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WARTOŚĆ CELNA 
 

 
 

Opis Przepisy  

WKC i RWKC 

Przepisy  

UKC, RW i 

RD) 

Zmiana Uwagi 

 

Podstawy prawne 

 

Podstawy 

prawne 

WKC - art. 28-36, 

RWKC - art. 141-

181a, załączniki 23-

26 i 28-29, 

 

UKC – art. 36 lit. 

b), art. 53 ust. 1 lit. 

a), art. 54, art. 69-

76; 

RW - art. 1 ust. 2) 

pkt 4, 8, 14, art. 

127-146, załączniki 

23-01, 23-02; 

RD - art. 1 pkt 20; 

art. 71, załączniki 

A, B. 

Zmiana podstaw prawnych Z dniem 1 maja 2016 r. w miejsce 

dotychczasowych przepisów wspólnotowego 

kodeksu celnego i rozporządzenia 

wykonawczego zaczynają obowiązywać 

regulacje unijnego kodeksu celnego wraz z 

rozporządzeniami wykonawczym i 

delegowanym. 

 

Zakres stosowania 

 

Zakres 

stosowania 

WKC - art. 28 UKC - art. 69 Bez zmian  
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Metoda wartości transakcyjnej 

 

Definicja 

wartości celnej  

WKC - art. 29 ust. 1 UKC - art. 70 ust. 1  Bez zmian  

Warunki 

zaakceptowania 

wartości 

transakcyjnej  

WKC - art. 29 ust. 1 

lit. a) - d) 

RWKC - Załącznik 

23  

UKC - art. 70 ust. 3 Bez zmian  

Ustalanie 

wartości 

warunków i 

świadczeń  

WKC - art. 29 ust. 1 

lit. b)  

RWKC - art. 148 i  

załącznik 23  

UKC - art. 70 ust. 3 

lit. b)   

RW - art. 133  

Bez zmian  

 

 

 

Transakcje 

pomiędzy 

powiązanymi 

osobami. 

WKC - art. 29 ust. 1 

lit. d) i ust. 2  

RWKC - art. 143 

(definicja osób 

powiązanych) i 

załącznik 23  

UKC - art. 70 ust. 3 

lit. d),  

RW - art. 127 

(definicja osób 

powiązanych) i   

134 

Zmiana treści warunku, o którym 

mowa w art. 143 ust. 1 lit. d) 

RWKC. Przepis art. 127 ust. 1 lit. d) 

RW uznaje, że osoby są powiązane 

w sytuacji, gdy osoba trzecia 

bezpośrednio lub pośrednio 

dysponuje prawami głosu lub 

udziałem w kapitale zakładowym 

wynoszącym co najmniej 5 % 

wszystkich praw głosu lub co 

najmniej 5 % kapitału zakładowego 

obu osób, 

 

 

Dotychczasowe brzmienie wynikało z nie 

dość precyzyjnego tłumaczenia na język 

polski tej konkretnej sytuacji, w które 

osoby uznawane są za powiązane, w 

związku z czym treść przepisu wymagała 

korekty. 
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Sprzedaż brana 

pod uwagę 

podczas 

ustalania 

wartości celnej 

(transakcje 

łańcuchowe) 

 

RWKC - art. 147 RW - art. 128  Odejście od możliwości 

deklarowania wartości celnej na 

podstawie sprzedaży mającej miejsce 

przed ostatnią sprzedażą na 

podstawie której towary zostały 

wprowadzone na obszar celny UE.  

 

 

 

 

Na podstawie przepisów art. 347 RW w 

okresie przejściowym (do 31 grudnia 2017 

r.) wartość celna będzie mogła być 

deklarowana  na podstawie jednej z 

wcześniejszych sprzedaży przed ostatnią 

sprzedażą na podstawie której towary 

zostały wprowadzone na obszar celny UE, 

pod warunkiem, że umowa sprzedaży na 

podstawie której nastąpił zakup towarów 

dla których ustalana jest wartość celna, 

został zawarta przed wejściem w życie 

przepisów RW, tj. przed 18 stycznia 2016 

r.  

Definicja ceny 

faktycznie 

zapłaconej lub 

należnej  

WKC - art. 29 ust. 3 

lit. a)  

RWKC - załącznik 23    

UKC - art. 70 ust. 2 

RW - art. 129  

Bez zmian  

Rabaty  WKC - art. 29 ust. 1 i 

3 lit. a)  

UKC - art. 70 ust. 1 

i 2 

RW - art. 130 

Pojawił  się odrębny przepis (art. 130 

RW) poświęcony traktowaniu 

rabatów w związku z ustalaniem 

wartości celnej (obecnie jedyną 

podstawą prawną zaakceptowania 

rabatów jest przepis definiujący 

pojęcie ceny faktycznie zapłaconej 

lub należnej).  

Przepisy dotyczące traktowania rabatów 

odzwierciedlają wnioski płynące z 

Komentarza 8 – Traktowanie rabatów w 

ramach art. 29 WKC (zob. Kompendium 

tekstów dotyczących ustalania wartości 

celnej opracowanych przez KKC – Sekcję 

Ustalania Wartości Celnej).  

Dostawa 

częściowa  

RWKC - art. 145 ust. 

1 

 

RW - art. 131  Bez zmian  
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Korekty cen 

towarów 

wadliwych  

RWKC - art. 145 ust. 

2 i 3  

RW - art. 132  Bez zmian  

Elementy 

dodawane do 

ceny faktycznie 

zapłaconej lub 

należnej w 

ramach metody 

wartości 

transakcyjnej 

(wskazanie 

elementów). 

WKC - art. 32 UKC - art. 71  

 

Bez zmian  

Towary i usługi 

wykorzystane 

do produkcji 

przywożonych 

towarów 

WKC - art. 32 ust. 1 

lit. b)  

RWKC - art. 155, 

załącznik 23  

UKC - art. 71 ust. 1 

lit. b) 

RW - art. 135  

Dodając do ceny faktycznie 

zapłaconej lub należnej wartość 

towarów i usług, o których mowa w 

art. 71 ust. 1 lit. b UKC (środki 

pomocowe) należy uwzględnić 

koszty zakończonych 

niepowodzeniem prac rozwojowych, 

o ile poniesiono je na projekty lub 

zamówienia dotyczące 

przywożonych towarów 

 

 

 

 

 

 

Honoraria, 

tantiemy 

autorskie i 

opłaty 

licencyjne  

WKC - art. 32 ust. 1 

lit. c)  

RWKC - art. 157 – 

162,  załącznik 23  

UKC - art. 71 ust. 1 

lit. c)  

RW - art. 136  

Zrezygnowano z odrębnych 

przepisów poświęconych wyłącznie 

traktowaniu opłat licencyjnych z 

tytułu przyznanego prawa do 

korzystania ze znaku towarowego. 

Brzmienie przepisów jest nieco zmienione 

w stosunku do obecnie   obowiązujących 

przepisów unijnych w tym zakresie.  
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 Na gruncie nowych przepisów znak 

towarowy będzie traktowany tak 

samo jak każdy inny przedmiot 

własności intelektualnej 

Miejsce 

wprowadzenia 

towarów na 

obszar celny 

UE  

WKC - art. 32 ust. 1 

lit. e)  

RWKC - art. 163 

UKC - art. 71 ust. 1 

lit. e)  

RW - art. 137  

Bez zmian  

 

 

 

Koszty 

transportu  

WKC - art. 32 ust. 1 

lit. e)  

RWKC - art. 164, 

166, załącznik 25 

(koszty transportu 

lotniczego)  

UKC - art. 71 ust. 1 

lit. e)  

RW - art. 138,  

załącznik 23-01 

(koszty transportu 

lotniczego)  

Bez zmian  

 

 

 

Opłaty 

pobierane od 

przesyłek 

pocztowych  

 

 

 

RWKC - art. 165 RW - art. 139  Towary przewożone za 

pośrednictwem ekspresowych usług 

pocztowych, znanych jako EMS - 

Datapost, będą traktowane tak jak 

inne towary przesyłane pocztą i 

opłaty pocztowe, którym podlegają  

do miejsca przeznaczenia będą 

włączane do wartości celnej tych 

towarów.  

Odejście od szczególnego traktowania  

towarów przewożonych za pośrednictwem 

ekspresowych usług pocztowych 

upraszcza zasady włączania opłat 

pocztowych do wartości celnej towarów i 

eliminuje nierównomierne traktowanie 

podmiotów w tym kontekście. 

Definicje  

 

 

RWKC - art. 142, 

143, załącznik 24  

RW - art. 1 ust. 2 

pkt 4, 8 i 14, art. 

127 

RD - art.  1 pkt 20 

Bez zmian  
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Elementy 

niewliczane do 

wartości celnej 

w ramach 

metody 

wartości 

transakcyjnej 

(wskazanie 

elementów).  

WKC - art. 33  UKC - art. 72 Bez zmian  

Uproszczenie 

(uproszczony 

sposób 

obliczania 

elementów 

formułujących 

wartość celną, 

których nie 

można określić 

w dniu 

przyjęcia 

zgłoszenia 

celnego).  

RWKC - art. 156 a 

 

 

UKC - art. 73, 75  

RD - art. 71  

 

Rozszerzenie zakresu 

przedmiotowego takiego pozwolenia 

w stosunku do obecnie 

obowiązujących przepisów; poza 

elementami włączanymi do wartości 

celnej i niewliczanymi do tej 

wartości, również elementy 

formułujące samą cenę faktycznie 

zapłaconą lub należną będą mogły 

być obliczane według szczególnych 

kryteriów.  

Warunki wydania pozwolenia 

zostały nieco zmienione w stosunku 

do warunków określonych w obecnie 

obowiązujących przepisach unijnych 

(niektóre z tych warunków są takie 

jak dla podmiotów ubiegających się 

o przyznanie statusu AEO).  

Do pozwoleń na uproszczony sposób 

obliczania niektórych elementów 

formułujących wartość celną, wydanych 

na podstawie przepisów art. 156 a RWKC, 

będą miały zastosowanie przepisy 

końcowe dotyczące procedury ponownej 

oceny pozwoleń już obowiązujących w 

dniu 1 maja 2016 r. (art. 345 RW i art. 250 

RD) oraz przepisy końcowe dotyczące 

ważności pozwoleń obowiązujących już w 

dniu 1 maja 2016 r. (art. 251 RD).  
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Przeliczanie 

waluty  

WKC - art. 35 

RWKC - art. 168 -

172  

UKC - art. 53 ust. 1 

lit. a)  

RW - art. 146  

 

 

 

Kurs wymiany waluty z 

przedostatniej środy poprzedniego 

miesiąca będzie stosowany przez 

cały następny miesiąc kalendarzowy 

niezależnie od jego wahnięć 

(odejście od wymogu 

cotygodniowego analizowania  

zmian tych kursów). 

 

Odrzucenie 

zadeklarowanej 

wartości 

transakcyjnej.  

RWKC - art. 181a RW - art. 140  Bez zmian  

 

 

Wiążąca 

informacja o 

wartości celnej 

Brak UKC - art. 36 lit. b) Decyzje w sprawie wiążących 

informacji w odniesieniu do innych 

elementów (niż klasyfikacja 

taryfowa i pochodzenie towarów) 

będzie możliwe po ewentualnym 

wprowadzeniu odpowiednich 

zapisów w rozporządzeniu 

delegowanym i wykonawczym. 

 

 

Zastępcze metody wyceny 

 

Zastępcze 

metody 

ustalania 

wartości celnej  

(wsk. metod)  

WKC - art. 30 i 31 

 

UKC - art. 74  Bez zmian  
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Metoda 

wartości 

transakcyjnej 

towarów 

identycznych 

WKC - art. 30 ust. 2 

lit. a)  

RWKC - art. 150, 

załącznik 23 

UKC - art. 74 ust. 2 

lit. a) 

RW - art. 141  

Bez zmian  

Metoda 

wartości 

transakcyjnej 

towarów 

podobnych  

WKC - art. 30 ust. 2 

lit. b) 

RWKC - art. 151, 

załącznik 23  

UKC - art. 74 ust. 2 

lit. b) 

RW - art. 141  

Bez zmian  

Metoda 

dedukcyjna 

(metoda ceny 

jednostkowej)  

WKC - art. 30 ust. 2 

lit. c) 

RWKC - art. 152, 

załącznik 23  

UKC - art. 74 ust. 2 

lit. c) 

RW - art. 142  

Bez zmian  

Metoda 

dedukcyjna 

(metoda ceny 

jednostkowej) 

Uproszczony 

sposób 

ustalania 

wartości celnej 

towarów łatwo 

psujących się 

sprowadzanych 

do konsygnacji. 

 

   

WKC - art. 30 ust. 2 

lit. c), art. 36 ust. 2 

RWKC - art. 152 ust. 

1 lit. a)a,  załącznik 

26 (wykaz towarów 

łatwo psujących się)  

 

WKC - art. 74 ust. 

2 lit. c)  

RW - art. 142 ust. 

6, załącznik 23-02 

(wykaz towarów 

oraz zasady 

określania cen 

jednostkowych).  

Bez zmian  
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Metoda 

wartości 

kalkulowanej.  

WKC - art. 30 ust. 2 

lit. d)  

RWKC - art. 153 

UKC - art. 74 ust. 2 

lit. d)  

RW - art. 143  

Bez zmian  

Metoda tzw. 

ostatniej szansy  

WKC - art. 31 UKC - art. 74 ust. 3 

RW - art. 144  

Bez zmian  

 

Załączniki do rozporządzenia wykonawczego (RW) 

 

 

Załącznik A 

Formaty i kody wspólnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosków i decyzji (wniosek i pozwolenie na uproszczenie 

ustalania kwot stanowiących część wartości celnej).  

 

Załącznik B 

Formaty i kody wspólnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do deklaracji, zgłoszeń, powiadomień, i potwierdzeń unijnego statusu 

celnego towarów.   

 

Załącznik 23-01  

Koszty transportu lotniczego wliczane do wartości celnej. 

 

Załącznik 23-02  

Wykaz towarów określonych w art. 142 ust. 6 (wykaz towarów oraz zasady określania cen jednostkowych). 

 

 

Załączniki do rozporządzenia delegowanego (RD) 
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Załącznik A 

Wspólne wymogi dotyczące danych dla wniosków i decyzji (Tytuł V – Wniosek i pozwolenie na korzystanie z uproszczenia dotyczącego 

ustalania kwot stanowiących część wartości celnej towarów).  

 

Załącznik B 

Wspólne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do zgłoszeń, powiadomień i potwierdzeń unijnego statusu celnego towarów. 

 

Dopuszczono możliwość zwolnienia  z obowiązku przedkładania danych, które obecnie są umieszczane w D.W.1  (zakres tych zwolnień w 

dużym stopniu odpowiada zakresowi zwolnień określonych w obecnie obowiązujących przepisach art. 178 ust. 3 i art. 179 ust. 1 i ust. 3 RWKC).  

 
 

 WKC - Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. WE 

L 302 z 19.10.1992 z poźn zm.), 

 

 RWKC – Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. WE L 253 z 11.10.1993 z poźn. zm.), 

 

 UKC – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny 

kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz.U. UE L 269 z 10.10.2013 r.), 

 

 RW – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady 

wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny 

kodeks celny, 

 

 RD - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego 

kodeksu celnego. 


