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W nawiązaniu do Newslettera nr Z/08/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie
ponownej oceny pozwoleń celnych, która – zgodnie z unijnymi przepisami celnymi –
ma być zakończona przed dniem 1 maja 2019 r., Departament Ceł w Ministerstwie
Finansów przypomina, że reforma unijnego prawodawstwa celnego przyniosła m.in.
zmiany w prawnej instytucji zabezpieczenia długu celnego w formie zobowiązania
złożonego przez gwaranta, o którym mowa w przepisach art. 94 ust. 1 UKC. Mając
na uwadze sygnały, że zmiany te, a przede wszystkim obligatoryjność
zabezpieczenia w odniesieniu do procedur specjalnych, są odczytywane przez
potencjalnych gwarantów jako podniesienie poziomu ryzyka udzielania gwarancji
celnych i poszerzenie się zakresu odpowiedzialności podmiotów udzielających
takich gwarancji na rzecz przedsiębiorców korzystających z procedur celnych,
Departament Ceł w MF nawiązał współpracę ze Związkiem Banków Polskich i
Polską Izbą Ubezpieczeń w celu podjęcia działań prowadzących do zmiany
asekuracyjnej postawy banków i towarzystw ubezpieczeniowych wobec
przedsiębiorców uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym.

1.

W ramach działań dotychczas podjętych w związku z niechętną postawą banków i
towarzystw ubezpieczeniowych do składania zobowiązań gwaranta na wzorze
określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1.02.2017 r. w
sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w
operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:





opracowano i przekazano na ręce ZBP oraz PIU (a także do wiadomości
Polskiej Izby Spedycji i Logistyki) materiał informacyjny dotyczący
stosowania przepisów celnych w zakresie składania zabezpieczenia kwot
na pokrycie mogących powstać długów celnych, udzielania i
monitorowania pozwoleń oraz kwestii związanych z odpowiedzialnością
gwarantów celnych do wykorzystania przez potencjalnych gwarantów;
przeprowadzono szkolenie dla banków – w dniu 26.02.br. i dla towarzystw
ubezpieczeniowych w dniu 26.03.br.;
podjęto analizę dot. prawnych możliwości zmiany ww. rozporządzenia.

Rozwianie wątpliwości i obaw, co do znacznego wzrostu ryzyka występowania w
charakterze gwaranta celnego w nowym stanie prawnym było głównym celem
szkolenia przeprowadzonego dla banków i towarzystw ubezpieczeniowych przez
ekspertów z KAS. Podczas tego szkolenia przedstawiciele sektorów bankowego i
ubezpieczeń, poza ogólnymi wiadomościami na temat prawnej instytucji
zabezpieczenia celnego (w tym zabezpieczenia generalnego), mieli także okazję
zapoznać się z kryteriami i warunkami podmiotowymi oraz oceną ryzyka
podmiotowego w postępowaniu celnym o wydanie pozwoleń, w tym pozwoleń AEO.
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Ponadto uczestnikom szkolenia zostały przedstawione dane statystyczne,
obejmujące okres od 1 maja 2016 r. do 30 listopada 2017 r., z których wynikało, że
przypadki powstania długu celnego w związku z naruszeniem unijnych przepisów
celnych odnoszących się do procedur specjalnych były bardzo rzadkie, a już
naprawdę incydentalnie do zapłaty powstałego długu celnego byli wzywani
gwaranci.
W ostatnim okresie odnotowaliśmy zwiększenie liczby zabezpieczeń w formie
zobowiązania gwaranta, składanych na podstawie nowych przepisów prawnych.
Jest bardzo prawdopodobne, że do pojawienia się tego pozytywnego trendu
przyczyniły się działania informacyjne, w tym ww. szkolenie, zainicjowane przez
Departament Ceł w MF.
Mając na uwadze fakt, że ponowna ocena pozwoleń, wydanych na podstawie
unijnych przepisów celnych obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2016 r. i nadal
funkcjonujących w obrocie prawnym ma być ukończona przed dniem 1 maja 2019 r.,
Departament Ceł chciałby zachęcić Państwa do zintensyfikowania działań (w tym w
zakresie pozyskiwania i składania zabezpieczeń) pozwalających organom celnoskarbowym na sprawne i płynne prowadzenie postępowań celnych, których
przedmiotem jest ponowna ocena tych pozwoleń, tak, aby prowadzona przez
Państwa działalność gospodarcza nie była w żaden sposób zakłócona.
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