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I.
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 354 z 28 grudnia 2013
r. opublikowane zostały dwa rozporządzenia Rady (UE):
1. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 z 17 grudnia 2013 r.
zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na
niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające
rozporządzenie (UE) nr 1344/2011.
Rozporządzeniem tym zawieszono cła autonomiczne wspólnej
taryfy celnej na produkty rolne i przemysłowe określone w
załączniku I.
Przy składaniu zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu w

http://eur-

odniesieniu do produktów objętych kodami CN lub kodami TARIC

lex.europa.eu/LexUriServ/L

wymienionymi w załączniku II rozporządzenia, w odpowiednim polu

1

exUriServ.do?uri=OJ:L:201
3:354:0201:0318:PL:PDF

zgłoszenia należy wpisać jednostkę dodatkową przewidzianą w tym
załączniku.
Rozporządzenie weszło w życie 28 grudnia 2013 r., a stosuje się od 1
stycznia 2014 r.
2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1388/2013 z 17 grudnia 2013 r.
otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi
kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i
przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 7/2010.
W

odniesieniu

do

produktów

wymienionych

w

załączniku

rozporządzenia otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii, w

http://eur-

ramach których autonomiczne cła wspólnej taryfy celnej zostają

lex.europa.eu/LexUriServ/L

zawieszone na okresy, według stawek celnych i do wielkości,

exUriServ.do?uri=OJ:L:201

jakie są w nim wskazane.

3:354:0319:0325:PL:PDF

Rozporządzenie weszło w życie 28 grudnia 2013 r., a stosuje się od 1
stycznia 2014 r.

II.
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 353 z 28 grudnia 2013
r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady (UE) nr 1412/2013 z 17
grudnia 2013 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty
taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na
Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2014 do 2020 r.
Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. należności celne
wspólnej taryfy celnej mające zastosowanie do przywozu na Wyspy
Kanaryjskie produktów rybołówstwa wymienionych w załączniku do
tego rozporządzenia zostają zawieszone całkowicie dla ilości

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?uri=OJ:L:201
3:353:0001:0004:PL:PDF

wskazanych w tym załączniku.
Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

III.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w witrynie proklienckiej,
w zakładce Cło/Taryfa celna/2014/Wspólna Taryfa Celna 2014, pod
adresem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/taryfa-celna/2014

opublikowane

Tablice

korelacyjne

przedstawiające

wprowadzone w CN 2014:


Tablice korelacyjne CN 2013 – CN 2014,



Tablice korelacyjne CN 2014 – CN 2013,



Wykaz nowych kodów w CN 2014 oraz



Wykaz kodów usuniętych z CN 2014.

zostały

http://www.finanse.mf.gov.

zmiany

pl/clo/taryfa-celna/2014

IV.
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 349 z 21 grudnia 2013
r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
nr 1405/2013 z 20 grudnia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych
towarów według Nomenklatury scalonej.
Na mocy tego rozporządzenia produkt o składzie:


90,0 do 99,9 % masy alkoholu etylowego (środek zapobiegający
zamarzaniu);



dodatki (środki skażające):


20 mg benzoesanu denatonium na 1 litr czystego
alkoholu,



5 ml alkoholu izopropylowego na 1 litr czystego
alkoholu oraz



albo 5 ml alkoholu butylowego na 1 litr czystego
alkoholu, albo 10 ml ketonu metylowo-etylowego na 1
litr czystego alkoholu;



http://eur-

1 g środka powierzchniowo czynnego na 1 litr czystego alkoholu;

lex.europa.eu/LexUriServ/L

zaklasyfikowano jako skażony alkohol etylowy objęty kodem CN

exUriServ.do?uri=OJ:L:201
3:349:0091:0092:PL:PDF

2207 20 00.
Rozporządzenie

wejdzie

w

życie dwudziestego

dnia po jego

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 11
stycznia 2014 r.
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