
Kontyngenty taryfowe 

wg Unijnego Kodeksu Celnego 
 

stan na 01.05.2016 r. 

Departament Ceł 

Ministerstwo Finansów 



Kontyngenty taryfowe otwierane na przywóz niektórych 

towarów są zarządzane zgodnie z chronologicznym porządkiem 

przyjmowania według dat przyjęcia zgłoszeń celnych. 

 

Stanowi o tym przepis art. 56 ust. 4 UKC – rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 09 

października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny. 
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Zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi zawierają 

następujące przepisy rozporządzenia wykonawczego do UKC - 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 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. 
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Art. 49 rozporządzenia wykonawczego do UKC określa ogólne 

zasady jednolitego zarządzania kontyngentami taryfowymi; 

 

 

Art. 50 rozporządzenia wykonawczego do UKC określa 

obowiązki organów celnych w przypadku przyjęcia wniosku o 

kontyngent; 

 

 

Art. 51 rozporządzenia wykonawczego do UKC określa zasady 

zaliczenia na poczet kontyngentu wnioskowanych ilości; 
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Art. 52 rozporządzenia wykonawczego do UKC określa 

obowiązki organów celnych w przypadku unieważnienia 

zgłoszenia zawierającego wniosek o kontyngent; 

 

 

Art. 53 rozporządzenia wykonawczego do UKC zawiera 

definicję statusu krytycznego kontyngentu; 

 

 

Art. 54 rozporządzenia wykonawczego do UKC określa zasady 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego przy jednolitym 

zarządzaniu kontyngentami taryfowymi; 
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Art. 223 rozporządzenia wykonawczego do UKC określa 

zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi w ramach 

uproszczonego zgłoszenia celnego; 

 

NOWOŚĆ Do celów przyznania kontyngentu taryfowego 

uwzględnia się datę przyjęcia zgłoszenia uproszczonego. 

 

Art. 236 rozporządzenia wykonawczego do UKC określa 

zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi w ramach 

zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru; 

 

NOWOŚĆ Do celów przyznania kontyngentu taryfowego 

uwzględnia się datę wpisania towarów do rejestru 

zgłaszającego. 
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Kwestie organizacyjne, w tym obowiązki państw członkowskich 

jak i DG TAXUD związane z zarządzaniem tego typu 

kontyngentami taryfowymi zostały opisane we wspólnotowym 

dokumencie: Porozumienie administracyjne w sprawie 

zarządzania kontyngentami taryfowymi (TAXUD/3439/2006). 
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Strona wnioskująca o zastosowanie preferencyjnej stawki 

celnej w ramach ww. kontyngentów taryfowych jest 

zobowiązana do przedłożenie organom celnym zgłoszenia 

celnego na dokumencie SAD z wypełnionym Polem 39, co 

stanowi wniosek o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu 

taryfowego.  

 

Wszelkie informacje dotyczące ww. kontyngentów taryfowych, 

w tym aktualne saldo, są dostępne na stronie Przeglądarki 

Taryfowej Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4. 

 

Dopuszczenie do obrotu przywożonego towaru z 

zastosowaniem preferencyjnej stawki celnej w ramach 

kontyngentów taryfowych jest jedynie możliwe w przypadku 

zaliczenia, przez Wspólnotowy System QUOTA2, na poczet 

kontyngentów taryfowych wnioskowanej ilości towaru.  
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