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Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z dniem 30 kwietnia 2019r. upływa termin
na przeprowadzenie ponownych ocen pozwoleń celnych w związku z wejściem w życie
unijnego kodeksu celnego (UKC). Do tego czasu wszystkie pozwolenia wydane na podstawie
WKC i RWKC powinny zostać cofnięte, i w stosownych przypadkach wydane nowe
pozwolenia na podstawie nowych przepisów. Nowe pozwolenia mogą zostać wydane tylko
jeżeli przedsiębiorca:
- spełni warunki i kryteria wymagane nowymi przepisami,
- wyrazi chęć kontynuowania pozwolenia.

1.

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia ponownych ocen organy celne
zintensyfikowały swoje działania w celu uregulowania sytuacji pozwoleń wydanych na
podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego, tj. wycofania z obrotu „starych” pozwoleń i
zastąpienia ich pozwoleniami wydanymi na podstawie UKC. Do przedsiębiorców wysyłane są
wezwania do przedstawienia dowodów, że spełnione są nowe warunki i kryteria wymagane dla
poszczególnych pozwoleń. W terminie 30 dni od otrzymania wezwania należy przedstawić
organowi celno-skarbowemu wymagane dokumenty. W przypadku braku odpowiedzi lub
stwierdzeniu, że przedsiębiorca nie spełnia warunków do uzyskania pozwolenia, „stare”
pozwolenie zostanie cofnięte bez wydania nowego pozwolenia. Przedsiębiorca, po spełnieniu
warunków, może w każdym czasie złożyć wniosek o wydanie nowego pozwolenia.
W celu zapewnienia terminowego wydania nowego pozwolenia uprzejmie prosimy o pilną
realizację działań określonych w wezwaniu organu celno-skarbowego.
Jednocześnie informujemy, że jednym z warunków do uzyskania pozwoleń na korzystanie z
procedur specjalnych i czasowego składowania jest posiadanie zabezpieczenia. W przypadku,
gdy podmiot zamierza korzystać z zabezpieczenia generalnego wniosek o udzielenie
pozwolenia na jego złożenie należy złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej
właściwego ze względu na siedzibę. Po spełnieniu kryteriów określonych w przepisach
unijnego kodeksu celnego istnieje możliwość obniżenia poziomu zabezpieczenia do
wysokości:




50% kwoty referencyjnej
30% kwoty referencyjnej
0% kwoty referencyjnej (zwolnienie z zabezpieczenia generalnego)

Więcej informacji dotyczących zabezpieczenia długu celnego można uzyskać w izbie
administracji skarbowej.
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