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Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia br. przeprowadzona została
w bazie CS/RD dezaktywacja wewnętrznych oddziałów satelickich skutkująca już nie tylko
niemożnością przesyłania do nich komunikatów zgłoszeń celnych inicjujących obsługę w
systemach, ale także kończenia procedur. Dotyczy to w szczególności roli urzędu
przeznaczenia w tranzycie i możliwości złożenia komunikatu IE 07.
1.

Nadal istnieje możliwość podawania w komunikatach IE 515 oddziałów satelickich jako
urzędów przedstawienia w ramach realizowanej odprawy scentralizowanej i przeprowadzona
dezaktywacja nie powinna mieć wpływu na realizację pozwoleń.
Najmocniej przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z tym, że informację tę
przekazujemy Państwu z opóźnieniem, już po przeprowadzeniu operacji dezaktywacji.
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac
serwisowych w Centrum Informatyki Resortu Finansów, od godz. 20:00 dnia 12.01.2019r. do
godz. 02:00 dnia 14.01.2019r. będzie miała miejsce przerwa w dostępności następujących eusług:








2.








e-Klient,
e-Wnioski,
e-Zefir,
e-Zabezpieczenia,
e-Booking TRUCK,
e-Tranzyt
e–Intrastat
e–ICS
e-Przewóz (SENT)
EMCS PL2
e–Export
e–Import
e–Status

Dotyczy to także innych e-usług, które są w fazie testów i pilotaży. W przypadku usług
wdrożonych produkcyjnie należy stosować przewidziane dla nich procedury awaryjne.
Prosimy o uwzględnienie powyższego w swoich planach operacyjnych.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Portal Podatkowy –
została opublikowana wersja. 1.07 „Wytycznych w sprawie stosowania uproszczeń, o których
mowa w art. 166, 179 i 182 UKC”.
3.

Link do dokumentu:
https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/procedurauproszczona/wytyczne-i-instrukcje/wytyczne-w-sprawie-stosowania-uproszczen/

Mając na uwadze przepisy Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzenia delegowanego i
wykonawczego do UKC, Ministerstwo Finansów informuje o konieczności wprowadzenia
zmian podczas dokonywania formalności celnych przy wprowadzaniu towarów do magazynu
czasowego składowania oraz przy obejmowaniu towarów procedurą celną lub powrotnym
wywozem, w przypadkach, kiedy operacje te następują po zakończeniu procedury tranzytu
przez upoważnionego odbiorcę.
Zmiany te sprowadzają się do przesunięcia momentu dokonywania zgłoszenia celnego do
kolejnej procedury/czasowego składowania na podstawie DSK/powrotnego wywozu - z etapu
zakończenia procedury tranzytu (poprzez poinformowanie o przybyciu towarów komunikatem
IE007 „Zawiadomienie o przybyciu”) do etapu otrzymania przez upoważnionego odbiorcę
komunikatu IE025 „Zwolnienie z tranzytu”.
Obecnie w ramach realizacji uproszczeń komunikat IE007 do systemu NCTS2 oraz komunikat
PWD (powiadomienie o przybyciu towarów do miejsca realizacji uproszczenia) do systemu
importowego mogą być przesłane w tym samym czasie. Wpis do rejestru dokonywany jest na
etapie przesłania PWD, czyli przed wysłaniem przez system NCTS2 komunikatu IE025.
4.

Zgodnie z art. 115 rozporządzenia delegowanego, towary przedstawione i czasowo składowane
w miejscu uznanym, w przypadku upoważnionego odbiorcy powinny zostać zgłoszone do
procedury celnej lub powrotnie wywiezione nie później niż 6 dni po ich przedstawieniu (w
ramach tzw. krótkotrwałego czasowego składowania). W związku z tym, że obecnie zgłoszenie
do następującej po procedurze tranzytu procedury celnej może być przyjęte, gdy upoważniony
odbiorca nie otrzymał jeszcze komunikatu IE025, mogą wystąpić sytuacje, że w tym samym
czasie towary mogą być objęte zarówno krótkotrwałym czasowym składowaniem, jak i kolejną
procedurą, dla której już dokonano wpisu do rejestru zgłaszającego.
Przesunięcie momentu dokonywania zgłoszenia celnego do kolejnej procedury/czasowego
składowania na podstawie DSK/powrotnego wywozu z etapu zakończenia procedury tranzytu
(komunikatem IE007) do etapu otrzymania przez upoważnionego odbiorcę komunikatu IE025,
ma na celu zapobieżenia ww. sytuacjom. Ponadto ww. przesunięcie momentu dokonywania
zgłoszenia celnego zabezpieczy spełnienie warunku, żeby zarówno organ celny, jak i
zgłaszający dysponowali pełnymi danymi niezbędnymi dla dopełnienia formalności celnych,
w szczególności dotyczącymi towarów obejmowanych nową procedurą.
Uwzględniając przedstawioną powyżej zasadę - w przypadku realizacji ułatwienia „wpis do
rejestru zgłaszającego” wysłanie komunikatu PWD i dokonanie wpisu do rejestru powinno
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nastąpić, co do zasady, dopiero po uzyskaniu przez upoważnionego odbiorcę komunikatu
IE025.
Także w przypadku przywozowych zgłoszeń celnych, zarówno standardowych, jak też
zgłoszeń uproszczonych, referujących w odpowiedniku pola 40 do numeru MRN tranzytowego
zgłoszenia celnego w systemie NCTS2, dokonanie i przyjęcie przez organ celny tych zgłoszeń
celnych powinno mieć miejsce po wysłaniu z systemu NCTS2 komunikatu IE025.
Wyjątek od powyższego mogą stanowić zgłoszenia składane przez operatorów kurierskich, lub
w ramach tzw. transportu drobnicowego, pod warunkiem że przedsiębiorcy posiadają:
pozwolenie AEO (uproszczenia celne) i pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego
odbiorcy. Taka zasada funkcjonuje już obecnie, ponieważ w ww. rodzajach obrotu towarowego
zdarzają się rozbieżności w ilości towarów (braki lub nadwyżki), co do których istnieje
uzasadnione przypuszczenie, że rozbieżności są wynikiem oczywistej pomyłki przy załadunku
towarów na środek transportu w miejscu wyjścia.
Ww. posiadacze pozwoleń, w komunikacie przesyłanym do systemu AIS/IMPORT, będą
zobowiązani do podawania krajowego kodu informacji dodatkowej „4PL11”, jeżeli będą
chcieli wysłać PWD/zgłoszenie celne/DSK – w sytuacji stwierdzenia rozbieżności w ilości
towarów (braki lub nadwyżki), co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że
rozbieżności są wynikiem oczywistej pomyłki przy załadunku towarów na środek transportu.
Ministerstwo Finansów wprowadza opisaną zmianę obligatoryjnie od dnia 1 maja 2019r.
Do tej daty decyzja, czy stosować dotychczasową praktykę czy nowe zasady, należy do
podmiotu (w procedurze standardowej), a w przypadku procedury uproszczonej
obowiązujący jest tryb wynikający z wydanego pozwolenia.
W dniu 1 maja br. planowana jest implementacja automatycznego interfejsu pomiędzy
systemami AIS/IMPORT a NCTS2, który będzie „pilnował” przestrzegania nowych zasad,
dlatego też do tego czasu niezbędna jest zmiana pozwoleń, w których przewidziano łączne
przesyłanie komunikatu IE007 oraz PWD.
W pozwoleniach na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego wydanych w 2019 r.
powinien zostać wskazany tryb odnoszący się do nowych zasad i ten tryb powinien być
stosowany.
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Departament Ceł MF informuje, że w dniu 27.12.2018 r. została opublikowana Umowa o
partnerstwie gospodarczym miedzy Unią Europejską a Japonią ( Dz. Urz. UE L 330) –
Umowa_UE_Japonia
Publikacja treści umowy, nie oznacza jej stosowania. Umowa została podpisana 17 lipca 2018
r., natomiast data jej stosowania nie jest jeszcze znana.

5.

W Umowie UE – Japonia przewidziano, że wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe
opiera się na sporządzonym przez eksportera oświadczeniu o pochodzeniu ( wzór załącznik 3D do Umowy ) wskazującym, że produkt jest pochodzący lub na wiedzy importera, że produkt
jest pochodzący w rozumieniu umowy.
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wywozić produkty do Japonii w ramach umowy, powinni się
zarejestrować w bazie zarejestrowanych eksporterów REX. W Polsce rejestracja prowadzona
jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu – Wydział Centralna Rejestracja.
Wytyczne dla przedsiębiorców dotyczące rejestracji w REX, można znaleźć na stronie
internetowej Portal Podatkowy: REX wytyczne
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