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Lp.

Szanowni Państwo,

1.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że na PUESC
w zakładce e-Import –> AIS/E-COMMERCE – SPECYFIKACJE I WYJAŚNIENIA
oraz SISC –> AIS –> AIS/E-COMMERCE – SPECYFIKACJE I WYJAŚNIENIA
został zamieszczony dokument o nazwie „e-Commerce (FAQ)”, zawierający pierwszą
partię odpowiedzi na skierowane do Departamentu zapytania dotyczące problematyki
związanej z wdrożeniem pakietu „VAT e-commerce”. Materiał będzie sukcesywnie
uzupełniany, wraz z napływającymi do Departamentu kolejnymi zapytaniami
(uzupełnienia będą wyróżniane boldem i kursywą).
Wyjaśnienia te nie obejmują zagadnień związanych ze specyfikacją xml dla aplikacji
AIS/e-COMMERCE i z zakresem objętym Instrukcją wypełniania zgłoszeń celnych –
w tym zakresie nadal obowiązują zasady zgłaszania pytań i udzielania na nie
odpowiedzi w formularzu „AIS IMP dla H6 i H7 odpowiedzi na pytania do sxml”.
Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym UE L 379 z 13 listopada 2020 r.
opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1686 z dnia
12 listopada 2020 r. poddające rejestracji przywóz niektórych wyrobów płaskich
walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
pochodzących z Turcji.

2.

Na mocy ww. rozporządzenia rejestracji został poddany przywóz do Unii niektórych
wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej,
nawet w zwojach (w tym wyrobów ciętych na wymiar i taśm), niepoddanych innej
obróbce niż walcowanie na gorąco, nieplaterowanych, niepowleczonych ani
niepokrytych. Produkty te to wyroby pochodzące z Turcji obecnie oznaczone kodami
CN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38
00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54
00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (kod TARIC 7225 19 10 90),
7225 30 90, ex 7225 40 60 (kod TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10
(kod TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 i 7226 91 99.
Obowiązek rejestracji wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie
ww. rozporządzenia.
Powyższe rozporządzenie weszło w życie 14 listopada 2020 r. i od tego dnia przywóz
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wymienionych wyżej towarów, pochodzących z Turcji jest rejestrowany przez organy
celne.
W przypadku nałożenia, w wyniku trwającego postępowania, ostatecznych ceł
antydumpingowych, pobrane one zostaną z mocą wsteczną od wszystkich
zarejestrowanych przywozów poczynając od dnia 14 listopada 2020 r.

Lp.
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