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Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do newslettera nr Z/73/2020 z dnia 05 listopada 2020 r Departament Ceł
Ministerstwa Finansów informuje o publikacji 11 grudnia 2020 r. w Dz. Urz. UE L 416
rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2020/2038 z dnia 10 grudnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447 w odniesieniu do wzorów
dotyczących zobowiązań gwaranta i uwzględniania kosztów transportu lotniczego
w wartości celnej w celu uwzględnienia wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.
Rozporządzenie wprowadza odpowiednie zmiany w treści zobowiązań gwaranta oraz
poświadczeniu zabezpieczenia generalnego i w poświadczeniu zwolnienia z obowiązku
złożenia zabezpieczenia w związku z końcem okresu przejściowego związanego
z wystąpieniem z dniem 1 stycznia 2021 r. Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Z tą datą Zjednoczone Królestwo stanie się
samodzielną Stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (Konwencja
o WPT).
1.

Jednocześnie, na mocy Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej na obszarze
Irlandii Północnej od dnia 1 stycznia 2021 r. będą stosowane regulacje unijnego
kodeksu celnego i wszelkie zabezpieczenia ważne w państwach członkowskich UE
będą ważne także w Irlandii Północnej.
Dlatego też, zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku, gdy pozwolenie na złożenie
zabezpieczenia generalnego do procedury tranzytu unijnego / wspólnej procedury
tranzytu nie będzie obejmować obszaru Zjednoczonego Królestwa, to w zobowiązaniu
gwaranta powinien zostać wskazany adres do doręczeń dla obszaru Irlandii Północnej.
W przypadku, gdy zakres zabezpieczenia generalnego będzie obejmować obszar
Zjednoczonego Królestwa (jako strony konwencji WPT), to nie trzeba ustanawiać
adresu do doręczeń dla obszaru Irlandii Północnej.
Ponadto rozporządzenie wprowadza zmianę polegającą na wpisaniu Zjednoczonego
Królestwa do zawartego w załączniku 23-01 wykazu państw trzecich określającego
udział procentowy łącznych kosztów transportu lotniczego wliczanych do wartości
celnej.
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Departament Ceł Ministerstwa Finansów przypomina, że przedsiębiorca posiadający
zarejestrowane w systemie OSOZ2 zabezpieczenie generalne (GRN) ma możliwość
włączenia na portalu PUESC (puesc.gov.pl) wysyłanych przez system powiadomień
dotyczących zbliżającego się terminu ważności zabezpieczenia oraz obniżenia poziomu
salda zabezpieczenia poniżej 15% kwoty zabezpieczenia.
W celu skorzystania z tej usługi należy:
- zalogować się na swoje konto na portalu PUESC,
- z menu "formularze" -> eFormularze wybrać zakładkę "OSOZ2"
2.

- wypełnić formularz "konfiguracja_powiadomień" wybierając opcje "Włączenie
powiadomień".
Po włączeniu usługi System OSOZ2 drogą elektroniczną będzie informował
posiadacza zabezpieczenia o obniżeniu salda zabezpieczenia poniżej określonej kwoty
lub kończącym się terminie ważności zabezpieczenia (GRN) do procedury tranzytu
unijnego/wspólnej procedury tranzytu, a tym samym konieczności przedłużenia bądź
wymiany poświadczeń zabezpieczenia generalnego – TC31 lub poświadczeń
zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia TC33.
Uprzejmie informujemy o opublikowaniu erraty dla specyfikacji technicznej
komunikatów SXML dla Systemu AES w wersji 1.26.

3.

Szczegóły zmian znajdują się o publikowanym dokumencie na stronie
www.puesc.gov.pl w zakładce Katalog e-Usług -> e-Export oraz zakładce SISC ->
AES.
Planowane jest, że zasady opisane w erracie będą obowiązywać na środowisku
produkcyjnym AES/ECS2 od 18.01.2021 r.

Lp.
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