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Ministerstwo Finansów informuje o publikacji zaktualizowanej „Instrukcji w zakresie
stosowania procedury TIR (wersja dla przedsiębiorców), wersja z 14 stycznia 2019 r.
Instrukcja obowiązuje od dnia 15.01.2019 r. i z tą datą zastępuje ona dotychczas obowiązującą
Instrukcję TIR.
Jednocześnie informujemy, że wprowadzone w Instrukcji zmiany związane są z:
1.






aktualizacją podstaw prawnych (rozdz. 1);
dodaniem zapisów związanych z usługą e-Status (rozdz. 2);
dodaniem informacji nt. stosowania bazy ITDB dotyczącej danych posiadaczy
karnetu TIR (rozdz. 3 i 4);
dostosowaniem zapisów dotyczących terminu na dostarczenie karnetu TIR
przez upoważnionego odbiorcę do urzędu przeznaczenia do aktualnie
obowiązujących przepisów art. 282 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego
(rozdz. 6).

Informacja Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dot. komunikatów IE560 i
IE561 generowanych w systemie AES/ECS2 w przypadku zgłoszeń realizowanych
w ramach ułatwienia - wpis do rejestru zgłaszającego.

2.

Obecnie w systemie AES/ECS2 w przypadku zgłoszeń celnych realizowanych w
ramach uproszczenia - wpis do rejestru zgłaszającego, które w okresie przejściowym w
wywozie realizowane jest na zasadach procedury tzw. procedury w miejscu (tj. towar
fizycznie znajduje się w lokalizacji uznanej dla realizacji pozwolenia a podmiot zgłasza
towary do procedury w formie kompletnego lub uproszczonego zgłoszenia celnego) jeżeli na etapie obsługi zgłoszenia (w urzędzie wywozu) podjęta zostanie decyzja w
zakresie kontroli towaru do podmiotu nie jest wysyłany komunikat IE560. Podobnie
nie jest przesyłany IE561 w urzędzie wyprowadzenia, gdyż oba parametry w systemie
AES/ECS2 są ze sobą powiązane.
Mając na uwadze postulaty przedsiębiorców i niektórych oddziałów celnych podjęto
decyzję w zakresie przesyłania do podmiotu komunikatów IE560 i IE561, na
podobnych zasadach jak ma to miejsce w przypadku pozostałych zgłoszeń celnych.
Powyższa zmiana funkcjonalności systemu AES/ECS2 nastąpi z dniem 28 stycznia
2019 r.
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https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-

przedsiebiorcow/procedury-celne/procedura-tranzytu/tranzyt-tir/instrukcja-w-zakresiestosowania-procedury-tir/

Zespół „NEWSLETTER”

Opracowanie: Zespół „NEWSLETTER”  newsletter@kra.mofnet.gov.pl

