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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., wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 2.3.36.6 Załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia, po
Przykładzie 5 „Przywóz towarów z Japonii” ( str. 80) dodaje się Przykład 6
w następującym brzmieniu:
„Przykład 6
Przywóz towarów ze Zjednoczonego Królestwa.
Sytuacje opisane w tym punkcie odnoszą się do grupy kodów U116-U118
dedykowanych dla dokumentowania pochodzenia towarów pochodzących
ze Zjednoczonego Królestwa - oświadczenia o pochodzeniu oraz „wiedzy importera”.

1.

Zgłaszający wnioskuje o zastosowanie preferencji celnych (pole 36 – kod 300)
na podstawie:
a) oświadczenia o pochodzeniu dotyczącego pojedynczej wysyłki jednego produktu lub
większej liczby produktów przywożonych do UE (kod dokumentu U116)
 W polu 44 należy wpisać „U116– XXXXXXXXX”
Oznaczeniem dla oświadczenia o pochodzeniu (U116) będzie numer identyfikacyjny
(XXXXXXXXX) dokumentu, na którym zostało sporządzone oświadczenie
o pochodzeniu;
b) oświadczenia o pochodzeniu dotyczącego wielu wysyłek identycznych produktów
przywożonych do UE w okresie jego ważności - określonym w oświadczeniu
o pochodzeniu i nieprzekraczającym 12 miesięcy (kod dokumentu U118)


W polu 44 należy wpisać „U118- XXXXXXXXX- xxxxxxxxx”

Oznaczeniem dla oświadczenia o pochodzeniu (U118) będzie numer identyfikacyjny
(XXXXXXXXX) dokumentu, na którym zostało sporządzone oświadczenie
o pochodzeniu, oraz data (xxxxxxxxx) do której ważne jest oświadczenie
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o pochodzeniu wskazana w formacie rrrrmmdd.
c) „wiedzy importera” (kod dokumentu U117)


W polu 44 należy wpisać „U117”.

2) w pkt 4.1 „Uwagi ogólne” (str. 100) treść uwagi w ostatnim akapicie
otrzymuje następujące brzmienie (zmiana wyboldowana):
„Uwaga! Określenie „umawiające się strony Konwencji o uproszczeniu formalności
w obrocie towarowym” w tej części Instrukcji, odnosi się do następujących państw:
Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja, Macedonia Północna Serbia
oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.
Powyższe ma znaczenie przy podawaniu kodów w pierwszej części Pola 1 zgłoszenia
celnego i oznacza, że w przypadku wymiany towarowej ze Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, należy podawać kod EU w przypadkach
opisanych dla tego kodu w pkt 4.2.1 ww. Instrukcji. Oczywiście nie dotyczy to Irlandii
Północnej, która zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, będzie
traktowana – do celów stosowania unijnych przepisów celnych – jak gdyby była
częścią obszaru celnego Unii.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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