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Legenda: 

MS – państwo członkowskie (Member State) 

DG TAXUD – Dyrekcja Komisji Europejskiej 
(Directorate-General Taxation and Customs Union) 

IA – przepisy wykonawcze (rozporządzenie 

2015/2447) (Implementing Act) 

DA – rozporządzenie delegowane 

(rozporządzenie 2015/2446) (Delegated Act) 

UKC – unijny kodeks celny (rozporządzenie 

952/2013) 
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Wiążąca informacja taryfowa 



Wiążąca informacja taryfowa – dwa 

aspekty 
 

1. Aspekt - Proces wydawania decyzji WIT  

Do tego obszaru należy cała procedura wydawania 

decyzji WIT: 

 obsługa wniosku o WIT  

 obsługa decyzji WIT 
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Wiążąca informacja taryfowa – dwa 

aspekty 
2.  Aspekt - Użycie decyzji WIT w zgłoszeniu 

celnym 

Do tego obszaru należy kontrola 

(monitorowanie) użycia decyzji WIT, które zostały 

już wydane.  

Do kontroli użycia będą zastosowane systemy IT:  

 system obsługi zgłoszeń celnych państw 

członkowskich (AIS, AES w Polsce),  

 system nadzoru (Surveillance) (DG TAXUD)) 

 system EBTI-3 (DG TAXUD) 
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 Centralny system EBTI-3 zostanie dostosowany 

do standardowego procesu decyzji celnych 

określonych w rozporządzeniach do UKC 

(DA&IA) 

 Przedsiębiorcy będą mieli możliwość złożenia 

swoich wniosków o WIT i odbierać swoje 

decyzje WIT drogą elektroniczną za 

pośrednictwem ujednoliconego interfejsu 

przedsiębiorcy UE 

Założenia docelowe DG TAXUD 
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Nowości w UKC – instytucja WIT 

Obowiązek użycia decyzji WIT 

W świetle UKC – art. 33 ust. 2 lit. b) – przy 

zgłoszeniach podmiot, który posiada ważną 

decyzję WIT dla towarów, które mają być objęte 

zgłoszeniem celnym, będzie miał OBOWIĄZEK 

zastosowania w zgłoszeniu celnym klasyfikacji 

określonej w WIT i OBOWIĄZEK podania 

numeru decyzji WIT w polu 44 zgłoszenia.  

Dotyczy to zgłoszeń na terenie całej UE. 
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Nowości w UKC – instytucja WIT 

Monitorowanie użycia decyzji WIT 

System Surveillance będzie zaciągał numer decyzji 

WIT z pola 44, jako element danych 2/3 z matrycy 

danych (Załącznik B do DA; pole 44 – dodatkowe 

informacje, kod C626 + numer decyzji WIT) 

Surveillance będzie powiązany z systemem EBTI-3 

(centralną bazą danych decyzji WIT) 
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Nowości w UKC – instytucja WIT 

Monitorowanie użycia decyzji WIT z przedłużonym 

użyciem (period of grace) 

 Przekazywanie informacji o ilości towarów, których 

dotyczy decyzja o przyznaniu przedłużonego 

okresu ważności WIT (period of grace) 

 Określanie daty upływu okresu przedłużonego 

stosowania decyzji WIT w decyzji o przyznaniu 

przedłużonego okresu ważności WIT (period of 

grace) 
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Nowości w UKC – instytucja WIT 

Monitorowanie użycia decyzji WIT 

Formuła scentralizowanych systematycznych kontroli 

użycia decyzji WIT po zwolnieniu towarów  

 Brak możliwości kontroli użycia decyzji WIT na 

etapie weryfikacji zgłoszenia celnego 

 Kontrola użycia decyzji WIT będzie przeprowadzana 

po zwolnieniu towaru do procedury 

 Ta opcja nie spowolni procedur celnych 
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Nowości w UKC – instytucja WIT 

Monitorowanie użycia decyzji WIT 

Zakres kontroli postimportowych poszerzony  

o kontrolę użycia decyzji WIT  

Jeśli w kontroli postimportowej zostanie 

stwierdzone nieprawidłowe użycie decyzji WIT lub 

brak użycia WIT, organ celny wyda decyzję w 

sprawie klasyfikacji towaru, ewentualnie wysokości 

należności celnych (jeśli zajdą ku temu przesłanki) 
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Monitorowanie decyzji WIT o 

przedłużonej ważności (period of grace) 

Kontrola użycia WIT o przedłużonej ważności 

będzie odbywać się tak samo, jak w sytuacji 

standardowej, plus będą dodatkowe dwie 

informacje: 

• określona ilość towarów, dla których można 

użyć danej decyzji  

Ilość towarów będzie saldowana w EBTI-3.  

Po osiągnięciu dopuszczonej ilości towaru decyzja 

WIT utraci ważność.  
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Monitorowanie decyzji WIT o 

przedłużonej ważności (period of grace) 

 określony okres przedłużonej ważności.  

Organ, który wydał decyzję WIT, przekazuje 

informację o decyzji o przedłużeniu ważności tej 

decyzji WIT do systemu EBTI-3.  
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Okres przejściowy 

Ważność decyzji w sprawie wiążących informacji już 
obowiązujących 1 maja 2016 r. 

Podmiot, który posiada ważną decyzję WIT dla 
towarów objętych zgłoszeniem, będzie miał obowiązek 
podać numer tej decyzji WIT w polu 44 zgłoszenia 
celnego.  

Dotyczy to wszystkich dotychczas wydanych, 
obowiązujących decyzji WIT oraz nowych decyzji WIT.  

Numer WIT będzie miał starą/dotychczasową strukturę 
do marca 2017.  

Docelowo struktura numeru decyzji WIT ma być 
zgodna z załącznikiem A do IA (D.E. 1/6). 
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Okres przejściowy 

Ważność decyzji w sprawie wiążących informacji 

już obowiązujących 1 maja 2016 r. 

 

Artykuł 252 DA (Przepisy końcowe)  

Decyzje w sprawie wiążących informacji już 

obowiązujące 1 maja 2016 r. pozostają ważne przez 

okres określony w tych decyzjach.  

Decyzje takie od 1 maja 2016 r. są wiążące 

zarówno dla organów celnych, jak i dla posiadacza 

decyzji. 
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Okres przejściowy 

Kontrola użycia decyzji WIT 

Organy celne prowadzą monitorowanie użycia 

decyzji WIT podczas kontroli celnych lub kontroli po 

zwolnieniu towarów. 
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Okres przejściowy 
Kontrola użycia decyzji WIT 

Artykuł 21 ust. 7 IA 

Do czasu wdrożenia pierwszej fazy aktualizacji systemu [EBTI-3], o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz systemu 

[Surveillance], o którym mowa w art. 56 niniejszego 

rozporządzenia, organy celne prowadzą monitorowanie użycia 

decyzji WIT podczas przeprowadzania kontroli celnych lub kontroli 

po zwolnieniu towarów zgodnie z art. 46 i 48 kodeksu. Na zasadzie 

odstępstwa od ust. 3 niniejszego artykułu [Komisja regularnie 

przekazuje państwom członkowskim wyniki monitorowania, o którym 

mowa w ust. 2 lit. a), aby zapewnić organom celnym wsparcie przy 

monitorowaniu przestrzegania obowiązków wynikających z WIT.], do 

czasu wdrożenia Komisja nie ma obowiązku informować państw 

członkowskich o wynikach monitorowania, o którym mowa w ust. 

2 lit. a) niniejszego artykułu. 
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Okres przejściowy 
Monitorowania użycia decyzji WIT z przedłużonym 

użyciem 

To, w jaki sposób będzie przeprowadzane w praktyce to 

monitorowanie, ma określać organ celny, który przyznaje 

okres przedłużonego użycia – w Polsce Dyrektor Izby Celnej 

w Warszawie. 
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Dziękuję za uwagę 
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