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W związku z pytaniami dotyczącymi zasad obliczania wartości statystycznej w
zgłoszeniu celnym wywozowym, przekazanych w newsletterze nr Z/35/2018 z dnia 21
maja 2018 r., w którym zawarta została informacja o zmianie Instrukcji wypełniania
zgłoszeń celnych, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia co następuje.
Podawanie wartości statystycznej w zgłoszeniu celnym związane jest z koniecznością
realizacji obowiązków statystycznych wynikających z następujących unijnych aktów
prawnych:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6
maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego
z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (ze
zmianami w rozporządzeniach nr 2016/1724 oraz nr 2016/2119) oraz

1.

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie
wykonania rozporządzenie (WE) nr 471/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami
trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych,
sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki
działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do
szczególnych towarów lub przepływów (ze zmianą w rozporządzeniu nr
2016/2119).
Istotą tych regulacji jest określenie zasad rejestracji towarów oraz ich przepływów dla
potrzeb statystycznych, co oznacza, że wartość statystyczna podawana w zgłoszeniu
celnym w żaden sposób nie wpływa na ewentualny pobór/zwrot należności celnych lub
podatkowych związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie z krajami
trzecimi. Dlatego też wyjaśnienia w zakresie wartości statystycznej wprowadzone do
Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych zawierają takie sformułowania jak:
„przybliżona wartość teoretyczna”, „szacunkowe koszty”, itp.
We wprowadzeniu do zasad wypełniania pola 46 zgłoszenia wywozowego w części
„Zasada ogólna” zostało wskazane, że „wartość statystyczna oznacza przybliżoną
wartość teoretyczną towarów w chwili i w miejscu, w których opuszczają one
terytorium państwa członkowskiego, w którym znajdowały się w chwili zwolnienia do
procedury celnej („państwo członkowskie wywozu”).
Również w części „Inne koszty” zostało wskazane, że koszty dodatkowe, to
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rzeczywiste lub obliczone koszty transportu oraz koszty ubezpieczenia, jeżeli takowe
zostały poniesione. Jeżeli koszty transportu lub ubezpieczenia nie są znane, należy je
wiarygodnie oszacować na podstawie kosztów zazwyczaj ponoszonych lub
należnych za takie usługi (z uwzględnieniem przede wszystkim różnych środków
transportu, jeżeli są one znane).
„Oszacować” oznacza „określić w przybliżeniu wartość, wielkość lub ilość czegoś”
(słownik PWN). A zatem, eksporter bazując na własnych doświadczeniach, albo
korzystając z dostępnej wiedzy, ma możliwość oszacować potencjalne koszty
transportu lub ubezpieczenia, jeżeli ich sam nie ponosi.
Dodatkowo Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wprowadzone do Instrukcji
wypełniania zgłoszeń celnych zasady określania wartości statystycznej w wywozie
bazują na wytycznych opracowanych przez Komisję Europejską oraz zostały
zaakceptowane przez Główny Urząd Statystyczny.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe pytania oraz postulaty zgłaszane przez
podmioty zostaną przekazane do GUS, a odpowiedzi na nie zostaną przekazane
zainteresowanym podmiotom.
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