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Informacja uzupełniająca dla użytkowników Wytycznych w
sprawie stosowania procedury uproszczonej , o której mowa w
art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wersja 1.2 w
zakresie danych wymaganych w powiadomieniu.
Mając na uwadze konieczność usprawnienia realizacji trybu w zakresie
weryfikowania zadeklarowanej wartości celnej towarów tekstylnych i
obuwia, sprowadzanych z krajów Dalekiego Wschodu (głównie z Chin)
w przypadku realizacji procedury uproszczonej w miejscu, zaleca się
przyjąć następujący tryb postępowania.
W przypadku obejmowania procedurą celną z zastosowaniem
procedury uproszczonej towarów określonych w działach 61, 62 i 64
Taryfy Celnej wprowadza się obligatoryjne podawanie w
powiadomieniu kodu CN towaru (8 znaków) oraz uzupełniającej
jednostki miary w przypadkach, gdy taka występuje przy kodzie
CN w bazie TARIC.
W odniesieniu do pozostałych towarów podawanie ww. 2 elementów
jest zalecane.
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Podawanie ww. elementów w powiadomieniach w znaczny sposób
ułatwi i przyspieszy ich obsługę, jak również umożliwi sprawowanie
odpowiedniego dozoru celnego nad zgłaszanym towarem.
Jednocześnie informujemy, że na zasadzie opcji dla zgłaszającego
możliwe jest dodatkowo podanie w powiadomieniu jeszcze kilku innych
elementów, które mają wpływ na szybkość i sprawność obsługi PWD.
Elementami tymi są: kod kraju pochodzenia, kod kraju wysyłki i masa
netto.
Zwiększenie liczby danych wymaganych w powiadomieniu wiąże się z
koniecznością dostosowania aplikacji klienckich wykorzystywanych do
generowania powiadomień. W związku z tym powyższe wytyczne
powinny być stosowane od dnia 14 marca 2014 r., co jednakże nie
oznacza, że wszystkie ww. dane nie mogą być podawane przez
przedsiębiorców już obecnie na zasadzie dobrowolności.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w przyszłości analogiczny
mechanizm działania będzie stosowany w odniesieniu do innych grup
towarów wrażliwych, a docelowo planowane jest wprowadzenie
obligatoryjnego podawania kodu CN w powiadomieniach bez względu
na rodzaj zgłaszanego towaru z jednoczesnym automatycznym
odrzuceniem powiadomienia bez kodu CN na etapie walidacji
systemowej.

http://www.finanse.mf.gov.
pl/documents/766655/1450
679/18022014_info_uzup_
uproszczenia

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż w
Wytycznych w sprawie stosowania procedury uproszczonej , o
której mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
wersja 1.2 wprowadza się następujące zmiany w zakresie danych
wymaganych w powiadomieniu w procedurach przywozowych.
Powiadomienie w procedurach przywozowych powinno zawierać
następujące dane:
1.
numer i datę,
2.
wskazanie urzędu do którego jest kierowane,
3.
numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,
4.
numer pozwolenia na przywóz towarów udzielonego w ramach
środków administrowania obrotem towarami z zagranicą,
5.
informacje***:
„powiadomienie przed przybyciem towaru”
6.
procedura celna,
7.
dane osoby upoważnionej, w tym nr EORI,
8.
imię i nazwisko lub nazwę, nr EORI oraz adres osoby, na rzecz
której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie
procedury uproszczonej (przedstawicielstwo pośrednie lub
bezpośrednie),
9.
numer miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające
ze stosowania procedury uproszczonej,
10. masa brutto,
11. liczba opakowań,
12. informacja o kontenerach,
13. opis towaru z uwzględnieniem ilości (podanie ilości przy opisie
towaru nie jest wymagane w przypadku wypełnienia atrybutu
„ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary” (pkt 15),
14. kod CN towaru**,
15. ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary w przypadku, gdy
taka występuje przy kodzie CN w bazie TARIC**,
16. masa netto towaru*,
17. kod kraju pochodzenia*,
18. kod kraju wysyłki*,
19. wartość statystyczna,
20. dane dotyczące środka transportu/środków transportu oraz rodzaj
i numer/numery dokumentu tranzytowego, jeżeli towar jest
rozładowywany /został rozładowany z tego środka,
21. numer poprzedniego dokumentu (nr MRN przywozowej deklaracji
skróconej lub numery MRN, jeżeli towary zgłaszane do procedury
były ujęte w więcej niż jednym PDS, może to być również numer
z systemu CELINA, z systemu NCTS lub numery innych
dokumentów),
22. cechy identyfikacyjne dokumentów bez przedłożenia których nie
jest możliwe wprowadzenie towarów na obszar celny UE (np.
świadectwo fitosanitarne),
23. zamknięcia celne – ilość i znaki,
24. imię i nazwisko osoby, która zdejmować będzie/zdjęła
zamknięcia celne,
25. imię i nazwisko osoby sporządzającej powiadomienie.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 338 z lutego 2014 r.
opublikowane zostały następujące rozporządzenia:
1) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 111/2014 z 4
lutego 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?uri=OJ:L:201

według Nomenklatury scalonej.

4:038:0016:0017:PL:PDF

Monitor z ekranem dotykowym – urządzenie łączące w sobie
kolorowy monitor z wyświetlaczem typu ciekłokrystalicznego
(LCD) i powierzchnią wrażliwą na dotyk, o przekątnej ekranu w
przybliżeniu 38 cm (15 cali), do stosowania, np. w punktach
sprzedaży/terminalach

informacyjnych

dla

klientów,

zaklasyfikowany został do kodu CN 8528 51 00.

2) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 112/2014 z 4
lutego 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów
według Nomenklatury scalonej.
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Monitor

kolorowy

z

wyświetlaczem

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?uri=OJ:L:201
4:038:0018:0019:PL:PDF

ciekłokrystalicznym

(LCD), o przekątnej ekranu w przybliżeniu 75 cm (30 cali), do
stosowania

w

aplikacjach

do

wyświetlania

informacji

i

używanych do zastosowań, takich jak publiczne punkty
dostępu informacji, witryny informacyjno-reklamowe, giełdy
finansowe,

porty

lotnicze

i

pokazy

handlowe,

został

zaklasyfikowany do kodu CN 8528 59 31.
3) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 113/2014 z 4
lutego 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów
według Nomenklatury scalonej.
Kamera o wysokiej prędkości - urządzenie o kształcie
prostokątnym, zawierające soczewki i obwody elektroniczne,
wyposażona w matrycę CMOS z elektroniczną migawką typu
„global shutter”, do uchwycenia ultraszybkich zjawisk,
zaprojektowana do wychwytywania sekwencji obrazów przy

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?uri=OJ:L:201
4:038:0020:0021:PL:PDF

szybkości migawki od 60 do 1000 kl./s przy pełnej
rozdzielczości,

została

zaklasyfikowana

do

kodu

CN 8525 80 19.
4) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 114/2014 z 4
lutego 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów
według Nomenklatury scalonej.
Monitor

kolorowy

z

wyświetlaczem

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?uri=OJ:L:201
4:038:0022:0023:PL:PDF

ciekłokrystalicznym

(LCD), o przekątnej ekranu w przybliżeniu 54 cm (21 cali), do
użytku w systemach medycznych do wyświetlania obrazów
radiograficznych w diagnostyce klinicznej, zaklasyfikowany
został do kodu CN 8528 59 31.
5) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 115/2014 z 4
lutego 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów
według Nomenklatury scalonej.
Elektroniczne

urządzenie

nieprzekraczających
ciekłokrystaliczny

1000

(LCD)

sterujące
V,

z

do

zawierające

ekranem

napięć

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?uri=OJ:L:201
4:038:0024:0025:PL:PDF

wyświetlacz

dotykowym,

do

elektrycznego sterowania maszynami w procesach
przemysłowych

w

zastosowaniach

wykorzystujących

programowalne sterowniki automatyki lub programowalne
sterowniki logiczne, zaklasyfikowano do kodu CN 8537 10 10.
Rozporządzenia te wejdą w życie dwudziestego dnia po ich
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 27 lutego
2014 r.
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