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Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie internetowej MF
została opublikowana Informacja uzupełniająca do „Instrukcji dla
eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz
wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS”, wersja 4.0 z dnia
14.07.2014 r.
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Informacja:
- wprowadza zmianę brzmienia Sekcji A pkt 4, ppkt 4.1 i 4.2. (str. 28 - 29) unieważnienie zgłoszenia oraz Sekcji B pkt 3 ppkt 3.3.2 (str. 76 – 77) procedura awaryjna dla wpisu do rejestru zgłaszającego,
- dodaje zapis do Sekcji C ppkt 2.1 (str. 80 - 81) – zasady postępowania z EAD
przez UWU oraz dodaje Załącznik nr 6 - Zasadnicze elementy związane z
obsługą zgłoszenia wywozowego w odniesieniu do przepisów prawa unijnego
obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. w świetle nowych zasad postępowania
administracyjnego.
Zmiany do Instrukcji wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie
internetowej MF, tj. z dniem 21.12.2016 r.
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W związku z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1387 z
dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniającym 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 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/competentauthorities.
W celu przyspieszenia akceptacji zezwoleń FLEGT przez organ właściwy,
importerzy/zgłaszający proszeni są, by od dnia 1 lutego 2017 r. przed
przesłaniem do akceptacji papierowej wersji zezwolenia FLEGT
wykorzystywali system TRACES-FLEGT IT. Umożliwi to sprawną akceptację
zezwoleń oraz da możliwość wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości

http://www.finanse.
mf.gov.pl/document
s/766655/1106201/
20161221_Info_uzu
p_Instr_ECS_eksp.
pdf

dotyczących danych zawartych w zezwoleniu. Zgodnie z Dobrowolną Umową
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 Europejskiej (Dz.
Urz. UE L 150 z 20.5.2014), indonezyjski organ zezwalający ma 21
kalendarzowych na udzielnie dodatkowych informacji w przypadku
wątpliwości unijnego organu właściwego. Ponadto przyspieszy to proces
informowania oddziału celnego, w którym dokonywana będzie odprawa celna
przesyłki, o uznaniu zezwolenia.
System FLEGT IT dostępny jest pod adresem internetowym:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/ . Korzystanie z systemu warunkowane
jest:
 posiadaniem „EU Login” (wcześniej numer ECAS), który może zostać
utworzony za pośrednictwem strony https://webgate.ec.europa.eu/cas
oraz
 przyznaniem roli „importer” przez administratorów systemu, która
umożliwia:
o tworzenie nowych zezwoleń (na podstawie informacji
zawartych w zezwoleniu FLEGT wydanym przez organ
zezwalający państwa partnerskiego),
UWAGA: Po przedłożeniu w systemie zezwolenia w formie
elektronicznej do akceptacji organu właściwego, nie ma możliwości
jego modyfikacji w przypadku późniejszego stwierdzenia ew. błędu.
Korekta wymaga kontaktu z organem właściwym.
o elektroniczne przedkładanie ich do akceptacji organu
właściwego,
o wglądu do zezwoleń utworzonych przez siebie lub innych
użytkowników tej samej firmy,
o otrzymywania powiadomień o statusie zezwolenia
UWAGA: Zezwolenie FLEGT przedkładane jest do akceptacji organu
właściwego państwa członkowskiego, w którym dokonywane jest
zgłoszenie przesyłki do procedury dopuszczenia do obrotu. Należy
upewnić się, jakie zasady zatwierdzania zezwoleń zostały przyjęte
w danym państwie członkowskim.
 przesłania do administratorów systemu na adres: santetraces@ec.europa.eu prośby o przyznanie roli „importera”. Wiadomość
ta powinna być przesłana również do wiadomości organu właściwego,
tj. na adres: IC-320-iknw@gdy.mofnet.gov.pl
Instrukcja uzyskania EU Login oraz rejestracji w systemie FLEGT IT dostępna
jest
pod
adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/userguide/flegt/index.html?page=landing .
Pod linkiem https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt dostępna jest
również wersja treningowa systemu. Rejestracja do wersji treningowej
wymaga wysłania prośby o przyznanie roli importera w wersji treningowej
systemu
jedynie
na
adres:
sante-traces@ec.europa.eu .

Dodatkowe
informacje
dostępne
są
również
na
stronie
http://www.flegtlicence.org oraz http://www.gdynia.scelna.gov.pl/start.
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