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Nazwa materiału/Opis informacji

W załączeniu przesyłam aktualny na dzień 31.08.2016r. wykaz wspólnotowych
kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44
SAD.
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Link, po którym znajduje się wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i
pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD:

Nazwa
załącznika/Link

http://www.finanse.mf.gov
.pl/c/document_library/get
_file?uuid=cdb78bccdabb-47d1-a4f11d0527650ed6&groupId=
766655

http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=cdb78bcc-dabb-47d1-a4f11d0527650ed6&groupId=766655

Ministerstwo Finansów poinformowało o publikacji zaktualizowanej
„Instrukcji w zakresie stosowania procedury TIR (wersja dla
przedsiębiorców), wersja z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Instrukcja będzie obowiązywać począwszy od dnia 31.08.2016 r. i z tą datą
zastąpi ona aktualnie obowiązującą instrukcję TIR.
Jednocześnie informujemy, że wprowadzone w Instrukcji zmiany związane są
z:
 wprowadzeniem odniesień do nowych krajowych aktów prawnych
regulujących zasady dotyczące pozwolenia na korzystanie z procedury
TIR oraz pozwolenia na upoważnionego nadawcę TIR, tj.:
- ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228)
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Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został do ustawy Prawo celne
art. 17a, który stanowi krajową podstawę prawną dla wydawania
pozwoleń na korzystanie z procedury TIR oraz wydawania pozwoleń
na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR
(upoważniony nadawca TIR). Ponadto art. 33 i 34 ustawy
zmieniającej określają przepisy przejściowe, w szczególności zasadę
ponownej oceny dla wydanych pozwoleń na upoważnionego nadawcę
TIR (do 1 maja 2019 r.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w
sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury
TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów
procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia (Dz. U. poz.
1290).
Rozporządzenie określa zakres danych wymaganych we wnioskach
dla przedmiotowych pozwoleń, będących pozwoleniami krajowymi i

Instrukcja jest
dostępna pod
adresem:
Instrukcja TIR

nie podlegającymi unijnemu systemowi Decyzje celne.
 uwzględnieniem obowiązujących zasad dotyczących wyprowadzenia
towarów objętych zawieszeniem podatku akcyzowego i towarów
podlegających refundacjom wywozowym w ramach WPR (art. 329 ust.
8 Rozporządzenia Wykonawczego).
W dniu 18 sierpnia 2016 r. w Dz. Urz. UE L 223 opublikowane zostało
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1387 z dnia 9 czerwca 2016 r.
zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w
następstwie dobrowolnej umowy o partnerstwie z Republiką Indonezji ustanawiającej
system zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii Europejskiej.

W związku z ww. rozporządzeniem od dnia 15 listopada 2016 r. przesyłki
drewna z Indonezji zgłaszane w Polsce do procedury dopuszczenia do obrotu,
klasyfikowane do kodów Taryfy Celnej wymienionych w zmienionym przez
przedmiotowe rozporządzenie załączniku III do rozporządzenia (WE) nr
2173/2005 muszą posiadać zezwolenie FLEGT, wydane przez indonezyjski
organ zezwalający (zgodnie z ww. rozporządzeniem wykaz indonezyjskich
organów zezwalających dostępny jest na stronie internetowej
http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk), zatwierdzone przez organ właściwy ds.
FLEGT w Polsce, tj. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni (kontakt: Wydział
Kontroli
Izby
Celnej
w Gdyni; tel. 58 666-90-14, 58 666-90-27, 58 666-90-70, e-mail:
IC-320-iknw@gdy.mofnet.gov.pl). Wykaz organów właściwych innych państw
członkowskich
UE
dostępny
jest
pod
następującym
adresem
internetowym:http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/competent-authorities.
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Ww. załącznik określa również zakres towarów, dla których obowiązuje
zakaz wywozu z Indonezji.
Ponadto do wyrobów z papieru pochodzącego z materiału innego niż
drewno lub materiału pochodzącego z recyklingu dołącza się oficjalne
pismo Indonezyjskiego Ministerstwa Przemysłu zatwierdzające
zastosowanie materiału innego niż drewno lub materiału pochodzącego z
recyklingu. Dla takich produktów nie będzie wydawane zezwolenie
FLEGT.
Podstawy prawne:
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w
sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do
Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20
grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz
drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z
30.12.2005)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r.
ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na
przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 227 z
18.10.2008)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17
października 2008 r. ustanawiającego szczegółowe środki dla
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie
ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty
Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 277 z 18.10.2008)
 Dobrowolna Umowa o Partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i
Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i
handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna
wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskie (Dz. Urz. UE L 150 z
20.5.2014)

Inne źródła informacji:
 Zawiadomienie Komisji FLEGT a kwestie celne – Wytyczne dotyczące
wdrażania – Streszczenie ogólnodostępne (2014/C 389/02) (Dz. Urz. UE C
389 z 4.11.2014)

 Strona internetowa: http://www.flegtlicence.org/home (do początku września
2016 r. strona w budowie);
Departament
Ceł
Ministerstwa
Finansów,
Wydział
Ograniczeń
Pozataryfowych i Single Window (e-mail: anna.kobylecka@mf.gov.pl).
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