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UNIJNY KODEKS CELNY (UKC/UCC) 

 AKT WYKONAWCZY (RW/IA) 

AKT DELEGOWANY (RD/DA) 

PODSTAWY PRAWNE 

 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 

dnia 09.10.2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz. Urz. L 269 

z 10.10.2013 + L 287 z 29.10.2013) 

• Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 

24.11.2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 343 z 

29.12.2015) 

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 

28.07.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad 

dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. L 

343 z 29.12.2015) 



WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY 

UNIJNY KODEKS CELNY 

 
• Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L 302 z 19.10.1992 r. z 

późniejszymi zmianami) 

Pochodzenie towarów (Tytuł II, Dział 2) 

• Pochodzenie niepreferencyjne towarów (artykuły 22-26) 

• Pochodzenie preferencyjne towarów (art. 27) 

 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 

09.10.2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz. Urz. L 269 z 

10.10.2013 + L 287 z 29.10.2013) 

Pochodzenie towarów (Tytuł II, Rozdział 2) 

• Pochodzenie niepreferencyjne towarów (Sekcja 1 – art. 59-63) 

• Pochodzenie preferencyjne towarów (Sekcja 2 - art. 64 i 65) 

• Ustalanie pochodzenia określonych towarów (Sekcja 3 – art. 67 i 68) 

 

 



WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY 

UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE 

Artykuł 22 

• Artykuły 23-26 określają niepreferencyjne pochodzenie towarów do celów: 

• a) stosowania Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, z wyjątkiem środków 
wymienionych w art. 20 ust. 3 lit. (d) i (e) 

• b) stosowania środków  pozataryfowych przyjętych odrębnymi przepisami 
Wspólnoty i mającymi zastosowanie w wymianie towarowej 

• c) sporządzania i wystawiania świadectw pochodzenia 

 

Artykuł 59 

Zakres zastosowania 

• W art. 60 i 61 ustanawia się reguły określania niepreferencyjnego 
pochodzenia towarów do celów stosowania: 

• a) wspólnej taryfy celnej z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 56 ust. 
2 lit (d) i (e); 

• b) środków pozataryfowych ustanowionych w przepisach unijnych 
regulujących określone dziedziny wymiany towarowej oraz 

• c) innych środków unijnych odnoszących się do pochodzenia towarów 

 



UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE 

Artykuł 60 

Nabywanie pochodzenia 

 

• 1. Towar całkowicie uzyskany w danym kraju lub na danym 
terytorium jest uznawany za pochodzący z tego kraju lub 
terytorium. 

• 2. Towar, w produkcję którego zaangażowane są więcej niż 
jeden kraj lub więcej niż jedno terytorium, uznaje się za 
pochodzący z kraju lub terytorium, w którym towar ten został 
poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie 
uzasadnionemu przetworzeniu lub obróbce, w 
przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu, co 
spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło 
istotny etap wytwarzania. 

Dotychczasowe art. 23 i 24 zostały połączone w jeden art. 60 
bez zmian merytorycznych 



WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY 

UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE 

Określanie pochodzenia produktu 

 
    Tylko jeden kraj zaangażowany: produkty całkowicie 

uzyskane 

 

    Więcej niż jeden kraj zaangażowany: 

 
        - ostatnia istotna obróbka lub przetworzenie; 

        - ekonomicznie uzasadnione; 

        - przeprowadzone w przygotowanym do tego celu      
 przedsiębiorstwie; 

        - nowy produkt lub istotny etap wytwarzania. 



WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE 

 

Artykuł 25 

• Przetworzenie lub obróbka, co do których zostało 
ustalone lub stwierdzone fakty potwierdzają 
przypuszczenie, że ich jedynym celem było obejście 
przepisów stosowanych we Wspólnocie wobec 
towarów z określonych państw, nie mogą być w 
żadnym przypadku uznane za nadające, w rozumieniu 
art. 24, towarom otrzymanym w ten sposób 
pochodzenie kraju, w którym zostały one 
przetworzone. 

Idea zostaje zachowana, ale sam przepis został 
przeniesiony do RD 

 



UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE 

Artykuł 61 

Dowód pochodzenia 

 

• 1. Jeżeli w zgłoszeniu celnym wskazane zostaje pochodzenie zgodnie 
z przepisami prawa celnego, organy celne mogą zażądać od 
zgłaszającego udowodnienia pochodzenia towarów. 

• 2. Niezależnie od przedstawienia dowodu pochodzenia zgodnie z 
przepisami prawa celnego lub innym prawodawstwem unijnym 
regulującym określone dziedziny, w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości organy celne mogą zażądać dodatkowego  dowodu w celu 
upewnienia się, że wskazane pochodzenie jest zgodne z regułami 
określonymi w stosowanych przepisach unijnych. 

• 3. Jeżeli takie są wymogi wymiany handlowej, dokument 
potwierdzający pochodzenie może być wystawiony w Unii na 
podstawie reguł pochodzenia obowiązujących w kraju przeznaczenia 
lub na terytorium przeznaczenia lub zgodnie z inną metodą określającą 
kraj, w którym towary zostały całkowicie uzyskane lub zostały poddane 
ostatniemu istotnemu przetworzeniu. 



UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE 

Artykuły 62 i 63 
Przekazanie uprawnień 

Przyznanie uprawnień wykonawczych 

 

• Akt delegowany - określający reguły, na mocy których towary 
uznaje się za całkowicie uzyskane lub poddane ostatniemu, 
istotnemu przetworzeniu lub obróbce, zgodnie z art. 60 

 

• Akt wykonawczy – przepisy proceduralne dotyczące 
przedstawiania oraz weryfikacji dowodu pochodzenia, o 
którym mowa w art. 61 



UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

 

 

Artykuł 64 

• 1. Aby skorzystać ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 
2 lit. (d) lub (e), lub z preferencyjnych środków 
pozataryfowych, towary muszą spełniać reguły 
preferencyjnego pochodzenia określone w ust. 2-5 
niniejszego artykułu. 

• 2. W przypadku towarów korzystających ze środków 
preferencyjnych określonych w umowach zawartych przez 
Unię z niektórymi krajami lub terytoriami znajdującymi się 
poza obszarem celnym Unii lub z grupami takich krajów lub 
terytoriów reguły preferencyjnego pochodzenia ustanowione 
są w tych umowach. 



UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

 

Artykuł 64 

• 3. W przypadku towarów korzystających ze środków 
preferencyjnych przyjętych jednostronnie przez Unię w 
odniesieniu do niektórych krajów lub terytoriów znajdujących 
się poza obszarem celnym Unii lub do grup takich krajów lub 
terytoriów, innych niż określone w ust. 5, Komisja przyjmuje 
środki ustanawiające reguły preferencyjnego pochodzenia. 

• Reguły te opierają się albo na kryterium, że towary zostały 
całkowicie uzyskane, lub na kryterium, że towary powstały w 
rezultacie wystarczającego przetworzenia lub obróbki. 



UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

Artykuł 64 

 

• 4. Ceuta i Melilla 

• 5. OCT/KTZ 

• 6. Odstępstwa (derogacje) 



UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

Artykuły 65 i 66 
Przekazanie uprawnień 

Przyznanie uprawnień wykonawczych 

 

• Akt delegowany – reguły pochodzenia, o których 

mowa w art. 64 ust. 3 (GSP i ATM). 

• Akt wykonawczy – przepisy proceduralne 

ułatwiające ustalanie w Unii preferencyjnego 

pochodzenia towarów oraz odstępstwa 

 

 



UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

Artykuł 67 
Środki podejmowane przez Komisję 

• Komisja może przyjmować środki w celu 
ustalania pochodzenia określonych towarów 
zgodnie z regułami pochodzenia mającymi 
zastosowanie do tych towarów 

Artykuł 68 
Przyznanie uprawnień wykonawczych 

• Komisja przyjmuje środki, o których mowa w art. 
67 w drodze aktów wykonawczych 



UNIJNY KODEKS CELNY 

POCHODZENIE W USZLACHETNIANIU CZYNNYM 

WKC – art. 216 

 

• Warunki - umowy przewidują preferencje taryfowe w przywozie 

oraz zakaz zwrotu lub zwolnienia z cła dla materiałów 

niepochodzących, wystawienie dowodu pochodzenia powoduje 

powstanie długo celnego w przywozie wobec tych materiałów 

• Dług powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia towarów do 

wywozu 

• Kwota należności tak jakby były dopuszczane w tym dniu do 

obrotu (art. 121 WKC oraz wyjątek w art. 122) 



UNIJNY KODEKS CELNY 

POCHODZENIE W USZLACHETNIANIU CZYNNYM 

UKC – art. 78 

Przepisy szczególne dotyczące towarów niepochodzących 

 

• Podobne zasady stosowania zakazu zwrotu lub zwolnienia z cła 

jakkolwiek inne brzmienie przepisu 

• Obliczanie należności zgodnie z przepisami art. 85 i art. 86(3) 

 

Nastąpiło odwrócenie kolejności sposobów określania należności 

dotychczasowy wyjątek staje się zasadą 



UNIJNY KODEKS CELNY 

WERYFIKACJA POCHODZENIA i DŁUG CELNY 

Art. 220 ust.2 (b) WKC 

Art. 119 ust.3 UKC 

 

• Dług nie został zaksięgowany w wyniku błędu samych organów, 

a błąd ten nie mógł zostać w racjonalny sposób wykryty przez 

zgłaszającego działającego w dobrej wierze 

• Negatywna weryfikacja dowodu pochodzenia stanowi błąd, 

którego w racjonalny sposób nie można było wykryć 

• Zgłaszający może powołać się na dobra wiarę, jeżeli zachował 

należytą staranność 

• Wyjątek zawiadomienia dla importerów 

Przy spełnieniu tych przesłanek dług podlega umorzeniu lub 

zwrotowi, a nie odstąpieniu od retrospektywnego księgowania 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE 

• RW – art. 57 – 59 

• RD – art. 31 – 36 

ZAŁĄCZNIKI RW 

• 22-14 – świadectwo pochodzenia niektórych produktów 

 

ZAŁĄCZNIKI RD 

• 22-01 – uwagi wprowadzające oraz lista reguł niepreferencyjnych 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

• RW – art. 60 – 126 

• RD – art. 37 – 70 

ZAŁĄCZNIKI RW 

• 22-02 – świadectwo informacyjne INF4 

• 22-06 – wniosek o rejestrację w REX 

• 22-07 – oświadczenie o pochodzeniu 

• 22-08 – świadectwo Form A 

• 22-09 – deklaracja na fakturze (GSP) 

• 22-10 – świadectwo EUR.1 

• 22-13 – deklaracja na fakturze (FTA) 

• 22-15, 22-16, 22-17, 22-18 – deklaracje dostawcy 

• 22-19 – wymogi dla zastępczych świadectw Form A 

• 22-20 – wymogi dla zastępczych oświadczeń o pochodzeniu 

 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

ZAŁĄCZNIKI RD 

 

• 22-02 – dane wymagane do wniosku o INF4 

• 22-03 - uwagi wprowadzające oraz lista reguł GSP 

• 22-04 – materiały wyłączone z kumulacji regionalnej 

• 22-05 – obróbki wyłączone z kumulacji regionalnej 

• 22-11 – uwagi wprowadzające oraz lista reguł ATM 

• 22-13 – deklaracja na fakturze (ATM) 

 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE 

Rozporządzenie wykonawcze 

• świadectwa pochodzenia dla produktów objętych specjalnymi  

niepreferencyjnymi ustaleniami dotyczącymi przywozu (wzór w 

zał. 22-14), współpraca administracyjna, weryfikacja 

 

Rozporządzenie delegowane 

• towary całkowicie uzyskane 

• towary poddane wystarczającemu przetworzeniu lub obróbce 

• operacje nieuzasadnione ekonomicznie (art. 25 WKC) 

• operacje minimalne, akcesoria, elementy neutralne i 

opakowanie 

• lista reguł w załączniku 22-01 

• brak odpowiedników wielu przepisów RWKC 



UNIJNY KODEKS CELNY 
POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE 

PRAWO CELNE 

 

• Art. 10 – wystawianie świadectw pochodzenia 

• Nowa delegacja dla Ministra Finansów do wydania 

rozporządzenia określającego wzór świadectwa 

potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru, 

szczegółowe wymogi jakie powinno ono spełniać oraz zasady 

jego wystawiania przez organy celne 

• Rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów 

celnych 

• Rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w 

sprawach celnych 

 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

DEKLARACJA DOSTAWCY ORAZ ŚWIADECTWO INF4 

 

Rozporządzenie wykonawcze 

• obecne rozporządzenie Rady 1207/2001 włączone do 

przepisów RW i RD 

• obligatoryjność deklaracji dostawcy i ich rodzaje 

• ważność deklaracji dostawcy 

• sprawdzanie deklaracji dostawcy i wystawianie świadectw 

informacyjnych INF4 

Rozporządzenie delegowane 

• Sposób składania wniosków o INF4 – dopuszczalne wnioski 

inne niż elektroniczne 

 

 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

Rozporządzenie wykonawcze 

 

UPOWAŻNIONY EKSPORTER (art. 67 RW) 

• upoważnienia udzielane w ramach porozumień preferencyjnych 

ZAREJESTROWANY EKSPORTER (art. 68 RW) 

• rejestracja eksporterów unijnych poza systemem GSP 

Podstawy prawne do udzielania upoważnień i rejestracji 

eksporterów w przypadku braku odpowiednich przepisów w innych 

aktach prawnych 

 

Rozporządzenie delegowane 

• upoważnienie i zarejestrowanie – dopuszczalne wnioski inne 

niż elektroniczne 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

 
 

ZASTĘPCZE DOWODY POCHODZENIA (art. 69 RW) 

• sporządzanie zastępczych dowodów pochodzenia poza 

systemem GSP 

• sposoby zastępowania dowodów pochodzenia w różnych 

sytuacjach 

 

 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

GSP 

Rozporządzenie wykonawcze 

• Rozporządzenie Komisji nr 1063/2010 

• Dowody pochodzenia obecnie (Form A, deklaracja na fakturze, 

EUR.1, upoważniony eksporter) 

• Ustanowienie systemu REX z dniem 1.1.2017 

• Oświadczenie o pochodzeniu jako nowy typ dowodu 

pochodzenia 

• Procedury przy dopuszczaniu do obrotu w UE do dnia 

wdrożenia REX 

• Procedury przy dopuszczaniu do obrotu w UE od dnia 

wdrożenia REX 

• Weryfikacja oświadczeń oraz świadectw Form A 

 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

GSP 

 

Rozporządzenie delegowane 

 

• Podstawowe zasady ustalania pochodzenia 

• Kumulacja pochodzenia (dwustronna, z NO, CH i TR, 

regionalna i rozszerzona) i wyłączenia z kumulacji 

• Lista reguł – załącznik 22-03 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

POCHODZENIE PREFERENCYJNE 

ATM 

Rozporządzenie wykonawcze 

• Dokumentowanie pochodzenia (świadectwo EUR.1, deklaracja 

na fakturze) 

• Weryfikacja dowodów pochodzenia 

Rozporządzenie delegowane 

• Zasady ustalania pochodzenia 

• Lista reguł – załącznik 22-11 

 



ROZPORZADZENIA 

WYKONAWCZE I DELEGOWANE 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Rozporządzenie delegowane 

• Art. 250 - ponowna ocena pozwoleń obowiązujących już w dniu 

1.05.2016 r. 

Nie podlegają ponownej ocenie upoważnienia dla upoważnionych 

eksporterów oraz pozwolenia na rozróżnianie księgowe 

 

• Art. 251 - ważność pozwoleń obowiązujących już w dniu 

1.05.2016 r. 

 


