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Uszczegółowienie zasad okresu przejściowego dla AIS/IMPORT związanego z
wygaszaniem systemu CELINA
I. Dopuszczenie do obrotu poprzedzone procedurą składu celnego
Jedną z kluczowych zasad „okresu przejściowego” związanego z wygaszaniem systemu
CELINA i przechodzeniem na wyłączną obsługę w systemie AIS/IMPORT jest konieczność
kończenia w AIS/IMPORT tych operacji przywozowych, które rozpoczęły się w
AIS/IMPORT, z wyjątkami dotyczącymi stosowania art. 33a ustawy o VAT, które przewidują,
że jeśli podatnik korzysta z rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej, to wszystkie zgłoszenia
za dany okres rozliczeniowy powinny trafić do jednego systemu tj. albo do systemu CELINA
albo do AIS/IMPORT. Zasada ta będzie obowiązywała w odniesieniu do zgłoszeń celnych do
standardowej procedury dopuszczeniowej oraz realizowanych poprzez wpis do rejestru
zgłaszającego w procedurach dopuszczeniowych najpóźniej do końca marca 2019 r., bowiem
od 1 kwietnia 2019 r. także takie zgłoszenia będą musiały być składane w AIS/IMPORT.
Z powyższego wynika, że towar objęty procedurą składu celnego po 01.01.2019 r. w
AIS/IMPORT, powinien być po 01.01.2019 r. objęty procedurą dopuszczenia do obrotu z
wykorzystaniem systemu AIS/IMPORT (o ile w grę nie będą wchodziły zasady wynikające
ze stosowania art. 33a ustawy o VAT).
1.

Inną zasadą wspomnianego okresu przejściowego jest umożliwienie przesyłania do systemu
CELINA do dnia 31 marca 2019 r. komunikatów kończących czasowe składowanie, oraz
kończących procedury specjalne (zarówno w procedurach standardowych jak też we
wszystkich formach procedur uproszczonych), zainicjowanych komunikatami przesłanymi do
systemu CELINA (także z zastrzeżeniem utrzymania dotychczasowych reguł/zasad dla
zgłoszeń celnych dokonywanych z zastosowaniem reżimu wynikającego z art. 33a ustawy o
VAT).
Powyższe oznacza, że towar objęty procedurą składu celnego przed 01.01.2019 r. w systemie
CELINA może zostać zgłoszony do procedury dopuszczenia do obrotu z wykorzystaniem
systemu CELINA najpóźniej do dnia 31.03.2019 r. (chyba, że w grę będą wchodziły
odmienne zasady wynikające ze stosowania art. 33a ustawy o VAT). Zasada ta nie wyklucza
możliwości wcześniejszego korzystania z systemu AIS/IMPORT, co w omawianych
przypadkach biznesowych oznacza, że towar objęty procedurą składu celnego przed
01.01.2019 r. w systemie CELINA może być także zgłoszony do procedury dopuszczenia do
obrotu z wykorzystaniem systemu AIS/IMPORT. Nie ma także formalnych przeszkód w
dokonaniu zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu z wykorzystaniem
systemu AIS/IMPORT kończącego objęcie towarów procedurą składu celnego, które było
zainicjowane zarówno zgłoszeniami celnymi w systemie CELINA, jak też w AIS/IMPORT.
Oczywiście przy dokonywaniu tego typu zgłoszeń należy jednocześnie uwzględniać ww.
ograniczenia wynikające ze stosowania art. 33a ustawy o VAT.
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II. Procedura specjalna po procedurze specjalnej
Zasady okresu przejściowego dla AIS/IMPORT umożliwiają przesyłanie do systemu CELINA
do dnia 31 marca 2019 r. komunikatów kończących czasowe składowanie, oraz kończących
procedury specjalne (zarówno w procedurach standardowych jak też we wszystkich formach
procedur uproszczonych), zainicjowanych komunikatami przesłanymi do systemu CELINA ( z
zastrzeżeniem utrzymania dotychczasowych reguł dla zgłoszeń celnych dokonywanych z
zastosowaniem reżimu wynikającego z art. 33a ustawy o VAT, o których mowa w ww. pkt I).
Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzony został obowiązek przesyłania wyłącznie
do systemu AIS/IMPORT, m.in. zgłoszeń celnych do procedur specjalnych, zarówno
standardowych, jak też realizowanych z wykorzystaniem wszystkich form procedur
uproszczonych.
W sytuacji wystąpienia konfliktu pomiędzy ww. założeniami podczas dokonywania zgłoszeń
celnych do procedur specjalnych poprzedzonych procedurą specjalną dokonaną z
wykorzystaniem systemu CELINA (np. 7151), należy przyjmować nadrzędny charakter
zasady zobowiązującej podmioty do dokonywania od 1 stycznia 2019 r. zgłoszeń celnych do
procedur specjalnych wyłącznie z wykorzystaniem systemu AIS/IMPORT.
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