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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., wprowadzone zostały zmiany związane przede wszystkim z wyjściem
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.
Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. C
384 I z 12.11.2019, s. 1), z dniem 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło
z Unii Europejskiej i stało się „państwem trzecim”. Zawarta między UE
a Zjednoczonym Królestwem umowa ustanowiła okres przejściowy, podczas którego
do Zjednoczonego Królestwa oraz na jego terytorium stosuje się prawodawstwo Unii,
w tym prawo celne. Okres ten kończy się 31 grudnia 2020 r.

1.

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy celne UE nie będą już stosowane w Zjednoczonym
Królestwie, ale jednocześnie zacznie obowiązywać Protokół w sprawie Irlandii /
Irlandii Północnej, zgodnie z którym w Irlandii Północnej będą stosowane m.in.
przepisy unijnego prawa celnego. Oznacza to, że Irlandia Północna będzie
traktowana – do celów stosowania tych przepisów – jak gdyby była częścią obszaru
celnego Unii.
Dla potrzeb rozróżnienia ww. obszarów wprowadzone zostały w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2020/1470 z dnia 12 października 2020 r.1) następujące
kody:
 XI – Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna) – kod który należy stosować,
jeżeli należy rozróżnić Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna), zgodnie
z warunkami określonymi w odpowiednich przepisach unijnych
 XU – Zjednoczone Królestwo (wyłączając Irlandię Północną) – kod który
należy stosować, jeżeli należy rozróżnić Zjednoczone Królestwo (z wyjątkiem
Irlandii Północnej), zgodnie z warunkami określonymi w odpowiednich
przepisach unijnych.

1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1470 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nazewnictwa
krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz
w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 334 z
13.10.2020, str. 2)
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Jednakże w chwili obecnej nie zostały zidentyfikowane przypadki, w których
kod XU miałby zastosowanie w zgłoszeniach celnych, deklaracjach,
powiadomieniach i dokumentach dotyczących potwierdzania statusu celnego.
Bez zmian pozostaje dotychczasowy opis kodu GB:
 GB – Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania, Irlandia Północna, Wyspy
Normandzkie i Wyspa Man).
Unijni przedsiębiorcy, którzy prowadzą wymianę towarową ze Zjednoczonym
Królestwem z wyłączeniem Irlandii Północnej, będą musieli dopełniać formalności
celnych, w szczególności składać deklaracje, powiadomienia i zgłoszenia celne.
W tych przypadkach zastosowanie będzie miał kod GB.
W komunikatach przesyłanych do systemów obsługujących m. in. zgłoszenia celne,
deklaracje i powiadomienia, kody GB i XI będą mogły występować
w polach/atrybutach odnoszących się wprost do kodu kraju, ale także w innych
polach/atrybutach, w których GB lub XI jest prefiksem dla numeru podawanego
w innych
dedykowanych
polach/atrybutach,
np.
dotyczących
numerów
identyfikacyjnych podmiotów, środków transportu, gwarancji, numeru VAT UE, itp.
W zależności od kontekstu kod GB będzie odnosił się do całego terytorium
Zjednoczonego Królestwa lub terytorium Zjednoczonego Królestwa bez Irlandii
Północnej.
W przypadku stosowania procedury celnej oznaczonej kodem „42” w zakresie podatku
VAT, od 1 stycznia 2021 r. dla celów transakcji towarowych Irlandia Północna będzie
traktowana jako terytorium Unii Europejskiej, a podatnicy dokonujący w tej
procedurze wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych będą traktowani jako
podatnicy UE. Natomiast transakcje usługowe przeprowadzane z podmiotami
z Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii Północnej będą traktowane jako transakcje
z podmiotami z państw nienależących do UE. W konsekwencji, w zakresie obrotu
towarowego podatnicy z Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. będą identyfikowani
za pomocą odrębnego unijnego numeru identyfikacyjnego VAT UE (numer
poprzedzony kodem „XI”2)), który różnić się będzie od brytyjskiego VAT UE (prefiks
„GB”). Ten ostatni numer będzie jednak stosowany w odniesieniu do świadczonych
usług względem Irlandii Północnej. Podając numer VAT w procedurze celnej „42”
należy mieć na uwadze powyższe zasady i podawać numer z prefixem XI dla podmiotu
2)

Art. 1 Dyrektywy Rady (UE) 2020/1756 z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w Irlandii
Północnej (Dz.U. L 396 z 25.11.2020, s. 1).
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z Irlandii Północnej.
Szczegółowy opis zmian do ww. Instrukcji, obowiązujących od 01.01.2021 r.
w zakresie związanym z brexitem, jest opublikowany na PUESC w Wykazie zmian
do Instrukcji wypełniania celnych w. 2.2 w zakładkach dotyczących e-Usług
importowych, eksportowych i tranzytowych oraz w zakładkach dedykowanych
poszczególnym systemom zgłoszeniowym AIS, AES, NCTS2.
W związku z ostatecznym wyjściem z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielkiej Brytanii z unii
celnej UE, Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, o zasadach
przemieszczania po tej dacie DMO (drewniany materiał opakowaniowy, z ang. Wood
Packaging Material – WPM).
Do drewnianego materiału opakowaniowego należy zaliczyć, przede wszystkim
skrzynie, pudła, klatki, bębny oraz podobne opakowania, palety, palety skrzyniowe
i inne platformy załadunkowe oraz nadstawki do palet płaskich i drewno sztauerskie.
Opakowania drewniane, używane w handlu międzynarodowym przy przewożeniu
różnych towarów niosą ze sobą ryzyko zawleczenia rozmaitych szkodników i chorób.
W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został przez Międzynarodową
Konwencję Ochrony Roślin FAO, standard fitosanitarny odnośnie opakowań
drewnianych –„Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych numer 15”
(ISPM15). Standard ten zawiera wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów
opakowaniowych w handlu międzynarodowym.
2.

Zatem, uwzględniając wyjście Wielkiej Brytanii z UE, od 1 stycznia 2021 r., DMO
przemieszczany z UE do Wielkiej Brytanii, jak również z Wielkiej Brytanii do
UE, musi spełniać wymagania międzynarodowego standardu ISPM15.
Poświadczeniem, że drewniany materiał opakowaniowy (DMO) spełnia wymagania
międzynarodowego standardu ISPM15 jest umieszczenie na opakowaniach specjalnego
oznakowania. Oznakowanie poświadcza, że DMO zostało poddane odpowiednim
zabiegom, wskazanym w tym standardzie, w zakładzie upoważnionym do
wykonywania takich zabiegów. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na
stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN):
www.piorin.gov.pl w zakładce „Eksport i import”/”Opakowania drewniane (DMO)”.
Wymóg zgodności ze standardem ISPM 15, nie dotyczy DMO, używanego
w przypadku przemieszczania towarów z państw członkowskich UE do Irlandii,
w tranzycie przez terytorium Wielkiej Brytanii.
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