom celnym przesyłce powinny towarzyszyć deklaracje celne CN 22 lub 
CN 23 oraz stosowna etykieta zgodna ze wzorem dotychczas stosowanym. 

b) dokonanie elektronicznego zgłoszenia celnego w urzędzie wywozu, który pełni 
jednocześnie rolę urzędu wyprowadzenia 

Realizacja zgłoszenia powinna przebiegać następująco: 

- nadawca wysyła komunikat wywozowego zgłoszenia celnego do urzędu wywozu, który 
jest jednocześnie urzędem wyprowadzenia (zgłoszenie celne zostało „złożone”, ale 
jeszcze nie jest przyjęte przez organ celny), 

- przesyłka pocztowa jest przekazywana następnie przez jej nadawcę organom 
pocztowym, w celu jej przedstawienia w urzędzie wywozu/wyprowadzenia 
funkcjonującym  przy urzędzie wymiany poczty z zagranicą, 

- przed przejęciem przesyłki do przewozu organ pocztowy upewnia się, iż ma do 
czynienia z omawianą sytuacją i nakleja wypełnioną przez nadawcę stosowną etykietę 
(zgodną z dotychczas obowiązującym wzorem), 

- właściwie oznaczona przesyłka jest przesyłana przez urząd pocztowy do urzędu  
wywozu/wyprowadzenia, w celu jej przedstawienia organom celnym, przyjęcia 
zgłoszenia celnego i dopełnienia pozostałych formalności związanych z realizacją 
procedury wywozu. 

V. Tranzyt i potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych 

Tranzyt i potwierdzenie statusu celnego towarów przewożonych w ramach obrotu 
pocztowego regulowany jest w art. 288-290 rozporządzenia wykonawczego. Zastosowanie 
znajdują następujące zasady: 

1) w przypadku przemieszczania przesyłek pocztowych zawierających tylko towary 
nieunijne, przesyłka pocztowa i wszystkie dokumenty towarzyszące, powinny być opatrzone 
żółtą etykietą określoną w załączniku nr 72-01 do rozporządzenia wykonawczego. 

 
 Wzór etykiety:  
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   kolor: czarne litery na żółtym tle 

2) w przypadku przemieszczania przesyłek pocztowych zawierających zarówno towary 
unijne, jak i towary nieunijne: 

 
a) jeżeli przesyłka pocztowa zawiera zarówno towary unijne, jak i towary nieunijne, 
przesyłka taka i wszystkie dokumenty towarzyszące powinny być opatrzone żółtą 
etykietą określoną w załączniku 72-01 do rozporządzenia wykonawczego, 
b) potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych w odniesieniu do towarów unijnych 
zawartych w przesyłce zostaje: 

• przesłane oddzielnie do operatora pocztowego przeznaczenia – w takim przypadku 
operator pocztowy przeznaczenia przedstawia otrzymane potwierdzenie unijnego 
statusu celnego towarów w urzędzie celnym przeznaczenia wraz z przesyłką, lub 

• dołączone do przesyłki - fakt ten jest wyraźnie potwierdzony na zewnętrznej stronie 
paczki. 

 
Potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych powinno być dokonane w kraju wysyłki 
towarów i może mieć formę: 

 
- karty 4 SAD z widniejącym w polu 1 (deklaracja) symbolem T2L, lub 
- inną formą przyjętą w danym w Państwie Członkowskim dla potwierdzenia T2L lub 
T2LF z zastosowaniem systemów informatycznych: wykaz tych form znajduje się na 
stronie internetowej MF pod adresem: http://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/informacje-dla-
przedsiebiorcow/przeznaczenia-celne/procedura-tranzytu/tranzyt-wspolnotowy/wspolny, 
lub 
- numeru MRN z systemu Proof of Union Status (PoUS): możliwe dopiero po 1.10.2019r.  
 

3) jeżeli towary unijne są przemieszczane na obszary objęte szczególnymi systemami 
podatkowymi, z takich obszarów lub między nimi z zastosowaniem procedury tranzytu, 
przesyłka pocztowa i wszystkie dokumenty towarzyszące powinny być opatrzone etykietą 
określoną w załączniku 72-02 do rozporządzenia wykonawczego 

 
 Wzór etykiety: 
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   kolor: czarne litery na żółtym tle 

 

4) jeżeli towary unijne są przemieszczane z zastosowaniem procedury tranzytu z obszaru 
celnego Unii do kraju – strony Konwencji z dnia 20 maja 1987r. o wspólnej procedurze 
tranzytowej (Dz. U. WE L 226 z 13.08.1987r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 2, t. 2, str. 291 z późniejszymi zmianami) - obecnie Szwajcaria, Norwegia, Turcja, 
Macedonia i  Serbia -  w celu dalszego przekazania na obszar celny Unii, do takich towarów 
w kraju wysyłki załączane jest potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów. 
Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów przedstawia się w urzędzie celnym w chwili 
ponownego wprowadzenia na obszar celny Unii. 

 
Potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych może mieć formę: 

 
- karty 4 SAD z widniejącym w polu 1 (deklaracja) symbolem T2L, lub 
- inną formę przyjętą w danym w Państwie Członkowskim dla potwierdzenia T2L lub 
T2LF z zastosowaniem systemów informatycznych: wykaz tych form znajduje się na 
stronie internetowej MF pod adresem: http://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/informacje-dla-
przedsiebiorcow/przeznaczenia-celne/procedura-tranzytu/tranzyt-wspolnotowy/wspolny, 
lub 
- numeru MRN z systemu Proof of Union Status (PoUS): możliwe dopiero po 1.10.2019r. 
 

Dodatkowo poniżej prezentujemy szczególne zasady dotyczące potwierdzenia statusu celnego 
towarów unijnych przemieszczanych z jednego miejsca na obszarze celnym UE do drugiego 
miejsca na obszarze celnym UE w transporcie lotniczym: 

W przypadku przewożenia towarów unijnych drogą powietrzną z jednego miejsca na obszarze 
celnym UE do drugiego miejsca na obszarze celnym UE,  wymagane jest potwierdzenie statusu 
celnego towarów unijnych. Potwierdzenie to ma szczególną formę  możliwą do stosowania do 
dnia wdrożenia systemu Proof of Union Status (PoUS), tj. do 1.10.2019 r. - jest nią litera „C” 
widniejąca w manifeście cargo przedsiębiorstwa lotniczego przewożącego towary.     

Sporządzono w Departamencie Ceł MF 

Warszawa, 26.04.2016 r. 


