PROCEDURA WPISU
NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH

Kto może zostać wpisany na listę agentów celnych?
Osoba fizyczna, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) ma swoją siedzibę (miejsce zamieszkania) na terenie Unii Europejskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
5) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Co może potwierdzić posiadanie kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej
podmiotów gospodarczych?
dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych
lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i
finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
w tym zakresie, lub
co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
decyzja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydana na podstawie
przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 i z 2018 r. poz. 650).

Czym jest doświadczenie w sprawach celnych?
Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed
organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia
specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w
przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.

Czy działalność agenta celnego może zostać zawieszona?
Działalność agenta celnego może zostać zawieszona na czas toczącego się przeciwko agentowi
postępowania w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstw
skarbowych.

Jakie są obowiązki agenta celnego?
Agent celny jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący listę agentów celnych o zaprzestaniu
spełniania warunku posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych lub o skazaniu prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe, w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia któregokolwiek z tych faktów.

Kiedy następuje skreślenie z listy agentów celnych?
Z listy agentów celnych skreśla się osobę w przypadku, gdy przestała ona spełniać jeden z warunków
wpisu na listę lub w przypadku jej śmierci.

Gdzie można znaleźć listę agentów celnych?
Lista agentów celnych udostępniona jest na stronie internetowej pod adresem:
https://puesc.gov.pl/seap_pdr_extimpl/slowniki/4016

Kto prowadzi listę agentów celnych?
Organem właściwym do prowadzenia listy agentów celnych jest dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie.

Dokąd należy złożyć wniosek o wpis na listę agentów celnych?
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
Kontakt: email: ict.440000@mf.gov.pl
tel: 22 510 46 77
fax: 22 510 49 89

Czy osoby wpisane na listę agentów celnych przed wejściem w życie ustawy deregulującej
zawód agenta celnego muszą jeszcze raz wpisywać się na listę?
Nie, osoby takie zachowują swoje uprawnienia – pozostają agentami celnymi wpisanymi na listę.

Co powinien zawierać wniosek o wpis na listę agentów celnych?
imię i nazwisko;
adres zamieszkania i adres do korespondencji;
numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
numer decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego – w przypadku
uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uzyskanych w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wpis na listę agentów celnych?
Do wniosku należy dołączyć:
1) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę ubiegającą
się o wpis na listę agentów celnych jednego z poniższych dokumentów:
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk
ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu
prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego oraz suplement do
dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej uczelni - o ile zostały wydane,
albo
 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
 dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych;
2) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – w oryginale
sporządzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Jak należy potwierdzić doświadczenie w sprawach celnych?
Doświadczenie w sprawach celnych należy potwierdzić przedstawiając dokument (np. zaświadczenie
od pracodawcy), zawierający następujące informacje:
 jakie czynności określone przepisami prawa celnego
 w jakim okresie ( co najmniej trzyletnim)
 przed jakim konkretnym organem celnym (np. IC w ..., UC w ...)
zawodowo wykonywała dana osoba.

W przypadku osób, które nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę agentów
celnych ukończyły kształcenie specjalistyczne w szkołach policealnych przygotowujących do
wykonywania czynności określonych przepisami prawa celnego, należy przedstawić świadectwo
ukończenia takiego szkolenia.

Co jest potwierdzeniem dokonania wpisu na listę agentów celnych?
Decyzja wydana przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Podstawy prawne
Kwestie związane z przedstawicielstwem celnym / agentami celnymi regulują:
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.
ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269/1),
 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880z późn.zm.),
 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768),
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów
celnych (Dz. U. z 2018r. poz. 139),
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
(Dz. U. poz. 228)
Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych przez agentów celnych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej:
 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 i z 2018 r. poz.650)
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu
agenta celnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1258)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia
dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu
do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. poz. 258 i z 2018r. poz. 314)

