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Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w dniu 12 września 2018 r.
wchodzą w życie przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 5 lipca 2018
r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1654 z 28
sierpnia 2018 r.)
Zgodnie z art. 7 ust. 8 przedmiotowej ustawy zabrania się obejmowania procedurą
celną dopuszczenia do obrotu paliw stałych, z przeznaczeniem, o którym mowa w
art. 1 ust. 2:
1) wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. e i g,
2) o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. f (od 1 czerwca 2020 r.),
3) niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 3a ust. 2,
4) niesortowanych
przywiezionych z terytorium państwa trzeciego w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z
dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U z 2018 r. poz. 167 i 1544) na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 7 ust. 9 wyżej powołanej ustawy, do
zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu paliwa stałego,
należy dołączyć oświadczenie o przeznaczeniu tego paliwa.
Dodatkowo Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że rozporządzenie w sprawie
wymagań jakościowych, o którym mowa w art. 3a ust 2, nie zostało opublikowane,
ale mimo to należy składać stosowane oświadczenia. Brak jest natomiast podstaw
prawnych, które określałyby wymagania jakościowe dla tego typu paliw stałych.
W związku z powyższym w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.16 z
dnia 28.04.2016 r., w opisie pola 44 w części „B. Kody dokumentów, których
obowiązek dołączenia do zgłoszenia wynika z przepisów dotyczących środków i
ograniczeń pozataryfowych” (str. 172-174), wprowadza się następujące kody:



„7P23 – oświadczenie o przeznaczeniu paliw stałych do użycia w
gospodarstwach domowych albo instalacjach spalania o nominalnej mocy
cieplnej mniejszej niż 1 MW;
7P24 - oświadczenie o przeznaczeniu paliw stałych do celów innych niż do
użycia w gospodarstwach domowych albo instalacjach spalania o nominalnej
mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW”.
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Departament Ceł w nawiązaniu do newslettera nr Z/45/2018 z dnia 22.06.2018,
przypomina, że w związku z planowanym na dzień 31.10.2018r. wygaszeniem
systemu CELINA i przejściem na pełną obsługę zgłoszeń importowych w systemie
AIS/IMPORT, konieczne jest pilne dokonanie – w usłudze e-Klient – rejestracji lub
aktualizacji powiązań podmiotu z reprezentantem. W związku z nowymi
funkcjonalnościami w usłudze e-Klient działanie w zakresie aktualizacji typów
przedstawicielstwa podawanych w zgłoszeniach celnych powinno zostać podjęte
przez wszystkie dotychczas zarejestrowane podmioty. Jednocześnie, Departament
Ceł przesyła dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obowiązków rejestracyjnych, jakich
należy dokonać w celu płynnego przejścia na obsługę zgłoszeń w nowym systemie
importowym. Obecnie rejestrując w usłudze e-Klient uprawnienia do obsługi
zgłoszeń i deklaracji w systemach operacyjnych AIS/IMPORT, AIS/ICS, AES i
NCTS2 można z listy wyboru zadeklarować:





2.

tylko przedstawicielstwo bezpośrednie
tylko przedstawicielstwo pośrednie
przedstawicielstwo pośrednie i bezpośrednie (w przypadku posiadania
pełnomocnictw do obu rodzajów przedstawicielstwa)
brak (możliwe do wyboru tylko w przypadku reprezentowania podmiotu przez
jego pracowników).

Jednocześnie należy przypomnieć, że nadal obowiązują wytyczne związane z
dostarczaniem oryginałów upoważnień lub dokumentów noszących znamiona
oryginału (kopia potwierdzona notarialnie) do wniosku rejestracyjnego, na
zasadach opisanych w Instrukcji e-Klient w. 0.6 w rozdziale 5 pkt 5.6.
W przypadku reprezentantów, którzy do tej pory nie składali oryginałów
upoważnień do Wydziału Centralna Rejestracja w IAS w Poznaniu (dane
migrowane z PDR) konieczne jest złożenie oryginału upoważnienia lub
dokumentów noszących znamiona oryginału (kopia potwierdzona notarialnie)
zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji e-Klient.
Organy KAS nie dysponują oryginałami upoważnień, które były tylko okazywane w
związku z rejestracją w PDR. Zgodnie bowiem z ówczesną Instrukcją PDR oraz
opartą na niej praktyką rejestracja danych na podstawie karty PDR odbywała się
na podstawie okazanego oryginału upoważnienia, który to oryginał funkcjonariusz
celny miał obowiązek skserować i dołączyć do akt sprawy. Oryginał był zwracany
wnioskodawcy.
W związku ze zmieniającym się otoczeniem prawnym (wejście w życie przepisów
unijnego kodeksu celnego) i technicznym (wygaszenie systemu CELINA i obsługa
zgłoszeń celnych wyłącznie w AIS/IMPORT), przedstawione przez podmiot
dokumenty wymagają obecnie aktualizacji i dostosowania do nowych wymagań,
bez których obsługa zgłoszeń celnych będzie utrudniona, bądź wręcz niemożliwa.
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Pełnomocnik, co wynika z samej istoty pełnomocnictwa (upoważnienia) dla
uznania ważności dokonywanej przez niego czynności na rzecz innej osoby, musi
być w stanie wylegitymować się w każdym czasie i na każde żądanie organu
(sądu, kontrahenta, itp.) dokumentem, który potwierdza zakres tego
pełnomocnictwa.
Brak zaktualizowanych danych rejestracyjnych, na które podmiot będzie
powoływał się podczas dokonywania zgłoszeń celnych, będzie prowadził do
negatywnej walidacji, skutkującej w konsekwencji odrzuceniem zgłoszenia
celnego. W celu przyspieszenia procedury rejestracji/aktualizacji powiązań w
usłudze e-Klient zaleca się złożenie oryginału upoważnienia w najbliższym
oddziale celnym, urzędzie celnoskarbowym lub delegaturze usc nawet przed
złożeniem wniosku o aktualizację reprezentacji.
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością
wykonania prac serwisowych, w dniu 13.09.2018r. od godz.5:30 do godz.6:30
będzie miała miejsce przerwa w dostępności PUESC.
We wskazanym czasie przewidziana jest całkowita niedostępność portalu i eusług:
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e-Klient,
e-Wnioski,
e-Zefir,
e-Zabezpieczenia,
e-Booking TRUCK,
e-Tranzyt,
e–INTRASTAT,
e–ICS,
e-Przewóz (SENT),
EMCSPL2,
e-Export,
e-Status,

Dotyczy to także innych e-usług, które są w fazie testów i pilotaży. Podczas
przerwy niedostępna będzie komunikacja z wykorzystaniem PUESC w zakresie
ww. usług. Niedostępne będą wszystkie kanały komunikacyjne: Portal PUESC, email, web service, e-PUAP.
W przypadku usług wdrożonych produkcyjnie należy stosować przewidziane dla
nich procedury awaryjne. W przypadku usług e- Export i e- ICS dostępny będzie
alternatywny kanał komunikacyjny tj. Komunikator BCP.
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