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Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji
wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w Części IV Sekcja B:
a) w opisie pola 37, w „Wykazie kodów procedury” (str.
126 - 132), kody procedur 07, 45 i 68 otrzymują
następujące brzemiennie:
„07: Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym objęciem procedurą
składu inną niż procedura składu celnego (np. objęcie procedurą
zawieszenia poboru akcyzy).
Kod używany w przypadku, gdy towary są dopuszczane do obrotu,
ale podatek VAT, ewentualnie też podatek akcyzowy nie zostały
pobrane.
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Przykład: Importowane maszyny są dopuszczane do obrotu, ale
VAT nie został pobrany. W czasie, gdy towary znajdują się w
składzie podatkowym lub miejscu uznanym (w rozumieniu
przepisów podatkowych), obowiązek zapłaty VAT ulega
zawieszeniu.
Podobnie w przypadku importowanych papierosów, lecz tutaj
zawieszeniu podlega pobór oprócz VAT również podatku
akcyzowego.
Uwaga ! Podstawową różnicą pomiędzy procedurami oznaczonymi
kodami 07 i 45 jest to, że w przypadku procedury 07 zawieszeniu,
na skutek umieszczenia towaru w składzie innym niż celny, ulega
pobór podatku VAT oraz, o ile jednocześnie występuje, także
podatku akcyzowego (a więc zawieszenie dotyczy całości
zobowiązań podatkowych), natomiast w przypadku procedury 45
zawieszeniu ulega pobór albo podatku VAT albo podatku
akcyzowego.
Mając na uwadze fakt, że brak w polskim prawie instytucji składu
podatkowego, w którym zawieszeniu podlegałby pobór podatku
VAT - procedura 07 nie jest w ogóle w chwili obecnej możliwa do
zastosowania, gdyż nie jest możliwe jednoczesne zawieszenie
poboru podatku VAT i akcyzy. Z tego względu w sytuacji
przemieszczania do składu podatkowego, w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku akcyzowym, importowanych
wyrobów dopuszczonych do obrotu zastosowanie znajduje
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procedura oznaczona kodem 45.”;
„45: Dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie na rynek krajowy
towarów, których przywóz łączy się z koniecznością zapłaty
podatku VAT albo podatku akcyzowego i objęcie ich procedurą
składu podatkowego.
W czasie gdy towary są przemieszczane do składu podatkowego
lub też znajdują się w składzie podatkowym lub miejscu uznanym
(w rozumieniu przepisów podatkowych) obowiązek zapłaty podatku
VAT albo pobór akcyzy ulega zawieszeniu.
Uwaga ! Procedura „45” w RP może być stosowana jedynie w
odniesieniu
do
wyrobów
przemieszczanych
przez
zarejestrowanego wysyłającego do składu podatkowego w
rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, brak jest bowiem w
polskim prawie instytucji składu podatkowego, w którym
zawieszeniu podlegałby pobór VAT.
Uwaga ! Polskie prawo podatkowe nie przewiduje instytucji
„podatkowego miejsca uznanego”.
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 na terytorium kraju z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy.
Przykład: Papierosy przywiezione z kraju trzeciego są
dopuszczane do obrotu i podatek VAT został uiszczony. W
czasie gdy towary znajdują się w składzie podatkowym lub
miejscu uznanym (w rozumieniu przepisów podatkowych) pobór
akcyzy ulega zawieszeniu.”;
„68: Powrotny przywóz z częściowym wprowadzeniem na rynek
krajowy i dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym objęciem
towarów procedurą składu, inną niż procedura składu celnego.
Uwaga ! Procedura „68” w RP może być stosowana jedynie w
odniesieniu do wyrobów akcyzowych przemieszczanych przez
zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego, brak jest
bowiem w polskim prawie instytucji składu podatkowego, w
którym zawieszeniu podlegałby pobór VAT.
Przykład:
Przetworzone napoje alkoholowe są powrotnie
przywożone i wprowadzane do składu podatkowego.”;

b) w opisie pola 44, w pkt B „Krajowe kody informacji
dodatkowych” (str. 150) kod „4PL03” otrzymuje
następujące brzmienie:
„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, albo
–

przedstawiciel bezpośredni (kod „2”) albo pośredni (kod
„3”) upoważniony przez operatora kurierskiego do
złożenia zbiorczego zgłoszenia celnego.

W dwóch pierwszych wyżej wskazanych sytuacjach, po kodzie
4PL03 należy podać odnoszący się do mocodawcy niebędącego
odbiorcą z Pola 8, jeden z następujących wyróżników
identyfikacyjnych, które odpowiednio oznaczają:
1 – PLNIP,
2 – inny niż krajowy numer EORI, a więc każdy 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 niż 1-4,
a następnie podać numer identyfikujący podmiot oraz jego nazwę
i adres.
Natomiast w trzecim przypadku, gdy zgłoszenie celne składa
przedstawiciel upoważniony przez operatora kurierskiego, to
należy podać numer identyfikacyjny PLNIP oraz nazwę i adres
operatora kurierskiego.
Przykładowy wpis odnoszący się do osoby zarejestrowanej w
Polsce dla potrzeb podatku VAT:

„4PL03 – 1 – PLXXXXXXXXXXXXXXX – ABCDE Sp. z o.o. ul.
Kołowa 3, 00-001 Zakole”;
c) w opisie pola 44, w pkt C. „Inne dokumenty” (str. 164)
zmienia się opis kodu 3DK6 poprzez dodanie po wyrazach
„przez operatorów kurierskich” wyrazów „albo innego
przedstawiciela” i w związku z tym opis tego kodu
otrzymuje następujące brzmienie:
„3DK6 – dokumenty załączane do zbiorczego
zgłoszenia celnego składanego przez operatorów
kurierskich albo innego przedstawiciela, zawierające
dane odnoszące się do Pól 31 i 44 zgłoszenia celnego,
a także Pól 2 i 8, o ile dane nadawców i odbiorców
przesyłek nie zostały podane w nagłówku zgłoszenia
celnego.
Uwaga! Kod ten ma zastosowanie wyłącznie w
przypadku, gdy do zbiorczego zgłoszenia kurierskiego
załączane są zestawienia/dokumenty/specyfikacje, o
których mowa w opisie pól 2, 8, 31 i 44, ale w formie
dokumentu innego niż dokument mający w bazie
TARIC przypisany im właściwy kod wspólnotowy. W
przypadku gdy dokument z przypisanym do niego
kodem
wspólnotowym
pełni
rolę
takiego
zestawienia/dokumentu/specyfikacji, to w polu 44 nie
stosuje się kodu „3DK6”, ale wyłącznie kod
wspólnotowy właściwy dla konkretnego dokumentu.”;

d) w opisie pola 47:
 w pkt 1 „Pierwsza kolumna: Typ opłaty”, typ opłaty A00
(str. 165), otrzymuje następujące brzmienie
„A00 – należności celne dotyczące produktów
przemysłowych (ten typ opłaty jest stosowany do
wszystkich produktów, również produktów rolnych)”;
 w pkt 5 „Piąta kolumna: Metoda płatności”, w uwadze
drugiej na str. 172, w pierwszym zdaniu, po wyrazach: „albo
gdy posiadacz pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej” dodaje się wyrazy: „albo upoważniony
podmiot gospodarczy (AEO)”, i w związku z tym druga

uwaga otrzymuje następujące brzmienie:
„Uwaga! Jeżeli ze zgłoszenia celnego nie wynika obowiązek
uiszczenia należności (np. stawka zerowa lub w całości zawieszona,
także zawieszony pobór akcyzy, procedura uszlachetniania
czynnego w systemie zawieszeń lub odstąpienie od zaksięgowania
kwoty należności celnych na podstawie art. 55 ustawy - Prawo
celne, albo gdy posiadacz pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej albo upoważniony podmiot gospodarczy (AEO)
rozlicza w deklaracji podatkowej podatek VAT z tytułu importu
zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług) i jeżeli nie
towarzyszy temu złożenie zabezpieczenia, w kolumnie piątej należy
wpisać kod „L”. Jednakże w wypadku, gdy brak obowiązku
uiszczenia należności wynika z faktu zastosowania przewidzianego
w prawie całkowitego zwolnienia od należności celnych i/lub
podatkowych, w kolumnie tej należy wpisać kod „Z”.”.
2) W Części VI „Szczególne przypadki postępowania” w
pkt 1 „Wypełnianie zbiorczego zgłoszenia celnego przez
operatorów uprawnionych do wykonywania działalności
pocztowej, innych niż Poczta Polska” (str. 198 -200), w
zakresie przywozu wprowadza się zmiany do opisu pól
2, 8 oraz 14, a także zmiany publikatora rozporządzenia
powołanego w tym punkcie, i w związku z tym część
„Przywóz” otrzymuje następujące brzmienie:
„Przywóz
Na podstawie przepisu § 8 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1473) operatorzy uprawnieni
do wykonywania działalności pocztowej, inni niż Poczta Polska,
mogą dokonywać zbiorczego zgłoszenia celnego o objęcie
procedurą dopuszczenia do obrotu paczek, zawierających towary
zwolnione od należności celnych przywozowych na podstawie
art. 23-27, art. 74 ust. 1, art. 86-94 i art. 102-104 Rozporządzenia
Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.
ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i
zwolnione od podatku w trybie odrębnych przepisów, których
łączna wartość w jednej paczce nie przekracza równowartości 150
euro.
Tym samym zbiorcze zgłoszenie kurierskie ma postać zgłoszenia
jednopozycyjnego, w którym zgłaszane są składające się na

przesyłkę paczki o wartości poniżej 150 euro każda.
Wypełnianie poszczególnych pól w przywozie:
Pole 2 –

zgłaszający może zastosować jeden z trzech
sposobów wypełnienia tego pola:
1) w nagłówku komunikatu
nadawców przesyłek, albo

podać

dane

2) w przypadku, gdy firma nie jest w stanie
wprowadzić
do
komunikatu
danych
nadawców w atrybucie „nazwa” należy
wpisać kod informacji dodatkowej "Różni 00200", a po nim nazwę zagranicznej firmy
kurierskiej, która przesłała paczki do Polski –
w innych atrybutach pola „nadawca” podaje
się dane tej firmy zagranicznej, albo
3) w przypadku, gdy firma nie jest w stanie
wprowadzić
do
komunikatu
danych
nadawców i w danym przypadku brak jest
zagranicznej firmy kurierskiej, która przesłała
paczki do Polski, w atrybucie „nazwa” wpisać
kod informacji dodatkowej "Różni - 00200",
a po nim nazwę polskiego operatora
kurierskiego – w innych atrybutach pola
„nadawca” podaje się dane operatora.
Jeśli nie został zastosowany sposób, o którym
mowa pkt 1, wraz ze zgłoszeniem należy
przedstawić zestawienie zawierające dane
poszczególnych nadawców. W takim
przypadku należy zastosować kod 3DK6,
zgodnie z opisem tego kodu podanym w
Części IV niniejszej Instrukcji.
Pole 5 -

wpisać "1",

Pole 6 -

wpisać ilość paczek,

Pole 8 –

zgłaszający może zastosować jeden z
dwóch sposobów wypełnienia tego pola:

1) w nagłówku komunikatu
odbiorców przesyłek, albo

podać

dane

2) w przypadku, gdy firma nie jest w stanie
wprowadzić
do
komunikatu
danych
odbiorców w atrybucie „nazwa” wpisać kod
informacji dodatkowej "Różne - 00200", a po
nim nazwę polskiego operatora kurierskiego –
w innych atrybutach pola „odbiorca” podaje
się dane operatora.
Jeśli nie został zastosowany sposób, o którym
mowa pkt 1, wraz ze zgłoszeniem należy
przedstawić zestawienie zawierające dane
poszczególnych odbiorców. W takim
przypadku należy zastosować kod 3DK6,
zgodnie z opisem tego kodu podanym w
Części IV niniejszej Instrukcji.
Uwaga! Jeżeli w polu 8 nie został wpisany
polski operator kurierski, który upoważnił
innego
przedstawiciela
do
złożenia
zbiorczego zgłoszenia,
to w polu 44
zgłoszenia należy podać krajowy kod
informacji dodatkowej 4PL03, po którym
należy podać dane wymagane przy opisie
tego kodu (tj. numer identyfikacyjny PLNIP
operatora kurierskiego jego nazwę i adres).
Pole 14 -

podać nazwę, adres i numer identyfikacyjny
PLNIP oraz REGON operatora albo innego
przedstawiciela, wraz z kodem statusu
przedstawicielstwa;
Jeżeli zgłoszenia dokonuje przedstawiciel
inny niż operator kurierski, to może on
działać na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego albo bezpośrednio przez
odbiorcę przesyłki, albo na podstawie
upoważnienia udzielonego przez operatora
kurierskiego do wykonania określonych
czynności, za zgodą osoby udzielającej
upoważnienia, czyli za zgodą odbiorcy

przesyłki (art. 77 Prawa celnego).
Pole 15a -

podać kod kraju, z którego towary są
przywożone (jeśli w przesyłce występuje
więcej niż jeden kraj przywozu, to należy
podać kod kraju dominującego wartościowo);

Pole 22 -

podać kod waluty kraju dominującego
wartościowo w przesyłce (natomiast podanie
wartości w tej walucie jest fakultatywne dla
zgłaszającego);

Pole 31 –

w atrybucie opis towaru podać kod
informacji dodatkowej "Różne - 00200"
(natomiast do zgłoszenia celnego należy
załączyć specyfikacje odzwierciedlającą
zawartość poszczególnych paczek; w takim
przypadku należy zastosować kod 3DK6,
zgodnie z opisem tego kodu podanym w
Części IV niniejszej Instrukcji);

Pola 33, 34, 41, 47 - nie należy wypełniać;
Pole 37 podać kod procedury, a w drugiej części
wpisać należy kod krajowy:
2PL – dla przywozu;
Pole 42 -

podać łączną wartość towarów w przesyłce, w
walucie kraju dominującego wartościowo,

Pole 44 –

zgłaszający może zastosować jeden z
dwóch sposobów wypełnienia tego pola:
1) standardowo wymienić nr faktur i nr
dokumentów przewozowych (np. listów
HAWB), z zastosowaniem stosownych
kodów wspólnotowych,
2) po stosownym kodzie wspólnotowym
dokumentu
wymaganego
podać
nr
zbiorczego dokumentu przewozowego (np.
manifestu przewozowego zawierającego
wykaz HAWB) i jednocześnie zarówno po
kodzie faktury, jak i po kodzie
przewidzianym
dla
indywidualnych
dokumentów przewozowych (np. HAWB)

wpisać po myślniku wyraz "Różne" oraz
podać
ilość
faktur/indywidualnych
dokumentów przewozowych.
Do
zgłoszenia
należy
załączyć
dokumenty/specyfikacje
uwzględniające
numery faktur i wartości fakturowe oraz
numery
indywidualnych
dokumentów
przewozowych.
Pola tego nie wypełnia się w części
dotyczącej wartości celnej.
Pole 46 -

wartość statystyczną należy podać w PLN w
odniesieniu do wszystkich towarów w
przesyłce.

Dane dotyczące nadawców i odbiorców, o których mowa w Polach
2 i 8 (o ile nie zostały wpisane w zgłoszeniu), a także dane, o
których mowa przy opisie Pól 31 i 44 mogą zostać przedstawione
organowi celnemu w jednym dokumencie/specyfikacji, o ile spełnia
on wymagania określone w opisie każdego z pól.
Pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z zasadami zawartymi w
Częściach II – IV niniejszej Instrukcji.”.
Jednocześnie Ministerstwo Finansów przedstawia uzasadnienie
do ww. zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych:
Ad 1 lit. a
Zmiany w opisach kodów procedur 07, 45 i 68 są wyłącznie
doprecyzowaniem uwzględniającym przepisy prawa dotyczące
podatku akcyzowego. Dla ułatwienia - zmiany zostały
wyboldowane w opisie tych procedur.
Ad 1 lit. b i c oraz pkt 2
Zmiana związana jest z wprowadzeniem możliwości dokonywania
zbiorczych zgłoszeń nie tylko przez operatorów kurierskich, ale
także przez inne podmioty, np. agencje celne upoważnione przez
tych operatorów.
Ad 1 lit. d tiret pierwsze
Zmiana opisu typu opłaty A00 związana jest ze zmianą
wprowadzoną Informacją uzupełniającą dla użytkowników

Instrukcji z dnia 28.01.2015 r., zgodnie z którą - stosownie do
wyjaśnień Komisji Europejskiej - wykreślony został w Instrukcji
typ opłaty A10 dotyczący towarów rolnych. W odniesieniu do
rynku towarów rolnych należy zatem stosować typ opłaty A00.
Ad 1 lit. d tiret drugie
W związku z możliwością stosowania przez upoważniony podmiot
gospodarczy (AEO) rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu
importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w
którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych
towarów (art. 33a ustawy o VAT), należało wprowadzić w opisie
metody płatności „L” zmiany obejmujące to uprawnienie.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia
niniejszej informacji na stronie internetowej MF, z wyjątkiem
zmiany określonej w pkt 1 lit. d tiret pierwsze (zmiana opisu
typu opłaty A00 w związku z wykreśleniem typu opłaty A10),
która obligatoryjnie dla podmiotów wchodzi w życie z dniem 16
lutego 2015 r.
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