Newsletter nr Z/42/2022
Zmiana Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w zakresie kodu
waluty i kodu dokumentu dla kontyngentów dla towarów z Rosji
Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń
celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.4 z 12 kwietnia 2022 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. w pkt 4.2.7 Pole 22 – „Waluta faktury” (str. 127) zmienia się kod waluty dla Sierra
Leone w następujący sposób:
•

jest: „Sierra Leone – SLL – leone”

•

powinno być: „Sierra Leone – SLE – leone”;

2. w pkt 4.2.20.5 „Inne dokumenty” (str. 231 – 235) wprowadza się nowy krajowy kod
dokumentu z opisem:
„4DK8 - oświadczenie, że w wypadku niezaliczenia wnioskowanej ilości towaru na
poczet kontyngentu taryfowego nr 098250 lub nr 098251, przywieziony towar podlega
sankcjom wynikającym z zakazu przywozu towarów pochodzących z Rosji; niniejsze
oświadczenie woli, złożone pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej, stanowi
podstawę do zastosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z
dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 479), do wyprowadzenia towaru z obszaru celnego
UE.”.
Kod ten dotyczy przypadków dla których na podstawie art. 3i ust. 4 rozporządzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zostało wprowadzone
odstępstwo od obowiązującego zakazu przywozu towarów pochodzenia rosyjskiego.
Odstępstwo ma formę kontyngentów taryfowych na przywożone do UE niektóre nawozy, po
wyczerpaniu tych kontyngentów obowiązywać będzie ponownie zakaz przywozu tych
towarów.
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W okresie od dnia 10 lipca danego roku do dnia 9 lipca następnego roku zakaz przywozu
nie ma zastosowania wobec przywozu następujących ilości towarów pochodzenia
rosyjskiego w ramach kontyngentów taryfowych ilościowych:
•

837 570 000 kg chlorku potasu objętego pozycją CN 3104 20 – kontyngent nr
098250;

•

1 577 807 000 kg nawozów mineralnych i chemicznych, objętych pozycjami CN 3105
20, 3105 60 i 3105 90 – kontyngent 098251.

Jeżeli stosowny kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany lub przywóz niektórych nawozów
pochodzących z Rosji nie został objęty wnioskiem o kontyngent taryfowy, ma zastosowanie
wobec tych towarów zakaz przywozu.
W sytuacji, gdy stosowny kontyngent taryfowy wyczerpie się, przywieziona ilość towaru,
która nie została objęta tym kontyngentem powinna zostać objęta procedurą powrotnego
wywozu lub procedurą składowania celnego, do czasu otwarcia następnego rocznego
kontyngentu taryfowego w dniu 10 lipca 2023 roku.
Z uwagi na uwarunkowania geopolityczne, przywóz niektórych nawozów pochodzących z
Rosji w ramach powyższych kontyngentów taryfowych należy traktować na wyjątkowych
zasadach.
Dlatego, dopuszczenie do obrotu tego specyficznego towaru może nastąpić na określonych
warunkach. Takim warunkiem jest zaliczenie wnioskowanej ilości na poczet kontyngentu
taryfowego.
W związku z powyższym w zgłoszeniu celnym przywozowym i PWD zawierającym wniosek o
kontyngent taryfowy nr 098250 lub nr 098251 należy zawsze podawać kod 4DK8, który
stanowi oświadczenie o treści podanej w opisie tego kodu.
Dla potrzeb walidacji formalnej, od 10 lipca br. dla wszystkich typów ZC215 i PW215 oraz
sprostowań do tych komunikatów do zostanie wprowadzona w systemie AIS/IMPORT
następująca reguła:
JEŻELI
(/@NrKontyngentu równa się 098250 lub 098251
ORAZ
Nie wystepuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = 4DK8)
LUB
( (/Towar/@KodTowarowy zaczyna się od 310420, 310520, 310560
LUB
(/Towar/@KodTowarowy zaczyna się od 310590 i dla Towar/@KodTowarowy, który zaczyna
się od 310590 nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = Y835 )
ORAZ
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/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana równa się 40
LUB
/Procedura/@ProceduraWnioskowana równa się 40
ORAZ
/Towar/@KrajPochodzenia równa się RU
ORAZ
/@NrKontyngentu nie jest jednym z 098250 lub 098251)
TO
bład/ostrzezenie/info
waga błąd, treść odrzucenia: Jeżeli /@NrKontyngentu równa się 098250 lub 098251, to
musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Kod = 4DK8 lub jeżeli
/Towar/@KodTowarowy zaczyna się od 310420, 310520, 310560 oraz jeżeli
@KodTowarowy zaczyna się od 310590 i dla tego kodu nie występuje
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = Y835 oraz /Towar/@KrajPochodzenia równa się RU,
to musi wystąpić /@NrKontyngentu 098250 lub 098251.
Zmiana opisana w pkt 1 wchodzi w życie od 7 lipca 2022 roku, a zmiana opisana w pkt 2
wchodzi w życie od 10 lipca 2022 roku.
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