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Agenda: 

1. zmiany w UKC 

 

2. funkcjonowanie instytucji celnych  w 

okresie przejściowym 
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Nowe instytucje prawne 

 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 952/2013 

z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 

(Dz.U.UE.L.2013.269.1) 

 

zastąpi: 

 

 Wspólnotowy Kodeks Celny i Rozporządzenie Wykonawcze do WKC 

 rozporządzenia regulujące zasady kontroli bagażu osób odbywających 

lot wewnątrzwspólnotowy i bagażu osób przekraczających morze 

wewnątrz Unii 

 regulacje obejmujące procedury ułatwiające wystawianie lub 

sporządzanie w Unii dowodów preferencyjnego pochodzenia 

 zasady obrotu towarowego z tzw. terytoriami specjalnymi 
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Nowe instytucje prawne 

 
Założenia UKC 

 

• ułatwienie legalnej wymiany handlowej - proste, szybkie i ujednolicone 

procedury i postępowanie celne; 

• uproszczenie przepisów prawa celnego - wykorzystanie nowoczesnych 

narzędzi i technologii; 

• wspieranie jednolitego stosowania przepisów prawa celnego oraz 

nowoczesnego podejścia do kontroli celnych; 

• łączenie, dostosowanie procedur celnych, zmniejszenie ich liczby, 

pozostawiając tylko te, które są ekonomicznie uzasadnione; 

• wszystkie transakcje celne i handlowe muszą być przeprowadzane 

elektronicznie, a systemy informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane w operacjach celnych oferować przedsiębiorcom we 

wszystkich państwach członkowskich takie same ułatwienia 

 

( z preambuły do unijnego kodeksu celnego) 
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Istotne zmiany w zakresie: 

 

•  upoważnionego przedsiębiorcy, 

•  długu celnego, 

•  procedur celnych, 

•  wewnętrznego i zewnętrznego tranzytu, 

•  składania zabezpieczenia w przypadku czasowego składowania i 

procedur specjalnych, 

•  zabezpieczenia generalnego oraz korzystania z zabezpieczenia 

generalnego w obniżonej wysokości, 

• procedur uproszczonych, 

• wiążących informacji  taryfowych, 

•  wymiany informacji za pomocą technik elektronicznego przetwarzania 

danych. 
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Nowe instytucje prawne 

 



 Struktura UKC  

 

• UKC składa się z 288 artykułów. Obowiązujący dotychczas WKC zawiera 253 

artykuły.  

• Rozporządzenie można podzielić na dziewięć części (tytułów): 

• I - zakres stosowania przepisów prawa celnego, zadania organów celnych i 

definicje oraz prawa i obowiązki osób wynikające z przepisów prawa celnego; 

• II - elementy, na podstawie których stosowane są należności celne przywozowe 

i wywozowe oraz inne środki dotyczące wymiany towarowej; 

• III - dług celny i zabezpieczenia; 

• IV - towary wprowadzane na obszar celny Unii; 

• V - przepisy ogólne dotyczące statusu celnego, objęcia towarów procedurą 

celną, weryfikacji, zwolnienia i dysponowania towarami; 

• VI - dopuszczenie do swobodnego obrotu oraz zwolnienie z należności celnych 

przywozowych; 

• VII - procedury specjalne; 

• VIII - towary wyprowadzane poza obszar celny Unii; 

• IX - systemy teleinformatyczne, uproszczenia, przekazanie uprawnień, 

procedura komitetu i przepisy końcowe 
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Nowe instytucje prawne 

 



Tytuł I 

 

 zniesienie dotychczasowego podziału na przeznaczenia celne (art. 

4 pkt 15 WKC) i procedury celne (art. 4 pkt 16 WKC). Wszystkie 

dotychczasowe przeznaczenia celne stają się procedurami celnymi 

(art. 5 pkt 16 w zw. z art. 210 UKC)  wyjątek: powrotny wywóz i 

czasowe składowanie  

 

 "procedura celna„ oznacza: 

 procedurę dopuszczenia do obrotu,  

 procedury specjalne, 

 wywóz 

 

 harmonizacja postępowania celnego - w tym prawo do bycia 

wysłuchanym (art. 22 ust. 6 UKC). 
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Zmiany w UKC 

 



AEO 

 
dodatkowe warunki: 

 

 brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń 

przepisów celnych i podatkowych, w tym brak skazania za poważne 

przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą 

wnioskodawcy – art. 39 lit. a UKC 

 

 spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną 

działalnością – w przypadku uzyskania statusu AEO (uproszczenia) – 

art. 39 lit d UKC. 
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Zmiany w UKC 

 



 Rozszerzenie katalogu „korzyści” dla posiadaczy AEO poprzez przypisanie niektórych 

przywilejów przedsiębiorcom posiadającym status AEO (odprawa scentralizowana art. 

179 UKC, zwolnienie z obowiązku przedstawienia towarów w przypadku procedury 

uproszczonej w formie wpisu do rejestru art. 182 UKC). 

 

 „Ułatwienia” dostępne wyłącznie dla posiadaczy statusu AEO: 

 

 świadczenie usług przedstawicielstwa celnego w innym państwie członkowskim, które 

reguluje dostęp do wykonywania zawodu agenta celnego, ze zwolnieniem z obowiązku 

przedstawienia dowodu „spełnienia praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych” (art. 18 ust. 3 UKC), 

 

 zabezpieczenie generalne w obniżonej wysokości – w przypadku długu celnego oraz 

innych należności, które już powstały (art. 95 ust. 3 UKC), 

 udzielenie pozwolenia na „samoobsługę celną” (art. 185 UKC) 

 

 Niektóre przypadki, w których przyjmuje się, że określone warunki zostały spełnione: 

 udzielenie pozwolenia na korzystanie z zabezpieczenia generalnego (art. 95 ust. 1 i 2 

UKC), 

 udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania (art. 148 ust. 2 

lit b i ust. 4 akapit trzeci UKC), 

 udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury specjalnej (art. 211 ust. 3 lit b UKC). 
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Zmiany w UKC 

 



Tytuł II 

WIT/WIP 

• wiążący charakter decyzji także w stosunku do jej posiadacza (do tej 

pory tylko organy celne były związane treścią decyzji zawierającej 

wiążącą informację) 

• ujednolicenie terminu ważności decyzji w sprawie wiążących informacji 

 WIT (WIP) - jest ważna przez okres trzech lat od dnia, w którym 

stała się skuteczna 

 

Tytuł III 

Postanowienia tytułu III UKC dotyczące „długu celnego i zabezpieczeń” 

tworzą kompromis pomiędzy interesami przedsiębiorców z jednej strony – 

w szczególności poprzez możliwość korzystania z zabezpieczenia w 

obniżonej wysokości oraz zwiększenie przypadków wygaśnięcia długu 

celnego - a finansowymi interesami Unii i jej państw członkowskich z 

drugiej strony – gdyż złożone zabezpieczenie obejmie swoim zakresem 

przypadki dotychczas nie ujęte (np. dług celny powstały w wyniku 

dokonania nieprawidłowego zgłoszenia), a osoby, które świadomie 

dostarczyły nieprawdziwych danych  stają się dłużnikiem celnym. 
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Zmiany w UKC 

 



Tytuł IV  

 zawiera między innymi zmiany dotyczące „poprawki 

bezpieczeństwa”, wprowadzone do Wspólnotowego Kodeksu 

Celnego rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 (art. 36a-35a 

WKC). Zdobyte w międzyczasie doświadczenia pozwoliły na 

dopasowanie tych przepisów do rzeczywistych potrzeb. 

Ponadto, do unijnego kodeksu celnego przejęto część regulacji 

prawnych, znajdujących się dotychczas w RWKC. Komisja 

uzyskała nowe uprawnienia - w zakresie możliwości wydania 

aktu delegowanego pozwalającego na podział obowiązków, 

pomiędzy przewoźnikiem i innymi osobami (np. odbiorcą, 

importerem towarów), związanych ze złożeniem przywozowej 

deklaracji skróconej (tzw. dual filling – praktykowany w USA).  

patrz  okres przejściowy 
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Zmiany w UKC 

 



Tytuł IV sekcja 3 
 

czasowe składowanie towarów 

 

 zasady uregulowane w sposób bardziej szczegółowy niż dotychczas 

 jednolity wydłużony termin – 90 dni (zamiast 45 dni dla transportu 

morskiego i 20 dni w pozostałych przypadkach) 

 obowiązek złożenia zabezpieczenia 

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 UKC możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na 

korzystanie z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości lub 

uzyskanie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia (pod 

warunkiem spełnienia określonych kryteriów).  

 

patrz  okres przejściowy 
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Zmiany w UKC 

 



Tytuł V  
 

Art. 166 UKC - uproszczone zgłoszenia celne (zamiast dotychczasowego 

zgłoszenia niekompletnego i uproszczonego: 

 

• nie zawierające niektórych danych lub/albo 

• w przypadku których brak jest niektórych niezbędnych dokumentów 

 

Regularne stosowanie zgłoszenia uproszczonego wymaga uzyskania pozwolenia 

organu celnego (art. 166 ust. 2 UKC).  

 

Zgłoszenie uproszczone  może przybrać formę wpisu do rejestru prowadzonego 

przez zgłaszającego (art. 182 ust. 1 UKC). W takim przypadku zgłaszający jest 

zobowiązany do złożenia (w określonym terminie) zgłoszenia uzupełniającego, 

zawierającego dane niezbędne dla danej procedury celnej lub „wejść w posiadanie” 

brakujących dokumentów i przechowywać je (przez określony czas) do dyspozycji 

organu celnego (art. 167 ust. 1 UKC).  

 

 

patrz  okres przejściowy 

 

 

13 

Zmiany w UKC 

 



Tytuł V 

 Art. 182 UKC - wpis do rejestru zgłaszającego 

(dotychczasowa procedura uproszczona w miejscu – art. 76 
ust. 1 lit. c WKC)  

 

• wraz z możliwością zwolnienia zgłaszającego z obowiązku przedstawienia 

towarów organom celnym, 

• stosowanie tego uproszczenia wymaga, by dane dotyczące dokonanych 

wpisów były przechowywane w systemie elektronicznym, do którego organy 

celne muszą uzyskać dostęp (w szerokim znaczeniu – doprecyzowanie w art. 

234 IA), 

• zwolnienie z obowiązku przedstawienia towarów może zostać przyznane 

wyłącznie upoważnionemu przedsiębiorcy (AEO uproszczenia celne), 

• wyłączenie procedury „42/63”. 

 

patrz  okres przejściowy 
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Zmiany w UKC 

 



Tytuł V 
 

Inne uproszenia - samoobsługa celna 

(samoocena) i odprawa scentralizowana 
 

• dla AEOC 

• wymaga uzyskania pozwolenia 

• odprawa scentralizowana między państwami UE – jak dla 

SASP 

• w formie zgłoszenia kompletnego, uproszczonego lub wpisu do 

rejestru 

 

Forma realizacji w PL  w trakcie analizy 
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Zmiany w UKC 

 



Tytuł VII 

 
Nowe kategorie procedur specjalnych (art. 210 UKC): 

  

• tranzyt (zewnętrzny i wewnętrzny), 

• składowanie (składowanie celne i wolne obszary celne), 

• szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa i końcowe 

przeznaczenie), 

• przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i bierne). 

  

zlikwidowanie uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych  ponieważ 

zawieszenie poboru należności przywozowych jest bardziej atrakcyjne finansowo 

niż zwrot pobranego cła dopiero po wywozie produktów przetworzonych.  

 

Pozwolenia, zabezpieczenia: patrz  okres przejściowy 
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Zmiany w UKC 

 



Tytuł VII  

Procedury specjalne - przetwarzanie 

 

 połączenie procedury uszlachetniania czynnego (w systemie 

zawieszeń) z procedurą przetwarzania pod kontrolą celną  

wybór metody obliczania należności celnych przywozowych na 

etapie pozwolenia (art. 85 UKC - od produktu przetworzonego, 

art. 86 ust. 3 UKC – od surowca), 

 

 dokonanie powrotnego wywozu nie jest konieczne, 

 

 brak odsetek wyrównawczych 
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Zmiany w UKC 

 



Tytuł VII 

 

składowanie celne: 

 

 skład publiczny typ A i B  typ I i II,  

 skład typu C, D, E – prywatny skład celny, 

 

 nie ma pozwoleń na korzystanie ze składu celnego. 
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Zmiany w UKC 

 



Tytuł VIII 

 

Wywóz: 

 zmiany w zakresie tranzytu po wywozie 

 

Wyprowadzenie: 

 

 zmiany w zakresie potwierdzenia wyprowadzenia towarów 

(wywóz partiami), 

 powiadomienie o powrotnym wywozie. 

 
 

patrz  okres przejściowy 
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Zmiany w UKC 

 



Okres przejściowy 

Wnioski i pozwolenia 
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TDA art. 2 i 3 - do czasu wdrożenia systemu CD 

Obsługa wniosków i decyzji: 

złożenie wniosku, wydanie, zmiana, cofnięcie i zawieszenie decyzji 

 w formie „papierowej” lub elektronicznej (w obecnie działających 

systemach krajowych) 

 

Dane: 

 zasada elastyczności 

 trzy dane obligatoryjne (art. 2 ust. 2d DA) 

 pozostałe dane (z zał. A) opcjonalne ale muszą być one 

wystarczające do oceny warunków wydania określonego pozwolenia 

 wnioski i decyzje niezharmonizowane  PCz mogą zastąpić dane z 

załącznika A do DA odpowiednimi danymi, które spełniają takie same 

cele 

 zharmonizowane wnioski i decyzje  wzory formularzy i noty 

wyjaśniające przeniesione do zał. 12 do TDA 

 



Okres przejściowy  

Wnioski i pozwolenia cd. 
 

Zasady kontynuacji – tytuł IX DA 

 

Art. 250 DA – ponowna ocena w stosunku do pozwoleń bez określonego 

terminu ważności  w ciągu 3 lat, do 1.05.2019,  wyjątki - art. 250 ust. 2 DA 

 

art. 251 DA – pozwolenia wydane zgodnie z przepisami WKC i RWKC 

przed 1.5.2016 pozostają ważne do upływu terminu, na który zostały 

wydane albo do momentu ich ponownej oceny 

 

Art. 254 DA – pozwolenia wydane przed 1.5.2016 pozostają ważne ale 

powinny odpowiadać warunkom określonym w nowych przepisach 

UWAGA: 

KE na podstawie interpretacji tego przepisu dopuszcza utrzymanie braku 

wymogu zabezpieczenia dla pozwoleń wydanych przed 1.5.2016, jeżeli 

takie zabezpieczenie nie było wymagane w momencie wydania pozwolenia.  
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Wnioski i pozwolenia – podejście w PL  

Postępowanie celne/audytowe 

 
Wpłynięcie wniosku o wydanie decyzji (pozwolenia) wszczyna 
„postępowanie celne”, a więc postępowanie regulowane przepisami art. 
22 UKC. Postępowanie to kończy się wydaniem rozstrzygnięcia 
(pozwolenia, decyzji).  

 

Postępowanie audytowe określone przepisami ustawy o Służbie Celnej 
będzie elementem postępowania celnego w przypadku, gdy podmiot: 

  ubiega się o pozwolenie, którego wydanie uzależnione jest od 
spełnienia przez podmiot warunków i kryteriów określonych w art. 39 
UKC, 

  posiada już status AEOC, a warunki do wydania pozwolenia 
odwołują się do tego statusu. 

 

Jeżeli udzielenie pozwolenia nie jest uzależnione od warunków 
określonych w art. 39 UKC albo od warunków, które mogą być 
potwierdzone posiadanym przez podmiot statusem AEOC, postępowanie 
toczy się bez konieczności prowadzenia postępowania audytowego w 
rozumieniu przepisów ustawy o Służbie Celnej. 
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Wnioski i pozwolenia – podejście w PL cd. 

 

Pozwolenia wydane przed 1 maja 2016r.  

 

 zachowują swoją ważność na warunkach dotychczasowych, również w 

zakresie zabezpieczenia 

 dla pozwoleń dot. magazynu czasowego składowania i procedur specjalnych 

 stosujemy dotychczasowe rozwiązania określone na poziomie danego 

pozwolenia. Jeśli zabezpieczenie nie było wymagane, tak pozostanie, co nie 

wyklucza możliwości żądania zabezpieczenia na poziomie transakcji, 

 pozwolenia na przetwarzanie pod kontrolą celną i pozwolenia na 

uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych stają się z mocy prawa 

pozwoleniami na uszlachetnianie czynne (po 1.05.2016r. nie można będzie 

objąć towarów przetwarzaniem pod kontrolą i uszlachetnianiem czynnym w 

systemie ceł zwrotnych – kod zgłoszenia „91” i „41”) 

 

 ponowna ocena pozwoleń  tam, gdzie ma zastosowanie (harmonogram 

w trakcie ustalania) 
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Wnioski i pozwolenia – podejście w PL cd. 

Pozwolenia wydawane po 1 maja 2016r. – okres przejściowy 

 

 wnioski składne odpowiednio w oparciu o postanowienia Załącznika 12 

do TDA albo rozporządzenia MF określającego wymagane dane 

 

 postępowanie prowadzone zgodnie z nowymi zasadami (postępowanie 

celne/audytowe, warunki i kryteria, terminy, itd.) z ewentualnym 

uwzględnieniem zasad przejściowych (np. w procedurach 

uproszczonych) 

 

 pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania i składu 

celnego – zabezpieczenie obligatoryjne i wymagane na poziomie 

pozwolenia 

 

 pozwolenia na procedury specjalne, z wyjątkiem pozwolenia na 

prowadzenie składu celnego – zabezpieczenie obligatoryjne ale 

wymagane na poziomie transakcji 

24 



Wnioski i pozwolenia – podejście w PL 

cd. 

Mając na uwadze zasadę praw nabytych proponuje się dla decyzji o 

uznaniu miejsca, pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego 

składowania, stosowania procedur gospodarczych i dopuszczenia do 

obrotu z końcowym przeznaczeniem, uproszczenia w tranzycie 

kolejowym (CIM) oraz morskim i lotniczym (poziom 1)* wydanych 

przed 1 maja 2016 r. przyjęcie następujących zasad: 

 kontynuacja przez posiadaczy pozwoleń prowadzenia działalności 

w oparciu o warunki określone w „starych” pozwoleniach, również 

w odniesieniu do zabezpieczenia, 

 dla pozwoleń wydanych na czas określony – dopuszcza się 

wydanie nowych pozwoleń przed 1.5.2016 r. lub ich zmianę w 

części dot. terminu ważności  przedłużenie pozwolenia, 

 dla CIM: 

 konieczna zmiana formy (z porozumienia na pozwolenie), 

 zwolnienie z zabezpieczenia do 1.10.2019 (do czasu zmiany NCTS). 

 
* Dla uproszczeń poziom 2 – zwolnienie z zabezpieczenia z mocy prawa (art. 24 ust. 2 TDA) 
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Wnioski i pozwolenia – WIT 

WIT 

art. 4 TDA 

Wnioski i decyzje mogą być obsługiwane „papierowo” lub 

elektronicznie. Do czasu dostosowania systemu eBTI do UKC 

stosowane będą odpowiednio: 

- w fazie 1 - formularz wniosku o WIT z zał. 2 do TDA, formularz 

decyzji z Zał. 3 do TDA, 

- w fazie 2 - formularz wniosku o WIT z zał. 4, formularz decyzji z 

Zał. 5 do TDA.  

 

art. 2 ust. 2a DA - wymagania dot. danych 

Do czasu wdrożenia pierwszej fazy systemu eBTI i systemu 

Surveillance 2: 

- stosuje się dane określone w Załącznikach 2-5 do TDA (ww. 

formularze),  

- nie stosuje się kolumny 1a Załącznika A do DA.  
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Wnioski i pozwolenia – AEO 

AEO 

art. 5 TDA 

Wnioski i decyzje mogą być obsługiwane „papierowo” lub 

elektronicznie. Do czasu dostosowania systemu AEO do UKC 

wnioski o AEO będą składane na formularzu określonym w 

załączniku 6 do TDA a formularz decyzji AEO określa Załącznik 7 

do TDA. 

 

art. 2 ust. 2a DA - wymagania dot. danych 

Do czasu dostosowania systemu AEO stosuje się dane określone 

w Załącznikach 6 i 7 do TDA (ww. formularze), nie stosuje się 

kolumny 2 Załącznika A do DA. 
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Zabezpieczenia 

Art. 7 i 8 TDA 

 

Do czasu wdrożenia systemu GUM wymiana i przechowywanie 

informacji dotyczących zabezpieczeń może odbywać się 

„papierowo” lub z wykorzystaniem istniejących systemów IT.  

Dla zabezpieczeń ważnych w więcej niż jednym państwie UE (poza 

gwarancjami w tranzycie): 

 przechowywanie danych dot. zabezpieczenia odbywa się na 

zasadach obowiązujących w danym kraju (w PL z 

wykorzystaniem systemu OSOZ2) 

 wymiana informacji między zainteresowanymi organami celnymi 

odbywa się pocztą elektroniczną. 

  

Za wymianę informacji odpowiada punkt kontaktowy w danym 

państwie.   
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Zabezpieczenia  cd.  

Monitoring kwoty referencyjnej (gwarancja ważna w więcej niż 

jednym PCz) 

Osoba wnioskująca o pozwolenie na korzystanie z zabezpieczenia 

generalnego we wniosku określa podział kwoty referencyjnej 

pomiędzy państwami UE, w których zamierza przeprowadzać 

operacje, z wyłączeniem towarów obejmowanych procedurą tranzytu 

unijnego, które mają być objęte zabezpieczeniem.  

 

Urząd gwarancji przyjmujący wniosek w ramach prowadzonej 

procedury konsultacyjnej uzgadnia zaproponowany podział kwoty z 

zaangażowanymi organami celnymi w pozostałych PCz.  

 

Każde państwo odpowiada za monitoring „swojej” części kwoty 

referencyjnej.  
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Wprowadzenie towarów i czasowe 

składowanie 
Art. 9 – 11 TDA 

Do czasu dostosowania odpowiednich systemów krajowych  

powiadomienie o przybyciu (transport morski/lotniczy), 

powiadomienie o przedstawieniu/przedstawienie towarów 

deklaracja do czasowego składowania  

 obsługiwane „papierowo” bądź z wykorzystaniem istniejących 

systemów krajowych.  

 

Art. 2 ust. 2b DA 

 nie stosuje się danych określonych w załączniku B 

 wymiana i przechowywanie danych odbywa się zgodnie z 

wymaganiami dla danych określonymi w Załączniku 9 do TDA 

 jeżeli dane dla deklaracji/powiadomienia nie zostały w tym zał. 

określone, państwo ma zapewnić, że wymagane dane pozwolą 

na zastosowanie przepisów dotyczących tych dokumentów 
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Status celny 

Zmiany od 1.05.2016: 

- potwierdzenie statusu na fakturze lub w dokumencie przewozowym: 

podniesiono limit wartości towarów z 10 000 euro na 15 000 euro, 

- dla produktów rybołówstwa morskiego: zamiast formularza T2M 

stosowane będą dziennik połowowy, deklaracja wyładunkowa, 

deklaracja przeładunkowa oraz dane z satelitarnego systemu 

monitorowania statków. 

Do czasu wdrożenia systemu PoUS (Proof of Union Status) 

stosowane będą: 

 deklaracja T2L 

UWAGA: w Polsce deklaracje T2L składane będą w formie 

elektronicznej do systemu AES, 

 litera „C” w manifeście przedsiębiorstwa żeglugowego, 

 potwierdzenie statusu na fakturze lub w dokumencie przewozowym. 
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Objęcie towarów procedurą celną 

Art. 14 – 21 TDA 

 zgłoszenia celne mogą być składane w formie „papierowej” 

bądź elektronicznej  

 jeżeli stosowana jest forma papierowa to stosuje się formularze 

z Załącznika 9 do TDA (SAD) dla zgłoszeń standardowych i 

uproszczonych 

 jeżeli osoba ma pozwolenie na wykorzystanie jako zgłoszenia 

uproszczonego dokumentu handlowego lub urzędowego z 

wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną, dokumenty te 

mogą być nadal wykorzystywane w okresie przejściowym (w 

PL od momentu uruchomienia AIS dokument handlowy i 

urzędowy nie będzie stosowany) 

 w przypadku złożenia zgłoszenia przed przedstawieniem 

powiadomienie o przedstawieniu może być dokonane w formie 

papierowej lub elektronicznej 
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Objęcie towarów procedurą celną cd. 

 w przypadku realizacji pozwolenia na odprawę 

scentralizowaną realizowaną w kilku PCz, organy celne muszą 

współpracować w celu wymiany informacji koniecznych do 

realizacji procedury (weryfikacja zgłoszenia, kontrole). Wymiana 

informacji pomiędzy zaangażowanymi organami celnymi i 

posiadaczem pozwolenia może się odbywać z wykorzystaniem 

środków innych, niż elektroniczna wymiana danych; 

 państwo ma obowiązek przekazywać KE wykaz przyjętych 

wniosków i wydanych pozwoleń na odprawę scentralizowaną w 

celu publikacji przez KE, 

 organ celny właściwy do podjęcia decyzji może odrzucić 

wniosek, w przypadku gdy udzielenie pozwolenia skutkowałoby 

nieproporcjonalnym obciążeniem administracyjnym.  
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Objęcie towarów procedurą celną cd. 

Wpis do rejestru 

 powiadomienia mogą być składane w formie papierowej bądź 

elektronicznej,  

 w procedurze wywozu powiadomienie może mieć formę 

zgłoszenia standardowego lub uproszczonego  w PL dla 

procedury w miejscu w wywozie utrzymujemy formę zgłoszenia 

pełnego i uproszczonego zamiast wpisu do rejestru.  

Art. 2 ust. 2b DA 

Do czasu dostosowania właściwych systemów nie stosuje się danych 

określonych w załączniku B. Wymiana i przechowywanie danych 

dotyczących zgłoszeń celnych i powiadomień odbywa się zgodnie z 

wymaganiami dla danych określonymi w Załączniku 9 do TDA.  

Oznacza to, że w przypadku zgłoszeń celnych utrzymujemy 

dotychczasowe dane za wyjątkiem stosowania kodów procedur, które 

na gruncie UKC „znikają”. Dla powiadomień w PL utrzymujemy 

dotychczasowy zakres danych (szerszy, niż określony w Załączniku 9 

do TDA).  34 



Procedury specjalne 

art. 22 TDA 

Wnioski i pozwolenia na stosowanie procedury  

 dopuszczalna forma papierowa lub elektroniczna, 

 formularz i zakres danych – zał. 12 do TDA  ex załącznik 67, 

dostosowany do UKC. 

 

art. 23 TDA 

INF 

 dopuszczalna forma papierowa (pozostają druki ścisłego 

zarachowania), 

 formularz i zakres danych zgodnie z zał. 13 TDA, 

 nowy INF – dla uszlachetniania biernego z uprzednim 

przywozem (UB IM/EX) – dowolna forma wymiany informacji. 
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Procedury specjalne – cd. 

 

art. 2 ust. 2e DA 

Zakres danych dla pozwolenia na zgłoszeniu celnym 

 

Dane, o które musi być uzupełnione zgłoszenie celne: 

 

 3 obowiązkowe dane, zgodnie z zasadą ogólną  art. 2 ust. 2d DA 

 specyficzne dane dot. towarów, produktów kompensacyjnych, procesu 

przetwarzania, zakończenia procedury (takie, jak obecnie), 

  dla uszlachetniania czynnego: 

 kody warunków ekonomicznych zgodnie z dodatkiem do zał. 12 

TDA (nowa numeracja), 

 informacja, czy zastosowanie ma art. 86 ust. 3 UKC dla sposobu 

obliczenia należności importowych – według surowca/ towarów 

przywożonych (nowa informacja) 
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Procedury specjalne – cd. 

 

art. 349 IA 

 

 możliwe zakończenie procedur rozpoczętych przed 1 maja 2106 r.:  

 

 dopuszczenie do obrotu z końcowym przeznaczeniem, 

przetwarzanie pod kontrolą celną, uszlachetniania czynnego w 

systemie zawieszeń, procedura składu celnego typ A, B, C, E i 

F  zakończenie na nowych zasadach 

 

 uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, skład celny typ D, 

uszlachetnianie czynnego w systemie ceł zwrotnych  

zakończenie na starych zasadach (WKC) 

 

 możliwy zwrot pobranych należności celnych przywozowych dla 

towarów, które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego 

w systemie ceł zwrotnych przed 1 maja 2016 r. 
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Tranzyt 

Nieznaczne zmiany od 1.5.2016 dotyczące: 

 

 zmiany w kryteriach uzyskania pozwoleń na uproszczenia (jak 

dla AEO), z uwzględnieniem okresu przejściowego na ponowną 

ocenę (zgodnie z zasadami ogólnymi) 

 

 znika pojęcie towarów wrażliwych w tranzycie (brak 

odpowiednika załącznika 44c RWKC) – dotychczasowe 

pozwolenia na gwarancję generalną obejmującą towary 

wrażliwe będą wycofane z porządku prawnego albo 

przekształcone (z woli podmiotu) w standardowe pozwolenie na 

korzystanie z gwarancji generalnej (obejmujące wszystkie 

towary). 

Uwaga: pozwolenia na zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia będą 

mogły obejmować dotychczasowe towary wrażliwe. 
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Tranzyt cd. 

 

 uproszczenia poziom 1 w transporcie lotniczym i morskim 

(papierowy dokument przewozowy jako zgłoszenie tranzytowe) 

- stare pozwolenia na dotychczasowych zasadach, wygasają 

1.05.018; w przypadku wnioskowania o nowe – konieczność 

złożenia zabezpieczenia  

 

 uproszczenia poziom 2 w transporcie lotniczym i morskim 

(elektroniczny dokument przewozowy jako zgłoszenie 

tranzytowe) – na dotychczasowych zasadach w okresie 

przejściowym do 1.5.2018, po czym wygaśnie, konieczność 

uzyskania pozwolenia na uproszczenie określone w art. 233 

ust. 4 lit. e) UKC 
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Wywóz/wyprowadzenie towarów 

 art. 333 ust. 7 IA 

Potwierdzenie wyprowadzenia towarów objętych tranzytem 

wewnętrznym (WPT) po zakończenia procedury tranzytu (art. 329 

ust. 6 w zw. z art. 333 ust. 2 lit c) IA  w okresie przejściowym 

potwierdzenie wyprowadzenia po otwarciu tranzytu wewnętrznego 

 

 art. 333 ust. 8 i 9 IA 

Wyprowadzenie partiami (art. 333 ust. 4 i 5 IA) – w okresie 

przejściowym utrzymanie obecnych zasad (forma papierowa i 

formalności w UWA) 

 

 forma dokonania wywozowej deklaracji skróconej i zgłoszenia 

wywozowego oraz zakres danych 

w okresie przejściowym – zasady analogiczne jak dla przywozu. 
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Pozostałe instytucje objęte zasadami 

przejściowymi  
 Deklaracja danych dot. wartości celnej - art. 6 TDA – do czasu 

dostosowania krajowych systemów importowych zgłoszenie celne do 

dopuszczenia do obrotu powinno zawierać dane dotyczące wartości 

celnej. Władze celne mogą pozwolić, by do tego czasu dane dotyczące 

wartości celnej były przekazywane w formie papierowej na formularzu 

określonym w załączniku 8 do TDA. Przepis ten określa też przypadki, 

w których władze celne mogą znieść obowiązek podawania danych 

dot. wartości celnej.  

 EORI - art. 3 DA – do czasu dostosowania systemu EORI rekord 

EORI zawiera dane dotychczasowe. Nowa dana dot. siedziby w UE 

może być rejestrowana przez PCz – opcjonalność. 

 Przywozowa deklaracja skrócona – art. 104, 106, 112 i 113 DA – 

zawieszone nowe zasady. W całości instytucja ta jest zawieszona w 

okresie przejściowym do wdrożenia systemu ICS 2.0. Przepisy 

przejściowe „powtarzają” obecne zasady. 

 Wartość transakcyjna na podstawie wcześniejszej sprzedaży - art. 

347 IA – do 31.12.2017r. można wziąć pod uwagę wcześniejszą 

sprzedaż, pod warunkiem, że umowa handlowa została zawarta przed 

wejściem w życie IA 
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DZIĘKUJĘ 
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