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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 2.2 z dnia
24 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4.2.17.4.7 Krajowe kody uszczegóławiające procedurę wpisywane
w drugiej części Pola 37 (dla cła) wprowadza się nowy kod z następującym
opisem:
„2L2 - zgłoszenie do procedury końcowego przeznaczenia towarów objętych
rozporządzeniem KE nr 150/2003 z certyfikatem C645”;
2) w Części VI przypadek 6.26 otrzymuje nowe brzmienie:
6.26.

Szczególny przypadek wypełniania niektórych pól zgłoszenia
celnego do procedury specjalnej end-use towarów, o których
mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 150/2003

1.

Przywóz towarów zgłaszanych do objęcia procedurą end-use z zastosowaniem
rozporządzenia Rady (WE) nr 150/2003 z dnia 21 stycznia 2003 r. zawieszającego
należności celne przywozowe na niektóre rodzaje broni i sprzętu wojskowego
uprawnia do zastosowania zawieszonej stawki celnej z jednoczesnym użyciem
certyfikatu C645 przypisanym do tego rozporządzenia.

W zgłoszeniu celnym należy podać:
- w polu 36 – jeden z kodów: 100, 200, 300, 400 - kod odpowiedni dla stosowanej
stawki cła
- w polu 37 procedura wnioskowana – jeden z kodów procedury: 40, 42, 45
- w polu 37 część druga – kod 2L2
- w Polu 44 – kody dokumentów: N990 oraz C645
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- w Polu 47 - Opłaty:
–
–
–

kody typów opłat, które mogą wystąpić: A00, A20, A30, A35,
A40, A45
stawka celna wynikająca z Taryfy celnej w
zależności od podanego kodu preferencji,
metoda płatności - L (opłata nienależna, nie
wchodzi do podstawy obliczania pozostałych opłat).

W związku z tym, że nie ma przedmiotowego zwolnienia z importowego podatku
VAT dla tego rodzaju towarów, podatek ten co do zasady jest należny.
Brak przedmiotowego zwolnienia z podatku VAT oznacza również, że nie ma
możliwości złożenia certyfikatu C645 jako zgłoszenia celnego. Certyfikat ten jest
załącznikiem do zgłoszenia celnego.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2020 r.
Reguły walidacyjne dla systemu AIS/IMPORT związane z tematyką certyfikatu C645
zostały opublikowane na PUESC w dokumencie „AIS Pytania i odpowiedzi FAQ
2020.11.05” w pkt 227.
Departament Ceł informuje, że w związku z końcem okresu przejściowego związanego
z wystąpieniem z dniem 1 stycznia 2021 r. Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej, zwanego dalej Zjednoczonym Królestwem, z Unii Europejskiej,
Zjednoczone Królestwo stanie się samodzielną Stroną Konwencji o wspólnej
procedurze tranzytowej (Konwencja o WPT).

2.

W związku powyższym, w przypadku pozwoleń na złożenie zabezpieczenia
generalnego lub pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia
generalnego do procedury tranzytu unijnego/ wspólnej procedury tranzytu, będą
obowiązywały następujące zasady postępowania.
Pozwolenia z dniem 1 stycznia 2021 r. pozostają ważne na obszar Zjednoczonego
Królestwa. Jednakże, jeżeli posiadacz pozwolenia będzie chciał, aby pozwolenie
obejmowało obszar Zjednoczonego Królestwa, powinien złożyć wniosek o zmianę
pozwolenia w Systemie Decyzji Celnych (Customs Decisions System – CDS)
ze wskazaniem Zjednoczonego Królestwa jako strony Konwencji o WPT. Z uwagi na
to, iż odpowiednie zmiany w systemie CDS zostaną udostępnione dopiero z dniem
1 stycznia 2021 r., złożenie takiego wniosku będzie możliwe dopiero po tej dacie.
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Przedmiotowe wnioski powinny zostać złożone, za pomocą unijnego portalu dla
przedsiębiorców (Trader Portal - TP), niezwłocznie po tym terminie, ale nie później niż
do dnia 31 marca 2021 r. Informacje o systemie CDS oraz o dostępie do TP znajdą
Państwo na portalu PUESC - Katalog e-Usług – CDS .
Jeżeli do pozwolenia złożone zostało zobowiązanie gwaranta, konieczne będzie
dostarczenie odpowiedniego aneksu z wpisanym Zjednoczonym Królestwem w grupie
krajów stron Konwencji o WPT.
Jednocześnie Departament Ceł informuje, że przed upływem jednego roku od
przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do Konwencji o WPT, każdy posiadacz
pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego do procedury tranzytu unijnego/
wspólnej procedury tranzytu powinien złożyć zobowiązanie gwaranta zgodne
z obowiązującym wzorem, nawet jeśli pozwolenie nie będzie obejmowało obszaru
Zjednoczonego Królestwa.

Lp.
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