Wykaz zmian do „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych”
w wersji 1.13 z dnia 27 grudnia 2010 r.
Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów przedstawia poniŜej wykaz zmian do
Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r.
Departament PC informuje, Ŝe Instrukcja w zmienionej wersji powinna być wykorzystywana
przy wypełnianiu zgłoszeń celnych począwszy od dnia udostępnienia jej na stronie MF, tj.
od dnia 9 listopada 2012 r., przy uwzględnieniu następujących zastrzeŜeń:
-

zmiany, o których mowa w pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 40 i 41 - wynikają wprost z „Informacji
uzupełniających dla uŜytkowników Instrukcji”, zamieszczanych na stronach
internetowych MF w okresie pomiędzy 4 stycznia 2011 r. a datą sporządzenia
niniejszego wykazu,

-

zmiany, o których mowa w pkt 27, 28, 29 oraz 37 w zakresie kodu 55
uszczegóławiającego kod 0PL07 – obowiązują z dniem 19 listopada 2012 r.,

-

zmiany wprowadzone rozporządzeniem Komisji (UE) nr 756/2012, o których
mowa w pkt 42, 43 i 44 – obowiązują z dniem 1 stycznia 2013 r.

WYKAZ ZMIAN
1. Stosownie do „Informacji uzupełniającej dla uŜytkowników Instrukcji” z dnia 26 marca
2012 r., w Części II Sekcja „A. Formalności dotyczące wywozu/wysyłki, powrotnego
wywozu, składowania w składzie celnym/produkcji pod dozorem celnym lub kontrolą
celną towarów objętych refundacją wywozową, uszlachetniania biernego, tranzytu
wspólnotowego lub potwierdzania wspólnotowego statusu towarów”, wprowadza się
następujące zmiany:
a) opis Pola 2 (str. 15-16) otrzymuje następujące brzmienie:
„POLE 2 - Nadawca / Eksporter
Dla celów niniejszej Instrukcji obowiązuje definicja „eksportera” zawarta we wspólnotowych
przepisach celnych.
„Nadawcą” jest osoba, która działa jako eksporter w przypadkach wymienionych w art. 206
akapit 3 Rozporządzenia Wykonawczego, tzn. nadawcą jest eksporter w ramach wymiany
handlowej między częściami obszaru Wspólnoty, w których stosuje się przepisy Dyrektywy
Rady 2006/112/WE a częściami tego obszaru, w których przepisy te nie są stosowane, lub w
handlu między częściami obszaru Wspólnoty, w których przepisy te nie są stosowane.
Przykład:
Eksporterem jest osoba w wymianie handlowej między Polską a Brazylią.
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Nadawcą jest osoba w wymianie handlowej między Polską a Gibraltarem, lub Martyniką a
Gibraltarem.
Uwaga ! Co do zasady zgłoszenia wywozowe składane są w postaci elektronicznego
komunikatu do systemu ECS i tylko w wyjątkowych sytuacjach (m.in. w ramach procedury
awaryjnej w systemie ECS) dopuszczalne jest złoŜenie zgłoszenia w formie pisemnej
(papierowej) z wykorzystaniem formularza dokumentu Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo
(ESS).
1) Komunikat IE 515 przekazywany do systemu ECS
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji
XML, opublikowanej pod adresem:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/ecs/aes/specyfikacje//asset_publisher/d3oA/content/specyfikacja-funkcjonalna-ecs-dla-przedsiebiorcow-wersja-205?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fsystemyinformatyczne%2Fecs%2Faes%2Fspecyfikacje%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d3oA%26p
_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcol
umn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_d3oA_
pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), na rzecz której dokonano
zgłoszenia celnego;
nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy go
dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie naleŜy
podawać,
-

numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN,

-

numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN).

W Polsce obowiązkiem EORI objęci są jedynie przedsiębiorcy. Podmioty nie będące
przedsiębiorcami nie będą mogły uzyskać w kraju numeru EORI.
Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, w atrybucie EORI podają wpis NATURAL
PERSON, a w atrybucie TIN identyfikowane są w zgłoszeniu celnym poprzez obligatoryjnie
podawany:
–

PLNIP, albo

–

numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

–

inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego
obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku
osoby zagranicznej, w tym takŜe osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i
PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb
VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo (ESS)
W tym polu podać naleŜy:
-

pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), na rzecz której
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dokonano zgłoszenia celnego, oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON (14
znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy go dopełnić zerami),
-

w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

Podmioty nieobjęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI w prawym górnym rogu pola
podają:
PLNIP, albo
-

numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

-

inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego
obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku
osoby zagranicznej, w tym takŜe osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i
PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb
VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

W przypadku przesyłek zbiorczych, gdy zgłoszenie dokonywane jest w formie pisemnej bez
zastosowania metod informatycznych, naleŜy wpisać „RóŜni - 00200” i załączyć listę
eksporterów/nadawców do zgłoszenia.”.
b) opis Pola 8 (str. 18) otrzymuje następujące brzmienie:
„POLE 8 – Odbiorca
1) Komunikat IE 515 przekazywany do systemu ECS
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji
XML:
-

pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), która powinna
odebrać towary;

-

nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy go
dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie naleŜy
podawać,

-

numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN,

-

numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN). W
przypadku odbiorcy atrybut EORI jest opcjonalny, niemniej jeŜeli odbiorcy został
nadany numer EORI i zgłaszający dysponuje tym numerem to powinien go
zadeklarować w tym atrybucie.

W przypadku podania numeru EORI, zgłaszający pozostawia niewypełniony atrybut TIN.
Jeśli natomiast atrybut EORI pozostał niewypełniony (ew. jeśli został w nim podany wpis
NATURAL PERSON specyficzny dla podmiotów nieobjętych obowiązkiem EORI)
naleŜy w atrybucie TIN podać nr PLNIP lub w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. W
odniesieniu do osoby zagranicznej (podmioty unijne i z krajów trzecich) nieposiadającej
polskiego numeru NIP lub numeru PESEL podaje się w tym miejscu jej krajowy numer
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identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju (np. RU5221862551), albo
inny numer identyfikacyjny tej osoby. Podanie tego numeru jest obligatoryjne, o ile jest
on znany zgłaszającemu w momencie sporządzania zgłoszenia.

2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo (ESS)
W tym polu podać naleŜy:
-

pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), która powinna
odebrać towary; oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON, o ile podmiot
posiada ten numer (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy
go dopełnić zerami),

-

w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

W przypadku odbiorcy podanie numeru EORI jest opcjonalne, niemniej jeŜeli odbiorcy został
nadany numer EORI i zgłaszający dysponuje tym numerem to powinien go zadeklarować w
tym polu.
Jeśli nr EORI nie został podany naleŜy w tym polu podać nr PLNIP lub w przypadku osoby
fizycznej nr PESEL. W odniesieniu do osoby zagranicznej (podmioty unijne i z krajów
trzecich) nieposiadającej polskiego numeru NIP lub numeru PESEL podaje się w tym miejscu
jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju (np.
RU5221862551), albo inny numer identyfikacyjny tej osoby. Podanie tego numeru jest
obligatoryjne, o ile jest on znany zgłaszającemu w momencie sporządzania zgłoszenia.
W wypadku, gdy przeznaczone do wywozu towary objęte systemem prefinansowania zostały
wprowadzone do składu celnego, za odbiorcę uwaŜa się osobę odpowiedzialną za
prefinansowanie lub osobę ponoszącą odpowiedzialność za prowadzenie składu celnego, w
którym towary są składowane.
W przypadku przesyłek zbiorczych, gdy zgłoszenie dokonywane jest w formie pisemnej bez
zastosowania metod informatycznych, naleŜy wpisać „RóŜni - 00200” i załączyć listę
odbiorców do zgłoszenia.”.

c) opis Pola 14 (str. 18-19) otrzymuje następujące brzmienie:
„POLE 14 – Zgłaszający/przedstawiciel
W polu tym, aby określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela, przed pełnym
nazwiskiem i adresem wpisać naleŜy jeden z podanych poniŜej kodów jednonumerycznych
(n1):
1.

Zgłaszający,

2.

Przedstawiciel (przedstawicielstwo bezpośrednie w rozumieniu w Art. 5 ust. 2 tiret
pierwsze Wspólnotowego Kodeksu Celnego),
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3.

Przedstawiciel (przedstawicielstwo pośrednie w rozumieniu w Art. 5 ust. 2 tiret
drugie Wspólnotowego Kodeksu Celnego).

W przypadku, gdy dane podawane są lub drukowane na dokumencie papierowym, kody
powinny zostać umieszczone w nawiasach kwadratowych np. [2].
Ponadto wpisać naleŜy:

1) Komunikat IE 515 przekazywany do systemu ECS
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji
XML:
–

pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela,

–

nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy go
dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie naleŜy
podawać,

–

numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN, naleŜy przy tym pamiętać, Ŝe
w atrybucie „TIN” podać naleŜy numer identyfikacyjny, na podstawie którego
podmiot został zarejestrowany w PDR (EORI, NIP, paszport, dowód toŜsamości,
itp.).

–

numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN).

W Polsce obowiązkiem EORI objęci są jedynie przedsiębiorcy. Podmioty nie będące
przedsiębiorcami nie będą mogły uzyskać w kraju numeru EORI.
Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, w atrybucie EORI podają wpis NATURAL
PERSON, a w atrybucie TIN identyfikowane są w zgłoszeniu celnym poprzez obligatoryjnie
podawany:
–

PLNIP, albo

–

numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

–

inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego
obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku
osoby zagranicznej, w tym takŜe osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i
PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb
VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo (ESS)
W tym polu podać naleŜy:
-

pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela oraz w
prawym dolnym rogu jej numer REGON, o ile podmiot posiada ten numer(14
znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy go dopełnić zerami),

-

w prawym górnym rogu numer EORI osoby.
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Podmioty nieobjęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI podają:
PLNIP, albo
-

numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

-

inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego
obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku
osoby zagranicznej, w tym takŜe osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i
PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb
VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

Bez względu na formę zgłoszenia, jeŜeli:
-

przedstawicielem pośrednim jest agent celny lub agencja celna działająca przez
agenta celnego,

-

przedstawicielem bezpośrednim jest agent celny, lub osoba, w imieniu której
czynności dokonuje upowaŜniony pracownik wpisany na listę agentów celnych,

-

w imieniu firmy występuje pracownik będący agentem celnym,

dodatkowo w stosownym atrybucie (forma elektroniczna) bądź w lewym dolnym rogu pola
(forma papierowa) naleŜy podać datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
Uwaga! W przypadku, gdy zgłaszający i nadawca/eksporter są tą samą osobą, w polu tym
zamiast powyŜszych danych wpisać naleŜy kod informacji dodatkowej :
a) w przypadku nadawcy - „Nadawca – 00300”,
b) w przypadku eksportera – „Eksporter – 00400”,
przy czym w komunikacie elektronicznym wystarczy podać sam kod np. „00300”.

Przykłady :
Eksporter działa przez przedstawiciela pośredniego np. agencje celną. Wpisać naleŜy:
[3] a następnie nazwisko (nazwę) adres, numer identyfikacyjny (TIN i/lub EORI) i numer
REGON przedstawiciela pośredniego. Dodatkowo agent celny działający w imieniu agencji
celnej wpisuje datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
Nadawca działa przez przedstawiciela bezpośredniego np. przez agenta celnego. Wpisać
naleŜy:
[2] a następnie nazwisko i adres przedstawiciela bezpośredniego. W przypadku agenta
celnego dane te obejmują takŜe datę i numer wpisu na listę agentów celnych, które wpisywane
są w lewym dolnym rogu pola.
Eksporter (firma) działa przez pracownika. Wpisać naleŜy:
Eksporter – 00400.
JeŜeli pracownikiem firmy jest osoba wpisana na listę agentów celnych zapis będzie
identyczny, aczkolwiek dodatkowo w lewym dolnym rogu pola naleŜy podać datę i numer
wpisu na listę agentów celnych.
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Eksporter sam zgłasza. Wpisać naleŜy:
Eksporter – 00400”.

d) opis Pola 50 (str. 35-36) otrzymuje następujące brzmienie:
„POLE 50 - Główny zobowiązany
NaleŜy wypełniać tylko w tranzycie wspólnotowym.
W „papierowym” zgłoszeniu wywozowym składanym na Dokumencie Wywozowym
SAD/Bezpieczeństwo (ESS) pole to moŜe zostać wykorzystane w celu wpisania przez
zgłaszającego lub jego przedstawiciela nazwy (nazwiska) i pełnego adresu osoby mającej
siedzibę (miejsce stałego zamieszkania) na obszarze właściwości miejscowej urzędu
granicznego wyjścia, której ten urząd moŜe wydać potwierdzoną kartę 3 zgłoszenia
wywozowego.
Uwaga ! Co do zasady zgłoszenia tranzytowe składane są w postaci elektronicznego
komunikatu IE 15 do systemu NCTS i tylko w wyjątkowych sytuacjach (m.in. w ramach
procedury awaryjnej w systemie NCTS) dopuszczalne jest złoŜenie zgłoszenia w formie
pisemnej (papierowej) z wykorzystaniem formularza dokumentu SAD.

1) Komunikat IE 15 przekazywany do systemu NCTS
Szczegółowe zasady wypełniania Komunikatu IE 15 określone zostały w specyfikacji XML
opublikowanej pod adresem:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/ncts/specyfikacje//asset_publisher/d3oA/content/specyfikacja-xml-dlancts?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fsystemyinformatyczne%2Fncts%2Fspecyfikacje%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d3oA%26p_p_life
cycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_d3oA_
Główny zobowiązany identyfikowany jest przez numer EORI (z wyłączeniem głównych
zobowiązanych ze Szwajcarii, Norwegii, San Marino i Andory, którzy podają numer TIN).
W przypadku podmiotów nieobjętych obowiązkiem EORI, atrybut TIN pozostawia się
niewypełniony.

2) Zgłoszenie w formie pisemnej (dokonywane na dokumentach SAD, TAD, TSAD).
W tym polu podać naleŜy:
-

pełne imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz pełny adres głównego zobowiązanego,

-

numer EORI osoby (z wyłączeniem głównych zobowiązanych ze Szwajcarii,
Norwegii, San Marino i Andory, którzy podają numer TIN).

Podmioty nieobjęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI podają:
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-

PLNIP, albo

-

numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

-

inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego
obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku
osoby zagranicznej, w tym takŜe osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i
PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb
VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

Ww. dane główny zobowiązany potwierdza własnoręcznym podpisem. JeŜeli główny
zobowiązany dokonuje zgłoszenia celnego za pośrednictwem upowaŜnionego
przedstawiciela, naleŜy podać równieŜ jego imię i nazwisko. Zamiast głównego
zobowiązanego podpis składa jego upowaŜniony przedstawiciel.
JeŜeli główny zobowiązany jest osobą prawną, podpisujący po podpisie oraz po podaniu
pełnego imienia i nazwiska, powinien podać takŜe swoje umocowanie do działania
(stanowisko).”

2. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 26 marca 2012 r., w Części II Sekcja
„C. Formalności dotyczące dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, odprawy
czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną, składowania w składzie celnym oraz
wprowadzenia towarów do wolnego obszaru celnego o II typie kontroli”, wprowadza się
następujące zmiany:
a) opis Pola 2 (str. 39) otrzymuje następujące brzmienie:
„POLE 2 - Nadawca / Eksporter
Uwaga ! Zgłoszenie celne w procedurach przywozowych moŜe być dokonywane w formie
komunikatu elektronicznego lub w formie pisemnej na dokumencie SAD.
Uwaga ! W odniesieniu do wszystkich pól „osobowych” w systemie CELINA naleŜy mieć na
uwadze, Ŝe w zgłoszeniach elektronicznych w przypadku pozostawienia niewypełnionych
atrybutów REGON i TIN na wydrukach PZC automatycznie w tych atrybutach wizualizują
się określniki „BR” i „BN”.

1) Komunikat elektroniczny przekazywany do systemu CELINA
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji
XML opublikowanej pod adresem:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/celina/specyfikacje//asset_publisher/d3oA/content/specyfikacja-xml-elektronicznych-zgloszen-celnych-wersja-20-52?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fsystemyinformatyczne%2Fcelina%2Fspecyfikacje%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d3oA%26p_p_li
fecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_d3oA_
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-

pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres ostatniego sprzedawcy towarów przed
ich przywozem na obszar celny Wspólnoty;

-

nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy go
dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie naleŜy
podawać;

-

numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN;

-

numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN). W
przypadku nadawcy/eksportera atrybut EORI jest opcjonalny, niemniej jeŜeli
podmiotowi został nadany numer EORI i zgłaszający dysponuje tym numerem to
powinien go zadeklarować w tym atrybucie.

W przypadku podania numeru EORI, zgłaszający pozostawia niewypełniony atrybut TIN.
Jeśli natomiast numer EORI nie został podany naleŜy w atrybucie TIN podać nr PLNIP
lub w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. W odniesieniu do osoby zagranicznej
(podmioty unijne i z krajów trzecich) nieposiadającej polskiego numeru NIP lub numeru
PESEL podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT,
poprzedzony kodem kraju (np. RU5221862551), albo inny numer identyfikacyjny tej
osoby. Podanie tego numeru jest obligatoryjne, o ile jest on znany zgłaszającemu w
momencie sporządzania zgłoszenia.
2) Dokument SAD
W tym polu podać naleŜy:
–

pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres ostatniego sprzedawcy towarów przed
ich przywozem na obszar celny Wspólnoty, oraz w prawym dolnym rogu jej
numer REGON, o ile podmiot posiada ten numer (14 znaków - jeśli osoba posiada
REGON 9-znakowy, naleŜy go dopełnić zerami). W przypadku braku nr REGON
naleŜy wpisać „BR”;

–

w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

W przypadku nadawcy/eksportera podanie numeru EORI jest opcjonalne, niemniej jeŜeli
odbiorcy został nadany numer EORI i zgłaszający dysponuje tym numerem, to powinien go
zadeklarować w tym polu.
Jeśli nr EORI nie został podany, naleŜy w tym polu podać nr PLNIP lub w przypadku osoby
fizycznej nr PESEL. W odniesieniu do osoby zagranicznej (podmioty unijne i z krajów
trzecich) nieposiadającej polskiego numeru NIP lub numeru PESEL podaje się w tym miejscu
jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju (np.
RU5221862551), albo inny numer identyfikacyjny tej osoby. Podanie tego numeru jest
obligatoryjne, o ile jest on znany zgłaszającemu w momencie sporządzania zgłoszenia - w
przypadku braku danych niezbędnych do wypełnienia podpola w prawym górnym rogu
naleŜy tam wprowadzić „BN”.
W przypadku przesyłek zbiorczych, gdy zgłoszenie dokonywane jest w formie pisemnej bez
zastosowania metod informatycznych, naleŜy wpisać „RóŜni - 00200” i załączyć listę
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eksporterów/nadawców do zgłoszenia.”.
b) opis Pola 8 (str. 41-42) otrzymuje następujące brzmienie:

„POLE 8 – Odbiorca

1) Komunikat elektroniczny przekazywany do systemu CELINA
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji
XML:
pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), która powinna
odebrać towary;
-

nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy go
dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie naleŜy
podawać,

-

numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN.

-

numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN).

W Polsce obowiązkiem EORI objęci są jedynie przedsiębiorcy. Podmioty nie będące
przedsiębiorcami nie będą mogły uzyskać w kraju numeru EORI.
Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, w atrybucie EORI podają wpis NATURAL
PERSON, a w atrybucie TIN identyfikowane są w zgłoszeniu celnym poprzez obligatoryjnie
podawany:
–

PLNIP, albo

–

numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

–

inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego
obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku
osoby zagranicznej, w tym takŜe osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i
PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb
VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie SAD
W tym polu podać naleŜy:
–

pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), która powinna
odebrać towary; oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON, o ile podmiot
posiada ten numer (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy
go dopełnić zerami). W przypadku braku nr REGON naleŜy wpisać „BR”.

–

w prawym górnym rogu numer EORI osoby.
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Podmioty nieobjęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI podają:
-

PLNIP, albo

-

numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

-

inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego
obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku
osoby zagranicznej, w tym takŜe osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i
PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb
VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

W przypadku przesyłek zbiorczych, gdy zgłoszenie dokonywane jest w formie pisemnej bez
zastosowania metod informatycznych, naleŜy wpisać „RóŜni - 00200” i załączyć listę
odbiorców do zgłoszenia.”.

c) opis Pola 14 (str. 44-45) otrzymuje następujące brzmienie:

„POLE 14 – Zgłaszający/przedstawiciel
W polu tym, aby określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela, przed pełnym
nazwiskiem i adresem wpisać naleŜy jeden z podanych poniŜej kodów (n1):
1. Zgłaszający,
2. Przedstawiciel (przedstawicielstwo bezpośrednie w rozumieniu w Art. 5 ust. 2 tiret
pierwsze Wspólnotowego Kodeksu Celnego),
3. Przedstawiciel (przedstawicielstwo pośrednie w rozumieniu w Art. 5 ust. 2 tiret drugie
Wspólnotowego Kodeksu Celnego).
W przypadku, gdy dane podawane są lub drukowane na dokumencie papierowym, kody
powinny zostać umieszczone w nawiasach kwadratowych np. [2].
Ponadto wpisać naleŜy:
1) Komunikat elektroniczny przekazywany do systemu CELINA:
–

pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela,

–

nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy go
dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie naleŜy
podawać,

–

numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN, naleŜy przy tym pamiętać, Ŝe
w atrybucie „TIN” podać naleŜy numer identyfikacyjny, na podstawie którego
podmiot został zarejestrowany w PDR (EORI, NIP, paszport, dowód toŜsamości,
itp.),
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–

numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN).

W Polsce obowiązkiem EORI objęci są jedynie przedsiębiorcy. Podmioty nie będące
przedsiębiorcami nie będą mogły uzyskać w kraju numeru EORI.
Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, w atrybucie EORI podają wpis NATURAL
PERSON, a w atrybucie TIN identyfikowane są w zgłoszeniu celnym poprzez obligatoryjnie
podawany:
–

PLNIP, albo

–

numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

–

inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego
obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku
osoby zagranicznej, w tym takŜe osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i
PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb
VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie SAD
W tym polu podać naleŜy:
–

pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela oraz w
prawym dolnym rogu jej numer REGON, o ile podmiot posiada ten numer (14
znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, naleŜy go dopełnić zerami). W
przypadku braku nr REGON naleŜy wpisać „BR”;

–

w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI podają:
-

PLNIP, albo

-

numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

-

inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego
obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku
osoby zagranicznej, w tym takŜe osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i
PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb
VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

Bez względu na formę zgłoszenia, jeŜeli:
-

przedstawicielem pośrednim jest agent celny lub agencja celna działająca przez
agenta celnego,

-

przedstawicielem bezpośrednim jest agent celny lub osoba, w imieniu której
czynności dokonuje upowaŜniony pracownik wpisany na listę agentów celnych,

-

w imieniu firmy występuje pracownik będący agentem celnym

dodatkowo w stosownym atrybucie (forma elektroniczna) bądź w lewym dolnym rogu pola
(forma papierowa) naleŜy podać datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
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W przypadku, gdy zgłaszający i odbiorca są tą samą osobą, w atrybucie/polu tym zamiast
powyŜszych danych wpisać naleŜy kod informacji dodatkowej „Odbiorca – 00500”, przy
czym w komunikacie elektronicznym wystarczy podać sam kod „00500”.

Przykłady:
Odbiorca działa przez przedstawiciela pośredniego np. agencje celną. Wpisać naleŜy:
[3] a następnie nazwisko (nazwę) adres, numer identyfikacyjny (TIN i/lub EORI) i numer
REGON przedstawiciela pośredniego. Dodatkowo agent celny działający w imieniu agencji
celnej wpisuje datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
Odbiorca działa przez przedstawiciela bezpośredniego np. przez agenta celnego. Wpisać
naleŜy:
[2] a następnie nazwisko i adres przedstawiciela bezpośredniego. W przypadku agenta
celnego dane te obejmują datę i numer wpisu na listę agentów celnych, które wpisywane są w
lewym dolnym rogu pola.
Odbiorca (firma) działa przez pracownika. Wpisać naleŜy:
Odbiorca – 00500
JeŜeli pracownikiem firmy jest osoba wpisana na listę agentów celnych zapis będzie
identyczny, aczkolwiek dodatkowo w lewym dolnym rogu pola naleŜy podać datę i numer
wpisu na listę agentów celnych.
Odbiorca sam zgłasza. Wpisać naleŜy:
Odbiorca – 00500”.”.

3. Wprowadza się następujące zmiany dotyczące zakończenia procedury odprawy czasowej z
częściowym zwolnieniem od naleŜności celnych przywozowych:
a) w Części I Sekcja B, w pkt c (str. 7):
–

skreśla się uwagę w następującym brzmieniu:
„*Uwaga! W przypadku nadawania towarom przeznaczenia powrotnego wywozu po
zakończeniu procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od naleŜności
przywozowych obligatoryjne jest takŜe wypełnienie Pola 47.”;

b) w Części II Sekcja A, w opisie Pola 47 (str. 34):
–

skreśla się uwagę zawierającą szczególny przypadek postępowania, w następującym
brzmieniu:

„Uwaga szczególny przypadek postępowania!
W przypadku zakończenia procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od
naleŜności celnych przywozowych przeznaczeniem powrotnego wywozu, w Polu 47 dla
obliczenia naleŜności celnych naleŜy wpisać:
-

Typ opłaty - A00 lub A10,
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-

Podstawa opłaty - wartość celna towaru określona w zgłoszeniu celnym o objęcie towaru
procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od naleŜności celnych
przywozowych,

-

Stawka - nie wypełnia się,

-

Kwota - iloczyn 3% kwoty, która miałaby zostać uiszczona za te towary, gdyby zostały
dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej i
liczby miesięcy lub części miesiąca, w którym towary objęte były tą procedurą (Art. 143
Wspólnotowego Kodeksu Celnego),

-

Metoda płatności - jeden z kodów właściwy dla danej metody płatności, określonych w
IV Części Instrukcji.”;
–

jednocześnie dodaje się uwagę w następującym brzmieniu:

„Uwaga!
W przypadku zgłoszenia do powrotnego wywozu towaru uprzednio objętego procedurą
odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z naleŜności celnych przywozowych, kwota
naleŜności celnych prawnie naleŜnych nie jest wykazywana w zgłoszeniu celnym do
powrotnego wywozu, a obliczenie tej kwoty powinno następować kaŜdorazowo w decyzji
organu celnego, wydawanej po zakończeniu procedury odprawy czasowej z częściowym
zwolnieniem z naleŜności przywozowych.“;
c) w Części VII „Przepisy przejściowe” Sekcja A, w pkt 4 (str. 205 - 206) pkt a otrzymuje
następujące brzmienie:

„a) W przypadku zgłoszenia do powrotnego wywozu towaru uprzednio objętego procedurą
odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z naleŜności celnych przywozowych, kwota
naleŜności celnych prawnie naleŜnych nie jest wykazywana w zgłoszeniu celnym do
powrotnego wywozu, a obliczenie tej kwoty powinno następować kaŜdorazowo w decyzji
organu celnego, wydawanej po zakończeniu procedury odprawy czasowej z częściowym
zwolnieniem z naleŜności przywozowych.“.

4. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 20.12.2011 r., w Części II Sekcja C, w
opisie Pola 12 w wyjaśnieniach do kodu „E” (str. 43) następuje zmiana odesłania do
rozporządzenia:
–

jest: „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1580/07”,

–

powinno być: „rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2007”.

5. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 30.06.2011 r., w Części II Sekcja C, w
opisie Pola 31 (str. 52) wprowadza się zmianę poprzez oznaczenie dotychczasowej treści
uwagi drugiej – pkt „1” oraz dodanie pkt 2 z następującą treścią:
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„2. W przypadku gdy zgłaszane są skutery śnieŜne, skutery wodne, samoloty,
helikoptery, szybowce, łodzie z silnikiem lub bez silnika o masie ponad 100 kg,
motocykle, quady, przyczepy samochodowe, lotnie lub motolotnie, umieszczany w
Polu 31 opis towaru powinien składać się, co do zasady, z kolejno następujących po
sobie elementów, jednakŜe uwzględniając specyfikę danego rodzaju środka transportu
niektóre elementy opisu nie będą występowały:
-

rodzaj,
marka/typ/model,
numer identyfikacyjny (np. numer VIN, fabryczny, seryjny, numer widniejący na
tabliczce znamionowej),
rok produkcji/budowy (np. 2004),
dodatkowo moŜe być inny wyróŜnik charakterystyczny dla danego rodzaju środka
transportu (np. łodzie - długość, samoloty – masa własna).

Do decyzji zgłaszającego pozostawiono, czy wszystkie towary z danego rodzaju
środka transportu (np. wszystkie quady) zostaną zgłoszone w jednej pozycji
zgłoszenia celnego albo w kilku pozycjach tego zgłoszenia albo kaŜda sztuka z danego
rodzaju środka transportu zostanie zgłoszona w oddzielnej pozycji zgłoszenia celnego.
PowyŜsze zasady mają równieŜ zastosowanie w odniesieniu do specjalnych kodów
CN 9905 00 00 i 9919 00 00, co oznacza, Ŝe pomimo zastosowania jednego kodu
taryfowego wobec róŜnych rodzajów środków transportu, nie jest moŜliwe zgłoszenie
w jednej pozycji zgłoszenia celnego kilku rodzajów środków transportu.”;
6. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 20.12.2011 r., w Części II Sekcja C, w
opisie Pola 42 (str. 56), akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku, gdy wartość celna ustalana jest na podstawie standardowej wartości
przywozowej (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011), w polu tym podać
naleŜy ustaloną w ten sposób wartość celną. Wartość w Polu 42 wyraŜona w EUR powinna
zostać następnie:
-

-

przeliczona według obowiązującego kursu, określanego przez Komisję Europejską w
Dzienniku Urzędowym serii C (Art. 18 ust. 1 WKC) na PLN i wpisana w drugiej
kolumnie Pola 47, i jednocześnie
przeliczona według kursu wymiany słuŜącego do ustalania wartości celnej zgodnie z
przepisami Rozdziału 6, Tytułu V RWKC w związku z przepisem § 1 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego
w celu ustalania wartości celnej (Dz. U. Nr 87 z 2004r., poz. 827) i wpisana w
Polu 46.”.

7. W Części II Sekcja C, w opisie pola 44 pkt 4 lit. e (str. 62), opis kodu „070P” otrzymuje
następujące brzmienie:
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„070P – wliczane do podstawy opodatkowania zarówno podatkiem VAT, jak i podatkiem
akcyzowym - o ile nie zostały do niej włączone - koszty prowizji oraz koszty opakowania
(koszty opakowania tylko dla VAT), transportu i ubezpieczenia, które zostały juŜ poniesione
do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju (niezaleŜnie od daty wystawienia
faktury i terminu zapłaty)”.

8. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 21.01.2011 r., w Części IV Sekcja B
Pole 29 (str. 87), akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„Kody urzędów celnych moŜna znaleźć w „Wykazie urzędów celnych właściwych dla
procedury tranzytu wspólnotowego” zamieszczonego na stronie internetowej
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_pl.htm ”;

9. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 11.10.2011 r., w Części IV Sekcja B, w
opisie Pola 30 w „Wykazie składów wolnocłowych (FZ)” (str. 89-90) dodaje się wyróŜnik
cyfrowy „0009” wraz z opisem, a ponadto tabelę uzupełnia się o nowy wyróŜnik cyfrowy
„0010” wraz z opisem. Tym samym w dotychczasowej tabeli dodaje się kolejne wiersze z
następującą treścią:
0009

0010

Skład Wolnocłowy na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"
Jasionka 942
36-002 Jasionka
Skład Wolnocłowy na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego WarszawaModlin
ul. Generała Wiktora Thommee 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

10. W Części IV Sekcja B, w opisie Pola 31, w części „Kody jednostek miar uŜywane w
formułach TARIC” (str. 99 - 100), wprowadza się następujące zmiany
–
„DAP

dekatony, skorygowane zgodnie z polaryzacją”,

–
„GGJ

po kodzie „KMA” dodaje się następujący kod wraz z opisem:

kilometr”,

–
„KNS

po kodzie „GFI” dodaje się następujący kod wraz z opisem:

gigadŜul”,

–
„KMT

po kodzie „CTM” dodaje się następujący kod wraz z opisem:

po kodzie „KNI” dodaje się następujący kod wraz z opisem:

kilogram nadtlenku wodoru”.

11. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 20.12.2011 r., a takŜe mając na
uwadze dodatkowe zmiany wprowadzane niniejszym wykazem zmian (w zakresie kodów

17
„K”, „U”oraz „p”), w Części IV Sekcja B, w opisie Pola 31, w części „Kody kwalifikatorów
jednostek miar uŜywane w formułach TARIC” (str. 101), wprowadza się następujące zmiany:
–

po kodzie „G” dodaje się następujące kody wraz z opisem:

“I

zawartości biodiesla

J

zawartości paliwa (w postaci łoju, stearyny, parafiny lub
innych wosków, włącznie z knotem),

K

zawartość bioetanolu”;

–

kody „L” i „R” otrzymują następujące brzmienie:

“L

masa przedubojowa

R

standardowej jakości
–

dotychczasowy kod „U” otrzymuje następujące brzmienie:

% za”.

“p

12. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 23.07.2012 r. wprowadza się
następujące zmiany w Części VI Sekcja B, w opisie Pola 31, w części „Marka pojazdu
samochodowego” (str. 101-104), wykaz marek pojazdów samochodowych zastępuje się
następującą treścią:
„Wykaz marek pojazdów samochodowych został umieszczony pod adresem:
http://e-clo.pl/slowniki/slownik110.xml ”;

13. W Części IV Sekcja B Pole 33, w opisie „Piątej części pola” trzecia uwaga (str. 107)
otrzymuje brzmienie:
„Uwaga! Aktualizowany na bieŜąco wykaz kodów krajowych dodatkowych
wpisywanych w piątej części Pola 33 udostępniony jest na stronie internetowej:
http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=e5c61b55-27ef-4ae8aa31-4489bc847437&groupId=766655 ”;

14. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 23.07.2012 r. wprowadza się
następujące zmiany w Części VI Sekcja B, w opisie Pola 36 wykaz kodów preferencji
umieszczony pod tytułem „Tabela kodów preferencji słuŜących do wypełnienia Pola 36”
(str. 108-113), otrzymuje następujące brzmienie:

Pole 36
(2286/
2003)

ReŜimy taryfowe, które mają być stosowane
[art. 20 ust. 3 pkt. od c) do f) Wspólnotowego
Kodeksu Celnego]

Typ Środka
TARIC

Grupa
przepisów
TARIC

Warunki,
Przypisy
TARIC
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ReŜimy taryfowe, które mają być stosowane
[art. 20 ust. 3 pkt. od c) do f) Wspólnotowego
Kodeksu Celnego]

Typ Środka
TARIC

1

Umowy taryfowe erga omnes

100

Stawki celne erga omnes dla krajów trzecich
(zwykłe stawki celne zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt c)
WKC)
W tych przypadkach nie jest wnioskowana
preferencyjna stawka celna lub taka stawka nie
istnieje.

100

Stawki celne erga omnes dla krajów trzecich
(zwykłe stawki celne zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt c)
WKC)
W tych przypadkach nie jest wnioskowana
preferencyjna stawka celna lub taka stawka nie
istnieje.
Kompletne cła dodatkowe stosowane systematycznie.

651, 652

110

Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes
Czasowe zawieszenia autonomicznych stawek
celnych przyznane są pewnym towarom z sektora
rolnego, chemicznego, lotniczego i
mikroelektronicznego. Większość z nich zawarta jest
w corocznych rozporządzeniach. Inne są pokazane
jako przypisy do pewnych kodów CN i mają
zastosowanie na czas nieokreślony. Zwykłe stawki
celne mogą być zawieszone albo całkowicie (np. dział
27), albo częściowo (np. 2905 44, 3201 20 00, 3824
60 itd.).

112

110

Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes
Aktualnie (1 marca 2012 r.) autonomiczne
zawieszenia taryfowe nie zwalniają z ceł
dodatkowych.

651, 652

115

Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes
pod warunkiem końcowego przeznaczenia (enduse)
Pewne zawieszenia o kodzie 110 są przyznawane
tylko wtedy, gdy towar otrzyma specyficzne
przeznaczenie, „końcowe przeznaczenie (end-use)”
zgodnie z art. 82 WKC.

115

115

Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes
pod warunkiem końcowego przeznaczenia (enduse)
Pewne zawieszenia o kodzie 110 są przyznawane
tylko wtedy, gdy towar otrzyma specyficzne
przeznaczenie, „końcowe przeznaczenie (end-use)”
zgodnie z art. 82 WKC.
Aktualnie (1 marca 2012 r.) autonomiczne
zawieszenia taryfowe nie zwalniają z ceł
dodatkowych.

651, 652

115

Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes
pod warunkiem końcowego przeznaczenia (enduse)
Kiedy cła antydumpingowe (lub dowolne cło
dodatkowe) stosowane są dla pozycji, która nie jest

112
+
464

103

Grupa
przepisów
TARIC

Warunki,
Przypisy
TARIC
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ReŜimy taryfowe, które mają być stosowane
[art. 20 ust. 3 pkt. od c) do f) Wspólnotowego
Kodeksu Celnego]

Typ Środka
TARIC

Grupa
przepisów
TARIC

pozycją końcowego przeznaczenia, to wymagania
końcowego przeznaczenia stosuje się, nawet jeśli
stawka celna nie jest niŜsza dla pozycji końcowego
przeznaczenia.
118

Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes ze
świadectwem potwierdzającym specjalny
charakter produktu
Aktualnie nie ma zastosowania.

118

Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes ze
świadectwem potwierdzającym specjalny
charakter produktu
Aktualnie nie ma zastosowania.

651, 652

119

Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes
pod warunkiem „świadectwa zdatności do lotu”
Te zawieszenia przyznawane są tylko wtedy, gdy
zostało przedstawione świadectwo zdatności do lotu.

119

119

Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes
pod warunkiem “świadectwa zdatności do lotu”
Te zawieszenia przyznawane są tylko wtedy, jeśli
zostało przedstawione świadectwo zdatności do lotu.
Aktualnie (1 marca 2012 r.) autonomiczne
zawieszenia taryfowe zdatności do lotu nie zwalniają
z ceł dodatkowych.

651, 652

120

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe
Obejmuje kontyngenty taryfowe WTO i
autonomiczne, erga omnes i związane z
pochodzeniem.

120

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe
Obejmuje kontyngenty taryfowe WTO i
autonomiczne, erga omnes i związane z
pochodzeniem.
Potencjalnie stosowane są do kompletnych ceł
dodatkowych. Patrz reguły przetwarzania w
odpowiednich dokumentach.

651, 652

120

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe
Niepreferencyjne kontyngenty mogą zwalniać, nawet
częściowo, z kompletnych ceł dodatkowych. Patrz
reguły przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

653, 654,

123

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem końcowego przeznaczenia
Pewne kontyngenty taryfowe o kodzie 120
przyznawane są tylko wtedy, gdy towary otrzymają
specyficzne przeznaczenie, „końcowe przeznaczenie
(end-use)” zgodnie z art. 82 WKC.

123

123

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem końcowego przeznaczenia
Aktualnie (1 marca 2012 r.) te kontyngenty taryfowe
nie zwalniają z ceł dodatkowych.

651, 652

123

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem końcowego przeznaczenia
Stosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia z
powodu obecności ceł antydumpingowych (lub ceł

122
+
464

122

KON

KON

KON

Warunki,
Przypisy
TARIC
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ReŜimy taryfowe, które mają być stosowane
[art. 20 ust. 3 pkt. od c) do f) Wspólnotowego
Kodeksu Celnego]

Typ Środka
TARIC

Grupa
przepisów
TARIC

Warunki,
Przypisy
TARIC

dodatkowych) dla linii, która nie jest linią końcowego
przeznaczenia.
123

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem końcowego przeznaczenia
Potencjalnie są stosowane kompletne cła dodatkowe.
Patrz reguły przetwarzania w odpowiednich
dokumentach.

651, 652

123

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem końcowego przeznaczenia
Niepreferencyjne kontyngenty mogą zmniejszyć,
nawet częściowo, z pełnych dodatkowych ceł. Patrz
reguły przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

653, 654

KON

125

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem przedstawienia specjalnego świadectwa
Muszą to być inne dokumenty niŜ świadectwa
pochodzenia, np. świadectwa rodowodowe,
rękodzielnicze, tkactwa ręcznego...

122

KON

125

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem specjalnego świadectwa
Potencjalnie stosowane są kompletne cła dodatkowe.
Patrz reguły przetwarzania w odpowiednich
dokumentach.

651, 652

125

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem specjalnego świadectwa
Te kontyngenty mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Patrz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

653, 654

KON

128

Kontyngenty taryfowe erga omnes po
uszlachetnieniu biernym

122

OPQ

128

Kontyngenty taryfowe erga omnes po
uszlachetnieniu biernym
Potencjalnie stosowane są kompletne cła dodatkowe.
Patrz reguły przetwarzania w odpowiednich
dokumentach.

651, 652

128

Kontyngenty taryfowe erga omnes po
uszlachetnieniu biernym
Te kontyngenty mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Patrz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

653, 654

140

Specjalne końcowe przeznaczenie wynikające ze
Wspólnej Taryfy Celnej
Zastosowanie stawek celnych dla krajów trzecich pod
warunkiem końcowego przeznaczenia, zgodnie z art.
82 WKC.

105

140

Specjalne końcowe przeznaczenie wynikające ze
Wspólnej Taryfy Celnej
Zastosowanie stawek celnych dla krajów trzecich pod
warunkiem końcowego przeznaczenia, zgodnie z art.
82 WKC.
Kompletne cła dodatkowe stosowane systematycznie.

651, 652

140

Specjalne końcowe przeznaczenie wynikające ze
Wspólnej Taryfy Celnej

103
+

KON

Warunki:
B, C,
Q, Y
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ReŜimy taryfowe, które mają być stosowane
[art. 20 ust. 3 pkt. od c) do f) Wspólnotowego
Kodeksu Celnego]

Typ Środka
TARIC

Grupa
przepisów
TARIC

Stosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia z
powodu obecności ceł antydumpingowych (lub ceł
dodatkowych) dla linii, która nie jest linią końcowego
przeznaczenia.

464

140

Specjalne końcowe przeznaczenie wynikające ze
Wspólnej Taryfy Celnej
Stosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia z
powodu obecności ceł antydumpingowych (lub ceł
dodatkowych) dla linii, która nie jest linią końcowego
przeznaczenia.
Kompletne cła dodatkowe stosowane systematycznie.

651, 652

150

Dopuszczenie kodów CN pod warunkiem
specjalnych świadectw
Większość z tych przypadków oraz odpowiednie
świadectwa wymienione są w Nomenklaturze
Scalonej (patrz Przepisy wstępne). Inne wymienione
są jako przypisy do odpowiednich kodów CN, np.
0202 30 50.

103

150

Dopuszczenie kodów CN pod warunkiem
specjalnych świadectw
Większość z tych przypadków oraz odpowiednie
świadectwa wymienione są w Nomenklaturze
Scalonej (patrz Przepisy wstępne). Inne wymienione
są jako przypisy do odpowiednich kodów CN, np.
0202 30 50.
Kompletne cła dodatkowe stosowane systematycznie.

651, 652

2

Ogólny System Preferencji (GSP)

200

Stawka celna GSP

142

SPG

Dla dodatkowych redukcji stawek celnych zgodność
ze społeczną i środowiskową klauzulą moŜe być
równieŜ poświadczona na formularzu A. (Ten kod
obejmuje równieŜ przypadki, w których przyznane
kraje nadal korzystają z redukcji ceł z WTC.) (np.
Mołdawia).

142

SPG

200

Stawka celna GSP
Kompletne cła dodatkowe stosowane systematycznie.
Zobacz reguły przetwarzania w odpowiednich
dokumentach.

651, 652

200

Stawka celna GSP
Preferencje te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

657, 658

SPG

218

Zawieszenia GSP ze świadectwem
potwierdzającym specjalny charakter produktu
Aktualnie nie ma zastosowania.

220

Kontyngenty taryfowe GSP

143

SPG

220

Kontyngenty taryfowe GSP
Kontyngenty te mogą zwalniać, nawet częściowo, z

653, 654

SPG

Warunki,
Przypisy
TARIC

Warunek:
Q
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ReŜimy taryfowe, które mają być stosowane
[art. 20 ust. 3 pkt. od c) do f) Wspólnotowego
Kodeksu Celnego]

Typ Środka
TARIC

Grupa
przepisów
TARIC

Warunki,
Przypisy
TARIC

kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.
223

Kontyngent taryfowy GSP pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Korzystanie z kontyngentu taryfowego GSP pod
warunkiem końcowego przeznaczenia, zgodnie z art.
82 WKC.

146

SPG

223

Kontyngent taryfowy GSP pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Stosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia z
powodu obecności ceł antydumpingowych (lub ceł
dodatkowych) dla linii, która nie jest linią końcowego
przeznaczenia.

143
+
464

SPG

223

Kontyngent taryfowy GSP pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Kontyngenty te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

653, 654

SPG

225

Kontyngenty taryfowe GSP pod warunkiem
specjalnego świadectwa

143

SPG

225

Kontyngenty taryfowe GSP pod warunkiem
specjalnego świadectwa
Kontyngenty te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

653, 654

SPG

240

Preferencyjne stawki celne GSP pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Korzystanie z preferencji GSP pod warunkiem
końcowego przeznaczenia, zgodnie z art. 82 WKC.

145

SPG

240

Preferencyjne stawki celne GSP pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Stosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia z
powodu obecności ceł antydumpingowych (lub ceł
dodatkowych) dla linii, która nie jest linią końcowego
przeznaczenia.

142
+
464

SPG

240

Preferencyjne stawki celne GSP pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Preferencje te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

657, 658

SPG

250

Dopuszczenie kodów CN ze specjalnymi stawkami
GSP pod warunkiem specjalnego świadectwa
Aktualnie nie ma zastosowania.

3

Preferencje taryfowe inne niŜ wymienione w
kodzie 2

300

Preferencyjna stawka celna bez warunków lub
ograniczeń (włączając pułapy)
Stosowanie preferencyjnych stawek celnych według

142

FTA,
PRF,
RDR

Warunki:
B, C,
Q, Y
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ReŜimy taryfowe, które mają być stosowane
[art. 20 ust. 3 pkt. od c) do f) Wspólnotowego
Kodeksu Celnego]

Typ Środka
TARIC

Grupa
przepisów
TARIC

144

FTA,
PRF,
RDR

657, 658

FTA,
PRF

141

FTA,
PRF,
RDR

odpowiedniej umowy.

300

Preferencyjna stawka celna
Preferencje te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

310

Umowy preferencyjne: zawieszenia taryfowe

315

Preferencyjne zawieszenie pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Korzystanie z preferencyjnego zawieszenia pod
warunkiem końcowego przeznaczenia, zgodnie z art.
82 WKC.
Aktualnie nie ma zastosowania.

315

Preferencyjne zawieszenie pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Stosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia z
powodu obecności ceł antydumpingowych (lub ceł
dodatkowych) dla linii, która nie jest linią końcowego
przeznaczenia.

318

Preferencyjne zawieszenia ze świadectwem
potwierdzającym szczególny charakter produktu
Aktualnie nie ma zastosowania.

320

Preferencyjne kontyngenty taryfowe
Preferencyjne stawki celne mają zastosowanie jedynie
w limitach kontyngentów. Mogą być one zarządzane
na podstawie "kto pierwszy – ten lepszy" lub
pozwoleń.

320

141
+
464

143

FTA,
PRF,
RDR

Preferencyjne kontyngenty taryfowe
Kontyngenty te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

653, 654

FTA,
PRF

323

Preferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem końcowego przeznaczenia
Pewne kontyngenty o kodzie 320 stosuje się tylko
wtedy, gdy towary otrzymają specyficzne
przeznaczenie, „końcowe przeznaczenie (end-use)”
zgodnie z art. 82 WKC.

146

FTA,
PRF,
RDR

323

Preferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem końcowego przeznaczenia
Stosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia z
powodu obecności ceł antydumpingowych (lub ceł
dodatkowych) dla linii, która nie jest linią końcowego
przeznaczenia.

143
+
464

FTA,
PRF,
RDR

323

Preferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem końcowego przeznaczenia
Kontyngenty te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

653, 654

FTA,
PRF

Warunki,
Przypisy
TARIC
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ReŜimy taryfowe, które mają być stosowane
[art. 20 ust. 3 pkt. od c) do f) Wspólnotowego
Kodeksu Celnego]

Typ Środka
TARIC

Grupa
przepisów
TARIC

Warunki,
Przypisy
TARIC

143

FTA,
PRF,
RDR

Warunki:
B, C

653, 654

FTA,
PRF

325

Preferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem specjalnego świadectwa

325

Preferencyjne kontyngenty taryfowe pod
warunkiem specjalnego świadectwa
Kontyngenty te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

340

Preferencyjne stawki celne pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Korzystanie z preferencji pod warunkiem końcowego
przeznaczenia, zgodnie z art. 82 WKC.

145

FTA,
PRF,
RDR

340

Preferencyjne stawki celne pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Stosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia z
powodu obecności ceł antydumpingowych (lub ceł
dodatkowych) dla linii, która nie jest linią końcowego
przeznaczenia.

142
+
464

FTA,
PRF

340

Preferencyjne stawki celne pod warunkiem
końcowego przeznaczenia
Preferencje te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

657, 658

FTA,
PRF

350

Dopuszczenie kodów CN ze specjalnymi stawkami
preferencyjnymi pod warunkiem specjalnego
świadectwa
Aktualnie nie ma zastosowania.

400

Nienakładanie ceł na warunkach umów o unii
celnej zawartych przez Wspólnotę

400

Unia celna
Potencjalnie stosowane są kompletne cła dodatkowe.
Patrz reguły przetwarzania w odpowiednich
dokumentach.

651, 652

400

Unia celna
Środki te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

657, 658

420

Kontyngent unii celnej

420

Kontyngent unii celnej
Kontyngenty te mogą zwalniać, nawet częściowo, z
kompletnych ceł dodatkowych. Zobacz reguły
przetwarzania w odpowiednich dokumentach.
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CUN

147
653, 654

CUN

15. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” udzielonych z dnia 27.08.2012 r., wprowadza
się następujące zmiany w Części VI Sekcja B, w opisie Pola 37:
a) w części dotyczącej „Wykazu kodów procedur“ - w opisie kodu „45“ (str. 118):
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- wykreśla się uwagę trzecią w brzmieniu:
„Uwaga! Do czasu wprowadzenia w przepisach wspólnotowego prawa celnego
odpowiedniej regulacji, kod 45 stosowany jest równieŜ do sytuacji określonej w
art. 17 ust. 1 lit. b Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca
dyrektywę 92/12/EWG.”;
- dodaje się uwagę w brzmieniu:
„Uwaga! Kod „45“ dotyczy procedury dopuszczenia do obrotu towarów, których
przywóz łączy się z koniecznością zapłaty podatku VAT lub podatku akcyzowego
i wprowadzenia ich do składu podatkowego (akcyzowego) na terytorium kraju
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.“;
b) w części dotyczącej kodów krajowych wykorzystywanych dla szczegółowego
określenia procedury (str. 128):
–

wykreśla się kod „1G1 – zgłoszenie dotyczy wyłącznie podatków”,

–

wprowadza się następujące nowe krajowe kody informacji dodatkowej:

„2A2 – przemieszczanie w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca
importu przez zarejestrowanego wysyłającego, zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b)
Dyrektywy
akcyzowej
2008/118/WE,
z
wyłączeniem
przemieszczania
z zastosowaniem kodu „45“;
1V1 – zwolnienie z podatku VAT w przypadku dostawy do innego państwa
członkowskiego towarów wspólnotowych wprowadzonych z zastosowaniem kodu
procedury „49”, czyli wprowadzenie w ramach handlu między częściami obszaru
celnego Wspólnoty, w odniesieniu do których stosuje się przepisy dyrektywy Rady
2006/112/WE a częściami tego obszaru w stosunku, do których przepisy te nie mają
zastosowania lub w handlu między częściami obszaru celnego Wspólnoty, w
odniesieniu do których przepisy te nie mają zastosowania.”

16. W Części IV Sekcja B, w opisie Pola 37, w tabeli „Towary rolne”, (str. 126), zmianie
ulegają odesłania do rozporządzeń KE w następujący sposób:

a) dla kodów E51, E52 i E53:
– jest: „rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/99”,
– powinno być: „rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009”;
b) dla kodu E71:
– jest: „art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2090/2002”,
– powinno być: „art. 6 ust. 6 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) 1276/2008”.

26
17. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 4.02.2011 r. w Części IV Sekcja B, w
opisie do Pola 37 Sekcja A pkt 3 (str. 127-128), dodaje się następujący krajowy kod
uszczegóławiający procedurę:
„1K1” – formalności wywozowe dla towarów niewspólnotowych objętych uprzednio
procedurą składu celnego, o których mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070)”.

18. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 31.01.2011 r., w Części IV Sekcja B,
w opisie do Pola 40, do „Listy skrótów do dokumentów” (str. 129-130), po wierszu
„Deklaracja skrócona do składowania czasowego” dodaje się wiersz w brzmieniu:

Dokument e-AD

AAD

19. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 20.12.2011 r., w Części IV Sekcja B,
uwaga zawarta w opisie Pola 43 (str. 132-133) otrzymuje następujące brzmienie:
„Uwaga! Dla owoców i warzyw, których klasyfikacji taryfowej dokonuje się zgodnie z
ceną wejścia, wartość celna obliczana jest na tej samej podstawie, co cena wejścia (art.
137 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2007). W przypadku, gdy
zastosowanie ma:
• art. 137 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia naleŜy wpisać kod E02 w Polu 37 oraz
kod 1 w Polu 43,
• art. 137 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia naleŜy wpisać kod E02 w Polu 37 oraz
kod 4 w Polu 43,
• art. 137 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia naleŜy wpisać kod E02 w Polu 37, a Pole
43 pozostawić niewypełnione.”

20. W Części IV Sekcja B, w opisie Pola 44 pkt 1 lit. B „Krajowe kody informacji
dodatkowych”, skreśla się kod „3PL06” wraz z opisem (str. 135).
21. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 3.06.2011 r., w Części IV Sekcja B, w
opisie Pola 44 pkt 1 lit. B „Krajowe kody informacji dodatkowych” (str. 134-137),
wprowadza się nowy kod:
„4PL03 – kod ten jest właściwy w przypadkach, gdy w Polu 14 występuje:
–

przedstawiciel bezpośredni (kod „2”), a osoba w której imieniu dokonywane jest
zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela), nie jest jednocześnie odbiorcą z Pola 8,
albo
– przedstawiciel pośredni (kod „3”), a osoba na której rzecz dokonywane jest
zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela) nie jest jednocześnie odbiorcą z Pola 8.

27
W obu wyŜej wskazanych sytuacjach, po kodzie 4PL03 naleŜy podać odnoszący się do
mocodawcy niebędącego odbiorcą z Pola 8, jeden z następujących wyróŜników
identyfikacyjnych, które odpowiednio oznaczają:
1 – PLNIP,
2 – inny niŜ krajowy numer EORI, a więc kaŜdy numer EORI, który nie jest tworzony
na podstawie PL NIP (podmioty unijne z innych krajów członkowskich, podmioty z
krajów trzecich zarejestrowane w Polsce lub w innych krajach członkowskich),
3 – VAT UE z innego kraju członkowskiego,
4 – PESEL,
5 – inny niŜ 1-4,
a następnie podać numer identyfikujący podmiot.
Przykładowy wpis odnoszący się do osoby zarejestrowanej w Polsce dla potrzeb podatku
VAT:
„4PL03 – 1 – PLXXXXXXXXXXXXXXX.”.
22. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 1.04.2011 r., w Części IV Sekcja B, w
opisie Pola 44 pkt 1 lit. B „Krajowe kody informacji dodatkowych” (str. 134-137),
wprowadza się nowe kody z następującymi opisami:
„4PL04 – rozliczenie VAT w procedurach „42” i „63” (§ 14 rozporządzenia MF w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT)
4PL05 –procedura uproszczona, rozliczenie VAT zgodnie z art. 33a ustawy o VAT”.
23. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 11.10.2011 r., w Części IV Sekcja B,
w opisie Pola 44 pkt 1 lit. B „Krajowe kody informacji dodatkowych” (str. 134-137),
wprowadza się następujący nowy kod:
„4PL06” – kod ten naleŜy stosować w przypadku eksportu pośredniego. Podanie tego kodu
wraz z następującym po nim numerem identyfikacji podatkowej podmiotu krajowego, który
dokonał dostawy towarów, w wyniku której następuje eksport i numerem faktury
dokumentującej tę dostawę, jest jednoznaczne z wyraŜeniem przez eksportera (z Pola 2
zgłoszenia) zgody na udostępnienie danych ze zgłoszenia temu podmiotowi krajowemu.”.

24. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 23.08.2011 r. oraz z dnia 26.03.2012
r., w Części IV Sekcja B, w opisie Pola 44 pkt 1 lit. B „Krajowe kody informacji
dodatkowych” (str. 134-137), wprowadza się następujące nowe kody informacji dodatkowych
w odniesieniu do gospodarczych procedur celnych i procedury dopuszczenia do swobodnego
obrotu z końcowym przeznaczeniem:
„0PL05 - 0PL10” - kody informacji dodatkowych stosowane w przypadku, gdy zgłoszenie
celne jest równocześnie wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie gospodarczych
procedur celnych (z wyłączeniem procedury składu celnego) lub procedury dopuszczenia do
swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem (end-use) (tzw. wnioski skrócone)”.
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25. W Części IV Sekcja B, w opisie Pola 44, w pkt 2 „Załączone dokumenty, świadectwa i
pozwolenia”, w ppkt a) akapit trzeci (str. 137) otrzymuje brzmienie:
„Uwaga! Aktualizowany na bieŜąco wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i
pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 udostępniony jest na stronie
internetowej:
http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=3c0df063-1824-4d729169-74a7b5dc6333&groupId=766655 ”.
26. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 20.12.2011 r., w Części IV Sekcja B,
w opisie do Pola 44, w pkt 2, ppkt „A. Kody róŜnego rodzaju pozwoleń dołączanych do
zgłoszenia celnego” (str. 139-141), pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów
procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu
2UP2 – kod pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,
Na strukturę numeru pozwolenia (an17) na stosowanie procedury uproszczonej, składają się
kolejno następujące po sobie elementy:
– rok wydania pozwolenia (n2) np. rok 2004 naleŜy wpisać „04”,
– symbol PL (a2),
– kod izby celnej, która wydała pozwolenie (n6),
– kod procedury celnej, dla której wydane zostało pozwolenie (I) oraz
następujący po nim kod informacji o osobie, dla której wydane zostało
pozwolenie (n1), połączone w jeden dwuskładnikowy kod (an2), gdzie:
Kod procedury celnej: I – tranzyt.
Kody informacji o osobie są następujące:
1 - pozwolenie wydane osobie, która będzie stosowała procedurę uproszczoną we
własnym imieniu,
2 – pozwolenie wydane osobie, która będzie dokonywała zgłoszeń celnych w
procedurze uproszczonej jako przedstawiciel pośredni (w pozwoleniu jako uprawniony
zawsze figuruje przedstawiciel pośredni),
- kod (a1) wskazujący na formę procedury uproszczonej, gdzie „T” oznacza
uproszczenia w procedurach tranzytowych,
- wyróŜnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydawanych przez daną izbę
celną (n4). Ewidencja prowadzona jest przez izbę celną odrębnie dla kaŜdej procedury,
bez względu na formę procedury uproszczonej i kod informacji o osobie.
Uwaga ! W zgłoszeniu celnym numer pozwolenia wpisuje się bez uŜycia ukośników.
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Przykład: 04PL440000I2T0001 – pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w
procedurze tranzytu wydane dla agencji celnej przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie,
któremu przydzielił on wyróŜnik cyfrowy 0001.”.
27. W Części IV Sekcja B, w opisie Pola 44 w zakresie dotyczącym załączanych
dokumentów, świadectw i pozwoleń uwaga zawarta po pkt 11 (str. 147), otrzymuje
następujące brzmienie:

„Uwaga!
W przypadku gospodarczych procedur celnych oraz procedury dopuszczenia do obrotu z
końcowym przeznaczeniem (end-use) zgłaszający nie dołącza do zgłoszenia celnego
pozwolenia na korzystanie z procedury.
W zaleŜności od formy pozwolenia albo etapu rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia,
w Polu 44 zgłoszenia powinny zostać wpisane następujące dane:
1) w przypadku gdy pozwolenie zostało wydane z wykorzystaniem wzoru z załącznika
nr 67 do RWKC, konieczne jest podanie w Polu 44, zarówno wspólnotowego kodu
pozwolenia właściwego dla konkretnej procedury (o ile taki istnieje), jak i krajowego
kodu przewidzianego dla poszczególnych rodzajów pozwoleń. Kody wspólnotowe
zostały przewidziane dla pozwoleń na stosowanie procedury uszlachetniania
biernego - kod C019, procedury uszlachetniania czynnego – kod C601, dla pozwoleń
na prowadzenie składu celnego lub dokonywania czynności w składzie celnym typu
E – kod C600 (kod ten naleŜy podawać równieŜ w przypadku pozwoleń na
korzystanie z procedury składu celnego oraz na stosowanie procedury end-use - kod
N990.
W związku z powyŜszym, jeŜeli zgłoszenie celne dotyczy objęcia towaru jedną z
gospodarczych procedur celnych lub zakończenia jednej z ww. procedur albo objęcia
towaru procedurą end-use, to w Polu 44 powinien wystąpić jeden z kodów dokumentu
wspólnotowego: C019, C600, C601 lub N990 w następującej konfiguracji z kodami
krajowymi:
C019 - jeden z kodów 1PG1, 1PG2, 1PG4, 1PZ1, 1PZ2,
C600 - jeden z kodów 1PG1, 1PG2, 1PG4, 1PZ1, 1PZ2,
C601 - jeden z kodów 1PG1, 1PG2, 1PG4, 1PZ1, 1PZ2,
N990 – jeden z kodów 3SP3, , 4SP4, 7SP7, 1PZ1, 1PZ2.
Jednocześnie po kodzie krajowym musi zostać podany numer pozwolenia.
Przykładowy zapis w Polu 44:
„C019 – 1PG1”
„1PG1-XXXXXXXXXXXXXXX”, gdzie XXXXXXXXXXXXXXX to numer pozwolenia.
W przypadku pozwoleń na stosowanie procedury odprawy czasowej i przetwarzania
pod kontrolą celną, dla których nie zostały przewidziane kody wspólnotowe, naleŜy w
Polu 44 wpisać jeden z krajowych kodów dokumentów wymaganych: 1PG1, 1PG2,
1PG4, 1PZ1, 1PZ2, po którym naleŜy podać numer pozwolenia,
Przykładowy zapis w Polu 44:
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„1PG1-XXXXXXXXXXXXXXX”, gdzie XXXXXXXXXXXXXXX to numer pozwolenia.

2) W przypadku, gdy wniosek o wydanie pozwolenia z zastosowaniem załącznika nr 67
do RWKC został złoŜony, a pozwolenie zostanie wydane z mocą wsteczną, naleŜy w
Polu 44 podać kod 1DK1 (art. 294 ust. 1 oraz art. 508 ust. 1 RWKC) lub kod 2DK6
(art. 507 ust. 1 RWKC), bez podawania kodów wspólnotowych i krajowych
właściwych dla wydanych pozwoleń na stosowanie ww. procedur. Po kodzie 1DK1
lub kodzie 2DK6 naleŜy podać kod urzędu celnego, do którego został złoŜony
wniosek.
3) W przypadku, gdy wniosek o przedłuŜenie istniejącego juŜ pozwolenia został złoŜony
(art. 294 ust. 2 oraz art. 508 ust. 2 RWKC), naleŜy w Polu 44 podać kod 1DK2, a po
nim numer pozwolenia.
Przykładowy zapis w Polu 44:
„1DK2-XXXXXXXXXXXXXXX”, gdzie XXXXXXXXXXXXXXX to numer pozwolenia.

4) W sytuacji, gdy wniosek o udzielenie pozwolenia na gospodarczą procedurę celną lub
pozwolenia end-use ma formę zgłoszenia celnego (tj. wniosek skrócony), przyjęcie
tego zgłoszenia przez organ celny jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia
skróconego.
W przypadku wniosku skróconego dla procedury end-use w Polu 44 naleŜy podać kod
„N990 - OGL” oraz krajowy kod „2DK1 – Pozwolenie uproszczone” (w specyfikacji
XML opisy „OGL” i „Pozwolenie uproszczone” wpisywane są w atrybucie
przeznaczonym dla numeru dokumentu). NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe podanie kodu
2DK1 skutkuje koniecznością zadeklarowania co najmniej jednego z krajowych
kodów informacji dodatkowej 0PL05 – 0PL10.
Natomiast w przypadku wniosku skróconego w procedurach gospodarczych naleŜy
podać kod informacji dodatkowej: „00100 – Pozwolenie uproszczone”. NaleŜy przy
tym pamiętać, Ŝe podanie kodu „00100” skutkuje koniecznością zadeklarowania co
najmniej jednego z krajowych kodów informacji dodatkowej 0PL05 – 0PL10.
Mając na uwadze, Ŝe przyjęte zgłoszenie jest jednocześnie pozwoleniem na
stosowanie procedury, przyjmuje się, Ŝe numerem pozwolenia skróconego jest nr
OGL zgłoszenia. Tak więc dla celów ewidencyjnych naleŜy przyjąć, iŜ numer
pozwolenia skróconego, to: N990 albo 00100 + nr OGL nadany zgłoszeniu, które
stanowiło wniosek skrócony np. „N990OGL/351010/00/123456/2012”, bądź
„00100OGL/351010/00/123456/2012”.
28. W Części IV Sekcja B, w opisie Pola 44, w pkt B. „Kody dokumentów, których
obowiązek dołączenia do zgłoszenia wynika z przepisów dotyczących środków i ograniczeń
pozataryfowych” (str. 148-149), wprowadza się nowe kody z następującymi opisami:
„7P18 - dokumenty wymagane w związku z obrotem komórkami, tkankami i narządami,
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7P19 - dokumenty wymagane w obrocie materiałami jądrowymi, źródłami
promieniotwórczymi
i
urządzeniami
zawierającymi
takie
źródła,
odpadami
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
7P20 - dokumenty związane z obrotem środkami ochrony roślin,
7P21 - deklaracja/certyfikat zgodności”;

29. W Części IV Sekcja B, w opisie Pola 44, w pkt C. „Inne dokumenty” (str. 149-151):
a) stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 23.08.2011 r., skreśla się kod
„2DK5”;
b) skreśla się następujące kody wraz z opisem:
„1DK5 – formularz EUR 2,
3DK2 - Formularz COM7 (deklaracja płatności),
5DK3 - zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
5DK4 - zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON”;

c) wprowadza się nowe kody z następującymi opisami:
„1ZC1 – dokumenty wymagane do zastosowania zwolnienia towarów z naleŜności celnych
przywozowych jako mienie osobiste na podstawie art. 3-11 rozporządzenia Rady nr
1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych,
1ZC2 - dokumenty wymagane do zastosowania zwolnienia towarów z naleŜności celnych
przywozowych jako przyrządy i aparatura naukowa na podstawie art. 44 ust. 1 rozporządzenia
Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych lub jako części
zamienne składniki i akcesoria do tej aparatury na podstawie art. 45 tego rozporządzenia;
1ZC3 - dokumenty wymagane do zastosowania zwolnienia towarów z naleŜności celnych
przywozowych jako towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych
oraz jako artykuły przeznaczone dla niewidomych i innych osób niepełnosprawnych na
podatnie art. 61 – 73 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy
system zwolnień celnych;
1ZC4 – dokumenty wymagane do innych, niŜ określone dla kodów XX1 – XX3 przypadków
zastosowania zwolnienia z naleŜności celnych przywozowych na podstawie rozporządzenia
Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych;
2DK1 – wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury dopuszczenia do obrotu z
końcowym przeznaczeniem sporządzony na zgłoszeniu celnym (art. 292 ust. 3 RWKC);
2DK3 – dokument zawierający opis planowanego procesu uszlachetniania/przetwarzania
odnoszący się do kodu 0PL07, w przypadku gdy zgłoszenie celne jest wnioskiem o udzielnie
pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego,
przetwarzania pod kontrolą celną albo dopuszczenia do obrotu z końcowym przeznaczeniem;
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2DK4 - oświadczenie, Ŝe wnioskodawca nie dopuścił się powaŜnego naruszenia przepisów
prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec
niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz Ŝe nie zalega on w
podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego, które zostało sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca
2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.
Uwaga: Dokument składany w sytuacji, gdy zgłoszenie celne jest równocześnie wnioskiem o
udzielenie pozwolenia na stosowanie gospodarczych procedur celnych (z wyłączeniem
procedury składu celnego) lub procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym
przeznaczeniem (end-use) (tzw. wnioski skrócone) i gdy wnioskodawca nie posiada statusu
AEO,
2DK6 – wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego, który został
złoŜony właściwemu organowi celnemu, ale pozwolenie nie zostało jeszcze wydane (art. 507
ust. 1 RWKC),
2DK7 – potwierdzenie złoŜenia zabezpieczenia jednorazowego kwoty wynikającej z długu
celnego, jeŜeli zabezpieczenie zostało złoŜone,
3DK3 - awaryjny dokument towarzyszący stosowany przy przemieszczaniu wyrobów
akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,

d) modyfikuje się opis kodu „5DK5”, który obecnie otrzymuje brzmienie:
„5DK5 - potwierdzenie złoŜenia zabezpieczenia generalnego kwoty wynikającej z długu
celnego, jeŜeli zabezpieczenie zostało złoŜone”.

30. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 20.12.2011r., w Części IV Sekcja B, w
opisie Pola 47, pkt 2.2 „Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym” (str. 153-154)
otrzymuje następujące brzmienie:
„2.2. Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym
Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyraŜenia stawki akcyzy w
kwocie na jednostkę wyrobu jest ilość wyrobów akcyzowych.
Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyraŜenia stawki akcyzy w
procencie maksymalnej ceny detalicznej jest cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na
opakowaniu jednostkowym.
Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyraŜenia stawki akcyzy w
kwocie na jednostkę wyrobu i w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest ilość wyrobów
akcyzowych oraz cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym,
a w przypadku jej braku – trzykrotna wartość najpopularniejszej kategorii cenowej ogłoszonej
w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyraŜenia stawki akcyzy w
procencie podstawy opodatkowania jest wartość celna powiększona o naleŜne cło.
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W wypadku objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu produktów kompensacyjnych
powstałych w wyniku procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania
podatkiem akcyzowym jest róŜnica pomiędzy wartością celną dopuszczonych do obrotu
produktów kompensacyjnych lub zamiennych, a wartością towarów wywiezionych czasowo
za granicę, powiększona o naleŜne cło.
W wypadku objęcia towarów procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od
naleŜności celnych przywozowych lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, podstawą
opodatkowania podatkiem akcyzowym jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby
naleŜne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.
Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym obejmuje równieŜ prowizję oraz koszty
transportu i ubezpieczenia, jeŜeli elementy te nie zostały do niej włączone, a juŜ poniesione
do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce
przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym
dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.
Do podstawy opodatkowania dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne
naleŜności, jeŜeli organy celne mają obowiązek pobierać te naleŜności z tytułu importu
towarów.
W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie
wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposaŜenia medycznego.”.

31. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 20.12.2011 r., Części IV Sekcja B, w
opisie Pola 47, w pkt „5. Piąta kolumna: Metoda płatności”, w uwadze do metody płatności
„D” (str. 156), wykreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu:
„Symbol D naleŜy podawać takŜe w przypadku złoŜenia zabezpieczenia w stosunku do kwoty
podatku, która ma zostać rozliczona w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym
powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów (art. 33a ustawy o podatku od
towarów i usług).”.

32. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 27.08.2012 r., wprowadza się
następujące zmiany w Części VI „Szczególne przypadki postępowania“:
a) przypadek nr 4 - wykreśla się uwagę pierwszą (str. 187) w brzmieniu:
„Uwaga ! W stosunku do towarów przywoŜonych z terytoriów specjalnych, na
których nie ma zastosowania dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w
sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich
przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, do których zalicza się: wyspy
Helgoland i obszar Busingen, Livigno, Campione dItalia, włoskie wody jeziora Lugano,
Wyspy Kanaryjskie, Ceutę i Melillię, zamorskie departamenty Republiki Francuskiej –
moŜliwe jest takŜe zastosowanie procedury oznaczonej kodem „45”. W takim przypadku
w drugiej części Pola 37 naleŜy podać kod uszczegóławiający procedurę „1G1” (kod
1G1 ma następujący opis – „zgłoszenie dotyczy wyłącznie podatków”).”;
b) przypadek nr 5 - w obu uwagach (str. 188) wykreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu:
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„W takim przypadku w drugiej części Pola 37 naleŜy podać kod uszczegóławiający
procedurę „1G1” (kod 1G1 ma następujący opis – „zgłoszenie dotyczy wyłącznie
podatków”).”;
c) dodaje się przypadek szczególny nr 23 w następującym brzmieniu:
„23. Zasady wypełniania Pola 37 zgłoszenia celnego w przypadku wprowadzenia i
dostawy/przemieszczania towarów zwolnionych z VAT lub objętych procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, z uwzględnieniem terytoriów specjalnych.
Towary niewspólnotowe
1. Jeśli przedmiotem importu są towary niewspólnotowe, które jednocześnie podlegają
zwolnieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do innego państwa
członkowskiego i są przemieszczane do tego państwa członkowskiego w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego zgodnie z art.
17ust. 1 lit. b Dyrektywy akcyzowej 2008/118/WE – w pierwszej części Pola 37
podawany jest kod procedury „42”, a w drugiej części tego pola wspólnotowy kod
„F06” uszczegóławiający procedurę w zakresie zawieszenia poboru akcyzy.
2. Jeśli przedmiotem importu są towary niewspólnotowe, które w związku z ich
wprowadzeniem do składu podatkowego (akcyzowego) zlokalizowanego w Polsce
korzystają z procedury zawieszenia poboru akcyzy - w pierwszej części Pola 37
podawany jest kod procedury „45” (brak potrzeby podawania kodu
uszczegóławiającego procedurę „F06”).
3. Jeśli przedmiotem importu są towary niewspólnotowe, które są przemieszczane w
procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b ww. Dyrektywy
akcyzowej (z wyłączeniem przemieszczania z zastosowaniem procedury „45”) – w
pierwszej części Pola 37 podawany jest kod procedury „40”, a w drugiej części tego
pola krajowy kod „F06” uszczegóławiający procedurę w zakresie zawieszenia
poboru akcyzy.

Towary wspólnotowe
Jeśli przedmiotem importu są towary wspólnotowe, które podlegają zwolnieniu z
podatku VAT w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego - w pierwszej
części Pola 37 podawany jest kod procedury „49”, a w drugiej części tego Pola
krajowy kod uszczegóławiający procedurę „1V1”. Ponadto w Polu 44 podaje się kod
krajowy „4PL04”, uruchamiający środki zabezpieczające analogiczne jak przy
procedurach „42” i „63”.
W opisanej powyŜej sytuacji, gdy przedmiotem przywozu z terytoriów specjalnych
nieobjętych ww. Dyrektywą akcyzową są wspólnotowe towary akcyzowe, nie ma
moŜliwości zastosowania kodu procedury „49”, poniewaŜ wprowadzenie tych
towarów związane jest zawsze z koniecznością objęcia ich procedurą dopuszczenia do
obrotu. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626, z późn. zm.), które przewidują, Ŝe wysyłka
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy moŜe
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mieć miejsce wyłącznie ze składu podatkowego albo z miejsca importu, tj. miejsca, w
którym znajdują się wyroby w momencie ich dopuszczenia do obrotu zgodnie z
przepisami prawa celnego.”.
Uwaga ! Wspólnonotowy kod uszczegóławiający procedurę „F06“, wprowadzony
rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 756/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
zmieniającym RWKC obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013r. – do tego czasu naleŜy podawać
krajowy kod „2A2“, stosownie do pisma nr PC13/0680/400/146/MXP/12/2020 z dnia
27.08.2012 r.
33. W Części VI „Szczególne przypadki postępowania”, pkt 14 (str. 197) otrzymuje
następujące brzmienie:
„14. Zasady wypełniania Pola 44 dokumentu SAD w obrocie towarami strategicznymi
(produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie).
1. Grupa kodów CN, do których w bazie ISZTAR przypisane są kody unijne X002 i
Y901.
Kody te naleŜy stosować alternatywnie.
a) JeŜeli do zgłoszenia celnego dołączone jest zezwolenie na wywóz, wydane przez organ
kontroli obrotu – Ministra Gospodarki, naleŜy umieścić kod X002, a po nim numer
dołączonego zezwolenia. Numer posiada format E/DU/I/12345/12, gdzie DU oznacza, Ŝe
przedmiotem licencjonowania jest produkt podwójnego zastosowania.
b) JeŜeli wywóz produktu podwójnego zastosowania dokonywany jest na podstawie jednego z
sześciu generalnych unijnych zezwoleń na wywóz, gdzie podmiotem wystawiającym
zezwolenie jest Unia Europejska, naleŜy w Polu 44 umieścić kod X002, a po nim numer
właściwego zezwolenia - EU001, EU002, EU003, EU004, EU005 lub EU006 - na
podstawie którego wywoŜony jest towar.
c) JeŜeli do zgłoszenia celnego nie dołączono zezwolenia, o którym mowa w punkcie 1.a,
właściwy jest kod Y901, pod warunkiem, Ŝe towar nie spełnia wymogów określonych w
wykazie produktów podwójnego zastosowania.
Przypadek szczególny:
- jeśli towar nie jest produktem podwójnego zastosowania, a spełnia wymogi towaru z
wykazu uzbrojenia, naleŜy poza kodem unijnym Y901, umieścić kod krajowy 7P16.
2. Grupa kodów CN odnosząca się do towarów z wykazu uzbrojenia, do których w
bazie ISZTAR nie zostały przypisane kody unijne X002 i Y901.
a) W przypadku, gdy do zgłoszenia celnego dołączone jest zezwolenie na eksport, wydane
przez organ kontroli obrotu – Ministra Gospodarki, naleŜy umieścić kod krajowy 7P16, a
po nim numer dołączonego zezwolenia. Numer posiada format E/LU/I/12345/12, gdzie
LU oznacza, Ŝe przedmiotem licencjonowania jest towar z wykazu uzbrojenia. Po
numerze zezwolenia na eksport naleŜy umieścić numer zezwolenia na świadczenie usługi
realizowanej na rzecz danego eksportu.
b) JeŜeli do zgłoszenia celnego nie dołączono zezwolenia, o którym mowa w punkcie 2.a,
właściwy jest kod krajowy 2DK2, pod warunkiem, Ŝe towar nie spełnia wymogów
określonych w wykazie uzbrojenia.
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Uwaga 1. Umieszczenie w Polu 44 zgłoszenia kodu Y901 albo kodu 2DK2 jest formą
oświadczenia złoŜonego przez zgłaszającego, Ŝe towar nie jest towarem o znaczeniu
strategicznym (odpowiednio produktem podwójnego zastosowania albo towarem z wykazu
uzbrojenia). Umieszczenie wszystkich przedmiotowych kodów, stosownie do sytuacji, jest
obligatoryjne, przy czym zgłaszający powinien mieć na uwadze postanowienia art.199 ust.1
RWKC.
Uwaga 2. W przypadku wątpliwości organu celnego odnośnie statusu towaru, organ celny
dąŜy do ustalenia, czy towar posiada cechy uŜytkowe i parametry techniczne określone w
wykazie produktów podwójnego zastosowania lub wykazie uzbrojenia i w związku z tym, czy
wymagane są stosowne zezwolenia.
Uwaga 3. Przytoczone w punkcie 1 i 2 numery zezwoleń są oznaczeniami przykładowymi.
W praktyce w ciągu znaków numeru zezwolenia mogą występować inne symbole stosownie
do rodzaju licencji i realizowanego obrotu.
W miejscu, gdzie znajduje się symbol E mogą występować następujące oznaczenia:
- „ET” – w przypadku zezwoleń na wywóz towarów w ramach procedury uszlachetniania
biernego lub na wystawy,
- „EZ” – w przypadku zezwoleń na wywóz towarów po zakończeniu procedury odprawy
czasowej lub uszlachetniania czynnego,
W miejscu symbolu „I” oznaczającego zezwolenie indywidualne moŜe występować symbol
„G” oznaczający zezwolenie globalne.”.
34. W Części VI „Szczególne przypadki postępowania”, w pkt 18 (str. 200), wykreśla się
akapit trzeci w brzmieniu:
„W takim przypadku zawsze w urzędzie celnym wywozu musi być przedstawiona jednolita
umowa przewozu, z której wynika, Ŝe spełnione są przesłanki art. 793 ust. 2 lit. b RWKC.
Funkcjonariusz celny opatruje przedstawioną przez zgłaszającego jednolitą umowę przewozu
odpowiednio adnotacją EXPORT i swoją pieczęcią.”.
35. W Części VI „Szczególne przypadki postępowania”, w pkt 19 (str. 200 -203) wprowadza
się następujące zmiany:
a) po kodzie „Y029” dodaje się następujący kod z opisem:
„Y031 – kod przedsiębiorcy AEO z kraju trzeciego w związku ze wzajemnym uznawaniem”;
b) na końcu tego punktu dodaje się dwa akapity w następującym brzmieniu:
„W przypadku deklarowania kodu Y031, właściwego dla przedsiębiorców AEO z kraju
trzeciego w związku ze wzajemnym uznawaniem, po tym kodzie powinien być równieŜ
podany numer identyfikacyjny tego upowaŜnionego przedsiębiorcy (AEO) z kraju trzeciego.
Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy AEO z kraju trzeciego jest nr EORI a-like
posiadający strukturę unijnego numeru EORI, tj. składa się maksymalnie z 17 znaków
alfanumerycznych, pierwsze dwa znaki to kod ISO kraju trzeciego np. (US, JP).
Do zgłoszenia celnego nie załącza się świadectwa AEO”.
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36. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 22.07.2011 r., w Części VI
„Szczególne przypadki postępowania” (str. 203), dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21. Szczególny przypadek wypełniania niektórych pól zgłoszenia celnego w przypadku
przywozu towarów z zastosowaniem specjalnych kodów CN 9905 00 00 lub 9919 00 00.
Pole 34a – kod kraju towaru dominującego wartościowo;
Pole 37 – w drugiej części podać właściwy kod „C”;
Pole 47 – w odniesieniu do typów opłat związanych z cłem (A00 lub A10) wypełnić naleŜy
kolumnę „Podstawa opłaty”, w kolumnach „Stawka” i „Kwota” wpisać „0”, w kolumnie
„Metoda płatności” podać kod „Z”. Typów opłat związanych z podatkami (B00 i 1A1) nie
wypełnia się.
Przykładowy wpis:
Typ opłaty
A00

Podstawa opłaty
2450

Stawka
0

Kwota

MP

0

Z

Uwaga! W przypadku zgłoszenia w jednym zgłoszeniu celnym towarów objętych kodem
specjalnym 9919 00 00, ale z zakresu kategorii zwolnień celnych objętych róŜnymi kodami
dodatkowymi wpisywanymi w drugiej części Pola 37 oznaczonych symbolem „C”, naleŜy
kategorie te zgłosić w oddzielnych pozycjach zgłoszenia celnego, np.:
–

9919 00 00, C02 - towary przywoŜone w związku z zawarciem związku małŜeńskiego;

–

9919 00 00, C04 - mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia.

Określone wyŜej zasady wypełniania Pola 47 zgłoszenia celnego wynikają z faktu, Ŝe do ww.
kodów specjalnych CN nie są przypisane w prawie podatkowym, a konsekwentnie w
Systemie ISZTAR, Ŝadne stawki podatkowe, a mając na uwadze, Ŝe w zakresie tych kategorii
towarowych występują zwolnienia w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego, to nie ma
konieczności wypełniania Pola 47 zgłoszenia celnego w zakresie naleŜności podatkowych,
poza sytuacjami gdy przy zastosowaniu zwolnienia od naleŜności celnych nie ma
jednoczesnego zwolnienia z naleŜności podatkowych. Brak konieczności podawania typów
opłat B00 i 1A1 pociąga za sobą równieŜ zwolnienie z deklarowania ewentualnych krajowych
kodów dodatkowych w piątej części Pola 33.

Uwaga ! W przypadku zastosowania zwolnienia od naleŜności celnych przywozowych, przy
jednoczesnym braku podstaw do zwolnienia z naleŜności podatkowych z powodu
niespełnienia warunków do zastosowania takiego zwolnienia określonych w przepisach prawa
podatkowego, w Polu 33 naleŜy wpisać kod właściwy dla konkretnego towaru, określony
zgodnie z zasadami klasyfikacyjnymi oraz wypełnić Pole 47 na zasadach ogólnych, tzn. z
uwzględnieniem typów opłat B00 i 1A1 właściwych dla podatków i podaniem dla typu opłat
A00 i A10 podstawy opłaty, stawki i kwoty oraz metody płatności „Z”.
Wariant 1
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Całość towarów podlega zwolnieniu od naleŜności celnych i zarazem nie są one
zwolnione z naleŜności podatkowych - towary zgłaszane są zgodnie z właściwą dla nich
klasyfikacją taryfową w odrębnych pozycjach towarowych.
Przykładowy wpis:
Pole 33 – kod CN właściwy dla towaru;
Pole 37 – w drugiej części podać właściwy kod „C”;
Pole 47
Typ opłaty

Podstawa opłaty

Stawka

Kwota

MP

A00

80

10

8

Z

B00

80

23

18

A

Ewentualnie (1A1) w przypadku wyrobów akcyzowych
Wariant 2
Całość towarów podlega zwolnieniu od naleŜności celnych, ale tylko część z nich podlega
jednoczesnemu zwolnieniu z naleŜności podatkowych – wszystkie towary zwolnione od
cła i podatków zgłaszane są w jednej pozycji towarowej z zastosowaniem kodu
specjalnego, natomiast towary zwolnione z cła, a nie zwolnione z podatków, zgłaszane są
zgodnie z właściwą dla nich klasyfikacją taryfową w odrębnych pozycjach towarowych.
Przykładowy wpis:
Poz. 1
Towary zwolnione z naleŜności celnych i naleŜności podatkowych
Pole 33 – 9919 00 00;
Pole 37 – w drugiej części podać właściwy kod „C”;
Pole 47
Typ opłaty
A00

Podstawa opłaty
2450 *

Stawka

Kwota

MP

0

0

Z

*Podstawa opłaty powinna uwzględniać tylko towary zwolnione z naleŜności celnych i
naleŜności podatkowych (tj. towary nie zwolnione z naleŜności podatkowych wykazuje się w
odrębnych pozycjach towarowych).
Poz. 2
Towary zwolnione z naleŜności celnych, ale nie zwolnione z naleŜności podatkowych
Pole 33 – kod CN właściwy dla towaru;
Pole 37 – w drugiej części podać właściwy kod „C”;
Pole 47
Typ opłaty

Podstawa opłaty

Stawka

Kwota

MP

39
A00

80 *

10

8

Z

B00

80

23

18

A

Ewentualnie (1A1) w przypadku wyrobów akcyzowych
*Podstawa opłaty uwzględnia jedynie wydzieloną pozycję (tj. towary zwolnione z naleŜności
celnych, ale nie zwolnione z naleŜności podatkowych).”.

37. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 23.08.2011 r. oraz w piśmie nr
PC13/033/400/82/MXP/12/1021 z dnia 26.03.2012 r., a takŜe mając na uwadze dodatkowe
zmiany wprowadzane niniejszym wykazem zmian, w Części VI „Szczególne przypadki
postępowania” (str. 183-203), dodaje się pkt 22 w następującym brzmieniu:
„22. Szczególny przypadek dotyczący wypełniania Pola 44 zgłoszenia celnego w
przypadku gdy zgłoszenie celne jest równocześnie wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
stosowanie gospodarczych procedur celnych (z wyłączeniem procedury składu celnego)
lub procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem (enduse) - tzw. wnioski skrócone.

PoniŜsze kody informacji dodatkowej naleŜy uzupełnić o tekst uszczegóławiający (opis) dany
kod. Opis ten podawany w Polu 44 moŜe zawierać maksymalnie:
— w Systemie CELINA do 255 znaków;
— w Systemie ECS do 70 znaków.
W przypadku, gdy opis do kodu będzie przekraczać odpowiednio 255 lub 70 znaków,
wówczas naleŜy kontynuować treść opisu poprzedzając go nowym właściwym kodem.
Uwaga ! W przypadku zgłoszenia celnego dokonywanego w formie papierowej, gdy w Polu
44 zgłoszenia celnego, z uwagi na liczebność wpisywanych danych, zgłaszający stwierdzi, iŜ
dane niezbędne do udzielenia pozwolenia, które zamierza wpisać do Pola 44 za pomocą
wymienionych poniŜej kodów nie zmieszczą się w tym Polu, wówczas wszystkie informacje
objęte kodami 0PL05-0PL09 naleŜy przenieść do załącznika dołączanego do zgłoszenia
celnego, a w Polu 44 zgłoszenia celnego podać kod „Załącznik - 0PL01”.
0PL05 – kod uŜywany do wskazania miejsca (miejsc), gdzie będzie dokonywany proces
uszlachetniania, proces przetwarzania, gdzie towary będą wykorzystywane albo w
którym towary osiągają końcowe przeznaczenie (end-use)
W Polu 44 naleŜy podać kod „0PL05”, a następnie po myślniku miejsce (miejsca) gdzie
będzie dokonywany proces uszlachetniania, proces przetwarzania, gdzie towary będą
wykorzystywane albo w którym towary osiągają końcowe przeznaczenie (end-use).
Podanie tych informacji jest konieczne w sytuacji, gdy proces przetwarzania/uszlachetniania,
wykorzystywanie towarów albo osiągnięcie końcowego przeznaczenia (end-use) realizowane
jest w miejscu innym niŜ adres odbiorcy wskazany w Polu 8 „Odbiorca” zgłoszenia celnego.
W takim przypadku naleŜy podać odpowiednio albo numer EORI albo pełne imię i
nazwisko/nazwę oraz adres osoby/przedsiębiorstwa, w którym dokonywany będzie proces
(procesy) uszlachetniania/przetwarzania towarów, gdzie towary będą wykorzystywane albo w
którym towary osiągają końcowe przeznaczenie (end-use).

40
Przykład 1:
W sytuacji, gdy proces uszlachetniania przeprowadzany jest w miejscu innym niŜ adres
odbiorcy wskazany w Polu 8 „Odbiorca” zgłoszenia celnego i określenie tego miejsca
następuje poprzez zastosowanie numeru EORI naleŜy wpisać:
0PL05-PL1234567890ABCDE
Przykład 2:
W sytuacji, gdy proces uszlachetniania przeprowadzany jest w dwóch miejscach i miejsca te
są inne niŜ adres odbiorcy wskazany w Polu 8 „Odbiorca” zgłoszenia celnego, zaś określenie
tych miejsc następuje nie poprzez zastosowanie numeru EORI naleŜy wpisać:
0PL05-nazwa i adres miejsca pierwszego
0PL05-nazwa i adres miejsca drugiego
0PL06 – kod uŜywany do wskazania przewidywanego urzędu (urzędów) zakończenia i
urzędu kontrolnego
W Polu 44 naleŜy podać kod „0PL06”, a po nim w następującej kolejności:
1. po myślniku przewidywany urząd lub urzędy zakończenia poprzez podanie kodu
identyfikacyjnego oddziału celnego lub oddziałów celnych upowaŜnionych do przyjęcia
zgłoszenia celnego kończącego gospodarczą procedurę celną, poprzedzonego symbolem
PL. Kody urzędów celnych podane są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18
listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności
przewidziane przepisami prawa celnego w zaleŜności od rodzaju towarów lub procedur
celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511, z późn. zm.).
W przypadku podawania kilku urzędów celnych naleŜy poszczególne kody od siebie
oddzielić przecinkami.
W przypadku wniosku o pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury odprawy
czasowej, o którym mowa w art. 497 ust. 4 RWKC, gdy przewidywany urząd lub urzędy
zakończenia są w innym państwie członkowskim, naleŜy podać kod identyfikacyjny
urzędu celnego w danym państwie, poprzedzony dwiema pierwszymi literami kodu
państwa (a2- wypełnić przy uŜyciu kodu z wykazu krajów umieszczonego przy kodowym
opisie Pola 15a).
Kody urzędów celnych moŜna znaleźć w „Wykazie urzędów celnych właściwych dla
procedury tranzytu wspólnotowego” zamieszczonego na stronie internetowej
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_pl.htm .
Uwaga! W przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na objęcie towarów procedurą
dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem (end-use) nie podaje
się informacji o urzędzie zakończenia.
2. po slaszu (ukośniku) przewidywany urząd kontrolny poprzez podanie kodu
identyfikacyjnego urzędu (oddziału) celnego upowaŜnionego do kontroli gospodarczej
procedury celnej oraz procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym
przeznaczeniem (end-use), poprzedzony symbolem PL. Kody urzędów celnych podane są
w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów
celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w
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zaleŜności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane
towary.
Uwaga ! W przypadku zgłoszeń celnych obsługiwanych w Systemie CELINA nie ma
potrzeby po raz kolejny podawania informacji o urzędzie zakończenia, gdyŜ informacja na
temat
urzędu
kontrolnego
juŜ
jest
umieszczana
w
węźle
/SAD/Zgłoszenie/UC/UCKontrolny - odpowiednik Pola 44.
Przykład:
W sytuacji, gdy urzędami zakończenia mają być: Oddział Celny III w Warszawie-441030
oraz Oddział Celny IV w Warszawie-441040, zaś urzędem kontrolnym ma być Oddział
Celny III w Warszawie-441030 naleŜy wpisać:
0PL06-PL441030,PL441040/PL441030
0PL07 - kod uŜywany do wskazania charakteru/rodzaju procesu (procesów)
uszlachetniania/przetwarzania albo rodzaju końcowego przeznaczenia (end-use)
towarów, do wskazania warunków ekonomicznych
W Polu 44 naleŜy podać kod „0PL07”, a po nim w następującej kolejności:

1. po myślniku, 2-cyfrowy kod, wykorzystując kody zamieszczone poniŜej, wskazujący na
charakter/rodzaj procesu (procesów) uszlachetniania/przetwarzania towarów:

Uszlachetnianie czynne:
Kod
01
02
03
04

Proces uszlachetniania
Obróbka, w tym montaŜ, składanie lub instalowanie
Przetwarzanie
Naprawa, w tym odnawianie i porządkowanie
Wykorzystywanie niektórych towarów określonych zgodnie z procedurą
Komitetu, niewchodzących w skład produktów kompensacyjnych, ale
umoŜliwiających lub ułatwiających ich wytworzenie, nawet jeŜeli zostają
one całkowicie lub częściowo zuŜyte w tym procesie

Uszlachetnianie bierne:
Kod
05
55

Proces uszlachetniania
Przetwarzanie lub naprawa towarów o niehandlowym charakterze - art. 497
ust. 3 lit. d (iii) RWKC
Naprawa towarów, inna niŜ dla kodu „05”

Przetwarzanie pod kontrolą celną:
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Kod

Towary

06
07

Towary jakiegokolwiek rodzaju Przetwarzanie w próbki przedstawione jako
takie, lub połączone w zestawach
Towary jakiegokolwiek rodzaju Redukcja do odpadów i złomu lub zniszczenie

08
09

Towary jakiegokolwiek rodzaju Dodawanie znaczników
Towary jakiegokolwiek rodzaju Odzyskiwanie części lub komponentów

10

Towary jakiegokolwiek rodzaju Oddzielenie i/lub zniszczenie części
uszkodzonych
Towary jakiegokolwiek rodzaju Przetwarzanie w celu likwidacji efektów szkody
Towary jakiegokolwiek rodzaju Zabiegi zwyczajowe dozwolone w składach
celnych lub strefach wolnocłowych
Towary jakiegokolwiek rodzaju Przetwarzanie do produktu, który moŜe stać się
częścią lub zostać zastosowany do cywilnego
samolotu, dla którego przez spółkę upowaŜnioną
do tego rodzaju działalności przez europejskie
organy lotnicze lub organy lotnicze państwa
trzeciego wystawiane jest świadectwo
przydatności lotniczej
Towary jakiegokolwiek rodzaju Przetwarzanie na produkty, które mogą
korzystać z autonomicznego zawieszenia
naleŜności celnych przywozowych na pewne
rodzaje broni i sprzętu wojskowego
Towary objęte art. 551 ust. 1,
Jakakolwiek forma przetwarzania
drugie tiret RWKC
Towary jakiegokolwiek rodzaju Jakakolwiek forma przetwarzania, kiedy
niepodlegające Ŝadnemu
nadwyŜka
środkowi
naleŜności przywozowych wynikająca z
polityki rolnej lub handlowej,
zastosowania procedury nie przekracza wartości
bądź
50 000 EUR na wnioskodawcę i na rok
przejściowemu lub
kalendarzowy
definitywnemu cłu
antydumpingowemu lub
wyrównawczemu

11
12
13

14

15
16

17

Jakikolwiek elektroniczny
rodzaj elementów, części,
zespołów (włączając
podzespoły), lub materiały
(niezaleŜnie od tego czy
elektroniczne), które mają
zasadnicze znaczenie dla
wydajności działania
elektroniki produktu
przetwarzanego

Proces przetwarzania

Przetwarzanie w produkty technologii
informatycznej:
1.
objęte porozumieniem w sprawie handlu
produktami technologii informatycznej, które
zostało zatwierdzone decyzją Rady 97/359/WE
(Dz.U. L 155 z 12.6.97 str. 1), gdzie zwolnienie
z obowiązku celnego funkcjonuje w dniu
wystawienia zezwolenia; lub
2.
określane kodem CN przewidzianym w
art. 1, 2 lub 3 rozporządzenia Rady (WE) nr
2216/97 (Dz.U. L 305 z 8.11.97, str. 1), gdzie
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Przetwarzanie pod kontrolą celną:
Kod

18

19

Towary

Frakcje stałe olei palmowych
określane kodem CN 1511 90
19 lub frakcje płynne olei
palmowych określane kodem
CN 1511 90 91 lub olej
kokosowy określany kodem CN
1513 11 10 lub frakcje płynne
oleju kokosowego określane
kodem CN ex 1513 19 30 lub
olej z ziaren palmowych
określany kodem CN 1513 21
11 lub frakcje płynne oleju z
ziaren palmowych określane
kodem CN ex 1513 29 30 lub
olej babassu określany kodem
CN 1513 21 19

Olej rycynowy określany
kodem CN 1515 30 90

Proces przetwarzania
zwolnienie z obowiązku celnego funkcjonuje w
dniu wystawienia zezwolenia
Przetwarzanie w:
- mieszanki kwasów tłuszczowych określane
kodami CN 3823 11 00, 3823 12 00, ex 3823
19 10, ex 3823 19 30 i ex 3823 19 90
- kwasy tłuszczowe określane kodami CN
2915 70 15, 2915 70 25, 2915 90 10, ex 2915
90 80, ex 2916 15 00 i ex 2916 19 80
- mieszankę estrów metylowych kwasów
tłuszczowych określaną kodem CN ex 3824
90 95
- estry metylowe kwasów tłuszczowych
określane kodami CN ex 2915 70 20, ex 2915
70 80, ex 2915 90 80, ex 2916 15 00 i ex
2916 19 80
- mieszankę alkoholi tłuszczowych określaną
kodem CN 3823 70 00
- alkohole tłuszczowe określane kodami CN
2905 16 80, 2905 17 00 i 2905 19 00
- glicerol określany kodem CN 1520 00 00
Przetwarzanie w:
- uwodorniony olej rycynowy („wosk
opalowy”) o kodzie CN 1516 20 10
- kwas 12-stearynowodorowy (czystość
mniejsza niŜ 90%) z kodu CN ex 3823 19 10

20

Tytonie objęte działem 24
Nomenklatury Scalonej

21

Surowy lub nieprzetworzony
tytoń określany kodem CN
2401 10
Surowy lub nieprzetworzony
tytoń częściowo odŜyłowany
określany kodem CN ex 2401
20

22

Produkty określane kodami CN:

- kwas 12-stearynowodorowy (czystość 90%
lub więcej) z kodu CN 2918 19 99
- glicerol z kodu CN 2905 45 00
Przetwarzanie w tytoń „homogenizowany” lub
„odtworzony” określany kodem CN 2403 91 00
i/lub proszek tytoniowy określany kodem CN ex
2403 99 90
Przetwarzanie w tytoń częściowo lub całkowicie
odŜyłowany określany kodem CN 2401 20 oraz
w odpady tytoniowe określane kodem CN 2401
30 00

2707 10, 2707 20, 2707 30, Przetwarzanie w produkty określane kodami
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Przetwarzanie pod kontrolą celną:
Kod

23

24

25
26

27

Towary

Proces przetwarzania

2707 50, 2707 91 00, 2707 99 CN: 2710 00 71 lub 2710 00 72
30, 2707 99 91, 2707 99 99 i
2710 00
Surowe oleje określane kodem Przetwarzanie w produkty określane kodami
CN 2707 99 11
2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50
90, 2707 99 30, 2707 99 99, 2902 20 90, 2902
30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00,
2902 44 90
Oleje napędowe o zawartości
Mieszanie towarów z kolumny 1 lub mieszanie
siarki w masie wagowo
jednego i/lub innego z produktów z kolumny 1 z
przekraczającej 0,2% określane olejem napędowym o zawartości siarki w masie
kodem CN 2710 00 68,
nieprzekraczającej 0,2% wagowo określanym
kerosyna określana kodem CN kodem CN 2710 00 66 lub 2710 00 67 w celu
2710 00 55, biały spirytus
otrzymania oleju napędowego o zawartości
siarki nieprzekraczającej wagowo 0,2%
określany kodem CN 2710 00
21
określanego kodem CN 2710 00 66 lub 2710 00
67
Materiał PCW określany kodem Przetwarzanie w ekrany projekcyjne określane
CN 3921 90 60
kodem CN 9010 60 00
Obuwie łyŜwiarskie bez
Przetwarzanie w:
przytwierdzonych łyŜew z kodu
łyŜwy z kodu CN 9506 70 10
CN 6402 19 00
Obuwie łyŜwiarskie bez
wrotki z kodu CN 9506 70 30
przytwierdzonych łyŜew z kodu
CN 6403 19 00
Podwozie samochodowe z
Przetwarzanie w pojazdy straŜackie wyposaŜone
kabiną, z kodu CN 8704 21 31 w integralny sprzęt do zwalczania ognia i/lub
ratowania Ŝycia, z kodu CN 8705 30 00

Natomiast w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na objęcie towarów procedurą
dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem (end-use) naleŜy po
myślniku podać krótki opis rodzaju końcowego przeznaczenia towarów (end-use).
Uwaga ! W przypadku uznania, Ŝe opis planowanego procesu uszlachetniania/przetwarzania
podany za pomocą ww. kodów jest zbyt ogólny oraz, Ŝe przedstawienie szczegółowego opisu
planowanych działań moŜe mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia
pozwolenia, opis taki naleŜy sporządzić w formacie PDF i przedstawić w formie
elektronicznej jako załącznik do zgłoszenia celnego.
2. po slaszu, (n3) 3 znakowy kod numeryczny (cyfrowy), uŜywając kody zamieszczone
poniŜej, określający warunki ekonomiczne. Kod odnoszący się do warunków ekonomicznych
naleŜy podać wyłącznie w przypadku procedury uszlachetniania czynnego. W przypadku
potrzeby podania więcej niŜ jednego kodu, kody naleŜy od siebie oddzielić przecinkami.
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operacje obejmujące towary przywoŜone o charakterze niehandlowym
operacje przeprowadzane na mocy umowy o przetworzenie robocze (definicję
„przetworzenia roboczego” zawiera art. 536 lit. b RWKC)
303 - zabiegi zwyczajowe, określone w art. 531 RWKC
304 - naprawa
305 - procesy uszlachetniania na produktach kompensacyjnych otrzymanych w wyniku
uprzedniego zezwolenia na uszlachetnianie czynne, którego przyznanie podlegało
badaniom warunków ekonomicznych
306 - przetwarzanie pszenicy durum określanej kodem CN 1001 10 00 w celu
wytworzenia makaronu określanego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19
307 - operacje, w których wartość* towarów przywoŜonych, wg ośmiocyfrowego kodu
CN, nie przekracza 150 000 EUR dla towarów wymienionych w załączniku 73 lub
500 000 EUR dla pozostałych towarów, na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy
(wartość de minimis)
(*) Wartość jest to wartość towarów dla celów celnych, określona na podstawie
znanych danych szczegółowych oraz na podstawie dokumentów przedłoŜonych w
czasie składania wniosku.
308 - budowa, modyfikacja lub zmiana uzbrojenia samolotu cywilnego lub satelitów,
bądź ich części
310 - świadectwo IP (JeŜeli, zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93,
dotyczy towarów przywoŜonych określonych w części A załącznika 73 i
wnioskujący przedstawia dokument wydany przez właściwe władze, zezwalające
wprowadzenie uzgodnień dla tych towarów, w granicach ilościowych określonych
za pomocą bilansu dostaw)
010 - towary przywoŜone niewymienione w Załączniku 73 do RWKC i gdy Kod 30 nie
ma zastosowania
Uwaga ! W przypadku, gdy uzasadnieniem spełnienia warunków ekonomicznych jest
okoliczność dokonywania naprawy, zaś juŜ przy określaniu charakteru/rodzaju procesu
uszlachetniania wskazany został kod „03” (Naprawa, w tym odnawianie i porządkowanie),
wówczas nie podaje się juŜ kodu „304”, aby nie powtarzać informacji, iŜ chodzi o proces
naprawy.
301
302

-

Przykład:
W przypadku uszlachetniania czynnego, gdy proces uszlachetniania obejmuje przetwarzanie,
które realizowane jest na mocy umowy o przetworzenie robocze naleŜy wpisać:
0PL07-02/302
0PL08 – kod uŜywany do wskazania kodu (kodów) CN uzyskiwanych produktów
kompensacyjnych, produktów przetworzonych oraz produktów powstałych w wyniku
końcowego przeznaczenia (end-use), określenia ich nazwy handlowej i/lub technicznej,
podania współczynnika produktywności lub metody jego obliczenia
W Polu 44 naleŜy podać kod „0PL08”, a po nim w następującej kolejności:
1. po myślniku, charakter uzyskiwanego produktu kompensacyjnego wykorzystując
odpowiednio jeden z następujących (a1) 1-znakowych kodów literowych:
„G” – który oznacza produkt kompensacyjny główny
„W” – który oznacza produkt kompensacyjny wtórny;
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2. po myślniku, 8-cyfrowy kod CN uzyskiwanego produktu kompensacyjnego/produktu
przetworzonego, poprzedzony symbolem „CN” (np. CN04063031). W przypadku
produktu powstałego w wyniku końcowego przeznaczenia (end-use) naleŜy podać po
slaszu odpowiednio 10- lub 14-cyfrowy kod TARIC, poprzedzony symbolem „TARIC”
(np. TARIC5911100010) albo 8-cyfrowy kod CN poprzedzony symbolem „CN”
produktu;
3. po slaszu, nazwę handlową i/lub techniczną produktu kompensacyjnego/ produktu
przetworzonego / produktu powstałego w wyniku końcowego przeznaczenia (end-use);
4. po slaszu, wielkość współczynnika produktywności. W sytuacji, gdy nie jest moŜliwe
podanie konkretnej wielkości współczynnika produktywności naleŜy zadeklarować (a3)
3-znakowy kod literowy „MWW” (metoda wyznaczenia współczynnika produktywności)
oznaczający, Ŝe ustalenie współczynnika produktywności nastąpi na podstawie
prowadzonej księgowości, ewidencji oraz dokumentacji technicznej dot. procesu
uszlachetniania/przetwarzania lub rodzaju końcowego przeznaczenia (end-use) towarów.
W takiej sytuacji współczynnik produktywności ustalany będzie przez organ celny na
późniejszym etapie stosowania procedury. W przypadku procedury uszlachetniania
czynnego w systemie zawieszeń dla towarów z sektora cukru moŜliwe jest równieŜ
posłuŜenie się systemem receptur do określenia wielkości współczynnika
produktywności, w związku ze stosowaniem ułatwień przewidzianych dokumentem
TAXUD/2033/2009 (ułatwień w zakresie moŜliwości wykorzystania systemu receptur dla
celów określania współczynnika produktywności). W takim przypadku zamiast
współczynnika produktywności naleŜy podać kod zarejestrowanej receptury.
Uwaga ! W przypadku, gdy produkty kompensacyjne/przetworzone lub produkty powstałe w
wyniku końcowego przeznaczenia (end-use) są klasyfikowane do róŜnych kodów CN/TARIC
wówczas odrębnie w odniesieniu do kaŜdego kodu CN/ TARIC naleŜy podać powyŜszą
informację poprzedzając ją kodem „0PL08”.
Przykład:
W przypadku uszlachetniania czynnego, gdy w wyniku zastosowanego procesu będą
powstawały dwa produkty gotowe (produkty kompensacyjne główne) o kodzie CN 04063031 i
CN 04063039 oraz odpad (produkt kompensacyjny wtórny) o kodzie CN 23099031, a
współczynnik produktywności wynosi odpowiednio 97% i 3%, naleŜy wpisać:
0PL08-G-CN04063031/ser topiony w plastrach/97%
0PL08-G-CN04063039/ser topiony w porcjach/97%
0PL08-W-CN23099031/masa serowa/3%
Uwaga! W przypadku, gdy wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury
uszlachetniania biernego składany jest na podstawie art. 497 ust. 3 lit. d RWKC (tj. dla
uszlachetniania biernego, gdy procesy uszlachetniania dotyczą napraw, włączając
standardowy system wymiany bez uprzedniego przywozu), wówczas nie stosuje się kodu
„0PL08”. Kod CN oraz nazwa handlowa i/lub techniczna produktu kompensacyjnego, który
zostanie uzyskany w procesie naprawy, nie ulegnie bowiem zmianie w stosunku do towaru
obejmowanego procedurą uszlachetniania biernego. Współczynnik produktywności zaś w
odniesieniu do procesu naprawy wynosić będzie 100%.
0PL09 – kod uŜywany do wskazania przewidywanego terminu zakończenia
gospodarczej
procedury
celnej
lub
terminu
potrzebnego
do
nadania
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produktom/towarom końcowego przeznaczenia (end-use), do określenia proponowanego
sposobu(ów) dokonania identyfikacji towarów przywoŜonych/towarów wywoŜonych
czasowo
W Polu 44 naleŜy podać kod „0PL09”, a po nim w następującej kolejności:
1. po myślniku, cyfrę (n2) odpowiadającą liczbie miesięcy określających długość terminu
wymaganego dla przeprowadzenia operacji w ramach wnioskowanej gospodarczej
procedury celnej lub terminu potrzebnego do nadania produktom/towarom końcowego
przeznaczenia (end-use) wraz z uŜytym w odpowiednim przypadku wyrazem „miesiąc”.
Przykład:
W sytuacji, gdy przywóz produktu kompensacyjnego uzyskiwanego w wyniku procesu
naprawy towaru objętego procedurą uszlachetniania biernego powinien nastąpić w terminie
6 miesięcy, wówczas termin zakończenia zostanie zapisany w sposób „0PL09-06miesięcy”.
2. po slaszu, przynajmniej jeden z następujących 1-cyfrowych kodów, wskazujących na
proponowany sposób dokonania identyfikacji towarów przywoŜonych/wywoŜonych
czasowo:
1
2
3
4
5
6

-

7
8

-

numer seryjny lub numer producenta
załoŜenie plomb, pieczęci, odcisków, lub innych znaków wyróŜniających
arkusz informacyjny INF
pobranie próbek, ilustracje lub opisy techniczne
przeprowadzenie analiz
dokument informacyjny zamieszczony w Załączniku 104 RWKC (stosowany
jedynie dla uszlachetniania biernego)
inne środki pozwalające na ustalenie toŜsamości
bez środków pozwalających na stwierdzenie toŜsamości zgodnie z art. 139
akapit drugi WKC (stosowany jedynie do odprawy czasowej)

W
przypadku
wskazywania
kilku
sposobów
identyfikacji
towarów
przywoŜonych/wywoŜonych czasowo podawane 1-cyfrowe kody naleŜy od siebie
oddzielić przecinkami.
Przykład:
W sytuacji, gdy przywóz produktu kompensacyjnego uzyskiwanego w wyniku procesu
naprawy towaru objętego procedurą uszlachetniania biernego powinien nastąpić w
terminie 12 miesięcy i identyfikacja towarów wywoŜonych czasowo ma zostać
przeprowadzona na podstawie nałoŜonych plomb oraz pobranych próbek naleŜy wpisać:
0PL09-12miesięcy/2,4
3. a następnie po slaszu podać, o ile jest to konieczne, doprecyzowanie proponowanego
sposobu identyfikacji/środków pozwalających na ustalenie toŜsamości towaru
przywoŜonego/wywoŜonego czasowo.
Uwaga ! Nie jest wymagane uszczegóławianie sposobu identyfikacji towarów
przywoŜonych/wywoŜonych czasowo wyraŜonego za pomocą wskazanego 1-cyfrowego
kodu w sytuacji, gdy w innym polu zgłoszenia celnego nastąpiło doprecyzowanie tego
sposobu.

48

Przykład:
W sytuacji wskazania kodu „1” nie ma potrzeby podawania numeru seryjnego towaru,
jeŜeli wskazanie numeru seryjnego nastąpiło juŜ w Polu 31.
W sytuacji wskazania kodu „7” konieczne jest uszczegółowienie/doprecyzowanie sposobu
pozwalającego na ustalenie toŜsamości towaru przywoŜonego/wywoŜonego czasowo.
Przykład:
W sytuacji, gdy przywóz produktu kompensacyjnego uzyskiwanego w wyniku procesu
naprawy towaru objętego procedurą uszlachetniania biernego powinien nastąpić w
terminie 12 miesięcy oraz gdy wskazany został kod „7” i identyfikacja towarów ma zostać
przeprowadzona na podstawie kodów kreskowych naleŜy wpisać:
0PL09-12miesięcy/7/kody kreskowe
„0PL10 – kod uŜywany do wskazania rodzaju stosowanych transferów, o których mowa
w art. 512 ust. 1 - 3 RWKC (przemieszczanie towarów lub produktów objętych
procedurą zawieszającą).
W Polu 44 naleŜy podać kod „0PL10”, a po myślniku, 1-cyfrowy kod, wykorzystując kody
zamieszczone poniŜej, wskazujący na rodzaj stosowanego transferu:
Kod Rodzaj transferu
1

Transfer, o którym mowa w art. 512 ust. 1 RWKC.

2

Transfer, o którym mowa w art. 512 ust. 2 RWKC.

3

Transfer, o którym mowa w art. 512 ust. 3 RWKC.

W przypadku podawania kilku transferów naleŜy poszczególne kody od siebie oddzielić
przecinkami.
Przykład:
Towar po objęciu procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń będzie
przemieszczany z urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie procedurą, do zakładu
naleŜącego do wnioskodawcy o udzielenie pozwolenia, a następnie z tego zakładu do
podwykonawcy (w takiej sytuacji konieczne jest wskazanie miejsca uszlachetniania przez
podwykonawcę przy zastosowaniu kodu 0PL05) w celu przeprowadzenia jednego z etapów
procesu uszlachetniania po ukończeniu którego będzie ponownie przemieszczony do zakładu
wnioskodawcy. W takiej sytuacji naleŜy wpisać: 0PL10-1,2.”.

38. W Części VIII „Pola literowe” wykreśla się fragment zatytułowany „Adnotacje
dokonywane przez funkcjonariusza celnego i sposób postępowania przy potwierdzaniu
wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty” (str. 214-216) i dodaje się zapis w
następującym brzmieniu:
„W postępowaniu funkcjonariusza celnego przy potwierdzaniu wywozu towaru poza
obszar celny Wspólnoty zastosowanie ma „Instrukcja dla funkcjonariuszy celnych w
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zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w
systemie ECS.”.
39. W Części IX „Wypełnianie zgłoszenia w Systemie ECS” w Sekcji A pkt 2 w ppkt „Pola
„osobowe” tj. Pola 2, 8, 14” (str. 217), dotychczasowy opis zastępuje się następującą treścią:
„róŜnice zostały wskazane w opisach pól 2, 8 , 14 w Części II Sekcja A Instrukcji.”.
40. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 4.02.2011 r., w Części IX
„Wypełnianie zgłoszenia w systemie ECS”, w Sekcji „C. Wypełnianie w systemie ECS
zgłoszenia zbiorczego w obrocie pocztowym” (str. 221), wprowadza się następujące zmiany:
–

dotychczasowa treść Sekcji „C. Wypełnianie w systemie ECS zgłoszenia zbiorczego
w obrocie pocztowym” staje się pkt „1” tejŜe Sekcji, który otrzymuje tytuł: „1.
Zbiorcze zgłoszenie celne”, ponadto

–

w ww. Sekcji C dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2. Zgłoszenie celne czasopism i ksiąŜek
Elektroniczne wywozowe zgłoszenie celne czasopism i ksiąŜek wyprowadzanych poza obszar
celny Wspólnoty w obrocie pocztowym, świadczonym przez operatora publicznego na
podstawie Światowej Konwencji Pocztowej, moŜe zostać dokonane w miesięcznych okresach
rozliczeniowych, w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na
podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu
celnego. Zgłoszenie celne złoŜone w tym trybie powinno zawierać standardowy zakres
danych wymaganych w komunikacie IE515.
Komunikat IE 515 nie moŜe za sobą pociągać generowania komunikatu IE 501 (do urzędu
wyprowadzenia o planowanym przybyciu danej przesyłki), co oznacza, iŜ mamy do czynienia
z jedną z poniŜszych sytuacji:
-

strona wnioskuje o zastosowanie art. 793 ust. 2 lit. b RWKC (jednolita umowa
przewozu),
zgłoszenie do procedury wywozu jest składane w urzędzie celnym granicznym,
urząd celny wywozu jest jednocześnie urzędem celnym wyjścia dla procedury
tranzytu.”.

41. Stosownie do „Informacji uzupełniającej ...” z dnia 20.12.2011 r., w Części X
„Bezpieczeństwo i ochrona” Sekcja D „Numer identyfikacyjny EORI w zgłoszeniach
celnych”, akapit czwarty (str. 255) otrzymuje następujące brzmienie:
„W zgłoszeniach dokonywanych w formie papierowej (w formularzach SAD i ESS) wpis
NATURAL PERSON nie powinien występować, a osobę tę w Polach 2, 8 i 14 identyfikuje
się poprzez podanie nr PESEL.”.

Niniejszy wykaz zmian, jak i Instrukcja w wersji 1.14 uwzględniają
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. zmiany, wynikające z
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 756/2012 z dnia 20 sierpnia
2012 r. zmieniającego RWKC, które zostały przedstawione poniŜej:
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42. W Części II „Dane, które naleŜy umieścić w poszczególnych polach”:
1) w Sekcji A, w opisie Pola 20 wykreśla się trzeci akapit (str. 24), w następującym
brzmieniu:
„JeŜeli są to inne warunki dostaw niŜ określone w Incoterms 2010, naleŜy wówczas
zastosować symbole Incoterms 2010 najbardziej zbliŜone do warunków uzgodnionych w
kontrakcie.”;
2) w Sekcji A, w opisie Pola 52 (str. 36 – 37):
a) wykreśla się trzeci akapit w następującym brzmieniu:
„JeŜeli gwarancja generalna, zwolnienie z gwarancji lub gwarancja pojedyncza nie jest waŜna
na wszystkie kraje EFTA, w części oznaczonej „niewaŜne na” naleŜy wskazać ten kraj (kraje)
poprzez wpisanie właściwego kodu z Części IV Instrukcji przy opisie Pola 15a.”;
b) i dodaje się trzeci akapit w następującym brzmieniu:
„W przypadku gdy gwarancja generalna, zwolnienie z obowiązku złoŜenia gwarancji lub
gwarancja pojedyncza nie jest waŜna w co najmniej jednym z następujących państw, po
wyraŜeniu „niewaŜna na” podać odnośny kraj lub kraje poprzez wpisanie właściwego kodu z
Części IV Instrukcji przy opisie Pola 15a:
- nie będące państwami członkowskimi strony Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej
oraz o uproszczeniach formalności w wymianie towarowej,
- Andora,
- San Marino.
W przypadku stosowania gwarancji pojedynczej w postaci depozytu w gotówce lub karnetów
jest ona waŜna dla wszystkich umawiających się stron Konwencji o wspólnej procedurze
tranzytowej oraz o uproszczeniach formalności w wymianie towarowej.”;

3) w Sekcji C, w opisie pola 20 wykreśla się trzeci akapit (str. 49), w następującym
brzmieniu:
„JeŜeli są to inne warunki dostaw niŜ określone w Incoterms 2010, naleŜy wówczas
zastosować symbole Incoterms 2010 najbardziej zbliŜone do warunków uzgodnionych w
kontrakcie.”;
4) w Sekcji C, w opisie pola 44 (str. 56) pierwszy akapit otrzymuje następujące
brzmienie:
„W tym polu naleŜy podać szczegóły wymagane przez przepisy szczególne mające
zastosowanie, wraz z odnośnymi danymi dotyczącymi dokumentów złoŜonych na poparcie
zgłoszenia, łącznie z numerami seryjnymi kart kontrolnych T5 lub numerami
identyfikacyjnymi.”;

43. W Części IV „Kody stosowane w formularzach”, Sekcja B:
1) w opisie Pola 20 (str. 80):
a) wykreśla się uwagę w brzmieniu:
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„Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2011 r. reguły Incoterms 2000 zostały zastąpione Incoterms
2010, niemniej systemy informatyczne krajów członkowskich będą przez pewien okres
przejściowy (niekrótszy niŜ 1 rok) przyjmowały i akceptowały pojawiające się jeszcze w
komunikatach usunięte kody DAF, DES, DEQ, DDU.”;
b) tabela otrzymuje następujące brzmienie:

Pierwsza część pola

Znaczenie

Druga część pola

Kod Incoterms

Incoterms — ICC/ECE

Miejsce do
wyszczególnienia

Kod mający zazwyczaj
zastosowanie do transportu
drogowego i kolejowego
DAF (Incoterms 2000)

Dostarczone do granicy

Oznaczone miejsce

EXW (Incoterms 2010)

Z zakładu

Oznaczone miejsce

FCA (Incoterms 2010)

Dostarczony do
przewoźnika

Oznaczone miejsce

CPT (Incoterms 2010)

Przewóz opłacony do

Oznaczone miejsce
przeznaczenia

CIP (Incoterms 2010)

Przewóz i ubezpieczenie
opłacone do

Oznaczone miejsce
przeznaczenia

DAT (Incoterms 2010)

Dostarczony do terminalu

Oznaczony terminal w
porcie lub miejscu
przeznaczenia

DAP (Incoterms 2010)

Dostarczony do miejsca

Oznaczone miejsce
przeznaczenia

DDP (Incoterms 2010)

Dostarczony, cło opłacone

Oznaczone miejsce
przeznaczenia

DDU (Incoterms 2000)

Dostarczony, cło
nieopłacone

Oznaczone miejsce
przeznaczenia

FAS (Incoterms 2010)

Dostarczony wzdłuŜ burty
statku

Oznaczony port załadunku

FOB (Incoterms 2010)

Dostarczony na statek

Oznaczony port załadunku

Kody mające zastosowanie do
wszystkich rodzajów transportu

Kody mające zazwyczaj
zastosowanie do transportu
morskiego i Ŝeglugi śródlądowej
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CFR (Incoterms 2010)

Koszt i fracht

Oznaczony port
przeznaczenia

CIF (Incoterms 2010)

Koszt, ubezpieczenie i
fracht

Oznaczony port
przeznaczenia

DES (Incoterms 2000)

Dostarczony na statek

Oznaczony port
przeznaczenia

DEQ (Incoterms 2000)

Dostarczone na nadbrzeŜe

Oznaczony port
przeznaczenia

XXX

Warunki dostawy inne niŜ
podane powyŜej

Opis warunków dostawy
podanych w umowie

2) w opisie Pola 31 (str. 90-99), wykaz opakowań otrzymuje następujące brzmienie:
„KODY OPAKOWAŃ (Pole 31)
(Zalecenie NZ/EKG nr 21/wersja 8.1 z dnia 12 lipca 2010 r.)
Aerozol

AE

Ampuła niezabezpieczona

AM

Ampuła zabezpieczona

AP

Arkusz metalu

SM

Arkusz w opakowaniu ze sztucznego tworzywa

SP

Arkusz/cienka blacha

ST

Arkusze w pękach/wiązkach

SZ

BagaŜ

LE

Balon niezabezpieczony

BF

Balon zabezpieczony

BP

Bańka

CC

Baryłeczka (ok. 9 galonów)

FI

Beczka (216 galonów piwa, 262 galony wina)

TO

Beczka (ang. barrel)

BA

Beczka (ang. kask)

CK

Beczka (ang. tierce)|

TI

Beczka (ok. 240 l)

HG

Beczka drewniana

2C
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Beczka drewniana z wyjmowaną pokrywą

QJ

Beczka drewniana ze szpuntem

QH

Beczka/antał

BU

Beczka/bęben

DR

Beczka/bęben aluminiowy

1B

Beczka/bęben aluminiowy, bez wyjmowanej pokrywy

QC

Beczka/bęben aluminiowy, z wyjmowaną pokrywą

QD

Beczka/bęben drewniany

1W

Beczka/bęben stalowy

1A

Beczka/bęben stalowy, bez wyjmowanej pokrywy

QA

Beczka/bęben stalowy, z wyjmowaną pokrywą

QB

Beczka/bęben z płyty pilśniowej

1G

Beczka/bęben z tworzywa sztucznego

IH

Beczka/bęben ze sklejki

1D

Beczka/bęben ze sztucznego tworzywa, bez wyjmowanej pokrywy

QF

Beczka/bęben ze sztucznego tworzywa, z wyjmowaną pokrywą

QG

Beczka/bęben Ŝelazny

DI

Beczułka

KG

Belka niesprasowana

BN

Belka sprasowana

BL

Belki w wiązkach/pękach

GZ

Bez klatki

UC

Blok

OK

Brezent, płótno

CZ

Butla do gazu

GB

Butla niezabezpieczona, bulwiasta

BS

Butla niezabezpieczona, cylindryczna

BO

Butla z wikliny w koszu

WB

Butla zabezpieczona, bulwiasta

BV

Butla zabezpieczona, bulwiasta

BV

Butla zabezpieczona, cylindryczna

BQ

Butla/cylinder

CY
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Część/kawałek

PP

Deska (ang. board)

BD

Deska (ang. plank)

PN

Deski w pękach/wiązkach

PZ

Deski w wiązkach/pękach

BY

Dozownik

DN

Drewniana kratka na owoce/warzywa

LU

Dzban

JG

Dzban/garnek

PT

Dzban/karafka

PH

Dźwigar belka

GI

Fiolka/buteleczka

VI

Gąsior/butla (o pojemności 0,5–1 galon) niezabezpieczony

DJ

Gąsior/butla (o pojemności 0,5–1 galon) zabezpieczony

DP

Gąsior/butla niezabezpieczona

CO

Gąsior/butla zabezpieczona

CP

Kadź

VA

Kanister

CI

Kanister cylindryczny

JY

Kanister prostokątny

JC

Kanister stalowy

3A

Kanister stalowy, z niewyjmowaną pokrywą

QK

Kanister stalowy, z wyjmowaną pokrywą

QL

Kanister z tworzywa sztucznego

3H

Kanister z tworzywa sztucznego, z niewyjmowaną pokrywą

QM

Kanister z tworzywa sztucznego, z wyjmowaną pokrywą

QN

Kapsułka

AV

Karton

CT

Klatka

CG

Klatka na kółkach

CW

Klatka typu Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)

DG

Klatka/skrzynka

CR
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Klatka/skrzynka do przewozu piwa

CB

Klatka/skrzynka na butelki

BC

Kłoda drewniana

LG

Kłody drewniane w pękach/wiązkach

LZ

Komplet/zestaw

KI

Kontener

TB

Kontener z pokrywą

TL

Koperta

EN

Koperta stalowa

SV

Kosz na ryby

CE

Kosz z uchwytem, drewniany

HB

Kosz z uchwytem, z tektury lub z kartonu

HC

Kosz z uchwytem, ze sztucznego tworzywa

HA

Kosz/koszyk

BK

Kosz/pojemnik

BI

Koszyk z pokrywą

HR

Kufer

TR

Kuliste naczynie

AL

Luźne przykrycie z miękkiej tkaniny

SL

Łubianka

PJ

Mata

MT

Misa/miska

BM |

Miska/panew

P2

Nabój

CQ

Niedostępne

NA

Niezapakowane lub bez opakowania

NE

Niezapakowane lub bez opakowania, pojedyncza sztuka

NF

Niezapakowane lub bez opakowania, wiele sztuk

NG

Opakowane próŜniowo

VP

Opakowane próŜniowo (sprasowane)

SW

Opakowanie stoŜkowe

AJ

Opakowanie typu clamshell

AI
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Opakowanie typu vanpack

VK

Opakowanie do kliszy filmowej

FP

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany |

6P

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w bębnie aluminiowym

YQ

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w bębnie stalowym

YN

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w bębnie z płyty pilśniowej

YW

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w bębnie ze sklejki

YT

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w koszyku wiklinowym

YV

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w opakowaniu z elastycznego plastiku

YY

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w opakowaniu z twardego plastiku

YZ

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w pudełku drewnianym

YS

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w pudełku z płyty pilśniowej

YX

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w skrzynce aluminiowej

YR

Opakowanie złoŜone, pojemnik szklany w skrzynce stalowej

YP

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego

6H

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w bębnie aluminiowym

YC

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w bębnie stalowym

YA

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w bębnie z płyty pilśniowej

YJ

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w bębnie ze sklejki

YG

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w plastikowym bębnie

YL

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w pudełku drewnianym

YF

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w pudełku z płyty pilśniowej

YK

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w pudełku z płyty pilśniowej

YH

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w pudełku z twardego plastiku YM
Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w skrzynce aluminiowej

YD

Opakowanie złoŜone, pojemnik z tworzywa sztucznego w skrzynce stalowej

YB

Opona

TE

Oprawa/rama

FR

Ośmiokątny pojemnik z tektury

OT

Paczka

PC

Paczka/opakowanie

PA

Paczka/pakiet w opakowaniu papierowym

IG
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Paczka/pakiet wystawowy

IE

Paczka/pakiet/opakowanie

PK

Paczka/pakiet/opakowanie przepływowe

IF

Paczka/pakiet/opakowanie wystawowe, z drewna

IA

Paczka/pakiet/opakowanie wystawowe, z metalu

ID

Paczka/pakiet/opakowanie wystawowe, z tektury

IB

Paczka/pakiet/opakowanie wystawowe, z tworzywa sztucznego

IC

Paczka/pakiet/opakowanie z tektury, z otworami na butelki

IK

Paleta

PX

Paleta 100 cm na 110 cm

AH

Paleta drewniana

8A

Paleta modułowa, z nadstawkami o wymiarach 80 cm na 100 cm

PD

Paleta modułowa, z nadstawkami o wymiarach 80 cm na 120 cm

PE

Paleta modułowa, z nadstawkami o wymiarach 80 cm na 60 cm

AF

Paleta skrzyniowa, paleta połączona ze skrzynią umoŜliwiającą dalszą rozbudowę

PB

Paleta typu AS 4068-1993

OD

Paleta typu CHEP o wymiarach 100 cm na 120 cm

OC

Paleta typu CHEP o wymiarach 40 cm na 60 cm

OA

Paleta typu CHEP o wymiarach 80 cm na 120 cm

OB

Paleta typu ISO T11

OE

Paleta z cięŜkiej tektury falistej

TW

Paleta z funkcją obkurczającą

AG

Platforma o nieokreślonej wadze lub wymiarach

OF

Plik

BE

Płaska butelka/termos

FL

Płaski wózek do transportu

FW

Płyta

PG

Płyta (ang. slab)

SB

Płyty w pękach/wiązkach

PY

Podstawka przesuwna (ang. skid)

SI

Pojazd

VN

Pojemna torba lub kosz

TT
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Pojemnik (1 galon)

GL

Pojemnik do ładunków masowych stałych, średniej wielkości, konstrukcja stała

ZD

Pojemnik do ładunków masowych stałych, średniej wielkości, z kompozytu, z
pojemnikiem wewnętrznym z elastycznego plastiku

ZM

Pojemnik do ładunków masowych stałych, średniej wielkości, z kompozytu, z
pojemnikiem wewnętrznym z twardego plastiku

ZL

Pojemnik do ładunków masowych stałych, średniej wielkości, z twardego plastiku,
przenośny

ZF

Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej, średniej wielkości, aluminiowy

WL

Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej, średniej wielkości, z kompozytu, ZR
z pojemnikiem wewnętrznym z elastycznego plastiku
Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej, średniej wielkości, z kompozytu, ZQ
z pojemnikiem wewnętrznym z twardego plastiku
Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej, średniej wielkości, metalowy

WM

Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej, średniej wielkości, z twardego
plastiku, przenośny

ZK

Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej, średniej wielkości, z twardego
plastiku, konstrukcja stała

ZJ

Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej, średniej wielkości, stalowy

WK

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości

WA

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, aluminiowy

WD

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, aluminiowy, załadunek lub
wyładunek przy ciśnieniu ponad 10 kPa (0,1 bar)

WH

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, elastyczny

ZU

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, metalowy

WF

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, metalowy, do załadunku i
wyładunku pod ciśnieniem ponad 10 kPa (0,1 bar)

WJ

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, papierowy, wielowarstwowy

ZA

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, papierowy, wielowarstwowy,
wodoodporny

ZC

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, stalowy

WC

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, stalowy, do załadunku i
wyładunku pod ciśnieniem ponad 10 kPa (0,1 ba)

WG

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, tkany z włókien sztucznych
powlekany

WP

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, tkany z włókien sztucznych,

WR
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powlekany, z wkładką uszczelniającą
Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, tkany z włókien sztucznych, z
wkładką uszczelniającą

WQ

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, tkany z włókien sztucznych,
niepowlekany, bez wkładki uszczelniającej

WN

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z folii

WS

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z kompozytu

ZS

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z kompozytu, z pojemnikiem
wewnętrznym z elastycznego plastiku, do załadunku i wyładunku pod ciśnieniem

ZP

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z kompozytu, z pojemnikiem
wewnętrznym z twardego plastiku, do wyładunku i załadunku pod ciśnieniem

ZN

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z materiału, niepowlekany

WT

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z materiału, powlekany

WV

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z materiału, powlekany, z
wkładką uszczelniającą

WX

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z materiału, z wkładką
uszczelniającą

WW

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z metalu innego niŜ stal

ZV

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z naturalnego drewna

ZW

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z naturalnego drewna, z
wkładką uszczelniającą

WU

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z płyty pilśniowej

ZT

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z przerobionego drewna

ZY

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z przerobionego drewna, z
wkładką uszczelniającą

WZ

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z twardego plastiku

AA

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z twardego plastiku, przenośny, ZH
do wyładunku i załadunku pod ciśnieniem
Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, z twardego plastiku,
konstrukcja stała, do załadunku i wyładunku pod ciśnieniem

ZG

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, ze sklejki

ZX

Pojemnik do ładunków masowych, średniej wielkości, ze sklejki, z wkładką
uszczelniającą

WY

Pojemnik drewniany

AD

Pojemnik elastyczny

1F

Pojemnik metalowy

ME
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Pojemnik metalowy

MR

Pojemnik na Ŝywność (ang. foodtainer)

FT

Pojemnik nieokreślony gdzie indziej jako przeznaczony do transportu

CN

Pojemnik papierowy

AC

Pojemnik szklany

GR

Pojemnik w obudowie z tworzywa sztucznego

MW

Pojemnik z tworzywa sztucznego

PR

Pojemnik z włókien drzewnych

AB

Pojemnik zewnętrzny

OU

Pokrowiec/pokrywa

CV

Pręt

RD

Pręty w wiązkach/pękach

RZ

Przenośny wieszak na ubrania

RJ

Puchar/misa

CU

Pudełeczko

MX

Pudełko

BX

Pudełko aluminiowe

4B

Pudełko drewniane, z naturalnego drewna, z nieprzepuszczalnymi ściankami

QQ

Pudełko drewniane, z naturalnego drewna, zwykłe

QP

Pudełko na ciecze

BW

Pudełko stalowe

4A

Pudełko typu CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

DH

Pudełko z drewna przerobionego

4F

Pudełko z elastycznego plastiku

QR

Pudełko z naturalnego drewna

4C

Pudełko z płyty pilśniowej

4G

Pudełko z twardego plastiku

QS

Pudełko z tworzywa sztucznego

4H

Pudełko ze sklejki

4D

Pudło uŜywane do przeprowadzki (liftvan)

LV

Puszka cylindryczna

CX

Puszka prostokątna

CA
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Puszka z uchwytem i dzióbkiem

CD

Puszka/kanister

TN

Rolka

RO

Rozpylacz

AT

Rura

PI

Rura/tuba

TU

Rury w pękach/wiązkach

PV

Sakwa/torba

PO

Siatka

NT

Siatka materiałowa

NV

Siatka ze sztucznego tworzywa

NU

Siatka, sieć

RT

Siatka/obręcz

RG

Składana tuba

TD

Skrzynia

CS

Skrzynia do herbaty

TC

Skrzynia do samochodu

7A

Skrzynia drewniana

7B

Skrzynia izotermiczna

EI

Skrzynia stalowa

SS

Skrzynia wodna

SE

Skrzynia/kaseta

CF

Skrzynia/kufer

CH

Skrzynia/szkielet

SK

Skrzyniopaleta

ED

Skrzyniopaleta z drewna

EE

Skrzyniopaleta z metalu

EH

Skrzyniopaleta z tektury

EF

Skrzyniopaleta ze sztucznego tworzywa

EG

Skrzynka do ładunków masowych drewniana

DM

Skrzynka do ładunków masowych z tektury

DK

Skrzynka do ładunków masowych z tworzywa sztucznego

DL
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Skrzynka drewniana

8B

Skrzynka metalowa

MA

Skrzynka na mleko

MC

Skrzynka na owoce

FC

Skrzynka płaska

SC

Skrzynka wielowarstwowa drewniana

DB

Skrzynka wielowarstwowa z tektury

DC

Skrzynka wielowarstwowa ze sztucznego tworzywa

DA

Skrzynka ze sztywnych ramek

FD

Skrzynka, dla zwierząt (lot)

LT

Słój

JR

Szafka w nogach łóŜka

FO

Szpula (ang. bobbin)

BB

Szpula (ang. spindle)

SD

Szpula (ang. spool)

SO

Szpula, rolka

RL

Sztaba (ang. bar)

BR

Sztaba (ang. ingot)

IN

Sztaby w wiązkach/pęczkach

BZ

Sztaby w wiązkach/pękach

IZ

Sztuka/jednostka

UN

Tablica/tabliczka

T1

Taca

PU

Taca dwuwarstwowa, bez przykrycia, drewniana

DX

Taca dwuwarstwowa, bez przykrycia, tekturowa

DY

Taca dwuwarstwowa, bez przykrycia, z tworzywa sztucznego

DW

Taca jednowarstwowa, bez przykrycia, drewniana

DT

Taca jednowarstwowa, bez przykrycia, tekturowa

DV

Taca jednowarstwowa, bez przykrycia, z polistyrenu

DU

Taca jednowarstwowa, bez przykrycia, z tworzywa sztucznego

DS

Taca zawierająca ustawione poziomo płaskie przedmioty

GU

Taca, sztywna, z przymocowaną ruchomą pokrywą (CEN TS 14482:2002)

IL

63
Taśma

B4

Tektura/papier tekturowy

CM

Torebka

SH

Towar masowy, gaz (o 1031 mbar i 15 °C)

VG

Towar masowy, gaz płynny (o nietypowej temperaturze/ciśnieniu)

VQ

Towar masowy, płynny

VL

Towar masowy, stałe, duŜe cząsteczki ("guzki")

VO

Towar masowy, stałe, granulowane cząsteczki ("ziarno")

VR

Towar masowy, stałe, niezanieczyszczone cząsteczki ("puder")

VY

Towar masowy, złom

VS

Trumna

CJ

Tuba z wylotem

TV

Tuby w pękach/wiązkach

TZ

Tuleja

SY

Uzgodniono wspólnie

ZZ

Waliza

SU

Wiadro

BJ

Wiadro

PL

Wiązka (ang. bunch)

BH

Wiązka (ang. truss)

TS

Wiązka drewna

8C

Wiązka/sztuka (ang. bolt)

BT

Wieszak

HN

Wieszak ramowy (ang. rack)

RK

Worek

BG

Worek (ang. sack)

SA

Worek do ładunków masowych
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Worek foliowy

XD

Worek jutowy

GY

Worek papierowy

5M

Worek papierowy, wielościenny

XJ

Worek papierowy, wielościenny, wodoodporny

XK
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Worek polietylenowy

44

Worek tkany z włókien sztucznych

5H

Worek tkany z włókien sztucznych, bez wewnętrznego powleczenia, bez podszewki

XA

Worek tkany z włókien sztucznych, nieprzepuszczalny

XB

Worek tkany z włókien sztucznych, wodoodporny

XC

Worek wielościenny

MS

Worek wielowarstwowy

MB

Worek z materiału

5L

Worek z materiału nieprzepuszczalnego

XG

Worek z materiału, bez wewnętrznego powleczenia, bez podszewki

XF

Worek z materiału, wodoodporny

XH

Worek z tworzywa sztucznego do transportu produktów wielkopojemnościowych
(ang. flexibag)

FB

Worek ze sztucznego tworzywa

EC

Worek, duŜy

ZB

Worek, o duŜych wymiarach

JB

Worek, torba elastyczna

FX

Wór jutowy

JT

Zagroda, kojec

PF

Zbiornik z tworzywa sztucznego do transportu produktów wielkopojemnościowych
(ang. flexitank)

FE

Zbiornik, ogólny, do transportu substancji płynnych i gazowych

TG

Zbiornik/cysterna cylindryczna

TY

Zbiornik/cysterna prostokątna

TK

Zestaw

SX

Zestaw pudełek wchodzących jedno w drugie

NS

Zwój

CL

3) w opisie Pola 37:
a) w Sekcji „A. Pierwsza część pola”, w „Wykazie kodów procedur” (str. 115120), kody 42 i 63 otrzymują następujące brzmienie:
„42: Jednoczesne dopuszczenie do swobodnego obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego
towarów, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa
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członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, podlegają procedurze zawieszenia poboru
akcyzy.
Wyjaśnienie: Udziela się zwolnienia z płatności podatku VAT, i w stosownych przypadkach
zawieszenia poboru akcyzy, poniewaŜ po imporcie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa
lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takim przypadku
podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie naleŜny w państwie
członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia. W celu zastosowania niniejszej
procedury osoby muszą spełnić warunki wymienione w art. 143 ust. 2 dyrektywy
2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunki wymienione w art. 17 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 2008/118/WE.
Przykład 1: Przywóz towarów podlegający zwolnieniu z podatku VAT przez
przedstawiciela podatkowego.
Przykład 2: Wyroby akcyzowe przywoŜone z kraju trzeciego, które są dopuszczone do
swobodnego obrotu i podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa
członkowskiego. Niezwłocznie po dopuszczeniu do swobodnego obrotu następuje
przemieszczenie w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu
zainicjowane przez zarejestrowanego wysyłającego zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 2008/118/WE.”;
„63: Powrotny przywóz z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i
wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawom zwolnionym z
podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz w stosownych przypadkach
procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
Wyjaśnienie: Udziela się zwolnienia z podatku VAT, i w stosownych przypadkach
zawieszenia poboru akcyzy, poniewaŜ po powrotnym przywozie następuje
wewnątrzwspólnotowa dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa
członkowskiego. W takim przypadku podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza,
będzie naleŜny w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia. W
celu zastosowania niniejszej procedury osoby muszą spełnić warunki wymienione w art. 143
ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunki wymienione w art. 17
ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE.
Przykład 1: Powrotny przywóz po uszlachetnieniu biernym lub wywozie czasowym, z
ewentualnym pobraniem długu z tytułu podatku VAT od przedstawiciela podatkowego.
Przykład 2: Wyroby akcyzowe powrotnie przywoŜone po uszlachetnieniu biernym i
dopuszczone do swobodnego obrotu, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku
VAT do innego państwa członkowskiego. Niezwłocznie po dopuszczeniu do swobodnego
obrotu następuje przemieszczenie w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z
miejsca importu zainicjowane przez zarejestrowanego wysyłającego zgodnie z art. 17
ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE.”;
b) w Sekcji „B. Druga część pola”, w pkt 1:
•

tabela „Zwolnienia celne” (str. 122 – 124) otrzymuje następujące
brzmienie:
(Rozporządzenie (WE) nr 1186/2009)
Nr art.
Kod

66
Zwolnienie z naleŜności celnych przywozowych
Mienie osobiste naleŜące do osób fizycznych, przenoszących
swoje miejsce zamieszkania do Wspólnoty
Wyprawa ślubna i majątek ruchomy gospodarstwa domowego
przywoŜone w związku z zawarciem związku małŜeńskiego
Prezenty zwyczajowo ofiarowane z okazji zawarcia związku
małŜeńskiego
Mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia
WyposaŜenie ucznia, materiały szkolne i inny majątek ruchomy
gospodarstwa domowego
Przesyłki o niewielkiej wartości
Przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne
Dobra inwestycyjne i inne urządzenia przywoŜone w związku z
przeniesieniem działalności z państwa trzeciego do Wspólnoty
Dobra inwestycyjne i inne urządzenia naleŜące do osób
wykonujących wolne zawody i do osób prawnych prowadzących
działalność niezarobkową
Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i
aparatura naukowa wymieniona w załączniku I
Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i
aparatura naukowa wymieniona w załączniku II
Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i
aparatura naukowa przywoŜone wyłącznie do celów
niehandlowych (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i
narzędzia)
WyposaŜenie przywoŜone do celów niehandlowych przez
instytucję lub organizację naukową mającą swoją siedzibę poza
Wspólnotą lub na jej rzecz
Zwierzęta laboratoryjne oraz substancje biologiczne lub
chemiczne przeznaczone do badań
Substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego oraz odczynniki
słuŜące do określania grup krwi i typów tkanek
Przyrządy i aparatura przeznaczona do badań medycznych,
diagnozowania lub leczenia
Substancje przeznaczone do kontroli jakości produktów
leczniczych
Środki farmaceutyczne wykorzystywane na międzynarodowych
imprezach sportowych
Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub
dobroczynnych
Artykuły wymienione w załączniku III przeznaczone dla osób
niewidomych
Artykuły wymienione w załączniku IV przeznaczone dla osób
niewidomych, przywoŜone przez same osoby niewidome na
własny uŜytek (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i

3

C01

12 ust. 1

C02

12 ust. 2

C03

17
21

C04
C06

23
25
28

C07
C08
C09

34

C10

42

C11

43

C12

44-45

C13

51

C14

53

C15

54

C16

57

C17

59

C18

60

C19

61

C20

66

C21

67 ust. 1 lit.
a) i 67 ust. 2

C22

67
narzędzia)
Artykuły wymienione w załączniku IV przeznaczone dla osób
niewidomych, przywoŜone przez niektóre instytucje lub
organizacje (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i
narzędzia)
Artykuły przeznaczone dla innych osób niepełnosprawnych
(innych niŜ osoby niewidome), przywoŜone przez same osoby
niepełnosprawne na własny uŜytek (w tym części zamienne,
składniki, akcesoria i narzędzia)
Artykuły przeznaczone dla innych osób niepełnosprawnych
(innych niŜ osoby niewidome), przywoŜone przez niektóre
instytucje lub organizacje (w tym części zamienne, składniki,
akcesoria i narzędzia)
Towary importowane na rzecz ofiar katastrof
Odznaczenia honorowe lub nagrody
Podarunki otrzymywane w ramach stosunków
międzynarodowych
Towary przeznaczone do uŜytku monarchów lub głów państw
Wzory i próbki towarów o niewielkiej wartości przywoŜone do
celów promocji handlowej
Druki i materiały reklamowe przywoŜone do celów promocji
handlowej
Produkty uŜywane lub konsumowane na targach handlowych lub
podobnych imprezach
Towary przywoŜone do celów badawczych, analitycznych lub
prób
Przesyłki wysyłane do organizacji zajmujących się ochroną praw
autorskich lub przemysłowych i praw patentowych
Turystyczne materiały informacyjne
RóŜnego rodzaju dokumenty i towary
Materiały pomocnicze do mocowania i zabezpieczania towarów
w czasie transportu
Ściółka, pasza i karma dla zwierząt w czasie transportu
Paliwa i smary znajdujące się w drogowych pojazdach
mechanicznych oraz w pojemnikach specjalnego przeznaczenia
Materiały przeznaczone do budowy, utrzymania i ozdoby
pomników lub cmentarzy ofiar wojennych
Trumny, urny pogrzebowe i ozdobne artykuły pogrzebowe
Zwolnienie z naleŜności celnych wywozowych
Zwierzęta domowe wywoŜone w związku z przeniesieniem
działalności rolniczej ze Wspólnoty do państwa trzeciego
Ściółka i pasze dla zwierząt w czasie wywozu

67 ust. 1 lit. C23
b) i 67 ust. 2

68 ust. 1 lit.
a) i 68 ust. 2

C24

68 ust. 1 lit. C25
b) i 68 ust. 2

74
81
82

C26
C27
C28

85
86

C29
C30

87-89

C31

90

C32

95

C33

102

C34

103
104
105

C35
C36
C37

106
107

C38
C39

112

C40

113

C41

115

C51

121

C52
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•

w tabeli „Towary rolne” (str. 125 – 126), wiersz dotyczący kodu E02
otrzymuje następujące brzmienie:

Standardowe wartości przywozowe (np. rozporządzenie (UE) nr 543/2011)
•

E02

w tabeli "Inne" (str. 126 – 127), w części "Przywóz", pomiędzy wierszem
dotyczącym kodu F04 a wierszem dotyczącym kodu F11, wprowadza się
wiersz w następującym brzmieniu:

Przemieszczenie wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru
akcyzy z miejsca importu zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE

F06

4) w opisie Pola 44 pkt 2 lit. a) pierwszy akapit (str. 137) otrzymuje następujące
brzmienie:
"a) Dokumenty, świadectwa oraz wspólnotowe lub międzynarodowe pozwolenia lub inne
odnośne informacje, przedstawiane na poparcie zgłoszenia muszą zostać wprowadzone w
postaci kodu składającego się z 4 znaków alfanumerycznych, po których, w stosownych
przypadkach, następuje albo numer identyfikacyjny albo inny rozpoznawalny punkt
odniesienia.”

44. W Części X „Bezpieczeństwo i ochrona”, w Sekcji B, w Załączniku 30A (str. 223 –
254) wprowadza się następujące zmiany:
1) w Części 1 „Uwagi wstępne dotyczące tabel”, skreśla się uwagę 4.4 (str. 226) w
następującym brzmieniu:
„4.4

Kolumna »Wywozowa deklaracja skrócona - dostawy zaopatrzenia na statki
wodne i powietrzne« tabeli 2 zawiera dane wymagane w wywozowej deklaracji
skróconej składanej w odniesieniu do dostaw zaopatrzenia na statki wodne i
powietrzne.”;

2) w Części 2 „Dane wymagane w przywozowych i wywozowych deklaracjach
skróconych” wprowadza się następujące zmiany:
a) tytuł tabeli w pkt 2.2 (str. 230) otrzymuje następujące brzmienie:
„2.2 Tabela 2 – Przesyłki ekspresowe”;
b) w tabeli 2 skreśla się trzecią kolumnę „Wywozowa deklaracja skrócona – dostawy
zaopatrzenia na statki wodne i powietrzne”;
3) w Części 4 „Wyjaśnienia dotyczące danych” wprowadza się następujące zmiany:
a) w wyjaśnieniu dotyczącym danych „Numer dokumentu przewozowego” (str. 236 237) skreśla się czwarty akapit w następującym brzmieniu:
„Wywozowe deklaracje skrócone - dostawy zaopatrzenia na statki wodne i powietrzne:
numer faktury lub wykazu załadunkowego.”;

69

b) w wyjaśnieniu dotyczącym danych „Odbiorca” piąty akapit „Wywozowe deklaracje
skrócone” otrzymuje brzmienie:
„Wywozowe deklaracje skrócone: W przypadkach, o których mowa w art. 789,
informacja ta jest podawana, o ile jest dostępna. W przypadku gdy towary przewoŜone
są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na
inną osobę poprzez indos, a odbiorca nie jest znany, jego dane zastępuje się
następującym kodem w polu 44 zgłoszenia wywozowego:
Podstawa prawna

Zastosowanie

Pole

Załącznik 30A

W przypadku konosamentu na zlecenie, z którego 44
prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez
indos, dla wywozowych deklaracji skróconych, gdy
dane odbiorcy nie są znane.

Kod
30600

c) wyjaśnienie dotyczące danych „Osoba kontaktowa” (art. 239) otrzymuje brzmienie:
„Osoba kontaktowa
Osoba, która w momencie wprowadzania towarów na obszar UE ma być
poinformowana o ich przybyciu. Informację podaje się w sytuacjach, gdy taka osoba
występuje. Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI osoby kontaktowej,
jeŜeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem.
Przywozowa deklaracja skrócona: w przypadku przywozu towarów przewoŜonych na
podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną
osobę poprzez indos, w której to sytuacji nie są podawane dane odbiorcy i wpisywany
jest kod 10600, istnieje obowiązek podania osoby kontaktowej w kaŜdym przypadku.
Wywozowa deklaracja skrócona: W przypadku gdy towary są przewoŜone na podstawie
konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę
poprzez indos, w której to sytuacji odbiorca nie jest wymieniany, w polu dla „odbiorcy”
naleŜy zawsze podać dane osoby kontaktowej zamiast danych „odbiorcy”. Jeśli
zgłoszenie wywozowe zawiera dane dla celów wywozowej deklaracji skróconej, w polu
44 danego zgłoszenia wywozowego wprowadza się kod 30600.”;
d) w wyjaśnieniu dotyczącym danych „Kodu towaru” (str. 244) skreśla się akapit piąty
w następującym brzmieniu:
„Wywozowa deklaracja skrócona - dostawy zaopatrzenia na statki wodne powietrzne:
specjalna uproszczona nomenklatura towarowa zostanie opublikowana przez Komisję.”.

