Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych z dnia 24.07.2020 r.
Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje o udostępnieniu na PUESC
ujednoliconej wersji Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2
w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r., uwzględniającej zmiany wprowadzone do dnia publikacji
niniejszej informacji z uwzględnieniem nowych poniższych zmian.
Wszystkie zmiany wprowadzone od dnia 22 maja 2019 r. zostały naniesione w Instrukcji
czcionką w kolorze czerwonym.
1) Uwaga ogólna:
W miejscach dotychczasowego występowania, tj. na str. 29, 41, 89, 109, 115 oraz 343
nazwę Holandia zastępuje się nazwą Niderlandy (oficjalna zmiana nazwy kraju od dnia
1 stycznia 2020 r.).
2) W pkt 2.3.4 Pole 5 – Pozycje
Na str. 58 usuwa się tekst w brzmieniu:
„W przypadku występowania list towarowych liczba pozycji musi być zgodna z liczbą
pozycji towarowych na listach towarowych.
Brak jest możliwości, aby w ramach jednego i tego samego zgłoszenia celnego towary
opisywane były zarówno w Polach 31 zgłoszenia i jednocześnie w towarzyszących mu
listach towarowych, tzn. jeżeli opisu towarów dokonuje się w Polach 31 do zgłoszenia
nie mogą być dołączane listy towarowe, natomiast jeżeli opis towarów dokonywany
jest na listach towarowych to w Polu 31 zgłoszenia (zamiast opisu towarów)
dokonujący zgłoszenia czyni adnotację przewidzianą w takiej sytuacji dla systemu
NCTS2.”
3) W pkt 4.2.17.4.6 Inne
W tabeli kodów uszczegóławiających procedurę dla procedury przywozu (str. 177)
wprowadza się kod F07 z opisem:
„Produkty przetworzone, które wracają do Unii Europejskiej po wcześniejszym
powrotnym wywozie po objęciu ich procedurą uszlachetniania czynnego, gdy kwotę
należności celnych przywozowych określa się zgodnie z art. 86 ust. 3 kodeksu (art. 205
ust. 2 unijnego kodeksu celnego)”.
4) W pkt 4.2.18.2.1 Lista skrótów dla dokumentów
Wprowadza się nowy opis dla skrótu FAD (str. 188):
„Dokument zastępujący e-AD – awaryjny dokument towarzyszący stosowany w
procedurze zawieszenia poboru akcyzy, gdy System EMCS jest niedostępny”.
5) W pkt 4.2.20.1 Unijne kody informacji dodatkowych
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W tabeli „Przywóz – kod 1xxxx” wykreśla się wiersze z kodami 10100 i 10800 (str.
193).
6) W pkt 4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych
a) Kod 1PL01 otrzymuje brzmienie:
1PL01 – UB w UC – Kod „1PL01” wraz z opisem „UB w UC” wpisuje się w Polu 44 w
szczególnym przypadku wypełnienia zgłoszenia celnego, o którym mowa w pkt
6.15 Części VI Instrukcji „Uszlachetniania czynne, o którym mowa w art. 258 UKC
tzw. „czynne – bierne - czynne”.
b) Wprowadza się nowy kod z opisem:
„4PL15 – w przypadku, gdy w pozwoleniu na procedurę końcowego przeznaczenia
(end-use) zostało wskazane, że kwota potencjalnego długu podlega
zabezpieczeniu transakcyjnemu (identyfikacja w GRN - 10-ty znak to litera „S”), a
nie audytowaniu (identyfikacja w GRN - 10-ty znak to litera „A”), to należy podać
po tym kodzie kwotę potencjalnego długu celnego celem jego odsaldowania w
OSOZ. Kod ten należy podać zawsze, gdy zgłoszenie jest wnioskiem o wydanie
pozwolenia na procedurę końcowego przeznaczenia (kod informacji dodatkowej
00100).
Przykład: 4PL15 – 5.560”.
7) W pkt 4.2.20.3.1 Kody pozwoleń dołączanych do zgłoszenia celnego
W ppkt 3 Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w
art. 166 ust. 2 i art. 182 UKC na str. 213 wykreśla się końcowy akapit:
„Uwaga: Pozwolenia wydane przed 1 maja 2016 r. i niepoddane jeszcze ponownej
ocenie posiadają numer zgodny ze strukturą obowiązującą przed tą datą.
W zgłoszeniu celnym/PWD należy podawać po odpowiednim kodzie numer zgodny z
numerem obowiązującego pozwolenia tj. z nową strukturą lub starą strukturą (nie
wprowadzać w numerze żadnych zmian).
Uwaga! W przypadku tzw. pozwoleń zintegrowanych (tj. pozwoleń na wpis do rejestru
zgłaszającego i zgłoszenie uproszczone) wydanych przed 1 maja 2016 r. i nie
poddanych jeszcze ponownej ocenie - numer pozwolenia należy podawać
odpowiednio po kodzie C512 lub C514 w zależności od formy zgłoszenia celnego
realizowanego w ramach ww. pozwolenia.”
8) W pkt 4.2.20.5 Inne dokumenty
Na str. 221 kod 5DK8 otrzymuje brzmienie:
„Zaświadczenie o wydaniu banderol podatkowych, z podaniem rodzaju, serii, numeru
ewidencyjnego (o ile występuje), daty wytworzenia, daty wydania banderol, ilości i
wartości banderol, na przywożone towary objęte obowiązkiem banderolowania.”
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9) W pkt 4.2.24 Pole 52 Zabezpieczenie
W tabeli na str. 235 opis przypadku dla kodu „8” otrzymuje następujące brzmienie:
„Dla zwolnienia niektórych organów publicznych z obowiązku złożenia
zabezpieczenia”.
10) W pkt 6.9 Przywóz towaru na obszar celny Unii po jego uprzednim powrotnym
wywozie (art. 205 UKC)
Przypadek 6.9 (str. 263) otrzymuje następujące brzmienie:
„Wypełnienie zgłoszenia przywozowego w opisanej poniżej sytuacji.
Przykład:
Do Polski z kraju trzeciego przywieziono w ramach procedury uszlachetniania czynnego
drewniane szkielety krzeseł w celu zamontowania w nich unijnego obicia. Gotowe
krzesła są powrotnie wywożone. W kraju trzecim okazuje się, że drewniane szkielety
krzeseł są wadliwe. Gotowe krzesła są przywożone z powrotem do Polski i zgłaszane do
procedury dopuszczenia do obrotu.
1) Pole 37 – „6131, F04” dla przypadków z art. 205 ust. 1 UKC, gdy zastosowanie ma
art. 85
2) Pole 37 – „6131, F07, F44” dla przypadków z art. 205 ust. 2 UKC, gdy zastosowanie
ma art. 86 ust. 3 UKC
Jeżeli zastosowanie ma art. 205 ust. 2 i zgłaszający wnioskuje o zastosowanie art. 86
ust. 3 UKC (elementy kalkulacyjne z dnia objęcia towaru procedurą uszlachetniania
czynnego) to należy podać kody F07, F44. Brak kodów F07 i F44 powoduje, że
należności celne są obliczane według elementów kalkulacyjnych z dnia złożenia
zgłoszenia do procedury 6131, zgodnie z art. 85 UKC.
W związku z podaniem podania kodu F44 należy dodatkowo w polu 44 podać kod
1PL16. W takim przypadku w polu 42 należy podać wartość towarów nieunijnych w
postaci szkieletów krzeseł jakie były objęte uszlachetnianiem czynnym i powrotnie
wywiezione jako gotowe krzesła, które powracają. Do wyliczenia należności celnych
zastosowanie ma art. 86 ust. 3 UKC, co oznacza, że dane takie jak: klasyfikacja taryfowa
(kod towaru), wartość celna, ilości, rodzaj i pochodzenia towarów, waluta, kurs waluty
podawane są z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego (data do
kalkulacji 1), a stawka celna i pozostałe elementy wyliczane są na dzień przyjęcia
zgłoszenia do powrotnego wywozu (data do kalkulacji 2).
W tym przypadku należy wypełnić w następujący sposób pola (atrybuty):
1)
@DataDoKalkulacji1 – podać datę z objęcia uszlachetnianiem czynnym
surowców
2)
@DataDoKalkulacji2 – podać datę powrotnego wywozu
W przypadku niepodania kodu F44, w polu 42 należy podać wartość towarów
nieunijnych w postaci szkieletów krzeseł jakie były objęte uszlachetnianiem czynnym i
powrotnie wywiezione jako gotowe krzesła, które powracają. Do wyliczenia należności
celnych zastosowanie ma wówczas art. 85 UKC i należności liczone są od towarów
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nieunijnych zgodnie z art. 85 ust. 1 UKC na dzień zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu
z zastosowaniem kodu 6131.
Dla punktu 1) i 2) poszczególne pola zgłoszenia (w tym Pola 33 i 46) wypełnia się w
odniesieniu do towaru objętego zgłoszeniem, a więc do gotowego krzesła (szkieletu
wraz z obiciem). Odmienności dotyczą wypełniania Pola 47”.
11) W pkt 6.15 Uszlachetnianie czynne, o którym mowa w art. 258 UKC tzw. „czynne –
bierne - czynne”
Przypadek 6.15 (str. 267-269) otrzymuje brzmienie:
„Przykład
Materiał jeans przywożony jest do Polski w procedurze uszlachetniania czynnego, tutaj
szyte są spodnie, które następnie zostają czasowo powrotnie wywiezione na Ukrainę
celem wszycia dodatków (np. guzików i suwaków), a następnie znowu są przywożone
do Polski w celu kontynuowania uszlachetniania czynnego celem wszycia oznaczeń
firmowych.
Przykład opisuje jeden proces, składający się z dwóch etapów uszlachetniania
czynnego połączonego z uszlachetnianiem biernym.
Jeżeli po drugim uszlachetnianiu czynnym towary zostaną powrotnie wywiezione
(UszCzynne1-UszBierne-UszCzynne2-Powrotny Wywóz), to nie powstają żadne
należności celno-podatkowe.
Należności takie powstają jedynie w sytuacji, gdy cały proces skończy się zgłoszeniem
do dopuszczenia do obrotu (UszCzynne1-UszBierne-UszCzynne2-Dopuszczenie do
Obrotu).
Oba etapy uszlachetniania czynnego powinny być rozliczone w jednym zgłoszeniu o
objęcie towaru procedurą dopuszczenia do obrotu, natomiast uszlachetnianie bierne
–
w jednocześnie wydawanej z urzędu decyzji o powstaniu długu celnego (na podstawie
art. 85 ust. 5 UKC).
Zarówno zgłoszenie do uszlachetniania biernego, jak i zgłoszenie do drugiego etapu
uszlachetniania czynnego, a także zgłoszenie do dopuszczenia do obrotu kończącego
cały proces uszlachetnianie czynnego, identyfikowane jest poprzez obligatoryjne
wpisanie w Polu 44 krajowego kodu informacji dodatkowej „1PL01 – UB w UC” (w
zgłoszeniu celnym o dopuszczenie do obrotu kod ten wpisuje się wraz z obligatoryjnym
w takiej sytuacji unijnym kodem 00700).
Wypełnienie zgłoszenia do drugiego etapu uszlachetniania czynnego, czyli po
zakończeniu przetwarzania w państwie trzecim przedstawia się następująco:
Pole 22 – należy podać koszt przetworzenia wynikający z faktury
Pole 37 – 5121
Uwaga! W drodze wyjątku dopuszczalne jest użycie w drugiej części pola kodu 1B1
wskazującego na rodzaj wykorzystanej przez zgłaszającego metody wyliczenia
należności (co do zasady kod 1B1 używany jest tylko dla procedury uszlachetniania
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biernego rozpoczętej przed dniem 1 maja 2016 r. i w ramach powrotnego przywozu
„61”).
Pole 42 - należy podać koszt przetworzenia odnoszący się do danej pozycji towarowej
Pole 44 –kod informacji dodatkowej „1PL01 – UB w UC”
Pole 47 – w zakresie należności celnych przywozowych w kolumnie „Podstawa opłaty”
należy podać koszt przetworzenia z Pola 42 skorygowany o ewentualne elementy
dodawane lub odejmowane wynikające z Pola 44.
Wypełnione w ten sposób zgłoszenie będzie również podstawą do wydania z urzędu
decyzji rozliczającej uszlachetnianie bierne w momencie, gdy operacja UszCzynne1UszBierne-UszCzynne2 zostanie zamknięta poprzez dopuszczenie do obrotu.
W zgłoszeniu celnym do uszlachetniania biernego oraz w zgłoszeniu do drugiego etapu
uszlachetniania czynnego (czyli po zakończeniu operacji przetwarzania w państwie
trzecim – kod procedury 5121) należy podać kod dokumentu wymaganego 4DK3, oraz
krajowy kod informacji dodatkowej „1PL01 – UB w UC”. Z uwagi na specyfikę całości
operacji nie wymaga się podawania kodu dokumentu C710, bowiem w takim
przypadku ujednolicona wymiana informacji, o której mowa w art. 176 rozporządzenia
delegowanego nie będzie miała zastosowania.
Poniżej przedstawione zostały przykłady ilustrujące sposób realizacji procedury
uszlachetniania czynnego przy wykorzystaniu trybu z art. 258 UKC.
Przykład 1.
Model: UszCzynne1(proces)-UszBierne(proces)-UszCzynne2(proces)-Dopuszczenie
do Obrotu.
1)

Przedsiębiorca przywozi jedną tonę metryczną walcowanych blach stalowych o
wartości celnej 600 EUR z państwa trzeciego A do państwa członkowskiego, w
którym towary są obejmowane procedurą uszlachetniania czynnego.
2)
Po przetworzeniu w państwie członkowskim walcowane blachy stalowe o
wartości 720 EUR (wzrost wartości o 20% lub 120 EUR) są czasowo powrotnie
wywożone do państwa trzeciego B w celu dalszego przetwarzania w trybie
określonym w art. 258 UKC.
3)
Po zakończeniu operacji przetwarzania przeprowadzonych w państwie trzecim
B, przetworzone produkty są przywożone z powrotem do państwa
członkowskiego z nową wartością 1 080 EUR (wzrost wartości o 50% lub o 360
EUR), w którym poddawane są dalszemu przetwarzaniu w ramach procedury
uszlachetniania czynnego, nazwana UszCzynnym2.
4)
Po przetworzeniu w państwie członkowskim dalsze produkty przetworzone o
wartości celnej 1 620 EUR (wzrost wartości o 50% lub 540 EUR) zostają
ostatecznie dopuszczone do obrotu.
Możliwe są następujące scenariusze:
Scenariusz 1a: do obliczania należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu
czynnym ma zastosowanie art. 86 ust. 3 UKC.
W takim przypadku należności celne przywozowe będą obliczone poprzez dodanie
należności celnych przywozowych na podstawie art. 86 ust. 3 UKC i należności celnych
przywozowych na podstawie art. 86 ust. 5 UKC, w następujący sposób:
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UszCzynne1 + UszCzynne2 Podstawa wymiaru cła - 600 EUR (wartość
towarów objętych Uszlachetnianiem Czynnym) x 25% = 150 EUR

UszBierne Podstawa wymiaru cła - 360 EUR (wartość dodana w wyniku
dalszego przetwarzania dokonanego zgodnie z warunkami uszlachetniania
biernego) x 25% = 90
Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 240 EUR
Scenariusz 1b: do obliczania należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu
czynnym ma zastosowanie art. 85 ust. 1 UKC
W takim przypadku należności celne przywozowe zostaną obliczone poprzez dodanie
należności celnych przywozowych na podstawie art. 85 ust. 1 UKC i należności celnych
przywozowych na podstawie art. 86 ust. 5 UKC, w następujący sposób:

UszCzynne1 + UszCzynne2 Podstawa wymiaru cła - 1 620 EUR (wartość
finalnego produktu przetworzonego dopuszczonego do obrotu w ramach
uszlachetniania czynnego) x 25% = 405 EUR

UszBierne Podstawa wymiaru cła - 360 EUR (wartość dodana w wyniku
dalszego przetwarzania dokonanego zgodnie z warunkami dla uszlachetniania
biernego) x 25% = 90 EUR
Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 495 EUR
Przykład 2
Model:
UszCzynne1(proces)-UszBierne(proces)-UszCzynne2(bez
Dopuszczenie do Obrotu.
1)
2)

3)

procesu)-

Przedsiębiorca przywozi jedną tonę metryczną walcowanych blach stalowych o
wartości celnej 600 EUR z państwa trzeciego A do państwa członkowskiego, w
którym towary są obejmowane procedurą uszlachetniania czynnego.
Po przetworzeniu w państwie członkowskim walcowane blachy stalowe o
wartości 720 EUR (wzrost wartości o 20% lub 120 EUR) są czasowo powrotnie
wywożone do państwa trzeciego B w celu dalszego przetwarzania w trybie
określonym w art. 258 UKC.
Po zakończeniu operacji przetwarzania przeprowadzonych w państwie trzecim
B, przetworzone produkty są przywożone z powrotem do państwa
członkowskiego z nową wartością 1 080 EUR (wzrost wartości o 50% lub o 360
EUR), gdzie są dopuszczane do obrotu.

Możliwe są następujące scenariusze:
Scenariusz 2a: gdy do obliczenia kwoty należności celnych przywozowych w
uszlachetnianiu czynnym ma zastosowanie art. 86 ust. 3 UKC.
W takim przypadku całkowita kwota należności celnych przywozowych będzie
obliczona poprzez dodanie kwoty należności celnych przywozowych obliczonej zgodnie
z art. 86 ust. 3 UKC i kwoty obliczonej na podstawie art. 86 ust. 5 UKC w następujący
sposób:
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‒
UszCzynne1 Podstawa wymiaru cła - 600 EUR (wartość towarów objętych
uszlachetnianiem czynnym) x 25% = 150 EUR
‒
UszBierne Podstawa wymiaru cła – 360 EUR (wartość dodana wynikająca z
dalszego przetwarzania dokonanego zgodnie z warunkami dla uszlachetniania
biernego) x 25% = 90 EUR
Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 240 EUR
Scenariusz 2b: gdy do obliczania należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu
czynnym ma zastosowanie art. 85 ust. 1 UKC.
W takim przypadku należności celne przywozowe zostaną obliczone poprzez dodanie
należności celnych przywozowych na podstawie art. 85 ust. 1 UKC i należności celnych
przywozowych na podstawie art. 86 ust. 5 UKC w następujący sposób:
‒
UszCzynne1 Podstawa wymiaru cła - 1 080 EUR (wartość towarów objętych
uszlachetnianiem czynnym) x 25% = 270 EUR
‒
UszBierne Podstawa wymiaru cła - 360 EUR (wartość dodana wynikająca z
dalszego przetwarzania dokonanego zgodnie z warunkami dla uszlachetniania
biernego) x 25% = 90 EUR
Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych : 360 EUR

12) W pkt 6.23 Procedura dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego
w związku z art. 76 i 166 RD
Dotychczasowa treść pkt 6.23 otrzymuje pkt 1.
Na końcu pkt 1, na str. 291, dodaje się następującą treść:
„Powyższe nie ma zastosowania, jeśli towary objęte procedurą uszlachetniania
czynnego nie podlegają już tymczasowemu lub ostatecznemu cłu
antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu
dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji w chwili powstania długu celnego
w odniesieniu do produktów przetworzonych (art. 76 ust. 2 ww. rozporządzenia
delegowanego).”
Wprowadza się dwa dodatkowe punkty w następującym brzmieniu:
„2. Zgłaszający ma obowiązek wpisania kodu „F44”, jeżeli wobec towaru wystąpią
okoliczności przewidziane w art. 76 ust. 2 rozporządzenia delegowanego, czyli jeżeli
produkty przetworzone zostały uzyskane z towarów objętych procedurą
uszlachetniania czynnego, które w chwili przyjęcia pierwszego zgłoszenia celnego o
objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego podlegałyby tymczasowemu lub
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ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu
lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji, gdyby zgłoszono je do
dopuszczenia do obrotu, a dany przypadek nie jest objęty art. 167 ust. 1 lit. h), i), m)
lub p) ww. rozporządzenia delegowanego.
Powyższe nie ma zastosowania jeśli towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego
nie podlegają już tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu
wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu z
zawieszenia koncesji w chwili powstania długu celnego w odniesieniu do produktów
przetworzonych (art. 76 ust. 2 ww. rozporządzenia delegowanego).
3. W odniesieniu do towarów zgłoszonych do procedury uszlachetniania czynnego nie
później niż dnia 16 lipca 2021 r., jeżeli towary te są objęte pozwoleniem na stosowanie
procedury uszlachetniania czynnego udzielonym przed dniem 16 lipca 2020 r. (a więc
pozwoleniem udzielonym na podstawie postanowień art. 168 ust. 1 i art. 166 ust. 1 lit
b w brzmieniu przed zmianą wprowadzoną rozporządzeniem delegowanym Komisji
2020/877 z dnia 3 kwietnia 2020 r.), nie ma zastosowania obowiązek wpisania kodu
„F44”, jeżeli wobec takiego towaru wystąpią okoliczności przewidziane w art. 76 ust. 2
rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 (jest to przepis przejściowy dotyczący
stosowania kodu „F44” wynikający z art. 76 ust. 4 ww. rozporządzenia delegowanego)
Jeżeli zatem produkty przetworzone zostały uzyskane z towarów objętych procedurą
uszlachetniania czynnego, które w chwili przyjęcia pierwszego zgłoszenia celnego o
objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego podlegałyby tymczasowemu lub
ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu
lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji, gdyby zgłoszono je do
dopuszczenia do obrotu, a dany przypadek nie jest objęty art. 167 ust. 1 lit. h), i), m)
lub p) ww. rozporządzenia delegowanego.”
13) W pkt 6.25.1
1. W pkt 1):
- w lit. a) dodaje się kody procedur: 1100, 2100, 2140 (tylko z N990), 2148, 2151,
2154;
– lit. b) otrzymuje brzmienie: „51xx oraz 3151, jeżeli występuje pozwolenie z
udziałem więcej niż jednego państwa członkowskiego”;
- lit. c) otrzymuje brzmienie: „48xx i w polu 37 (2) jest kod B07, jeżeli występuje
pozwolenie z udziałem więcej niż jednego państwa członkowskiego”;
2. Następnie po pkt 2) dodaje się tekst w brzmieniu:
„W przypadku pozwolenia na zgłoszeniu celnym oraz w przypadku, gdy organ celny
w „pełnym” pozwoleniu wyraził zgodę na to, aby posiadacz pozwolenia stosował
środki elektronicznej wymiany informacji inne niż INF, to wówczas w zgłoszeniach
celnych przywozowych i wywozowych należy zastosować krajowy kod informacji
dodatkowej – 4DK3.
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Uwaga: W przypadku gdy pełny numer INF nadany przez system INF (tj. 38 znaków)
jest za długi w stosunku do długości pola w AIS/AES (35 znaków), w którym numer
INF ma być podany, to przyjętym obecnie rozwiązaniem jest usunięcie trzech
pierwszych znaków z numeru INF, czyli wyznacznika procedury oraz spacji.
Przykład: numer „IP EX/IM002PLIPOPLXXXXXX-2019-FTGXXXX0” (widoczny w
systemie INF) należy zadeklarować w zgłoszeniach celnych przywozowych i
wywozowych
jako
numer
„EX/IM002PLIPOPLXXXXXX-2019-FTGXXXX0”.
Informacja, czy INF dotyczy uszlachetniania czynnego, czy uszlachetniania biernego
może być pozyskana z systemu INF lub innych danych zawartych w zgłoszeniu
celnym. Okoliczność niewpisywania trzech pierwszych znaków z numeru INF nie
wpływa na możliwość odnalezienia go w systemie INF”;
3. Opis pkt „1. Brak dostępu do systemu w innym państwie członkowskim lub
procedura awaryjna”– otrzymuje nowe brzmienie:
„Jeżeli z pozwolenia wynika obowiązek stosowania INF, a państwo członkowskie
uczestniczące w realizacji pozwolenia zgłosiło Komisji Europejskiej brak wdrożenia
systemu, to do czasu wdrożenia systemu w tym Państwie stosuje się
dotychczasowe papierowe formularze INF, które - po zatwierdzeniu na
dotychczasowych zasadach przez organ celny - należy zeskanować i przesłać do
właściwego organu w innym państwie członkowskim. Na portalu PUESC, w
zakładce dotyczącej INF będą na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące tych
niedostępności.
W przypadku innym niż opisany powyżej (czyli w przypadku procedury awaryjnej)
stosowanie papierowych formularzy INF – bez konieczności ich skanowania i
przesyłania - możliwe jest wyłącznie na podstawie zgody na korzystanie z
procedury awaryjnej uzyskanej z HELPDESK dla systemu INF.
W związku z tym przy zgłoszeniach celnych należy podać w polu 44 zgłoszenia
celnego kod C710 oraz odpowiedni kod dokumentu TARIC: C603 dla INF 1, C604
dla INF2, C606 dla INF5, C610 dla INF9 - po których to kodach należy podać numer
INF. Taki przypadek szczególny nie będzie obsługiwany w systemie INF”;
4. Po pkt 2 dodaje się punkt 3 w następującym brzmieniu:
„ 3.
Podanie numeru INF w formie elektronicznej w przypadku wniosku o
udzielenie pozwolenia na zgłoszeniu celnym (zgłoszenie celne z kodem informacji
dodatkowej 00100).
Po uzyskaniu numeru INF z systemu INF, przedsiębiorca wpisuje ten numer w
polu 44 zgłoszenia celnego (stanowiącego wniosek o udzielenie pozwolenia na
zgłoszeniu celnym) i przesyła zgłoszenie celne do krajowego systemu wywozu”.
14) W pkt 6.25.2
Dodaje się akapit:
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„Jeżeli towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego są powrotnie wywożone
zgodnie z art. 270 ust. 1 UKC, to zgłoszenie celne do powrotnego wywozu musi
zawierać dane, o których mowa w powyższych dwóch akapitach”.
15) Pkt 6.26
Dodaje się przypadek szczególny pkt 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
Przywóz towarów zgłaszanych do objęcia procedurą end-use daje możliwość na
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 150/2003 z dnia 21 stycznia 2003 r.
zawieszającego należności celne przywozowe na niektóre rodzaje broni i sprzętu
wojskowego zastosowania stawki 0% z jednoczesnym użyciem certyfikatu C645
przypisanym do tego rozporządzenia.
Oznacza to, że posiadanie certyfikatu i wykazanie go w zgłoszeniu kodem C645
uprawnia do zastosowania zerowej stawki celnej.
W takim zgłoszeniu należy podać:
-

w Polu 44 – kody dokumentów: N990 oraz C645
w Polu 47 - dla typu opłaty A00 należy podać stawkę 0% oraz MP=L.

16) W części VII – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ZWIĄZANE Z UKC
1. Na str. 304 w części dotyczącej procedur specjalnych wykreśla się następujące
odniesienia do składów celnych:
- w pkt: „odpowiednimi nowymi przepisami UKC, rozporządzenia delegowanego (UE)
2015/2446 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, i dotyczy to:” wykreśla
się lit. b:
„b) składowania celnego typu A, B, C, E i F;”;
- w pkt „odpowiednimi dotychczasowymi przepisami rozporządzenia (EWG) nr
2913/92 i rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, i dotyczy to:” wykreśla się lit. a):
„a) składowania celnego typu D;”
W związku z powyższym numeracja ulega odpowiednio zmianie.
2. Na str. 305 w części d) Dopuszczenie do obrotu po uszlachetnianiu czynnym w
systemie zawieszeń usuwa się w pierwszym akapicie wyrazy: „i w polu 44 kod 10800”
oraz w drugim akapicie wymienione warunki: i), ii), oraz iii), dodając odniesienie w
postaci zapisu:
„art. 76 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, o których mowa w punkcie
6.25 Procedura dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego w
związku z art. 76 i 166 RD”.
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17) W pkt 10.2.2 Wyjaśnienia dotyczące danych
Na str. 343 Informacje dodatkowe otrzymują brzmienie:
„Należy wpisać kod 10100, dla towarów korzystających z zawieszenia ceł określonego
w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/581.”
18) W pkt 10.2.4 Numer identyfikacyjny EORI w zgłoszeniach celnych
W tabeli Zgłoszenie w systemie AIS/IMPORT (str. 352)
Odbiorca Pole 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„Numer EORI jest obligatoryjny dla podmiotu gospodarczego (PG), z wyjątkiem objęcia
procedurą odprawy czasowej”.
Usuwa się uwagę pod tabelą:
„Uwaga! W przypadku importu towarów, gdy mamy do czynienia z nielicznymi
wypadkami, że przyjmowane jest zgłoszenie z wpisanym w Polu 8 podmiotem z kraju
trzeciego to podmiot, ten nie musi posiadać i podawać numeru EORI.”
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji niniejszej informacji, z wyjątkiem pkt 6
dotyczącego wprowadzenia kodu 4PL15 (pkt 4.2.20.2 Instrukcji), który wchodzi w życie z
dniem 3 sierpnia 2020 r. oraz pkt 13 (pkt 6.25.1 w Instrukcji) w odniesieniu do wprowadzenia
kodów procedur wywozowych dla potrzeb INF, które mogą być stosowane od dnia publikacji
niniejszej informacji, ale obligatoryjnie od dnia 10 sierpnia 2020 r.

Opracowano
w Departamencie Ceł MF
dnia 24.07.2020 r.
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