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1. Uwarunkowania zmian wynikające z WTO. 

2. Podstawy prawne. 

3. Zmiany w zakresie metody wartości transakcyjnej, w 

      szczególności: 

• Osoby powiązane, 

• Transakcje łańcuchowe, 

• Rabaty, 

• Uproszczone ustalanie wartości celnej, 

• Kursy walut. 

 

 

 

Program 
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 Porozumienie ustanawiające Światową Organizację 

Handlu (WTO) sporządzone w Marakeszu dnia 15 
kwietnia 1994 r. (Dz.U. Nr 98 z 1995 r., poz. 483), 

 

 Porozumienie w sprawie stosowania Artykuł VII Układu 
Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (tzw. 
Kodeks Wartości Celnej) - załącznik Nr 1 do Dz.U. Nr 98 
z 1995 r., poz. 483), 

 

Przepisy Światowej  

Organizacji Handlu WTO 
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 Zakaz stosowania fikcyjnych wartości 

 Wartość celna = wartość transakcyjna 

 Zastępcze metody wyceny: 

    - wartości transakcyjnej towarów identycznych 

    - wartości transakcyjnej towarów podobnych 

    - ceny jednostkowej (dedukcyjna) 

    - metoda wartości kalkulowanej 

    - metoda ostatniej szansy 

 Kolejność stosowania zastępczych metod 

Kodeks Wartości Celnej 



Podstawy prawne   

Przepisy UE: 

• Unijny kodeks celny – art. 36 lit. b), art. 53 ust. 1 lit. a); art. 69 – 

76; 

• Rozporządzenie wykonawcze KE – art. 1 ust. 2) pkt 4, 8, 14, art. 

127- 146, załączniki A, B, 23-01, 23-02; 

• Rozporządzenie delegowane KE – art. 1 pkt 20; art. 71, załączniki 

A, B; 

• Wytyczne (tzw. prawo miękkie); 

 

Przepisy krajowe: 

• Ustawa – Prawo celne, 

• Rozporządzenie MF w sprawie kursu wymiany stosowanego w 

celu ustalania wartości celnej,  

• Rozporządzenie MF w sprawie szczegółowych wymogów, jakie 

powinno spełniać zgłoszenie celne 
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Rozporządzenie wykonawcze 

(osoby powiązane) 

Artykuł 127 (1) lit. d) 
 

„(…) dwie osoby są uznawane za powiązane, 

jeżeli spełniony jest jeden z następujących 

warunków:  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 

(…)”  
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 Rozporządzenie wykonawcze  

(transakcje łańcuchowe)   

Artykuł 128 
 

 Odejście od możliwości deklarowania wartości celnej 

sprowadzanych towarów na podstawie wcześniejszej sprzedaży 

(obecnie obowiązujące przepisy art. 147 ust. 1 zdanie trzecie 

RWKC)  

 Wprowadzono przepis przejściowy (art. 347) pozwalający na 

deklarowanie wartości celnej na podstawie sprzedaży mającej 

miejsce przed ostatnią sprzedażą na podstawie której towary 

zostały wprowadzone na obszar celny UE, ale pod warunkiem, że 

kontrakt sprzedaży na podstawie którego odbywa się przywóz 

towarów, dla których ustalana jest wartość celna, został zawarty 

przed wejściem w życie przepisów wykonawczych. 

 Ww. przepis przejściowy będzie obowiązywał do 31 grudnia 

2017 r.   
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Artykuł 130 

 

 Przepisy artykułu 130 przepisów wykonawczych 

odzwierciedlają wnioski płynące z Komentarza 8 

Sekcji Wartości Celnej, który poświęcony jest 

traktowaniu rabatów w związku z ustalaniem wartości 

celnej (patrz Kompendium tekstów KKC – Sekcji 

Wartości Celnej).  

 

 

 Rozporządzenie wykonawcze  

(rabaty)   
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Artykuł 130 

 

 Akceptowanie rabatów, gdy w chwili zgłoszenia 

umowa przewiduje ich stosowanie i określa ich 

wysokość, 

 Akceptowanie rabatów za wcześniejszą płatność 

(nawet w sytuacji, gdy w chwili zgłoszenia towaru cena 

nie została zapłacona), 

 Brak akceptacji rabatów wynikających ze zmian w 

umowie dokonanych po przyjęciu zgłoszenia 

 

 

 Rozporządzenie wykonawcze  

(rabaty)   
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Artykuł 135 ust. 4 

 

 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. 

 

 

 Rozporządzenie wykonawcze  
 

(zakończone niepowodzeniem prace rozwojowe)   
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Artykuł 136 

 

 Rezygnacja z odrębnego przepisu odnoszącego się 

do opłat licencyjnych płaconych z tytułu przyznanego 

prawa do korzystania ze znaku towarowego, 

 Na gruncie nowych przepisów znak towarowy będzie 

traktowany tak samo jak każdy inny przedmiot 

własności intelektualnej.  

 

 

 Rozporządzenie wykonawcze  

(opłaty licencyjne)   
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Artykuł 139 

 Rezygnacja z odrębnego przepisu odnoszącego się 

do towarów przewożonych za pośrednictwem 

ekspresowych usług pocztowych, 

 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. 

 

 

 

 

 Rozporządzenie wykonawcze  

(przesyłki pocztowe)   
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Unijny Kodeks Celny 

(uproszczone ustalanie wartości celnej) 

 

 Artykuł 73 UKC (uproszczenie dotyczące ustalania kwot 

stanowiących część wartości celnej towarów, których nie 

można obliczyć w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego)  

 

 Inspiracja – art. 156 a RWKC, ale  

 

 Poza kosztami dodawanymi do ceny faktycznie zapłaconej 

lub należnej i kosztami niewłączanymi do wartości celnej, 

według szczególnych kryteriów będą mogły być określane 

również elementy ceny faktycznie zapłaconej lub należnej.  
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 Artykuł 71 przepisów delegowanych do UKC – 

kryteria przedmiotowe i kryteria podmiotowe 

wydania pozwolenia na korzystanie z tego 

uproszczenia). 

 

 Kryteria przedmiotowe: 

 zgłoszenie uproszczone zbyt kosztowne;  

 określona wartość celna nie odbiega znacząco od 

wartości celnej ustalonej w przypadku braku 

pozwolenia.  

 

 

  

 

Rozporządzenie delegowane 

(uproszczone ustalanie wartości celnej) 
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 Kryteria podmiotowe (niektóre wymagania 

określone dla podmiotów ubiegających się o 

status AEO): 

 brak poważnego naruszenia lub powtarzających się 

naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów 

podatkowych (…)(art. 39 ust. 1 lit. b) UKC); 

 utrzymywanie systemu księgowego zgodnie z ogólnie 

przyjętymi zasadami rachunkowości (…) (art. 26 ust. 1 

lit. a) przepisów wykonawczych); 

 posiadanie struktury administracyjnej odpowiedniej do 

charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności (…) 

(art. 26 ust. 1 lit. f) przepisów wykonawczych). 

 

  

 

Rozporządzenie delegowane 

(uproszczone ustalanie wartości celnej) 
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 Przepisy proceduralne mające zastosowanie do 

rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia na 

stosowanie uproszczenia dotyczącego ustalania 

kwot stanowiących część wartości celnej towarów: 

 

 unijne przepisy horyzontalne (kodeksowe, 

wykonawcze i delegowane); 

 przepisy działu IV ordynacji podatkowej (w kwestiach 

nieuregulowanych na poziomie unijnych przepisów 

celnych); 

 przepisy regulujące postępowanie audytowe (ustawa o 

Służbie Celnej).  

  

 

Unijny Kodeks Celny 

(uproszczone ustalanie wartości celnej) 

16 



  

Pozwolenia które obowiązują w dniu 1 maja 2016 r., 

mające ograniczony okres ważności pozostają ważne do 

końca okresu lub do 1 maja 2019 r., w zależności od 

tego, co nastąpi wcześniej (art. 251 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia delegowanego). 

Unijny Kodeks Celny 

(uproszczone ustalanie wartości celnej) 
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Artykuł 146 

 

Kurs wymiany stosowany dla celów 

związanych z ustalaniem wartości celnej 

będzie obowiązywał przez miesiąc bez 

względu na wahnięcia tego kursu na rynku 

walut.  
 

 

 Rozporządzenie wykonawcze  

(kursy walut)   
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Artykuł 6 
Po 1 maja 2016 r.:  

• zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu ma zawierać dane 

dotyczące wartości celnej, 

• nie jest wymagane dołączanie do zgłoszenia celnego deklaracji 

wartości celnej na formularzu DW1 w przypadku, gdy zgłoszenie 

celne dokonywane z wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego, 

• w przypadku, gdy zgłoszenie celne nie jest dokonywane z 

wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dane dotyczące 

wartości celnej deklarowane są na formularzu DW1 (zał. nr 8)  

• brak zmian jeśli chodzi o dane dotyczące wartości celnej i 

przypadki, w których organy celne mogą odstąpić od wymogu 

przedstawienia danych dotyczących wartości celnej. 

 

 

 

 
 

 

 Przepisy przejściowe (TDA)  

(deklaracja wartości celnej)   
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Unijny Kodeks Celny 

 (wiążąca informacja o wartości celnej) 

 

 Artykuł 35 UKC Decyzje w sprawie wiążących 

informacji w odniesieniu do innych elementów [niż 

klasyfikacja taryfowa i pochodzenie towarów].  

 

 Porozumienie WTO dotyczące ułatwień w handlu (Artykuł 3 – 

wiążące informacje w zakresie wartości celnej) 

 

 Stosowanie przepisów art. 35 UKC będzie możliwe po 

ewentualnym wprowadzeniu odpowiednich zapisów w 

rozporządzeniu delegowanym i wykonawczym (zgodnie z 

przepisami art. 36 i 37 UKC).   
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Wytyczne KE  

dotyczące wartości celnej   

Będą uzupełnieniem przepisów unijnego kodeksu 

celnego, rozporządzenia wykonawczego i 

rozporządzenia delegowanego 

 

Zastąpią Kompendium tekstów dotyczących 

ustalania wartości celnej opracowanych przez 

Komitet Kodeksu Celnego Sekcję Ustalania 

Wartości Celnej, 

 

Publikacja w Dz. Urz. UE seria C, 
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