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Lp.
Szanowni Państwo,

Departament Ceł informuje, iż w Dz. Urz. UE L 186 z 12 .06.2020 r. opublikowany został tekst
umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem (Decyzja Rady (UE)
2020/753 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między
Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu).
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.186.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2020:186:TOC
Data wejścia tej umowy w życie nie jest jeszcze znana i informacja o niej zostanie dopiero
opublikowana w Dz. Urz. UE. W tej sprawie zostanie wydany odrębny komunikat.
Departament Ceł informuje również, że Komisja Europejska opublikowała Zawiadomienie dla
importerów dotyczące stosowania systemu zarejestrowanych eksporterów w ramach
decyzji o stowarzyszeniu zamorskim (Dz. Urz. UE C 197 z 12.6.2020).

1.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.197.01.0003.01.POL&toc=OJ:C:2020:197:TOC
Od dnia 1 stycznia 2020 r. preferencyjne traktowanie taryfowe przyznawane jest przy
przywozie towarów pochodzących z Krajów i Terytoriów Zamorskich (KTZ/OCT) do Unii
Europejskiej jedynie po przedstawieniu oświadczenia o pochodzeniu sporządzonego przez
zarejestrowanego eksportera (REX) lub przez dowolnego eksportera w przypadku,
gdy całkowita wartość wchodzących w skład przesyłki produktów pochodzących
nie przekracza 10 000 EUR.
Komisja Europejska udostępnia szczegółowe informacje na temat daty rozpoczęcia
stosowania systemu REX przez wszystkie KTZ i zachęca się przedsiębiorców do regularnego
odwiedzania tej strony internetowej w celu sprawdzania, czy i kiedy KTZ rozpoczęły
stosowanie system REX.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rulesorigin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-systempreferences/the_register_exporter_system_en
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Departament Ceł Ministerstwa Finansów w ślad za Newsletterem Nr Z/29/2020 z dnia 13 maja
2020r. uprzejmie przypomina o konieczności przestrzegania zasad uzyskiwania dostępu do
unijnego centralnego systemu UCC INF SP przez osoby reprezentujące posiadaczy pozwoleń.
Zasady te zostały wskazane w ww. Newsletterach, a także zamieszczone na stronie PUESC
w zakładce INF https://puesc.gov.pl/web/puesc/inf .

2.

W przypadku problemów użytkownika zewnętrznego z dostępem do Systemu (czyli
z ustawieniem odpowiednich opcji na stronie Where Are You From (WAYF) oraz z
logowaniem) rekomenduje się sprawdzenie powiązań (również tego czy są aktywne) dla opcji
wybieranych na stronie WAYF. Użytkownik powinien logować się zgodnie z zasadami
wskazanymi na stronie PUESC w zakładce INF
https://puesc.gov.pl/web/puesc/inf
(informacja „Jak złożyć wniosek – Portal dla Przedsiębiorców” i „Rejestracja w usłudze eKlient”). Poprawne opcje reprezentacji na WAYF to: użytkownik jako właściciel podmiotu
(Economic Operator) oraz pracownik lub pełnomocnik reprezentujący podmiot: (Employee ->
Economic Operator). Istotny jest wybór typu identyfikatora EORI (ponieważ do wyboru jako
identyfikator jest również VAT). W przypadku nieudanego logowania rekomendowane jest
wyczyszczenie „ciasteczek” przeglądarki internetowej (najlepiej zamknięcie przeglądarki i jej
ponowne otwarcie) przed próbą kolejnego logowania.
Podkreślić należy, że zasadą jest powiązanie osoba fizyczna (jako właściciel, pracownik lub
pełnomocnik) -> posiadacz pozwolenia (czyli podmiot). Jest to powiązanie bezpośrednie,
jednostopniowe. Powiązanie dwustopniowe poprzez agencję celną nie jest obsługiwane
nawet jeśli użytkownik jest jej pracownikiem a agencja ma aktywne uprawnienie do
reprezentowania podmiotu.

Lp.
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