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Nazwa materiału/Opis informacji

Lp.
Szanowni Państwo,

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania
zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W pkt 4.2.20.1 Unijne kody informacji dodatkowych (str. 192-193)
wprowadza się następujące zmiany:

a) w tabeli „Informacje ogólne – kod 0xxxx” dodaje się następujące kody
z opisem:

1.

Art. 176 ust. 1 Zamknięcie
procedury „UCz” i odpowiedni numer 44 00700
lit. c) oraz art. uszlachetniania czynnego pozwolenia lub numer INF
241 ust. 1 akapit
pierwszy
rozporządzenia
delegowanego
(UE) 2015/ 2446
Art. 241 ust. 1
akapit
drugi
rozporządzenia
delegowanego
(UE) 2015/2446

Zamknięcie
procedury „Ucz ŚPH”
uszlachetniania czynnego
(szczególne środki polityki
handlowej)

44 00800

Art.
238 „OCz” i odpowiedni numer „OCz” i odpowiedni numer 44 00900
rozporządzenia pozwolenia
pozwolenia
delegowanego
(UE) 2015/2446
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b) w tabeli „Przywóz – kod 1xxxx” wykreśla się następujące kody z opisem:
Art. 241 ust. 1 Zamknięcie
procedury „Towary UCz”
akapit pierwszy uszlachetniania czynnego
rozporządzenia
delegowanego
(UE) 2015/2446
Art. 241 ust. 1
akapit
drugi
rozporządzenia
delegowanego
(UE) 2015/2446

Zamknięcie
procedury „Towary UCz,
uszlachetniania czynnego handlowa”
(szczególne środki polityki
handlowej)

Art.
238 Odprawa czasowa
rozporządzenia
delegowanego
(UE) 2015/2446

„Towary Ocz”

44 10200

Polityka 44 10300

44 10500

2. W pkt 4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych (str. 194) wprowadza
się następujący kod z opisem:

„PS001 - kod używany w komunikacie IE5PCS przesyłanym do systemu AES/STATUS,
po którym należy podać kod oddziału celnego (w strukturze PLxxxxxx) właściwy miejscowo dla
przedstawienia towaru lub dokumentów potwierdzających unijny status towaru.

3. W pkt 4.2.20.5 Inne dokumenty (str. 219) dodaje się następujący kod
dokumentu z opisem:
„4DK3 –– korzystanie z innych niż INF środków elektronicznej wymiany informacji
uzgodnionych z organem celnym w związku z art. 176 ust. 1 lit. a UKC-RD”
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4. W części VI Instrukcji dodaje się przypadek szczególny 6.25:

„6.25. Zasady podawania w zgłoszeniu celnym w procedurach specjalnych dokumentu INF
albo wskazywania na inne środki elektronicznej wymiany informacji (art. 176 ust. 1
rozporządzenia delegowanego)
6.25.1. Podmiot posiadający pozwolenie na stosowanie:
-

procedury uszlachetniania czynnego IP EX/IM lub procedury uszlachetniania biernego OP
EX/IM, jeżeli w procedurę zaangażowane jest jedno lub więcej niż jedno państwo
członkowskie,

-

procedury uszlachetniania czynnego IP IM/EX lub procedury uszlachetniania biernego OP
IM/EX, jeżeli w procedurę zaangażowane jest więcej niż jedno państwo członkowskie,

zobowiązany jest do korzystania albo z INF w formie elektronicznej albo z innych środków
elektronicznej wymiany informacji (art. 176 ust. 1 UKC-RD).
Jeśli podmiot zobowiązany jest do stosowania INF w formie elektronicznej, wówczas
w zgłoszeniach do systemu AIS/IMPORT oraz AES/ECS, NCTS2 należy zastosować kod
dokumentu C710 wraz z numerem dokumentu INF.
Jeśli podmiot stosuje inne środki elektronicznej wymiany informacji niż INF, to wówczas
w zgłoszeniach do systemu AIS/IMPORT oraz AES/ECS2, NCTS2 należy zastosować nowy
krajowy kod – 4DK3, który oznacza korzystanie z innych niż INF środków elektronicznej
wymiany informacji uzgodnionych z organem celnym w związku z art. 176 ust. 1 lit. a UKC-RD.
Jako realizacja powyższego, dla opisanych poniżej przypadków należy stosować następujące
zasady:

1) W zgłoszeniach typu A, B, C, D, E, F powinien wystąpić kod dokumentu
wymaganego albo C710 albo 4DK3, jeżeli w polu 37 (1) są następujące kody
procedur:
a) 5111, 6121, 6321 lub 6821,
b) 51xx, jeżeli występuje pozwolenie pojedyncze,
c) 48xx i w polu 37 (2) jest kod B07, jeżeli występuje pozwolenie
pojedyncze.
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2) W zgłoszeniu typu Z powinien wystąpić kod dokumentu wymaganego
4DK3, jeżeli w polu 37 (1) jest kod 5111, 6121 lub 6821.

Od powyższej zasady zastosowanie mają następujące przypadki szczególne:

1) Brak dostępu do systemu w innym państwie członkowskim
Jeśli zostało wydane pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania
czynnego lub uszlachetniania biernego obejmujące więcej niż jedno państwo
członkowskie, w którym Polska jest państwem wydającym lub państwem
uczestniczącym, a pozostałe państwa (państwo) członkowskie objęte tym
pozwoleniem (jako wydające lub uczestniczące) mają ogłoszoną niedostępność
systemu, to w takim przypadku należy stosować dotychczasowe papierowe
formularze INF. W związku z tym przy zgłoszeniach celnych należy podać
w polu 44 zgłoszenia celnego kod C710 oraz „stary” kod dokumentu TARIC odpowiadający danemu INF (C603 dla INF 1, C604 dla INF2, C606 dla INF5,
C610 dla INF9) - po których należy podać numer danego INF.
Taki przypadek szczególny nie będzie obsługiwany w systemie INF.
2) Obsługa INF wydanych i użytych przed 1 czerwca 2020 r.
W przypadku papierowych formularzy INF, które zostały już wydane i użyte
przed dniem 1 czerwca 2020 r., a nie zostały jeszcze w całości
„zakończone”/”rozliczone”, przedstawianych po dniu 31 maja 2020 r. przy
zgłoszeniach celnych należy podać w polu 44 zgłoszenia celnego odpowiednio
kody dokumentów TARIC: C603 (dla INF 1), C604 (dla INF2), C606 (dla INF5),
C610 (dla INF9), po których należy podać numer danego INF oraz podać nowy
kod C710 z tym samym numerem INF.
Taki przypadek szczególny nie będzie obsługiwany w systemie INF.

6.25.2. W zgłoszeniu celnym przywozowym do kolejnej procedury celnej następującej
po procedurze uszlachetniania czynnego, w celu zamknięcia procedury
uszlachetniania zgodnie z art. 215 ust. 1 UKC, należy podać w polu 44 zgłoszenia kod
informacji dodatkowej 00700 z numerem pozwolenia dla procedury uszlachetniania
czynnego lub kod C710 wraz z numerem INF.
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Jeżeli towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego podlegają szczególnym
środkom polityki handlowej i takie środki mają w dalszym ciągu zastosowanie w chwili
objęcia towarów kolejną procedurą celną, niezależnie od tego, czy towary te stanowią
produkty przetworzone, czy też nie, zgłoszenie celne do kolejnej procedury celnej
musi zawierać w polu 44 dane, o których mowa w akapicie powyżej oraz dodatkowo
kod informacji dodatkowej 00800.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r., z wyjątkiem pkt 2 dotyczącego
wprowadzenia kodu PS001, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

2.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w ślad za Newsletterem
Nr Z/29/2020 z dnia 13 maja 2020 r.
na Portalu PUESC w zakładce
https://puesc.gov.pl/web/puesc/inf w sekcji Wyjaśnienia opublikowane zostały Informacje na
temat stosowania arkuszy INF w związku z wdrożeniem unijnego centralnego systemu
UCC INF SP.
Bezpośredni link do dokumentu:
https://puesc.gov.pl/documents/10180/109473643/Informacja+dot+INF.pdf/30127e1d-783d4883-827d-2b9ce10dd5da

3.

Lp.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.06.2020 r. (wtorek) od godz. 07:00 do godz. 08:00 będą
prowadzone prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AIS/IMPORT
oraz AIS/ICS. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostępie do w/w Systemów.
W okresie planowanej przerwy dopuszcza się stosowanie procedury awaryjnej.
Informacja będzie aktualizowana na stronach: www.e-clo.pl oraz www.puesc.gov.pl
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