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UNIJNY KODEKS CELNY 

WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU 

(WIP/BOI) 

 

• Decyzje w sprawie wiążących informacji art. 33 do 37 UKC 

 

Artykuł 33 

Decyzje w sprawie wiążących informacji 

• WIP jest wydawana na wniosek, ale wniosku nie przyjmuje się 

jeżeli jest składany lub został uprzednio złożony w tym samym 

lub innym urzędzie celnym przez posiadacza (lub na rzecz 

posiadacza) decyzji WIP w odniesieniu do tych samych 

okoliczności decydujących o nabyciu pochodzenia oraz gdy nie 

jest on związany z planowanym wykorzystaniem decyzji WIP 

lub z planowanym korzystaniem z procedury celnej. 



UNIJNY KODEKS CELNY 

WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU 

(WIP/BOI) 

Artykuł 33 

• Decyzja WIP wiąże organy celne i posiadacza decyzji 

 

• Decyzje WIP są ważne przez okres 3 lat od dnia, w którym stały 

się skuteczne 

 

• Dla celów stosowania decyzji WIP w kontekście konkretnej 

procedury celnej, posiadacz decyzji musi być w stanie 

udowodnić, że dane towary oraz okoliczności decydujące o 

nabyciu pochodzenia odpowiadają pod każdym względem 

towarom i okolicznościom określonym w decyzji 



UNIJNY KODEKS CELNY 

WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU 

(WIP/BOI) 

Artykuł 34 

Zarządzanie decyzjami w sprawie wiążących informacji 

 

Decyzja WIP traci ważność przed upływem 3 lat jeżeli: 

• Unia przyjęła rozporządzenie lub zawarła umowę, które mają 

zastosowanie w Unii, a decyzja WIP przestaje być – ze skutkiem od 

daty rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia lub tej umowy – 

zgodna z przepisami w nich ustanowionymi 

• przestały być zgodne z porozumieniem WTO w sprawie reguł 

pochodzenia lub z notami wyjaśniającymi lub z opinią w sprawie 

pochodzenia przyjętą do celów interpretacji tego porozumienia, ze 

skutkiem od daty ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE 



UNIJNY KODEKS CELNY 

WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU 

(WIP/BOI) 

Artykuł 34 

 

• Utrata ważności decyzji WIP nie następuje z mocą wsteczną 

• Decyzję WIP unieważnia się, jeżeli opiera się na 

nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach 

dostarczonych przez wnioskodawcę 

• Decyzja WIP może być cofnięta (art.23 ust.3 i art.28 UKC). Nie 

cofa się jednak decyzji na wniosek jej posiadacza 

• Decyzji WIP nie zmienia się 



UNIJNY KODEKS CELNY 

WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU 

(WIP/BOI) 

Artykuł 34 

Decyzję WIP cofa się: 

 

• gdy przestaje być zgodna z wyrokiem Trybunału 

Sprawiedliwości UE, ze skutkiem od daty opublikowania 

sentencji tego wyroku w Dzienniku Urzędowym UE 

• w innych szczególnych przypadkach (do określenia przez KE 

poprzez akt delegowany – art. 36 lit. a) 



UNIJNY KODEKS CELNY 

WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU 

(WIP/BOI) 

Artykuł 34 

• Jeżeli decyzja WIP traci ważność lub jest cofana, może być ona 

nadal używana w odniesieniu do wiążących umów zawartych 

na podstawie danej decyzji, zanim te decyzje utraciły ważność 

lub zostały cofnięte 

 

• Przedłużone używanie nie ma zastosowania, gdy decyzja WIP 

jest wydana w odniesieniu do towarów, które mają zostać 

wywiezione 



UNIJNY KODEKS CELNY 

WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU 

(WIP/BOI) 

Artykuł 34 

• Okres przedłużonego używania nie przekracza 6 miesięcy od 

daty utraty ważności lub od daty cofnięcia decyzji WIP. 

• Możliwe jest wyłączenie stosowania okresu przedłużonego 

używania lub może być ustanowiony krótszy okres (na 

podstawie środków określonych w art. 67) 

• Przedłużone stosowanie może być przyznane na wniosek 

posiadacza, złożony w terminie 30 dni od daty utraty ważności 

lub cofnięcia 

• W celu jednolitego określania pochodzenia Komisja  może 

zawiesić wydawanie WIP w odniesieniu do określonych 

towarów oraz przyjąć decyzję zobowiązującą PCz do cofnięcia 

decyzji WIP 



UNIJNY KODEKS CELNY 

AKT WYKONAWCZY 

 

• Składanie wniosku w innym PCz niż PCz, w którym siedzibę ma 

wnioskodawca 

• Wniosek może dotyczyć jednego rodzaju towaru i jednego 

zbioru okoliczności istotnych dla określenia pochodzenia 

• Powiadomienie w wydaniu WIP (możliwość wydruku) 

• System teleinformatyczny – informowanie KE 

• Zawieszenie wydawania WIP gdy KE stwierdzi nieprawidłowe 

lub niejednolite decyzje – powiadomienie PCz o zawieszeniu 

• Konsultacje na szczeblu unijnym maksymalnie 120 dni – 

cofnięcie zawieszenia 

• Wzór decyzji WIP – załącznik  12-02 



UNIJNY KODEKS CELNY 

AKT DELEGOWANY 

 

• Organ do którego składa się wniosek (siedziba lub użycie) 

• Dane wymagane we wniosku – tabela wymogów dotyczących 

danych (kolumna 1b) oraz uwagi odnoszące się do tych 

wymogów – Załącznik A do RD Tytuł I i III 

• Przedłużenie terminu (120 dni + 30) na wydanie decyzji WIP – 

10 miesięcy + 5 miesięcy (w szczególnych okolicznościach) 

• Decyzje WIP nie podlegają ponownej ocenie 


