Ministerstwo Finansów przedstawia poniżej Wykaz zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń
celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.00 z dnia 20.12.2018 r.:
1) W pkt 2.1.2 POLE 2- Nadawca / Eksporter
a) pkt 1 (str. 25) otrzymuje brzmienie:
„1) Komunikat przekazywany do systemu AES/ECS2”;
b) we wstępie do pkt „1) Komunikat przekazywany do systemu AES/ECS2” (str. 25)
dodaje się następującą treść:
„W komunikacie elektronicznym przesyłanym do systemu AES/ECS2 nie można deklarować
wielu Nadawców/Eksporterów na pozycjach towarowych w zgłoszeniach celnych
wywozowych, zgłoszeniach celnych do powrotnego wywozu, wywozowych deklaracjach
skróconych oraz wnioskach o potwierdzenie unijnego statusu”.

2) W pkt 2.1.33 POLE 46 – Wartość statystyczna
- trzy ostatnie akapity na str. 58 otrzymują następujące brzmienie:
„W przypadku gdy wartość statystyczna towaru jest inna niż wartość towaru wynikająca z
faktury, to w Polu 44 zgłoszenia celnego należy wpisać odpowiednio:



kod 1STW, a po nim łączną kwotę korekt o jaką została powiększona wartość
statystyczna w odniesieniu do wartości fakturowej towaru lub
kod 2STW, a po nim łączną kwotę korekt o jaką została pomniejszona wartość
statystyczna w odniesieniu do wartości fakturowej towaru.

Kwotę korekt należy podawać bez operatorów (+) i (-).
Przykład:
1STW = 180
2STW= 240
Wartość statystyczną podaje się w pełnych polskich złotych (bez miejsc po przecinku).
Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy
pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podnosi się do pełnych złotych.
Powyższa zasada nie ma jednakże zastosowania, gdy obliczona wartość statystyczna jest
mniejsza niż 50 groszy - w takich przypadkach należy podać wartość 1 PLN (nie jest możliwe
podawanie w polu 46 wartości „0”)”.
W zakresie systemu AES/ECS2 powyższą zmianę należy stosować od dnia 3 czerwca 2019 r.

3) W pkt 2.3.2 POLE 2 - Nadawca / Eksporter
- we wstępie do pkt „1) Komunikat elektroniczny przekazywany do systemu
AIS/IMPORT” (str. 64) dodaje się następującą treść:
„W komunikacie elektronicznym przesyłanym do systemu AIS/IMPORT możliwe jest wpisanie
wielu nadawców, np. w przypadku zgłoszeń zbiorczych kurierskich oraz towarów
wyprowadzanych ze składów celnych. Pole to jest powielarne poprzez wpisanie w polu 44
kodu „00200”.”.

4) W pkt 2.3.7 POLE 8 - Odbiorca
- w pkt a) Podmiot Gospodarczy:
a) opis dla „TIN” (str. 68) otrzymuje następujące brzmienie:
„TIN – numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu
polskiego jest to numer NIP poprzedzony znakami „PL”); podmioty nieobjęte obowiązkiem
EORI w atrybucie TIN identyfikowane są poprzez PLNIP albo numer identyfikacyjny dla potrzeb
VAT poprzedzony kodem innego kraju członkowskiego UE (np. PT123456789); nie wypełnia
się TIN również w przypadku podania „Numeru Identyfikacyjnego” dla odprawy czasowej;
Uwaga! Jeżeli w zgłoszeniu podany został kod informacji dodatkowej 4PL05 oraz metoda
płatności „G” dla typu opłaty B00, to:
 wypełnienie atrybutu TIN jest obowiązkowe oraz
 zawsze musi to być PLNIP; numer identyfikacji dla potrzeb VAT z innego państwa
członkowskiego można podać po kodzie 1PL03;
Z uwagi na terminy składania zgłoszeń uzupełniających i okresy kwartalne rozliczania
podatku VAT powyższe zasady należy stosować w systemie AIS/IMPORT obligatoryjnie od
dnia 1 lipca 2019 r., a w pozostałych przypadkach powyższe zasady należy stosować od dnia
1 czerwca 2019 r.

b) w uwadze na str. 69 w regule G3 do ‘BE’ + 9 cyfr dodaje się: „albo ‘BE’+ 10 cyfr”.
5) W pkt 2.3.36 POLE 44 – Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / świadectwa i
pozwolenia
- wstęp do pkt III (str. 98) otrzymuje brzmienie:
„W polu tym umieszczane są dane dotyczące pięciu kategorii informacji”.

6) W pkt 2.3.36.6 POLE 44 - Załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia
- po wyrazach „Przykład 4 - Przywóz towarów z Kanady” (str. 101) dodaje się Przykład
5:
„Przykład 5
Przywóz towarów z Japonii.
Sytuacje opisane w tym punkcie odnoszą się do grupy kodów U110 – U112 dedykowanych dla
dokumentowania pochodzenia towarów pochodzących z Japonii
- oświadczenia o
pochodzeniu oraz „wiedzy importera”.
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 U110)


W polu 44 należy wpisać „U110 – XXXXXXXXX”

Oznaczeniem dla oświadczenia o pochodzeniu (U110) 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 U111)


W polu 44 należy wpisać „U111- XXXXXXXXX- xxxxxxxxx”

Oznaczeniem dla oświadczenia o pochodzeniu (U111) będzie numer identyfikacyjny
(XXXXXXXXX) dokumentu, na którym zostało sporządzone oświadczenie o pochodzeniu, oraz
data (xxxxxxxxx) do której ważne jest oświadczenie o pochodzeniu wskazana w formacie
rrrrmmdd.
c) „wiedzy importera” (kod dokumentu U112)


W polu 44 należy wpisać „U112 - XXXXX”.

Po kodzie U112 należy podać kryterium pochodzenia (XXXXX), zgodnie z którym przywożony
produkt uzyskał preferencyjne pochodzenie. Zastosowanie mają tutaj następujące kody
kryterium pochodzenia:
„A” – w przypadku produktów, o których mowa w art. 3.2 ust. 1 lit. a) Umowy UE – Japonia
(produkty w pełni uzyskane lub wyprodukowane, jak przewidziano w art. 3.3)

„B” – w przypadku produktów, o których mowa w art. 3.2 ust. 1 lit. b) Umowy UE – Japonia
(produkty wyprodukowane wyłącznie z materiałów pochodzących z terytorium danej Strony
Umowy)
„C” – w przypadku produktów, o których mowa w art. 3.2 ust. 1 lit. c) Umowy UE – Japonia
(produkty wyprodukowane przy użyciu materiałów niepochodzących, pod warunkiem że
spełniają one wszystkie mające zastosowanie wymogi załącznika 3-B Umowy UE – Japonia), z
uwzględnieniem następujących dodatkowych informacji na temat rodzaju wymogów jakie
zostały spełnione w odniesieniu do tych produktów:
„1” – w przypadku reguły zmiany klasyfikacji taryfowej;
„2” – w przypadku reguły maksymalnej wartości materiałów niepochodzących lub
minimalnego odsetka wartości regionalnej;
„3” – w przypadku reguły dotyczącej „szczególnego procesu produkcji”;
„4” – w przypadku stosowania postanowień sekcji 3 dodatku 3-B-1.
„D” – w przypadku kumulacji pochodzenia, o której mowa w art. 3.5 Umowy UE – Japonia;
„E” – w przypadku zastosowania tolerancji, o której mowa w art. 3.6 Umowy UE – Japonia.
Przykładowo, gdy produkt uzyskał pochodzenie w oparciu o regułę zmiany klasyfikacji
taryfowej, zastosowanym kryterium pochodzenia będzie „C1”, a jeżeli jednocześnie
zastosowana była tolerancja to kryterium pochodzenia będzie „C1E”.
Więcej informacji o dokumentowaniu pochodzenia towarów dla celów stosowania Umowy
UE-Japonia można znaleźć pod adresem: wytyczne Umowa UE-Japonia ”;
7) W pkt 2.3.36.8.6 POLE 44 - Inne kody
a) w opisie kodu 080B (str. 107) dodaje się zestaw kodów „6121B01” i opis otrzymuje
następujące brzmienie
„080B – „wartość towaru wywiezionego” w ramach procedury uszlachetniania biernego. Ten
kod powinien być używany wyłącznie w procedurach 6121B01, 6121B02, 6121B03 i
61211B1.”;
b) dodaje się nowy kod wraz z następującym opisem i wyjaśnieniem:
„1PL17 – oświadczenie zgłaszającego, że spełniony jest warunek bezpośredniego
przywozu/transportu/zakazu manipulacji/niezmienności.
Warunkiem zastosowania preferencji celnych z tytułu pochodzenia towaru jest jego
bezpośredni przywóz z kraju pochodzenia do UE (wyjątkiem jest przywóz z kraju, z którym ma
zastosowanie kumulacja pochodzenia, co uznaje się także za bezpośredni przywóz).
Identyczny warunek dotyczy przywozu towarów z Turcji w ramach unii celnej. Warunek ten
jest także określany w przepisach jako warunek bezpośredniego transportu, zakaz manipulacji,
niezmienność, itp.

Oznacza to, że produkty zgłoszone do dopuszczenia do obrotu w Unii muszą być tymi samymi
produktami, co produkty wywiezione z kraju ich pochodzenia lub z kraju, z którym stosowana
jest kumulacja pochodzenia. Nie mogą być zmieniane, przekształcane w jakikolwiek sposób,
ani poddawane operacjom innym niż operacje służące zachowaniu ich w dobrym stanie
podczas transportu czy składowania (także w krajach trzecich). W przypadku wnioskowania o
preferencje 2** lub 3** lub 4** spełnienie warunku bezpośredniego przywozu deklaruje się
podając w Polu 44 kod krajowy 1PL17.
W przypadku wątpliwości co do spełnienia tego warunku organ celny może zażądać od
importera udokumentowania bezpośredniego przywozu towaru. Jeżeli warunek
bezpośredniego przywozu nie jest spełniony, produkty nie mogą korzystać z preferencyjnego
traktowania taryfowego.”.
Podawanie tego kodu w systemie AIS IMPORT jest możliwe od dnia 1 czerwca 2019 r.
8) W pkt 2.3.37 POLE 46 - Wartość statystyczna
- pięć ostatnich akapitów na str. 116 otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku gdy wartość statystyczna towaru jest inna niż wartość celna towaru (kwota
podana w polu 47 w kolumnie „Podstawa opłaty” dla typu opłaty A00), to w Polu 44 zgłoszenia
celnego należy wpisać odpowiednio:



kod 1STW, a po nim łączną kwotę korekt o jaką została powiększona wartość
statystyczna w odniesieniu do wartości celnej towaru lub
kod 2STW, a po nim łączną kwotę korekt o jaką została pomniejszona wartość
statystyczna w odniesieniu do wartości celnej towaru.

W przypadku, gdy w zgłoszeniu nie jest podawana wartość celna towaru (nie wypełnia się pola
47), to wartość statystyczną oblicza się zgodnie z powyższymi zasadami bez podawania w Polu
44 kodów 1STW lub 2STW.
Kwotę korekt należy podawać bez operatorów (+) i (-).
Przykład: 1STW = 180, 2STW= 240
Wartość statystyczną podaje się w pełnych polskich złotych (bez miejsc po przecinku).
Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy
pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podnosi się do pełnych złotych.
Powyższa zasada nie ma jednakże zastosowania, gdy obliczona wartość statystyczna jest
mniejsza niż 50 groszy - w takich przypadkach należy podać wartość 1 PLN (nie jest możliwe
podawanie w polu 46 wartości „0”)”.
Do czasu dostosowania aplikacji klienckich uwzględniających nowy kod 2STW dla potrzeb
określenia wartości statystycznej (Pole 46) w komunikacie do AIS/IMPORT, ale najpóźniej do
31 maja 2019 r., należy przy wartości liczbowej podawanej po kodzie 1STW podawać

operator (+) albo (-). Podawanie tych operatorów w komunikacie do AIS/IMPORT odnosi się
wyłącznie do kodu 1STW.

9) W pkt 4.2.7 POLE 22 - Waluta faktury
- w tabeli kodów walut (str. 139 – 145) wprowadza się następujące zmiany:
Estonia /strefa EURO/
MFW
Aruba
Białoruś
Chińska RL
Eswatini
Kuba
Mauretania
Rumunia
Trynidad i Tobago
Turkmenistan
Wenezuela
Turcja
Antiqua i Barbuda
Wyspy Św. Tomasza
Sudan

EUR
XDR
AWG
BYN
BYR
CNY
SZL
CUP
MRU
RON
TTD
TMT
VES
TRY
XCD
STN
SSP

euro
SDR
florin
rubel
yuan
lilangeni
peso
ouguiya
lej
dolar
n.manat
boliwar
lira
dolar
dobra
funt

10) W pkt 4.2.12 POLE 30 Lokalizacja towaru
- wykreśla się wyrazy „składy wolnocłowe” wraz z informacjami związanymi z zakresem
tematycznym dotyczącym składów wolnocłowych oraz przenosi się dwie uwagi z
usuniętego pkt 4.2.12.2 „Wykaz składów wolnocłowych (FW)” i w związku z tym treść
tego punktu otrzymuje następujące brzmienie (str. 148 – 150):
„Stosując odpowiednie kody, należy podać miejsce, w którym towary mogą zostać poddane
kontroli. Lokalizacja ta musi być podana wystarczająco dokładnie, aby umożliwić organom
celnym przeprowadzenie bezpośredniej kontroli towarów.
W elemencie „Lokalizacja” możliwe jest wypełnienie jednego z trzech atrybutów:
A. „Miejsce Lokalizacji Towarów Urząd Celny” – należy podać właściwy kod jednostki organu
celnego;
B. „Opis Miejsca Lokalizacji Towarów” – należy opisać miejsce w którym znajduje się towar
(np. w przypadku jednorazowego uznania miejsca dla celów przedstawienia towarów);
C. „Kod Miejsca Lokalizacji Towarów” – należy podać numer identyfikacyjny miejsca

stosowanie do poniższych wyjaśnień:
Podać numer identyfikacyjny wolnego obszaru celnego albo numer identyfikacyjny miejsca
przydzielony miejscu w wydanym pozwoleniu (decyzji) przez odpowiedni organ celny.
Numer ten (an14) składa się najczęściej z czterech części:
1) symbol kraju (a2) – PL,
2) 6 cyfr (n6) – odpowiedni kod organu celnego. Kody urzędów celno – skarbowych podane są
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz
podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane
przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi
mogą być obejmowane towary. W przypadku wolnego obszaru celnego należy podać kod izby
administracji skarbowej, na obszarze której jest zlokalizowany wolny obszar celny.
3) do 3 znaków (an..3) - określenie statusu tego miejsca w rozumieniu przepisów celnych.
Należy używać następujących oznaczeń:
PU - miejsce uznane w pozwoleniu na stosowanie uproszczeń
MU - miejsce uznane do przedstawienia towaru w tym do czasowego
składowania
MW - miejsce wyznaczone do przedstawienia towaru w tym do czasowego
składowania
FZ – wolny obszar celny
Kody dla określenia statusu miejsca w odniesieniu do magazynów czasowego składowania i
składów celnych mogą być następujące:


Numery pozwoleń wydanych zgodnie ze strukturą obowiązującą przed dniem 1 maja
2016 r.:
MC - magazyn czasowego składowania
SA - publiczny skład celny typu I
SB - publiczny skład celny typu II
SC - prywatny skład celny
SF - publiczny skład celny typu III
4) 4 cyfry (n4) – wyróżnik cyfrowy ww. miejsc znajdujących się we właściwości danej izby
administracji skarbowej lub urzędu celno-skarbowego (od 0001 do 9999). Ewidencja
prowadzona jest przez odpowiedni organ celny, w odniesieniu do każdej ww. kategorii
miejsca, za wyjątkiem wolnych obszarów celnych, w przypadku których ewidencja
prowadzona jest centralnie przez Ministerstwo Finansów.
Przykład: PL440000MU0001 – miejsce uznane, któremu Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

w Warszawie, wydając pozwolenie, przydzielił wyróżnik cyfrowy 0001.
Numery pozwoleń składów celnych i magazynów czasowego składowania wydanych zgodnie
ze strukturą obowiązującą po dniu 1 maja 2016 r. są określone zgodnie z przedstawioną
poniżej strukturą:
Kod kraju [PL]
Kod decyzji :
- TST – magazyn czasowego składowania,
- CWP – prywatny skład celny,
- CW1 – publiczny skład celny typu 1,
- CW2 – publiczny skład celny typu 2)
Kod urzędu celnego wydającego pozwolenie [np. 444000]
Dwie ostatnie cyfry roku wydania pozwolenia [np. 19]
Numer kolejny pozwolenia (czterocyfrowy) [np. 0001]
Przykładowy numer lokalizacji dla magazynu czasowego składowania, według struktury
obowiązującej od 1 maja 2016 r.: PLTST444000180001
Uwaga 1! Numery pozwoleń wydanych zgodnie ze strukturą obowiązującą przed dniem 1 maja
2016 r. pozostają ważne do czasu ponownej oceny tych pozwoleń.
Uwaga 2! W przypadku wolnych obszarów celnych wyróżnik cyfrowy należy podać zgodnie z
poniższymi wykazami.
Uwaga 3! W zgłoszeniu celnym składanym w formie papierowej wpisuje się numer
identyfikacyjny miejsca bez użycia ukośników np. PL445000PU0001.
Uwaga 4! W przypadku:
 składu podatkowego (akcyzowego),
 magazynu żywnościowego (WPR),
 miejsca uznanego dla potrzeb załadunku,
należy podać numer składu/magazynu/miejsca określony w pozwoleniu/decyzji, np. w celu
identyfikacji składu akcyzowego będzie to 13-sto znakowy numer składu (przykład:
PL06200002399).

11) Usuwa się pkt 4.2.12.2 - Wykaz składów wolnocłowych (FW) (str. 151 – 152).

12) w pkt 4.2.17.4.7 - Krajowe kody uszczegóławiające procedurę wpisywane w drugiej
części Pola 37 (dla cła)
- usuwa się kod 1V1 wraz z opisem (str. 206).

13) W pkt 4.2.17.5 POLE 44 - Krajowe kody zwolnień z podatku akcyzowego
- we wstępie przed uwagą dodaje się następującą informację (str. 207):
„Poniższe kody zwolnień z podatku akcyzowego dotyczą wyłącznie procedury dopuszczenia do
obrotu. Podanie jednego z poniższych kodów w zgłoszeniu celnym skutkuje tym, że obliczony
podatek akcyzowy nie powiększa podstawy opodatkowania podatkiem VAT.”.

14) w pkt 4.2.17.6 Krajowe kody zwolnień z podatku VAT
- pkt dotyczący kodu 1V1 (str. 211) otrzymuje następujące brzmienie:
- Zwolnienie z podatku VAT importu towarów z
zastosowaniem kodu procedury „42”lub „63”, w przypadku,
gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium
państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz
z terytorium kraju tych towarów nastąpi w ramach
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

§4
1V1
rozporządzenia
w
sprawie
zwolnień
od
podatku
od
towarów
i
usług
oraz
warunków
stosowania
tych zwolnień

- Zwolnienie z podatku VAT w przypadku dostawy do innego
państwa członkowskiego towarów unijnych wprowadzonych
z zastosowaniem kodu procedury „49”, czyli wprowadzenie w
ramach handlu między częściami obszaru celnego Unii, w
odniesieniu do których stosuje się przepisy dyrektywy Rady
2006/112/WE a częściami tego obszaru w stosunku, do
których przepisy te nie mają zastosowania lub w handlu
między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do
których przepisy te nie mają zastosowania.

15) W pkt 4.2.19 POLE 43 - Kod metody wartościowania
- uwaga na str. 220 otrzymuje następujące brzmienie:
„Uwaga! Dla owoców i warzyw, których klasyfikacji taryfowej dokonuje się zgodnie z
rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/891, w przypadku gdy zastosowanie ma:


art. 75 ust. 2 ww. rozporządzenia - należy wpisać kod E02 w polu 37 oraz kod 1 w polu
43,




art. 75 ust. 3 ww. rozporządzenia - należy wpisać kod E02 w polu 37 oraz kod 4 w polu
43,
art. 75 ust. 4 ww. rozporządzenia – należy wpisać kod E02 w polu 37, a pole 43
pozostawić niewypełnione w przypadku zgłoszeń papierowych, zaś w przypadku
zgłoszeń elektronicznych należy podać w nim, zamiast kodu metody wartościowania,
wartość „0”.”.

16) W pkt 4.2.20.2 POLE 44 Krajowe kody informacji dodatkowych
a) kody 0PL15 i 1PL03 (str. 224 – 225) otrzymują następujące brzmienie:
„0PL15 – wyłączenie walidacji powiązań podmiotów w systemach AIS/IMPORT i AES/ECS2 z
powodu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o dodanie reprezentacji, aktualizację danych
lub nową rejestrację takich powiązań w systemie SZPROT.
Po tym kodzie należy wpisać wyrazy: „UPOPUESC” oraz podać zamieszczony w UPO numer
sprawy powiązanej z wnioskiem lub dokumentem.
Przykład: 0PL15 - UPOPUESC 390000-ICRW.4004.111111.2018.S;”;
Kod ten może być używany w systemie AES/ECS2 od dnia 3 czerwca 2019 r.

„1PL03 – jeżeli podmiot gospodarczy podany w polu 8 Odbiorca albo po kodzie 4PL03 jest
zarejestrowany dla celów EORI w innym kraju członkowskim, to po kodzie 1PL03 podaje się z zachowaniem poniższych warunków - odpowiednio albo PLNIP albo numer identyfikacyjny
dla potrzeb VAT poprzedzony kodem innego kraju członkowskiego UE:
1) jeżeli w zgłoszeniu podany został kod informacji dodatkowej 4PL05 i PLNIP został
podany w polu 8 Odbiorca albo po kodzie 4PL03, to po kodzie 1PL03 można podać
numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT poprzedzony kodem innego kraju
członkowskiego UE np. PT123456789,
2) w pozostałych przypadkach, jeżeli w polu 8 Odbiorca albo po kodzie 4PL03 został
podany numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT poprzedzony kodem innego kraju
członkowskiego UE, to po kodzie 1PL03 należy podać PLNIP dla potrzeb rozliczeń
podatkowych w Polsce;”;
Z uwagi na terminy składania zgłoszeń uzupełniających i okresy kwartalne rozliczania
podatku VAT powyższe zasady należy stosować w systemie AIS/IMPORT obligatoryjnie od
dnia 1 lipca 2019 r., a w pozostałych przypadkach powyższe zasady należy stosować od dnia
1 czerwca 2019 r.
b) wykreśla się kod 1PL06 (str. 225) w brzmieniu:

„1PL06 – kod używany w ramach realizacji Bezpośredniej dostawy tj. objęcia towarów
nieunijnych, które uprzednio objęte były procedurą tranzytu zamkniętą w miejscu uznanym w
pozwoleniu na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu wspólnego/unijnego oraz na
uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu TIR, procedurą celną w tym miejscu.”;

c) w opisie kodu 4PL03 (str. 232) dodaje się następującą uwagę:
„Uwaga! Cesja w ramach dwóch agencji (A1 przekazuje prawa do składania zgłoszeń przez A2
dla podmiotu X) nie oznacza „automatycznego” podawania w zgłoszeniu celnym kodu 4PL03.
Cesja upoważnienia (substytucja) powinna zostać odzwierciedlona w systemie SZPROT tak,
aby nowy podmiot na którego dokonana została cesja był powiązany w podmiotem, który
udzielił pełnomocnictwa.
Przykład:
1) Podmiot X upoważnia agencję A1 z prawem substytucji
2) Agencja A1 ceduje prawo do działania jako przedstawiciel dla podmiotu X na agencję
A2
3) W systemie SZPROT następuje powiązanie agencji A2 z podmiotem X
Jeżeli mocodawcą – zarówno dla agencji A1, jak i w ramach substytucji dla agencji A2 - jest w
imporcie podmiot z pola 8, czyli Odbiorca, a w wywozie podmiot z pola 2 czyli Eksporter, to
nie jest to przypadek uzasadniający użycie kodu 4PL03.
Cesja (substytucja) do złożenia zgłoszenia w opisanym wyżej schemacie, oznacza konieczność
wypełnienia w przywozie pola 8 – Odbiorca, a w wywozie pola 2 - Eksporter, który jest
mocodawcą dla obu agencji oraz pola 14 - zgłaszający/przedstawiciel, bez użycia kodu 4PL03.
W polu 14 powinny być dane podmiotu, który faktycznie składa zgłoszenia (w ramach
substytucji będzie to agencja A2). System operacyjny sprawdzi powiązania pomiędzy agencją
A2 a podmiotem X.”;
d) dodaje się nowe kody z następującymi opisami:
„1PL17 – oświadczenie zgłaszającego, że spełniony jest warunek bezpośredniego
przywozu/transportu/zakazu manipulacji/niezmienności;
1PL18 – zwolnienie z obowiązku przedstawienia towarów (PWD) w procedurze wpisu do
rejestru zgłaszającego (art. 182 ust. 3 UKC). Kod ten może być stosowany wyłącznie w
przywozowym zgłoszeniu uzupełniającym typu „Z”;”
1STW – Łączna kwota korekt o jaką została powiększona wartość statystyczna w odniesieniu
do wartości fakturowej towaru w przypadku wywozu oraz w odniesieniu do wartości celnej
towaru w przypadku przywozu.
2STW – Łączna kwota korekt o jaką została pomniejszona wartość statystyczna w odniesieniu
do wartości fakturowej towaru w przypadku wywozu oraz w odniesieniu do wartości celnej
towaru w przypadku przywozu.”.
Podawanie kodu 1PL18 w systemie AIS IMPORT jest możliwe od dnia 1 czerwca 2019 r.

17) W pkt 4.2.20.4 POLE 44 - Kody dokumentów, których obowiązek dołączenia do
zgłoszenia wynika z przepisów dotyczących środków i ograniczeń pozataryfowych
a) wprowadza się zmiany w opisie kodu 7P19 (str. 253):
„7P19 - oświadczenie podmiotu gospodarczego odpowiedzialnego za przesyłkę stwierdzające,
że dana żywność lub pasza nie zawiera ryżu, nie składa się z niego, ani nie została z niego
wyprodukowana”;
b) wprowadza się nowe kody:
„7P23 - oświadczenie o przeznaczeniu paliw stałych do użycia w gospodarstwach domowych
albo instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW;
7P24 - oświadczenie o przeznaczeniu paliw stałych do celów innych niż do użycia w
gospodarstwach domowych albo instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż
1MW”.

18) W pkt 4.2.20.5 POLE 44 Inne dokumenty
- wykreśla się kod 6DK1 (str. 255) w brzmieniu:
„6DK1 - poświadczenie gwarancji, poświadczenie zwolnienia z gwarancji lub gwarancja
pojedyncza”.

19) W pkt 4.2.21 POLE 47 Obliczanie opłat
- opis typu opłaty A20 (str. 256-257) otrzymuje następujące brzmienie:
„A20 - należności celne dodatkowe.
Uwaga! W typie opłaty A20 mieszczą się następujące kategorie opłat:
-

element rolny - EA,
dodatkowe cło za cukier – ADSZ,
dodatkowe cło za mąkę – ADFM,
opłata wyrównawcza – TC,
cło dodatkowe w oparciu o cenę CIF – ASUCI,
cło dodatkowe obliczone na podstawie ceny CIF, zmniejszone poprzez
wykorzystanie kontyngentu taryfowego

-

cło dodatkowe DR
cło dodatkowe (ochronne) SAFDU

Uwaga! Jeżeli dla danego towaru jest więcej niż jeden środek taryfowy do których w systemie
ISZTAR4 przypisany jest typ opłaty A20, to zgłoszenia powinny zawierać tyle typów opłat A20,
ile jest środków taryfowych przypisanych do tego typu opłaty – nie należy sumować
obliczonych kwot i wykazywać ich pod jednym typem opłaty A20.
Jednakże, jeżeli w zgłoszeniu podane zostaną dane dotyczące płatności odroczonej (pole 48),
to do wszystkich wykazanych w zgłoszeniu typów opłat A20 powinna być zastosowana metoda
płatności „F”.”.

20) W pkt 4.2.22 Pole 49 - Oznaczenie składu
- wykreśla się wyrazy „składy wolnocłowe” wraz z informacjami związanymi z zakresem
tematycznym dotyczącym składów wolnocłowych (str. 268 – 270) oraz dodaje się piątą
uwagę dotyczącą składu podatkowego w innym państwie UE i w związku z tym punkt
ten otrzymuje następujące brzmienie:
„Dane które należy podać w elemencie Identyfikacja Składu (trzy atrybuty):
1. atrybut „Kraj Wydania Pozwolenia” – podać symbol kraju wydania pozwolenia – PL (a2)
2. atrybut „Typ Składu Celnego” – podać literę wskazującą na typ składu (a1):
R

Publiczny skład celny typu I

S

Publiczny skład celny typu II

T

Publiczny skład celny typu III

U

Prywatny skład celny

V

Miejsca składowe przeznaczone do czasowego składowania towarów

Y

Skład inny niż celny

Z

Wolny obszar celny

3. atrybut „Numer Identyfikacyjny”
W przypadku składów celnych, magazynów czasowego składowania oraz woc numer ten ma
najczęściej następującą czteroczęściową strukturę:
a) symbol kraju (a2) – PL,
b) typ decyzji

- dla określenia typu składu celnego i magazynu czasowego składowania należy używać
następujących oznaczeń (an3):

TST – pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do czasowego
składowania towarów
CWP - pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania
celnego towarów w prywatnym składzie celnym
CW1 - pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania
celnego towarów w publicznym składzie celnym typu I
CW2 - pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania
celnego towarów w publicznym składzie celnym typu II
- na określenie typu miejsca dla woc należy używać następujących oznaczeń (a2):
FZ – wolny obszar celny
c) kod organu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie; w przypadku wolnego
obszaru celnego należy podać kod izby administracji skarbowej, na obszarze której jest
zlokalizowany wolny obszar celny (n6);
d) rok wydania pozwolenia (n2) – z wyłączeniem wolnych obszarów celnych;
e) wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydanych przez właściwy organ
celno-skarbowy, za wyjątkiem wolnych obszarów celnych, w przypadku których
ewidencja prowadzona jest centralnie przez Ministerstwo Finansów (n4)

Uwaga 1! Numery identyfikacyjne składów celnych z okresu przed dniem 1 maja 2016 r. mogą
mieć inną strukturę. Numery pozwoleń wydanych zgodnie ze strukturą obowiązującą przed
dniem 1 maja 2016 r. pozostają ważne do czasu ponownej oceny tych pozwoleń. Dlatego
należy wpisać taki numer identyfikacyjny, jaki wynika z posiadanego pozwolenia.
Uwaga 2! W przypadku wolnych obszarów celnych należy podać wyróżnik cyfrowy zgodnie
z wykazem będącym elementem opisu Pola 30.
Ponadto, aktualizowany na bieżąco wykaz woc publikowany jest na stronie podmiotowej
Ministerstwa Finansów.
Uwaga 3! Oznaczenie składu w zgłoszeniu celnym wpisuje się bez użycia ukośników np.
Przykłady: PLCW1451000160001, PL30800SA0999.

Uwaga 4! W przypadku składu innego niż skład celny, czyli:
- składu podatkowego (akcyzowego),
- magazynu żywnościowego (WPR),
- miejsca uznanego dla potrzeb załadunku,
należy podać numer składu/magazynu/miejsca określony w pozwoleniu/decyzji, np. w celu
identyfikacji składu akcyzowego będzie to 13-sto znakowy numer składu (przykład:
PL06200002399).
Uwaga 5! Jeżeli zgłoszenie celne o dopuszczenie do obrotu składane jest w Polsce, ale skład
akcyzowy zlokalizowany jest w innym państwie członkowskim, to procedury 45 i 68 nie mają
zastosowania. W takim przypadku właściwym kodem procedury jest kod 42 albo 63 wraz
kodem uszczegóławiającym procedurę F06. W polu 49 należy wpisać numer składu
akcyzowego istniejącego w państwie członkowskim do którego wyrób akcyzowy ma zostać
dostarczony (przykład: HU40050701999).”.

21) W pkt 6.2 lit. a i b (str. 288-289), pkt 6.3 lit. a ( str. 289) oraz w pkt 6.19 (str. 317)
- dodaje się następującą treść:
„Jednakże, jeżeli TARIC, w jakimś szczególnym wypadku przewiduje cło podstawowe (A00), to
Pole 47 należy wypełnić standardowo, czyli z uwzględnieniem stawki celnej przewidzianej w
TARIC. Należy przy tym pamiętać, iż mogą w tej grupie przypadków wystąpić opłaty inne niż
cło podstawowe np. A20 lub A35 – w takich przypadkach, w odniesieniu do tych opłat Pole 47
wypełniane jest w sposób standardowy.”

22) W pkt 6.4 (str. 290), pkt 6.5 (str. 291-292) i pkt 6.19 (str. 317)
- wykreśla się typ opłaty „A10”.

23) W pkt 6.22 Zasady określania w polu 47 zgłoszenia celnego podstawy opodatkowania
podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT w przypadku obejmowania towaru procedurą
specjalną oraz procedurą dopuszczenia do obrotu towarów z zerową lub w całości
zawieszoną stawką celną, w odniesieniu do metody płatności L i D.
- lit. b) (str. 333) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) jeżeli dla A00 MP=L i dla 1A1 MP= L, to:
A00 – wartość celna
1A1 – wartość celna

B00 – wartość celna
Ten sposób określania podstaw poszczególnych typów opłat dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy
należności celne są zwolnione z obowiązku złożenia zabezpieczenia. Nie obejmuje on
przypadku gdy MP=L dla A00 podawana jest z powodu audytowania kwoty zabezpieczenia. W
przypadku audytowania kwoty zabezpieczenia dla potrzeb określenia podstaw
poszczególnych typów opłat zastosowanie mają zasady określone w lit. a).”.
Zmiany powyższe uwzględniają odpowiedzi na pytania udzielone z wykorzystaniem
formularza „AIS/IMPORT Pytania i odpowiedzi FAQ” publikowanym na portalu PUESC w
okresie od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia br. (pkt 3, 4 i 19). Ponadto zawierają
doprecyzowania i korekty oraz nowe postanowienia, które wchodzą w życie z dniem
publikacji, chyba że w danym punkcie Wykazu zmian wskazany został odmienny termin
wejścia w życie (pkt 2 i 8 dot. wartości statystycznej, pkt 7 dot. kodu 1PL17, pkt 16 lit. a dot.
kodu 0PL15 dla systemu AES/ECS2, pkt 16 lit. d dot. kodu 1PL18, oraz kwestie związane z
TIN w systemie AIS/IMPORT opisane w pkt 4 lit. a oraz pkt 16 lit. a).
Jednolity tekst Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych wersja 2.1, uwzględniający powyższe
zmiany oraz zmianę wprowadzoną pismem z dnia 31.12.2018 r. dotyczącą kodu 073V
(wszystkie zmiany wprowadzone czerwoną czcionką) jest dostępny na portalu PUESC w
zakładkach dedykowanych usługom e-Import, e-Eksport i e-Tranzyt oraz w zakładkach
dedykowanych systemom AIS, AES i NCTS2.
Opracowano
w Departamencie Ceł MF
dnia 22.05.2019 r.

