Newsletter nr Z/05/2022
Zmiany do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT,
AES/ECS2, NCTS2 w. 2.3 z dnia 05 marca 2021 r.
Szanowni Państwo,
Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania
zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.3 z dnia 5 marca 2021 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1.

W punkcie 6.28. Zasady wypełniania zgłoszenia celnego w związku z

wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej (str. 305) wykreśleniu ulega część II. Zasady wypełniania zgłoszenia celnego
w przypadku dopuszczania do obrotu towarów objętych przed 1 stycznia 2021 r. na obszarze
celnym UE procedurą specjalną lub czasowym składowaniem, w związku z czym brzmienie
pkt 6.28 jest następujące:
„Zasady wypełniania zgłoszenia celnego w przypadku towarów wywiezionych do Wielkiej
Brytanii do 31 grudnia 2020 r., a następnie przywożonych z Wielkiej Brytanii do Polski od 1
stycznia 2021 r.
1) Towary nieprzetworzone należy traktować jak gdyby były to towary powracające,
czyli z odpowiednim zastosowaniem art. 203 UKC i art. 158 rozporządzenia
delegowanego.
W polu 37 możliwe są następujące kody procedur: 6110, 6111, 6310, 6311, 6810,
6811.
W polu 44 należy podać kod informacji dodatkowej 4PL16.
2) Towary przetworzone należy traktować jak gdyby były to produkty przetworzone po
uszlachetnianiu biernym, czyli z odpowiednim zastosowaniem zasad wypełniania
zgłoszenia celnego opisanych w pkt 6.10 i 6.11 niniejszej Instrukcji.
W polu 37 możliwe są następujące kody procedur: 6121, 6821, 6122, 6822.
W polu 44 należy podać kody informacji dodatkowej 00100 oraz 4PL16.”.
Wykreślenie kodu wynika z art. 49 ust. 1 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej (Dz.U. C144 I z 25 kwietnia 2019 r., s. 1), który stanowi, że czasowe składowanie i
procedury specjalne mają datę końcową, o której mowa w załączniku III do niniejszej Umowy
o wystąpieniu. W załączniku III wskazano, że w przypadku czasowego składowania termin
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wynosi 90 dni po zakończeniu okresu przejściowego, w przypadku procedur specjalnych jest
to 12 miesięcy po dopuszczeniu do procedury specjalnej, z wyjątkiem składów celnych, dla
których termin wynosi maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu okresu przejściowego, a dla
stref wolnocłowych jest to koniec okresu przejściowego. Dlatego od 1.01.2022 r. nie ma
uzasadnienia dla istnienia kodu Y067.
2.

W pkt 4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych (str. 186 – 202)
wprowadza się kod PL20A z następującym opisem:
„PL20A – kod podawany w zgłoszeniach uzupełniających w przypadku stosowania
systemu KOMUNIKATOR+ dla potrzeb realizacji procedury awaryjnej.
Kod ten należy podać w następujących przypadkach:
1)

w składanym do systemu AIS/IMPORT zgłoszeniu uzupełniającym typu

X lub Y lub Z w przypadku, gdy zgłoszenie typu B, C albo PWD zostały
złożone w trybie awaryjnym w KOMUNIKATOR+;
2)

w składanym awaryjnie do systemu KOMUNIKATOR+ zgłoszeniu

uzupełniającym typu X lub Y lub Z w przypadku, gdy zgłoszenie typu B, C, E
lub F albo PWD zostały złożone w AIS/IMPORT;
3)

w składanym awaryjnie do systemu KOMUNIKATOR+ zgłoszeniu

uzupełniającym typu X lub Y lub Z w przypadku, gdy zgłoszenie typu B, C albo
PWD zostały złożone również do systemu KOMUNIKATOR+.”
3.

W pkt 4.2.20 Krajowe kody informacji dodatkowych (str. 186 – 202) wprowadza
się kod z następującym opisem:
„VAT00 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 0% stawka podatku VAT
(dotyczy niektórych przypadków zgłoszeń z zestawem danych H7)”

4.

W pkt 6.29. Zasady wypełniania zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu w
odniesieniu do przesyłki, która jest objęta zwolnieniem z należności celnych
przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1186/2009, został dodany kod VAT00 w następujących punktach:
1) w części „Zasady”, w pkt 8. „Kody charakterystyczne dla zgłoszenia
H7”, w lit. b) dodaje się kod VAT00 z opisem:
„VAT00 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 0% stawka
podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków zgłoszeń z zestawem
danych H7)”;
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2) w części 6.29.3 „Zgłoszenie C07 – kod uszczegóławiający
procedurę C07”, w opisie danych 2/2 Dodatkowe informacje (Pole 44)
i 4/5 Naliczanie opłat – stawka opłaty (Pole 47), dodaje się kod VAT00
z opisem:
„VAT00 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 0% stawka
podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków zgłoszeń z zestawem
danych H7)”.
Zmiana ujęta w pkt 1. wchodzi w życie z datą publikacji niniejszego newslettera, a zmiany
ujęte w pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 1.02.2022 r.
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