Newsletter nr Z/32/2022
Informacja o wprowadzeniu kodu informacji dodatkowej „COVID”
Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń
celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.4 z 12 kwietnia 2022 roku w pkt
4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych (str. 199) dodano nowy kod
z następującym opisem:
„COVID – towary zwolnione z należności celnych przywozowych oraz VAT,
przywożone w ramach zwalczania COVID-19”.
Kod ten należy podawać jako informację dodatkową na pozycji towarowej w zgłoszeniach
przywozowych każdorazowo, jeżeli został podany kod C26, a przywóz towarów odbywa się
w ramach zwalczania skutków epidemii COVID-19. Jego wprowadzenie wiąże się
z koniecznością rozróżnienia przypadków zwolnienia z należności celnych z użyciem kodu
C26 na przypadki dotyczące przywozu towarów potrzebnych do zwalczania skutków
epidemii COVID-19 (kod COVID) oraz na przypadki dotyczące przywozu towarów w ramach
pomocy Ukrainie (kod PHU01) z uwagi na potrzeby analityczne i statystyczne związane
z wymogami sprawozdawczymi Komisji, jakie obowiązują państwa członkowskie.
W związku z powyższym w celu uzyskania zwolnienia z należności celnych
i podatkowych w zgłoszeniu celnym przy zastosowaniu kodów uszczegóławiających
procedurę C26 oraz 2V6 należy podać kod informacji dodatkowej dedykowany zwolnieniom
związanym odpowiednio z COVID-19 (kod COVID) lub pomocą humanitarną dla Ukrainy
(kod PHU01).
W systemie AIS/IMPORT zostanie wprowadzona reguła walidacyjna pilnująca, aby przy
stosowaniu kodu C26 użyto jednego z kodów identyfikujących rodzaj zwolnienia.

Zwolnienie z art. 74 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009
Obecnie oczekujemy na opublikowanie decyzji Komisji w sprawie zwolnienia przywozu
z należności celnych przywozowych i z VAT towarów, które mają być dystrybuowane lub
udostępniane osobom uciekającym przed rosyjską agresją w Ukrainie. Niemniej na chwilę
obecną, do czasu ogłoszenia decyzji Komisji1, państwa członkowskie dotknięte katastrofą
mogą zezwolić na zawieszenie wszelkich należności celnych przywozowych należnych od
towarów przywożonych w celach, o których mowa w art. 74 rozporządzenia Rady (WE) nr
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art. 76 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego
wspólnotowy system zwolnień celnych

Newsletter zostanie opublikowany na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
w sekcji Komunikaty MF SISC https://puesc.gov.pl/komunikaty-mf

1186/2009 z 16 listopada 2009 roku ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych
(dalej jako „rozporządzenie w sprawie zwolnień celnych”) pod warunkiem, że organizacja
przywożąca towary zobowiąże się do uiszczenia takich należności w przypadku
nieudzielenia zwolnienia (tj. w przypadku braku decyzji KE). Warunkiem udzielenia takiego
zwolnienia jest złożenie oświadczenia, w którym zgłaszający zobowiąże się do uiszczenia
wszystkich należności przywozowych w przypadku, jeżeli zwolnienie takie nie byłoby
przyznane (kod dokumentu 4DK2).
Kod ten będzie miał zastosowanie również po opublikowaniu decyzji KE z uwagi na jego
drugą część dotyczącą oświadczenia podmiotu:


że jego procedury księgowe umożliwiają właściwym organom nadzorowanie jego
działalności i



że oferuje wszelkie gwarancje niezbędne do tego celu,

co stanowi jeden z warunków do zastosowania zwolnienia z należności celnych
przywozowych na podstawie art. 74 rozporządzenia w sprawie zwolnień celnych.

Zwolnienie z art. 61 rozporządzenia w sprawie zwolnień celnych
Niektóre towary przywożone w ramach pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy mogą
być przedmiotem zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 61
rozporządzenia w sprawie zwolnień celnych. W tym przypadku stosowanym kodem jest C20,
a towary mogą zostać zgłoszone do jednej pozycji CN 9919 00 00 50.
Możliwość taka (stosowania zgłoszenia jednopozycyjnego) nie istnieje w przypadku towarów,
które są przedmiotem zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 74
rozporządzenia w sprawie zwolnień celnych, a więc przy stosowaniu kodu C26.

Wymóg podania ilości towarów w uzupełniających jednostkach miary
W przypadku zgłoszeń celnych, w których zawnioskowano o zwolnienie z należności celnych
przywozowych na podstawie art. 74 rozporządzenia w sprawie zwolnień celnych - kod C26,
istnieje wymóg podania ilości towarów w uzupełniających jednostkach miary (pole 41
zgłoszenia). W systemie AIS/IMPORT od 15 maja 2020 roku istnieje już odpowiednia reguła
wymuszająca podanie tej danej w przypadku wystąpienia kodu C26.
Aktualne pozostaje stosowanie kodu 4DK5, jeżeli przywóz dokonywany jest w imieniu (dla)
podmiotu uprawnionego do korzystania ze zwolnienia z należności celnych przywozowych
na podstawie art. 74 rozporządzenia w sprawie zwolnień celnych - C26, a odbiorcą towaru
podanym w polu 8 zgłoszenia celnego nie będzie taki uprawniony podmiot.
Jednocześnie informujemy, że nadal obowiązuje kod informacji dodatkowej „COV19 –
przywóz towarów związanych ze zwalczaniem COVID-19, jeżeli są to towary inne niż

zwolnione z należności celnych oznaczone kodem uszczegóławiającym procedurę – C26”,
który również związany jest wyłącznie z potrzebami analitycznymi i statystycznymi, a nie z
potrzebą uzyskania przez zgłaszającego jakiegoś uprawnienia, ani też nie jest stosowany dla
potrzeb potwierdzania posiadania jakiegoś uprawnienia wynikającego z przepisów prawa.
Powyższa zmiana wchodzi w życie 20 maja 2022 roku.

Reguły w systemie AIS/IMPORT
Wdrożone zostaną reguły:
a) dotyczące wszystkich typów ZCP oraz ich sprostowań:
R1637
JEŻELI
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C26
ORAZ
(NIE WYSTĄPIŁ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = COVID
ALBO
NIE WYSTĄPIŁ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = PHU01)
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat: Jeżeli wystąpi /@UszczegolowienieProcedury = C26, to musi wystąpić
/Towar/InformacjaDodatkowa /@Kod = COVID albo /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod =
PHU01
R1638
JEŻELI
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C26
ORAZ
/Towar/@KodTowarowy zaczyna się od 9919
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat: Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C26 to
/Towar/@KodTowarowy nie może zaczynać się od 9919
b) dotyczące PW213 i PW215
R1639
JEŻELI
Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C26
ORAZ
(NIE WYSTĄPIŁ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = COVID
ALBO

NIE WYSTĄPIŁ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = PHU01)
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat: Jeżeli wystąpi /@UszczegolowienieProcedury = C26, to musi wystąpić
/Towar/InformacjaDodatkowa /@Kod = COVID albo /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod =
PHU01
R1640
JEŻELI
/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C26
ORAZ
/Towar/@KodTowarowy zaczyna się od 9919
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat: Jeżeli /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C26 to
/Towar/@KodTowarowy nie może zaczynać się od 9919
Reguły zostaną uruchomione 23 maja 2022 roku.
Informacje o publikacji
Data wysyłki: 19.05.2022
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF

