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2020-11-02

Treść pytania

Odpowiedź

Czy po 1 lipca 2021 r. dalej będzie
można zgłaszać towary do 22 euro,
niebędące
towarami
importowanymi
w
drodze
zamówienia wysyłkowego, a więc z
zwolnionych z należności celnych i
z podatku VAT, jako zbiorcze
zgłoszenie
kurierskie
na
dotychczasowych
zasadach
opisanych w Instrukcji wypełniania
zgłoszeń celnych AIS/IMPORT,
AES/ECS2, NCTS2 w punkcie 6.1?
Jeśli nie to czy każdą przesyłkę o
wartości do 22 euro (niebędącą
zamówieniem wysyłkowym) należy
zgłosić indywidualnie zgodnie z
„Instrukcją wypełniania zgłoszeń
celnych dla potrzeb przesłania
komunikatu ZC215H7 do systemu
AIS/IMPORT (projekt)”?

Od 1 lipca 2021 r. nie będzie zwolnienia z VAT dla importu
towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22
euro. Dyrektywa 2017/2455 uchyla zwolnienie z VAT dla
importu
towarów
w
przesyłkach
o
wartości
nieprzekraczającej 22 euro poprzez usunięcie tytułu IV
dyrektywy Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r.
i wprowadza nowe zwolnienie z VAT dla importu towarów w
przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro,
uzależniając to zwolnienie od zadeklarowania VAT w ramach
IOSS. W przypadku zgłoszeń innych niż IOSS podatek VAT
musi zostać wykazany w zgłoszeniu importowym.

Czy po 1 lipca 2021 r. dalej będzie
istniała możliwość wypełniania
zbiorczego zgłoszenia dla towarów
zwolnionych z należności celnych i
zwolnionych z podatku VAT,
których wartość nie przekracza 150
euro i nie stanowią zamówienia
wysyłkowego zgodnie z punktem
6.1 ww. instrukcji? Czy w tym
przypadku nie jest potrzebna
żadna ewidencja przesyłek?

Tak, dla towarów zwolnionych z należności celnych
przywozowych na podstawie art. 86-94 i art. 102-104 oraz
art. 25 ust. 1 (bez obecnie przewidzianego w przepisach art.
74 ust.11) rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy
system zwolnień celnych i zwolnionych z podatku w trybie
przepisów odrębnych planuje się zachować możliwość
dokonywania zbiorczych zgłoszeń celnych. Nie przewiduje
się konieczności prowadzenia ewidencji dla tych kategorii
towarów.

Zgłoszenie towaru może nastąpić w trybach określonych w
Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dla potrzeb
przesłania komunikatu ZC215H7 (projekt) pkt 6.25.4. W
przygotowaniu
ponadto
projekt
rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych.

Wyłączenie możliwości dokonywania zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym towarów zwolnionych z należności
celnych przywozowych na podstawie powołanego art. 74 ust. 1 i zwolnionych z podatku w trybie przepisów
odrębnych, których łączna wartość nie przekracza równowartości 150 euro wynika z następujących przyczyn:
1
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wniesienia
pytania
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Treść pytania

Odpowiedź

Kwestia dotycząca pkt 6.1 b) ww.
instrukcji a mianowicie „zasad
wypełniania zbiorczego zgłoszenia
dla towarów zwolnionych z
należności
celnych
i
niezwolnionych z podatku VAT”:
czy to zgłoszenie obejmuje również
przesyłki importowe otrzymane w
ramach
zamówienia
wysyłkowego? Czy ta forma
zgłoszenia
będzie
również
obowiązywała po 1 lipca 2021 r.?

Dla towarów o wartości rzeczywistej do 150 euro
znajdujących się w przesyłkach przewożonych przez
operatorów innych niż operator wyznaczony w ramach
zamówienia wysyłkowego – niezwolnionych z podatku VAT należy dokonać zgłoszenia celnego ze zredukowanym
zestawem danych w reżimach opisanych w Instrukcji
wypełniania zgłoszeń celnych ZC215H7 (projekt):
➢ USZ – zbiorcze jednopozycyjne, składane do 5. dnia
miesiąca za miesiąc poprzedni dla wszystkich
przesyłek doręczonych i od których pobrano VAT w
miesiącu, za który składane jest zgłoszenie zbiorcze;
➢ zgłoszenie
C07
–
jednopozycyjne
lub
wielopozycyjne przeznaczone dla jednego odbiorcy
– w którym należy wykazać kwotę podatku.
Przypadek szczególny 6.1 lit. b) zostanie usunięty z Instrukcji
wypełniania zgłoszeń celnych 2.2

4

2020-11-02

Czy przewidywane jest stworzenie Wymogi, jakie powinna spełniać ewidencja prowadzona
wzoru ewidencji przesyłek do 150 elektronicznie dla potrzeb zgłoszenia w procedurze USZ,
euro?
zostały opublikowane na PUESC.

Bez względu na wartość towaru, udzielenie zwolnienia na podstawie tego przepisu uzależnione jest od decyzji
Komisji Europejskiej, która określa zakres i warunki tego zwolnienia, co wynika z art. 76 rozporządzenia
ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. W związku z epidemią COVID-19 Komisja (UE) wydała
decyzję w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów
potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. , z której wynika obowiązek dla państw
członkowskich przekazania do Komisji m.in. informacji na temat charakteru i ilości poszczególnych towarów
zwolnionych z należności celnych przywozowych i z VAT, co wynika z art. 2 lit. b tej decyzji.
W związku z powyższym towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 74 ust. 1
rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych nie powinny być zgłaszane zbiorczo na
jednym zgłoszeniu celnym, ponieważ ich zgłoszenie powinno umożliwiać określenie poszczególnych towarów
(ich rodzaju i liczby) zwolnionych na podstawie tego przepisu.
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Czy będą zmiany w zakresie
saldowania
lub
audytowania
zabezpieczeń do przesyłek małej
wartości w ewidencji, w stosunku
do obecnych wymogów oraz
obciążania zabezpieczenia miejsca
uznanego
lub
magazynu
czasowego składowania?

Zgodnie z projektem zmieniającym ustawę VAT,
udostępnionym
na
stronie
BIP
RCL
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339754/katalog/127324
24#12732424, procedura USZ, dla której przewidziane jest
prowadzenie
ewidencji,
nie
wymaga
złożenia
zabezpieczenia, co do zasady. Jednakże w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości, podmiot składający
zgłoszenie będzie zobowiązany do złożenia takiego
zabezpieczenia w wysokości kwoty stwierdzonych
należności, na okres 12 miesięcy. Zgodnie z projektowanym
art. 138i ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku gdy organ celny
stwierdzi w wyniku podjętych czynności kontrolnych, że
osoba odpowiedzialna za pobór podatku nie wykazała w
prawidłowej wysokości kwoty podatku, który faktycznie
pobrała lub nie dokonała w terminie wpłaty tego podatku, to
osoba ta chcąc nadal stosować USZ musi złożyć
zabezpieczenie kwoty podatku, który ma być wykazany w
deklaracji miesięcznej.
Oznacza to, że w sytuacji, gdy operator pocztowy nie będzie
wywiązywał się właściwie z nałożonych na niego
obowiązków wynikających z USZ, wówczas dalsze
stosowanie tego uproszczenia będzie możliwe dopiero po
złożeniu przez niego ww. zabezpieczenia.
Zasady związane ze składaniem i saldowaniem
zabezpieczenia dla miejsc uznanych i magazynów czasowego
składowania pozostają bez zmian.
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Czy UCS/OC oczekują dostępu do
ewidencji online (np. przez stronę
WWW), czy raczej raportu w
formie pliku dostarczanego ze
zgłoszeniem (np. PDF). Jeśli
raportu, to, w jaki sposób ten
raport ma być dostarczony? Przez
PUESC (e-Dokumenty na nowym
PUESC) czy może e-mail?

Ewidencja będzie udostępniana organowi celnemu poprzez
stałą i dostępną 24/7/365 w przeglądarce internetowej
aplikację WEB. Szczegółowe informacje dotyczące zasad
prowadzenia ewidencji USZ zostały udostępnione na portalu
PUESC w zakładce SISC/AIS/Specyfikacje.
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Treść pytania

Odpowiedź

Jak będzie wyglądała procedura
wpisu do ewidencji przesyłek małej
wartości? Czy przed wpisem do
ewidencji OC będzie dokonywał
analizy danych ewidencji i
wskazywał,
które
przesyłki
powinny
podlegać
odprawie
indywidulnej, a które zbiorczej?
Jeśli tak, to, na jakiej podstawie?
Czy należy dostarczyć zestawienia
np. w PDF z wszystkimi
planowanymi przesyłkami?

Za poprawność wpisów do ewidencji, w tym odpowiednią
kwalifikację przesyłek spełniających wymogi, odpowiada
osoba składająca zgłoszenie. Wpisowi do ewidencji
podlegają wszystkie przesyłki spełniające wymogi, które
składający zgłoszenie chce zgłosić zgłoszeniem zbiorczym w
procedurze USZ. Zgodnie z ww. projektem ustawy o VAT,
ewidencja USZ powinna być udostępniona na każde żądanie
organu. Po dokonaniu wpisu przesyłki, a przed wydaniem
przesyłki do doręczenia planuje się, aby: po zalogowaniu się
do ewidencji organ celny mógł dokonać wskazanych poniżej
czynności kontrolnych, polegających przede wszystkim na
wieloaspektowym filtrowaniu. Na skutek nich będzie miał
następnie możliwość zablokowania przesyłki w ewidencji z
przeznaczeniem do kontroli. Przesyłki, od których wpisu
minęła np. 1 h (czas parametryzowany dla całego systemu) i
niezablokowane do kontroli, uznaje się za zwolnione do
procedury i może się rozpocząć proces ich dostawy do
odbiorcy. Odblokowanie przez organ celny przesyłki w
ewidencji po upływie 1 h (ew. innego czasu zdefiniowanego
parametrem) od momentu wpisu jest jednoznaczne ze
zwolnieniem przesyłki do procedury. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad prowadzenia ewidencji USZ
zostały udostępnione na portalu PUESC w zakładce
SISC/AIS/Specyfikacje.
Natomiast zasady wstępnej preselekcji (organizacja
przedstawienia towaru i niezbędne dokumenty),
ewentualnie dokonywanej jeszcze przed wpisem do
ewidencji, należy uzgodnić z właściwym organem celnym,
który będzie także zatwierdzał ewidencję.
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Czy jest określony schemat Zaleca się wprowadzenie w ewidencji numeracji zaczynającej
nadawania numerów dla wpisów w się od „1” z początkiem każdego miesiąca; w Polu 44
ewidencji?
zgłoszenia należy podawać po kodzie „1EW1” zakres(y)
numeracji za dany miesiąc(e) przesyłek ujętych w ewidencji,
które zostały uwzględnione w zgłoszeniu celnym, np. dla
zgłoszenia składanego do 5. sierpnia:
1EW1: 8-45888; czerwiec
1EW1: 1-52500; lipiec

Lp.

Data
wniesienia
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Treść pytania

Odpowiedź
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Czy w ewidencji przesyłek jedna
przesyłka ma mieć jeden wpis,
który będzie podpięty do SAD czy
ma być zbiorczy wpis dla SAD-u (jak
pozycje SAD-u w rejestrze
procedury uproszczonej)?

Dla każdej przesyłki powinien być oddzielny wpis.
Szczegółowe zasady dotyczące wpisów w ewidencji zawiera
dokument „Wymagania ewidencji USZ” zamieszczony na
PUESC.
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Kiedy przesyłka ma trafić do
ewidencji? Czy ma się to odbyć
przed odprawą, w trakcie odprawy
(np. wysłania zgłoszenia do OC),
czy też dopiero po odprawie
(przyjęciu
zgłoszenia
przez
PUESC)?

Przesyłka powinna zostać wpisana do ewidencji przed
złożeniem zbiorczego zgłoszenia USZ. Założeniem procedury
USZ jest jedno zbiorcze zgłoszenie złożone w terminie do 5.
dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni przesyłek
wpisanych do ewidencji i dostarczonych, od których pobrano
podatek VAT (wyszczególnione w ewidencji).
Jak już wyżej była mowa zasady przedstawienia towaru i
wstępnej preselekcji należy uzgodnić z właściwym organem.
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Jak ma wyglądać procedura Zakłada się, że w ewidencji będzie kolumna na uwagi, gdzie
ewentualnych
poprawek
w powinny być wykazane ewentualne rozbieżności; sama
ewidencji, jeśli pojawi się tam błąd: ewidencja co do zapisów naniesionych w niej, których
dotyczy złożone zgłoszenie celne – nie może być zmieniana i
a) W przypadkach, gdy nie ma to
powinna być zabezpieczona przed możliwością dowolnej
wpływu na należności celne
edycji (patrz „Wymagania ewidencji USZ”). Ponadto
(VAT) – np. poprawa opisu
ewidencja rejestruje historię czynności w niej dokonanych, z
towaru, itp.
uwzględnieniem identyfikacji osoby, która tej czynności
b) b) W przypadkach, gdy ma to
dokonała.
wpływ na należności celne –
zmiana wartości towaru
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Czy kontrola ewidencji będzie Odpowiedź jak do pytań 6 i 7.
odbywała
się
w
sposób
automatyczny czy manualny?

Lp.

Data
wniesienia
pytania

Treść pytania

Odpowiedź

Zgodnie z założeniami USZ – zatrzymanie przesyłki do
kontroli będzie mogło nastąpić na etapie wpisu do ewidencji
w określonym czasie (na parametr, np. 1 h od dokonania
wpisu), co skutkuje brakiem możliwości wydania jej do
dostarczenia. Przesyłki z danej dostawy, niezatrzymane w
czasie wskazanym (timer) na przeprowadzenie kontroli, są
zwolnione do dostarczenia. Zbiorcze zgłoszenie USZ składane
jest wyłącznie dla przesyłek dostarczonych w danym okresie.
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Jakie procedury zostaną wdrożone
w przypadku zatrzymania do
kontroli, czy też braku możliwości
odprawy przesyłki ze zbiorczej
odprawy. Czy spowoduje to brak
zwolnienia pozostałych przesyłek?
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Czy planowane jest wdrożenie tej Zgłoszenie USZ jest przeznaczone wyłącznie dla przesyłek
opcji również dla przesyłek B2B?
B2C – nie jest planowane wdrożenie dla B2B.
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Czy taka odprawa może być
dokonana wyłącznie w procedurze
zwykłej
czy
również
w
uproszczonej?

Zgłoszenie z zestawem danych H7 ma zastosowanie
wyłącznie w procedurze standardowej – nie mają
zastosowania przepisy dotyczące zgłoszeń uproszczonych i
wpisu do rejestru zgłaszającego.

16

2020-11-02

Jak należy rozumieć pkt 2 §1
Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2019 r., według
którego konieczne jest korzystanie
z upoważnienia pośredniego. Czy
może być to zgłoszenia na
przewoźnika ekspresowego z
upoważnieniem pośrednim czy też
przewoźnik ekspresowy musi
posiadać upoważnienie pośrednie
od każdego odbiorcy towaru?

Przywołany zapis z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2019 r. ulegnie zmianie. Natomiast planuje się,
aby podmiot składający zgłoszenie zbiorcze w USZ działał w
przedstawicielstwie pośrednim (kod przedstawicielstwa 3),
czyli był dłużnikiem należności podatkowych wyliczonych w
zgłoszeniu celnym, zobowiązanym do zapłaty podatku VAT.
Składający zgłoszenie podaje w poszczególnych polach
zgłoszenia zbiorczego USZ z kodem F49 dane opisane w
Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dla potrzeb
przesłania komunikatu ZC215H7 (projekt) – przypadek
6.25.2.
W kwestii wymagalności upoważnienia od każdego odbiorcy
towaru uprzejmie informujemy, że zarówno w KE, jak i w MF
omawiana jest ta kwestia. W chwili obecnej nie ma jeszcze
przesądzeń w tym temacie. O podjętych decyzjach zostaną
Państwo powiadomieni.
Zasady związane z komunikatem ZC215H7 zostaną wpisane
do ww. Instrukcji przed dniem 1 lipca 2021 r. z terminem
obowiązywania od 1 lipca 2021 r.
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Odpowiedź

Poszczególne przypadki w ramach zwolnień na podstawie
art. 23-27 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 zostały
rozpisane w Instrukcji ZC215H7 ze szczegółowym podziałem
i sposobem wypełniania pól i odnoszą się do towarów
wymienionych w przywołanych przepisach rozporządzenia
1186/2009. Nie ma znaczenia czy jest to w ramach
zamówienia wysyłkowego, czy nie.
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Czy
„Instrukcja
wypełniania
zgłoszeń celnych dla potrzeb
przesłania komunikatu ZC215H7
do systemu AIS/IMPORT (projekt)”
odnosi się tylko do przesyłek
importowanych
w
ramach
zamówienia wysyłkowego?
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Czy zgłoszenie 2PL (punkt 6.25.4 Zgłoszenie 2PL będzie możliwe dla przesyłek zwolnionych z
„Instrukcji wypełniania zgłoszeń należności celnych i podatkowych dla dwóch przypadków:
celnych dla potrzeb przesłania
1. zgłoszenie z zestawem danych H7 do aplikacji AIS/ekomunikatu ZC215H7 do systemu
COMMERCE2 z kodami 2PL i C8 – dla towarów z art.
AIS/IMPORT (projekt)” – zgłoszenie
25-27 ww. rozporządzenia 1186/2009;
zbiorcze dla towarów zwolnionych
należności celnych i podatkowych
2. zgłoszenie z zestawem danych innym niż zestaw H7
(VAT i akcyza) będzie możliwe
opisanym w przypadku szczególnym 6.1 Instrukcji
wyłącznie
dla
towarów
wypełniania zgłoszeń celnych składanym do systemu
importowanych zgodnie z art. 25AIS/IMPORT, czyli dla towarów z art. 86-94 i art. 10227 rozporządzenia (WE) nr
104 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy
1186/2009? Czy też możliwe będą
system
zwolnień
celnych
(bez
obecnie
inne
przypadki
dokonania
przewidzianego w przepisach art. 74 ust.1 ww.
zbiorczych zgłoszeń celnych?
rozporządzenia).
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Jak wygląda kwestia zwrotu
podatku VAT w przypadku
odprawy
dokonanej
na
przewoźnika ekspresowego i
zwrotu towaru otrzymanego przez
importera w ramach zamówienia
wysyłkowego: w przypadku zwrotu
towaru
przed
dokonaniem
odprawy celnej lub po zwolnieniu
towaru, czyli po dopuszczeniu do
obrotu?

W przypadku procedury USZ:
1. gdy nastąpi zwrot towaru przed dokonaniem zbiorczego
zgłoszenia celnego: wówczas przesyłka wykazana w
ewidencji zostaje opatrzona odpowiednim zapisem (np.: nie
dokonano doręczenia-zwrot) i nie jest włączana do
zgłoszenia;
2. gdy nastąpi zwrot towaru po dokonaniu zbiorczego
zgłoszenia celnego, zwrot podatku następuje w trybie i na
zasadach przewidzianych w przepisach podatkowych.

w ramach prac nad modernizacją systemu informatycznego AIS/IMPORT w związku ze zmianami z zakresu
VAT e-commerce, został wyodrębniony nowy jego moduł, który będzie dedykowany wyłącznie obsłudze
przesyłek pocztowo – kurierskich. Stąd jego nazwa: podsystem AIS/e-Commerce.
2

Lp.
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Treść pytania

Odpowiedź

Jaka będzie zastosowana stawka
VAT dla procedury USZ? Czy będzie
ona taka sama dla wszystkich
krajów UE?

W procedurze USZ ma zastosowanie krajowa stawka
Państwa Członkowskiego. W PL dla USZ ma zastosowanie
stawka podstawowa, wynosząca obecnie 23% (por. art.
146aa projektu ustawy o VAT: art. 1 pkt 43) w art. 146aa w
ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) stawka podatku, o
której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art.
138i ust. 4 wynosi 23%”).
Zgłoszenia USZ należy dokonać w kraju konsumpcji. Zgodnie
z art. 221 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego do UKC
urzędem celnym właściwym do zgłaszania do dopuszczenia
do obrotu towarów w przesyłce objętej zwolnieniem z
należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub
art. 25 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009, w
ramach procedury VAT innej niż procedura szczególna dla
sprzedaży na odległość towarów przywożonych z terytoriów
trzecich lub państw trzecich, określona w tytule XII rozdział 6
sekcja 4 dyrektywy Rady 2006/112/WE jest urząd celny
znajdujący się w państwie członkowskim zakończenia wysyłki
lub transportu towarów.
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2020-12-10

Czy
dane
autoryzacyjne Dane uwierzytelniające powinny być przypisane do jednego
użytkownika powinny być osobiste konkretnego użytkownika/funkcjonariusza
(określonego urzędnika), czy też
grupowe (dostępne dla wielu
urzędników)?
Firmy mają różne ograniczenia
dostępu do wewnętrznych danych,
związane
z
politykami
bezpieczeństwa,
co
utrudnia
dostęp z publicznego Internetu do
danych finansowo-księgowych

KAS nie żąda dostępu do systemu finansowo-księgowego,
tylko do samej ewidencji. Tym samym udostępniający dane
powinien
wprowadzić
rozwiązanie
uwzględniające
stosowane polityki bezpieczeństwa np. zakładające
wydzielenie ewidencji i poddanie jej innym rygorom niż
moduł finansowo – księgowy.

Lp.

Data
wniesienia
pytania

Treść pytania

Odpowiedź
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Czy
wchodzą
w
rachubę
dodatkowe poziomy autentykacji –
np. uwierzytelnianie dwuetapowe,
związane z kluczem sprzętowym
lub hasłem SMS? Jeśli tak – to w
jaki sposób takie dodatkowe
urządzenia
/telefony
byłyby
zarządzane
po
stronie
administracji?

Wystarczy tylko zabezpieczenie przez uwierzytelnianie
loginem i hasłem, oraz szyfrowanie transmisji (VPN, https,
…). Pozostałe dane oraz problem dostępu do sieci podmiotu
leżą w kwestii podmiotu. Ograniczanie ryzyka prawie zawsze
odbywa się kosztem zwiększenia nakładów i/lub
utrudnieniem dostępu. Dlatego należy wyważyć te dwa
aspekty. Ze strony administracji celnej najprostsze (i
wystarczające) byłoby zapewnienie dostępu poprzez sieć
Internet, poprzez szyfrowany protokół HTTPS, oraz
uwierzytelnianie za pomocą loginu i hasła osobistego
użytkownika. Taki sposób dostępu do danych (do odczytu)
jest obecnie szeroko stosowanym (np. w bankach, gdzie
dopiero przy dokonywaniu operacji wymagane są
dodatkowe narzędzia uwierzytelniające). Podmiot jednak ma
prawo do zachowania swojej polityki bezpieczeństwa, w tym
zastosowania wymaganych przez siebie środków. W
szczególności można zastosować dodatkowe poziomy
autentykacji – np. uwierzytelnianie dwuetapowe, związane z
kluczem sprzętowym lub hasłem SMS lub dostęp poprzez
VPN.

24

Czy dostęp do rejestru przesyłek Założyć można, że każdy funkcjonariusz dysponuje:
może być obwarowany dostępem
• telefonem komórkowym typu smartfon w jednym z
typu VPN – strona WWW nie
dwóch najpopularniejszych standardów telefonów
byłaby dostępna w publicznym
tego typu, odbierającym wiadomości SMS i
Internecie, a jedynie w sieci VPN?
pozwalający na instalację aplikacji (np. tokena
Czy administracja ma możliwość
programowego);
instalowania po swojej stronie
• stanowiskiem komputerowym z dostępem do sieci
tego
typu
rozwiązań
Internet, z przeglądarką internetową, mającym po
(software/hardware)?
swojej stronie możliwość instalowania aplikacji (np.
klienta VPN) z zaufanych źródeł.

Lp.

Data
wniesienia
pytania
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2021-01-11

Treść pytania

Odpowiedź

Dodatkowo pojawiają się pytania
związane z samym czasem dostępu
do rejestru lub jego poziomem
dostępu. W przypadku braku
dostępu
do
systemów
informatycznych (PUESC/AIS, etc.),
istnieje procedura awaryjna. Jak
powinien być traktowany brak
dostępu do rejestru przesyłek –
brak
dostępu
może
być
spowodowany
wieloma
problemami
technicznymi
i
organizacyjnymi, począwszy od
braku połączenia (z dowolnej
strony), awarii serwera, przez
zagubione hasło użytkownika
końcowego, itp. Jak powinna
wtedy
wyglądać
procedura
przygotowania odprawy przesyłki?

Zgodnie z projektem art. 138i ust. 8 ustawy zmieniającej
ustawę o podatku VAT (projekt z dnia 28.10.2020 r. już po
konsultacjach społecznych) podmiot ma zapewnić wgląd do
ewidencji na każde żądanie organu celnego, dlatego to po
stronie podmiotu korzystającego z ewidencji leży obowiązek
zapewnienia wszelkich dodatkowych środków dla takiego
dostępu. Procedura awaryjna niedostępności ewidencji
powinna zostać uzgodniona z oddziałem celnym
zatwierdzającym ewidencję, który uwzględniając lokalną
specyfikę, w tym skalę obrotu, dokona oceny i podejmie
decyzję czy do zwolnienia towaru wymagana jest dostępność
ewidencji elektronicznej, czy też można zwalniać towar w
trybie określonym dla procedury awaryjnej.

Z biznesowego punktu widzenia
wydaje się nam, że zachodzić będą
sytuacje, że jednak edycja wpisu do
ewidencji będzie dopuszczalna po
stronie prowadzącego np. w
zakresie korekty wyliczonych
należności. Jeśli się Państwo
zgadzacie to prosimy o zasady tej
edycji.

Podmiot prowadzący ewidencję może dowolnie
modyfikować wpisy do momentu udostępnienia ewidencji
organowi celnemu. Później edycja jest możliwa tylko w
odniesieniu do wpisów niezablokowanych do kontroli (w
statusie „kontrola” i „zatrzymany” edycja nie jest możliwa),
niemniej dane muszą zostać nadpisane tak, aby był dostęp
do ich pierwotnego kształtu udostępnionego organowi
celnemu. Po przyjęciu zgłoszenia USZ edycja nie jest możliwa
(w takim kształcie jak z momentu przyjęcia zgłoszenia USZ
ewidencja czeka na ewentualną postkontrolę). Numer MRN
nadpisuje się automatycznie w momencie przyjęcia
zgłoszenia USZ, a nie w wyniku manualnej edycji, niemniej
jeśli do takiego automatycznego nadpisania nie dojdzie (w
wyniku błędu systemowego), powinna istnieć możliwość
manualnego dopisania numeru MRN do pozycji ewidencji
(wystąpienie błędu i ręczne wprowadzenie MRN powinno się
odłożyć w historii).

Lp.
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Data
wniesienia
pytania
2021-03-08

2021-03-08

Treść pytania

Odpowiedź

Jeżeli chodzi o procedurę USZ –
skoro
składane
jest
jedno
zgłoszenie celne za dany miesiąc,
to na jakich dokumentach towar
wjeżdża do UE, zakładam, że na
granicy jest robione zgłoszenie do
tranzytu
i
towar
jest
przemieszczany do właściwego UC,
do tej pory zwolnione mogły być
przesyłki
z
uregulowanym
statusem (dopuszczone do obrotu i
z opłaconymi należnościami). W
takim razie kiedy można będzie
dysponować
tego
rodzaju
przesyłkami skoro zgłoszenie celne
ma być składane raz w miesiącu?

Za pomocą zgłoszenia celnego z zestawem danych H7 można
zgłaszać towary objęte procedurą tranzytu bezpośrednio po
przybyciu na obszar celny Unii. Zastosowanie ma kod
procedury „40 00”.

Czy ma znaczenie czy odbiorcą
będzie kupujący z Polski czy z
innym krajów Unii? Chodzi mi o to
czy w Polsce możemy zrobić
odprawę dopuszczenia do obrotu
towaru,
którego
odbiorcą
wskazano osobę z Niemiec, Francji.

Zgłoszenia celne IOSS mogą być składane w Polsce również,
gdy przesyłki przeznaczone są dla odbiorców w innych
państwach członkowskich.

W procedurze USZ przesyłki są udostępniane do doręczenia
po dokonaniu wpisu do ewidencji USZ, czyli po wyliczeniu
należności do pobrania – jeżeli dana przesyłka nie zostanie
zatrzymana do kontroli przez organ celny. Zgłoszenie celne
USZ składane będą do 5. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
i dotyczyć będą przesyłek dostarczonych, od których kwoty
VAT zostały pobrane od poszczególnych odbiorców w danym
miesiącu.

Natomiast zgłoszenia USZ oraz pojedyncze zgłoszenia z
zestawem danych H7 (bez IOSS) składane są w państwie
członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów,
co w praktyce oznacza kraj siedziby lub miejsca zamieszkania
odbiorcy przesyłki.
Wynika to z art. 221 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego KE
2015/2447 w brzmieniu określonym w rozporządzeniu KE nr
2021/893, będącym zmianą ww. rozporządzenia
wykonawczego: „Urzędem celnym właściwym do zgłaszania
do dopuszczenia do obrotu towarów w przesyłce objętej
zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z
art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr
1186/2009 (*), w ramach procedury VAT innej niż procedura
szczególna dla sprzedaży na odległość towarów
przywożonych z terytoriów trzecich lub państw trzecich,
określona w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy Rady
2006/112/WE, jest urząd celny znajdujący się w państwie
członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu
towarów.”.
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2021-03-24

W punkcie 26. FAQ pojawiło się
określenie
„może
dowolnie
modyfikować wpisy do momentu
udostępnienia ewidencji organowi
celnemu”. W przypadku tej
procedury ewidencja jest w sposób
ciągły dostarczana do organu
celnego, czy to oznacza, że jeśli
przesyłka będzie widoczna w
ewidencji (czyli „została wpisana
do ewidencji H7 USZ”), to
właściwie nie powinna być już
zmieniana? (jest to w jakiś sposób
zrozumiałe, gdyż tylko wtedy ma
sens czasomierz i automatyczne
zwolnienie do procedury – ale
proszę o potwierdzenie).

Niczym nieograniczona edycja/modyfikacja wpisu jest
możliwa do momentu udostępnienia go organowi celnemu.
„Moment
udostępniania”
rozumiemy
jako
np.
„zatwierdzenie” konkretnego wprowadzonego do ewidencji
wpisu, czyli w systemie ewidencyjnym musi być jakiś
moment końcowy wprowadzanych danych, który będzie
jednocześnie momentem początkowym, w którym wpis ten
będzie widoczny – udostępniony - organowi celnemu. Po
zatwierdzeniu wpisu („zatwierdź”), jest on udostępniony
organowi celnemu, co wyzwala „timer” i do momentu
zwolnienia przesyłki możliwa jest edycja wpisu; edycja jest
możliwa wyłącznie w stosunku do niezablokowanych wpisów
do kontroli (w statusie „kontrola” i „zatrzymany” edycja
niemożliwa), niemniej autokorekta powoduje ponowne
wyzwolenie timer’a tej pozycji od momentu zatwierdzenia
autokorekty, a dane muszą zostać nadpisane tak, aby był
dostęp do ich pierwotnego udostępnionego kształtu.
Należy podkreślić, że zatwierdzenie wpisu powinno być
dokonywane po kompletnym wypełnieniu danych, z należytą
starannością tak, by dany wpis nie był kilkukrotnie
udostępniany organowi celnemu.
Numer MRN nadpisuje się automatycznie, a nie w wyniku
manualnej edycji, niemniej jeśli do takiego automatycznego
nadpisania nie dojdzie (w wyniku błędu systemowego),
powinna być możliwość dopisania go do pozycji wpisu
manualnie (wystąpienie błędu i ręczne wprowadzenie MRN
powinno się odłożyć w historii). Po zwolnieniu przesyłki do
doręczenia (w tym po przyjęciu zgłoszenia USZ ) korygowanie
wpisów (wprowadzonych i udostępnionych organowi
celnemu danych) nie jest możliwe.
Jeżeli wprowadzanie dodatkowych danych po zwolnieniu
przesyłki do doręczenia (np. w polach data poboru podatku,
adnotacje) odbywa się poprzez dostęp do edycji całej
ewidencji, to nie można dokonywać zmian/korekty danych
podstawowych, które były udostępnione organowi celnemu
przed zwolnieniem przesyłki do doręczenia. Rozwiązaniem
zabezpieczającym ten wymóg mogłaby być blokada
odpowiednich pól ewidencji, które nie mogą podlegać
zmianom i pozostawienie otwartych do edycji pól, w których
będą dokonane stosowne wpisy dedykowane dla
odzwierciedlenia losów przesyłki i w tym zakresie wpisy
aktywne są cały czas (do zakończenia historii procedowania
przesyłki).

Lp.
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Data
wniesienia
pytania
2021-03-24

Treść pytania

Odpowiedź

Czy w momencie wpisania do
ewidencji przesyłka powinna
otrzymać ostateczny numer w
ewidencji, czyli kolejny numer w
miesiącu? Czy numeracja może być
nieciągła, np. firma wycofuje
przesyłkę
z
ewidencji
po
omyłkowym wpisaniu?

Nie można usunąć wpisu zatwierdzonego i udostępnionego
organowi celnemu. Dowolność wycofywania jest dozwolona
jedynie na wstępnym etapie przed zatwierdzeniem i takie
wpisy nie powinny być widoczne dla organu celnego (przed
udostępnieniem wpisów organowi celnemu powinna
nastąpić renumeracja, czyli zastąpienie wycofanego wpisu
(błędnie naniesionego w ewidencji) innym wpisem, dzięki
czemu numeracja wpisów udostępnionych organowi
celnemu będzie ciągła.
W przypadku konieczności wycofania wpisu udostępnionego
organowi celnemu, może się to odbyć na zasadzie
wprowadzenia – za zgodą organu celnego - w polu
„adnotacje” treści odzwierciedlającej powód wycofania
przesyłki z reżimu USZ, np. „przesyłka w IOSS”, „odprawa
indywidualna”, czyli sam wpis pozostaje w ewidencji
widoczny. Wpis raz udostępniony otrzymuje swój
(nieusuwalny) numer.

Lp.

31

32

Data
wniesienia
pytania
2021-03-24

2021-03-30

Treść pytania

Odpowiedź

W zgłoszeniu SAD USZ, numery
przesyłek mają pojawić się z
kodami 1EW1. W przypadku
dużego wolumenu numeracja ta
może mieć sporo „dziur”, czyli nie
będzie ciągła – przykładowo
zamiast „1EW1: 1-52500; lipiec”
bardziej prawdopodobne jest
„1EW1:1-50434,5043650472,50474-51200,51201-…..” (i
tak dalej, numerów mogą być
dziesiątki tysięcy). Dotyczyć to
może wszystkich przesyłek w
kontroli,
zatrzymanych
oraz
przesyłek zwróconych do nadawcy.
W takim przypadku może być
problem
z
umieszczeniem
wszystkich tych dokumentów
1EW1 w polu 44 dokumentu SAD.
Czy
nie
jest
rozważane
dostarczenie tej numeracji w inny
sposób, niż wpisanie w danych
SAD, np. w formie wydruku PDF lub
pliku
Excel?
Ewentualnie
zrezygnowanie z tego wymogu i
pozostawienie wymogu wpisania
numeru MRN w rejestrze przesyłek
do przesyłek, które znalazły się w
tym zgłoszeniu?

W związku z tym, że w sxml dla AIS/eCOMMERCE dla opisu
kodu dokumentu 1EW1 przewidziany jest format an..35, to
planujemy dla wykazywania ewidencji wprowadzić kod
informacji dodatkowej EWD01 dla którego opis ma format
an..512, co pozwoli na podawanie po tym kodzie większej
ilości informacji.

Czy w ewidencji USZ kwoty mają
być zaokrąglane do pełnych
złotych? (ewidencja w opisie
wymagań określa kwotę VAT z
dokładnością 16,2)

W ewidencji USZ kwoty powinny być zaokrąglane do pełnych
złotych.
(Specyfikacje
XML
dla
AIS/IMPORT
i
AIS/eCOMMERCE również mają format n..16,2, ale
obowiązują zasady zaokrąglania).

W związku z powyższym w ZC215H7 po kodzie EWD01 należy
podać zakres przesyłek objętych zgłoszeniem ze wskazaniem
miesiąca, jakiego dotyczy wskazany zakres. Jeżeli zaistnieje
sytuacja, że deklarowany zakres nie jest ciągły, wówczas
należy dokonać wyszczególnienia zakresów cząstkowych (jak
przykład przedstawiony w pytaniu), zaś w przypadku, gdy
wpis przekracza 512 znaków, to należy w zgłoszeniu po
kodzie EWD01 wpisać: „Wykaz w e-Załączniki”, a do
zgłoszenia załączyć w aplikacji e-Załączniki wykaz zawierający
numery wpisów do ewidencji przesyłek objętych
zgłoszeniem USZ na zasadach dokumentu/e-załącznika
obligatoryjnego na etapie przyjęcia zgłoszenia USZ, z
podaniem kodu informacji dodatkowej 0PL11.
Opis nowego kodu informacji dodatkowej:
EWD01 – ewidencja prowadzona przez osobę składającą
zbiorcze zgłoszenie USZ z kodem uszczegóławiającym
procedurę F49.

Lp.
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Data
wniesienia
pytania
2021-03-30

Treść pytania

Odpowiedź

Jak ma wyglądać ewidencja, jeśli
kilka towarów tej samej przesyłki
ma ten sam kod CN i stawkę
podatku – czy poszczególne towary
(np. towary faktury) mają być
przedstawione w ewidencji:

Z ewidencji powinno jednoznacznie wynikać, że pozycja
ewidencji zawiera towary, których rzeczywista wartość nie
przekracza 150 EUR na przesyłkę i to jest kluczowa
przesłanka do dokonania wpisu. W związku z tym, że jeden
wpis będzie dotyczył tylko jednego odbiorcy, to zakłada się,
że dana przesyłka nie będzie przekraczała 150 euro, więc w
przypadku tego samego kodu towarowego można je
podawać łącznie, ale w przypadku gdy przesyłka zawiera 3
towary o tym samym kodzie HS i 1 towar o innym kodzie, to
byłyby dwa wpisy. Może więc należałoby wprowadzać wpisy
oddzielnie dla pojedynczych towarów. Jednakże to też zależy
od zestawów danych, które prowadzący ewidencje będą
otrzymywali w komunikacie od podmiotów uczestniczących
w tym łańcuch dostaw.

•
•

•

osobno - każdy towar faktury
to jeden towar przesyłki,
połączone - wszystkie towary o
tym samym kodzie CN i stawce
VAT mają być jednym towarem
ewidencji,
czy nie ma to znaczenia, a
zależy to od zgłaszającego?

Z punktu widzenia wymogów celnych możliwe jest łączenie
w ewidencji towarów pod jednym kodem HS, tak jak to jest
możliwe dla zgłoszenia celnego.
34
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W danych pozycji ewidencji USZ Wystarczy podać dane jednego dokumentu poprzedniego,
przewidziany jest "dokument do którego referuje przesyłka.
poprzedni, o ile występuje
(an..35)". Czy jeżeli do danej
pozycji będzie znany więcej niż
jeden
dokument
poprzedni
wystarczy podać dane tylko
jednego dokumentu?
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W danych pozycji ewidencji USZ W przypadku ewidencji USZ dla „ilości towaru” należy podać
przewidziana jest "ilość towaru ilość towaru znajdującego się w przesyłce w sztukach.
(n..16,2)". Czy ilość podaje się tylko
wtedy, kiedy taric przewiduje
jednostkę
uzupełniającą
dla
danego kodu HS i jest to ilość w
jednostce uzupełniającej? Jeżeli
nie, to w jakiej jednostce ma być
podana ilość towaru?

Lp.
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Data
wniesienia
pytania
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Czy stan przesyłki "niedoręczona" - przesyłka zwrócona (przed dokonaniem zbiorczego
obejmuje wszystkie następujące zgłoszenia celnego - przypadek opisany w odpowiedzi 1 na
przypadki:
pytanie 19 z 2020-11-02)
•

•
•

przesyłka zwrócona (przed
dokonaniem
zbiorczego
zgłoszenia celnego - przypadek
opisany w odpowiedzi 1 na
pytanie 19 z 2020-11-02)
przesyłka zniszczona (za zgodą
organu celnego)
przesyłka
wycofana
z
procedury
USZ
(w
"wymaganiach" podane są
przykłady - "przesyłka w IOSS",
"odprawa indywidualna")

„Niedoręczona”, w tym przypadku powinna zostać
odnotowana data dokonania zwrotu niedoręczonej przesyłki
poza obszar celny Unii Europejskiej, ze wskazaniem
szczegółowych informacji potwierdzających zwrot takiej
przesyłki (w zależności od sposobu zwrotu może to być
numer i data zgłoszenia celnego lub innych dokumentów
potwierdzających wyprowadzenie towaru).
- przesyłka zniszczona (za zgodą organu celnego)
Zniszczenie może dotyczyć tylko przesyłek niedoręczonych.
Wówczas w ewidencji należy dokonać stosownego wpisu
dot. zniszczenia towarów, tj. wpisać w danej pozycji
ewidencji numer i datę decyzji organu celnego oraz datę i
numer protokołu zniszczenia.
- przesyłka wycofana z procedury USZ (w "wymaganiach"
podane są przykłady - "przesyłka w IOSS", "odprawa
indywidualna")
Przesyłka „wycofana z procedury USZ” to przesyłka
niedoręczona w procedurze USZ– niedoręczenie odnosi się
wyłącznie do procedury USZ, czyli przesyłka nie została
doręczona w procedurze USZ, ale mogła zostać doręczona na
podstawie innego rodzaju zgłoszenia, a szczegóły powinny
być wskazane w adnotacjach (powód wycofania).
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Czy w przypadku zwrotu przesyłki
po
dokonaniu
zbiorczego
zgłoszenia celnego (przypadek
opisany w odpowiedzi 2 na pytanie
19 z 2020-11-02) przesyłka
pozostaje w stanie "doręczona" czy
też należy zmienić jej stan na
"niedoręczona"?

Przesyłka pozostaje jako „doręczona”, co wiąże się z
faktycznym pobraniem należności podatkowych, które
zostały wykazane (uwzględnione) w zbiorczym zgłoszeniu
celnym.

Lp.

Data
wniesienia
pytania

Treść pytania

Odpowiedź
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Warunki na wyszukiwanie w Potwierdzamy - jeżeli przynajmniej jeden towar spełnia
widoku "od strony przesyłek" warunki, to cała przesyłka spełnia warunek wyszukiwania.
mogą zawierać kryteria składowe
dotyczące
danych
towarów.
Niektóre towary przesyłki mogą
spełniać kryteria, inne nie. Czy
należy uznać, że przesyłka spełnia
warunki wyszukiwania wtedy i
tylko
wtedy,
gdy
istnieje
przynajmniej jeden jej towar, dla
którego są spełnione warunki
wyszukiwania?
Tak
sugeruje
załączony na końcu opisu ewidencji
przykład.
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Czy możliwe będzie składanie
zgłoszenia
celnego
przed
przedstawieniem
towaru
na
podstawie
art.171
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
952/2013 ustanawiającego unijny
kodeks celny w odniesieniu do
przesyłek odnoszących się do
„pakietu VAT dla e-commerce”?

Dla tego rodzaju przesyłek nie ma możliwości złożenia typu
zgłoszenia przed przedstawieniem towaru. Na PUESC
opublikowana została specyfikacja techniczna AIS ECOM
SXML PL w_2_00, której projekt został opracowany na
podstawie Załącznika B do rozporządzenia delegowanego KE
(UE) 2019/1143 z 19 marca 2019 r. , który w fazie
projektowej modułu nie zawierał danej 1/2 - Rodzaj
dodatkowego zgłoszenia/deklaracji, w której można byłoby
podać typ zgłoszenia „D”, czyli zgłoszenie przed
przedstawieniem towaru.
Zagadnienie jest analizowane, prawdopodobnym jest
zaimplementowanie procesu obsługi zgłoszenie typu „D” na
etapie rozwoju systemu AIS/e-COMMERCE.

Lp.
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pytania
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Treść pytania

Odpowiedź

Co dokładnie oznacza komunikat Jest to komunikat wysyłany do podmiotów innych niż
ZC298H7 - kiedy i do kogo będzie zgłaszający, który informuje o zwolnieniu towaru do
wysyłany?
procedury. Funkcjonalność jest oparta na rozwiązaniach
stosowanych w AIS/IMPORT dla standardowego obrotu (tj.
na komunikacie ZC298). Podanie w zgłoszeniu ZC215H7
dokonanym przez zgłaszającego (np. przez odbiorcę paczki,
który samodzielnie w swoim imieniu i na swoją rzecz
dokonuje zgłoszenia celnego, albo odbiorca zlecił dokonanie
zgłoszenia podmiotowi innemu niż ten, który dysponuje
przesyłką w ramach zintegrowanej usługi nadania, przewozu
i dostawie paczek) adresu e-mail firmy kurierskiej (lub Poczty
Polskiej) oznacza zgodę zgłaszającego na poinformowanie
tego podmiotu o zwolnieniu przesyłki do procedury poprzez
wysłanie mu komunikatu ZC298H7 (ZC298H6) (o ile
wcześniej wygenerowany był na zasadach ogólnych
przeznaczony dla zgłaszającego komunikat ZC299H7 (lub
ZC299H6)). Komunikat ten stanowi potwierdzenie
dopełnienia formalności celnych dla danej przesyłki i będzie
mógł służyć np. za podstawę do wydania paczki przez
operatora kurierskiego (pocztowego) dysponującego tą
przesyłką .
Komunikat ten został opracowany na skutek zgłaszanych
przez zainteresowane podmioty uwag do pakietu VAT ecommerce.
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Do jakich celów jest stosowane Odpowiedź jak w 40.
pole
EmailOperatoraPocztowegoLubEks
presowego?
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Mamy wątpliwość co do sposobu
wypełnienia zgłoszenia C08 z
kilkoma towarami, których każdy
ma wartość < 45 EUR.
W punkcie 6.29.5 jest napisane:
"W przypadku, gdy wartość
całkowita dwóch lub więcej
przedmiotów przypadająca na
jedną przesyłkę, przekracza kwotę
45 EUR, towary do kwoty 45 EUR
należy objąć zgłoszeniem z kodem
C08, a pozostałe towary, których
wartość przekracza 45 EUR w
przesyłce, ale nie przekracza
wartości 150 EUR (z wyłączeniem
wyrobów alkoholowych, perfum i
wód toaletowych oraz tytoniu i
wyrobów tytoniowych) należy
objąć zgłoszeniem z kodem C07".
Co mamy zrobić, jeśli całkowita
wartość wszystkich towarów w
przesyłce przekracza 150 EUR przykładowo
zgłosić
5
przedmiotów po 40 EUR? Czy jako
pełne
zgłoszenie
importowe
ZC215? Czy w komunikacie
ZC215H7 C08 sprawdzana jest
wartość pozycji - a ta nie może
przekraczać 45 EUR?

Przesyłka przekraczająca 150 euro powinna zostać zgłoszona
w AIS/IMPORT komunikatem ZC215, a nie w AIS/eCOMMERCE komunikatem ZC215H7. W przywołanym przez
Pana fragmencie jest jednoznaczne wskazanie, że wartość
towarów w przesyłce nie może przekraczać równowartości
150 euro.
Jeżeli przesyłka zawiera kilka towarów - każdy po 40 euro, to
przepis art. 26 ust. 2 rozporządzenia 1186/2009 daje
możliwość zwolnienia z cła wyłącznie jednego towaru. Nie
ma możliwości, aby każdy z przedmiotów korzystał ze
zwolnienia w ramach zwolnienia z cła, o którym mowa w art.
26 rozporządzenia 1186/2009 i traktowanie każdego
przedmiotu z przesyłki oddzielnie, co pozwoliłoby na
zwolnienie z należności celnych i podatkowych każdego z
nich, bo jest to sprzeczne z ratio legis tego przepisu.
Należy bowiem pamiętać, że zasada wynikająca z art. 26 ust.
1 tego rozporządzenia stanowi o zwolnieniu do 45 euro na
przesyłkę. W związku z tym dzielenie przedmiotów w
przesyłce i stosowanie do każdego z nich zwolnienia do 45
euro stanowi naruszenie art. 26 ust. 1.
Przepis art. 26 ust. 2 ww. rozporządzenia jest lex specialis do
ust. 1, co pozwala w drodze wyjątku - pomimo ograniczeń z
ust. 1 – zastosować zwolnienie towaru/towarów z przesyłki,
jeżeli mieści się/mieszczą się w granicach 45 euro, i w tym
rozumieniu jest on traktowany jak gdyby został przywieziony
oddzielnie.
Przykład 1.
W przesyłce C2C są trzy przedmioty:
• jeden o wartości 30 euro,
• drugi o wartości 15 euro,
• trzeci o wartości 20 euro.
Zwolnione mogą być przedmioty za 30 euro i za 15 euro, a
ten za 20 już nie (przy założeniu, że to co droższe, opłaca się
odbiorcy zwolnić z cła). Może też być taka kombinacja:
zwolnione mogą być przedmioty: za 15 euro i za 20 euro, a
wtedy ten za 30 euro już nie.
Przykład 2.
W przesyłce są trzy przedmioty, każdy po 20 euro, zwolnione
mogą być dwa przedmioty po 20 euro, a trzeci już nie.
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Odpowiedź

Przykład 3.
W przesyłce są trzy przedmioty:
• jeden za 60 euro,
• drugi za 20 euro,
• trzeci za 45 euro.
Zwolniony może być ten za 45 euro (że najkorzystniej dla
odbiorcy). Teoretycznie mógłby być zwolniony ten za 20
euro, ale wtedy ani ten za 45 euro, ani ten za 60 euro – nie,
ponieważ zgodnie z art. 26 ust. 2 wartość pojedynczych
przedmiotów nie może być podzielona.
W komunikacie ZC215H7 C08 sprawdzany jest próg 45 euro
- jeżeli na pozycjach zgłoszenia podano kod procedury
dodatkowej C08, to następuje sprawdzenie, czy łączna
wartość wszystkich pozycji zgłoszenia jest mniejsza lub
równa 45 EUR. Zasady sprawdzania progów są opublikowane
na PUESC w dokumencie dotyczącym zasad kalkulacji.
UWAGA: Modyfikacja i uzupełnienie odpowiedzi zawarte
jest w pkt 48.
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W dokumencie SAD USZ F49 należy
podać kod: "USZ01 – po tym kodzie
należy podać datę w formacie rok,
miesiąc i dzień – RRRRMMDD".
Jednocześnie, zgłoszenie USZ to
ma być "zbiorcze zgłoszenie z
możliwością jego złożenia do
piątego dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni dla wszystkich przesyłek
doręczonych i od których pobrano
VAT w miesiącu, za który składane
jest zbiorcze zgłoszenie".
Jaki dzień należy podać w
przypadku kodu USZ01? W
przypadku zgłoszenia za lipiec
2021czy ma być to "USZ0120210701" (1 lipca) czy też "USZ01202107" (lipiec, bez dnia)?

Nastąpi zmiana w tym zakresie, która zostanie opublikowana
w FAQ.
Zostanie zaktualizowana specyfikacja techniczna xml – w
Regule 1192 nastąpi zmiana na strukturę RRRRMM.
Nowe brzmienie dla kodu USZ01:
„USZ01 – po tym kodzie należy podać datę w formacie rok,
miesiąc – RRRRMM, wskazującą za jaki okres jest składane
zgłoszenie USZ (kod F49).”

Lp.
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Treść pytania
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Pytanie do ewidencji USZ i czas Sparametryzowany
czas
dla
wpisu
zwolnienia do procedury po udostępnionego/przesłanego do organu celnego jest
kontroli.
okresem, w którym funkcjonariusz dokonuje kontroli,
niemniej po analizie wpisu (danych przesyłki) może on
W przypadku braku rewizji celnej,
wcześniej dokonać zwolnienia takiej przesyłki do doręczenia.
przesyłka jest zwalniana do
procedury automatycznie po
upłynięciu określonego czasu od
wpisu do ewidencji. Jak ma
wyglądać to zwolnienie, gdy
funkcjonariusz oznaczy (zablokuje)
przesyłkę do rewizji, a następnie
oznaczy przesyłkę jako pozytywnie
zweryfikowaną (zwolnioną po
kontroli). Czy przesyłka jest
traktowana jako zwolniona do
procedury od razu po oznaczeniu
przez funkcjonariusza, czy dopiero
po upłynięciu określonego czasu
od wpisu do ewidencji?
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45

46

Data
wniesienia
pytania
2021-05-13

2021-05-13

Treść pytania

Odpowiedź

Ewidencja USZ i ustawianie
statusów
przesyłki
przez
funkcjonariuszy.
Czy w dostępie do ewidencji przez
WWW powinny być jakieś
ograniczenie dotyczące możliwych
statusów przesyłki zaznaczanych
przez
funkcjonariusza?
Przykładowo, czy funkcjonariusz
może zaznaczyć dowolny stan
przesyłki w dowolnym momencie,
np. wielokrotnie ustawiać status
"do kontroli"?
W obecnej wersji ewidencji
planujemy, że funkcjonariusz, o ile
przesyłka
nie
jest
jeszcze
zwolniona do procedury, może
dowolnie ustawiać statusy:
1. brak kontroli
2. do kontroli/zatrzymana do
kontroli
3. kontrola
negatywna/zatrzymana
4. kontrola pozytywna/zwolniona
do procedury
Czy jest to poprawne? Czy jakiegoś
statusu, możliwego do ustalenia
przez
funkcjonariusza,
tutaj
brakuje?

Brak kontroli jest nadmiarowy – funkcjonariusz musiałby
odnosić się do każdego wpisu w ewidencji, tj. dla każdej
przesyłki zaznaczać status.

Czy funkcjonariusz może od razu
oznaczyć przesyłkę jako "kontrola
pozytywna/zwolniona
do
procedury", bez wcześniejszego
oznaczania
"do
kontroli/zatrzymana do kontroli"?

Odpowiedź jak w pkt 7. Funkcjonariusz powinien mieć
możliwość blokowania wpisów poprzez oznaczenie „do
kontroli/zatrzymana do kontroli”, celem przeprowadzenia
kontroli danych wpisanych do ewidencji i przesyłek, i
następnie ich zwalniania, nawet przed upływem timera.
Natomiast nie można zwalniać przed upływem timera
przesyłek wcześniej niekontrolowanych.

Zaproponowane statusy 2, 3 i 4 – możliwe do obsłużenia
przez funkcjonariusza.

Lp.
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Czy po 1 lipca 2021 będzie istniała
możliwość zgłaszania zbiorczych,
jednopozycyjnych
zgłoszeń
kurierskich obejmujących towary
(bezpłatne prezenty) o wartości do
45EUR zwolnionych z należności
celnych na podstawie art. 25-27
rozporządzenia WE nr 1186/2009,
ale niezwolnionych z podatku VAT
– wysyłanych przez osoby fizyczne
z krajów trzecich i przeznaczonych
dla innych odbiorców, osób
indywidualnych z krajów UE
(innych niż Polska)?
Uszczegółowienie procedury kody
0PL i C08.

Od 1 lipca br. nie będzie możliwości dokonywania zbiorczych
zgłoszeń celnych 2PL towarów zwolnionych z należności
celnych (art. 26 rozporządzenia 1186/2009) i niezwolnionych
z podatku VAT. Obecnie obowiązujący przepis
rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych uwzględnia taką
sytuację z uwagi na to, że w Polsce zgłaszane są tego rodzaju
przesyłki dla odbiorców z innego państwa członkowskiego,
które w takiej sytuacji nie podlegają w Polsce
zwolnieniu podatku VAT.
Natomiast art. 221 ust. 4 RW, który będzie miał zastosowanie
od 1 lipca br. przewiduje, że urzędem celnym właściwym do
dopuszczenia do obrotu towarów w przesyłce objętej
zwolnieniem z należności celnych przywozowych na mocy
art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1186/2009, w ramach procedury VAT innej niż procedura
szczególna (czyli procedura IOSS) jest urząd celny znajdujący
się w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub
transportu towarów. Oznacza to, że zgłoszenie IOSS (pkt
6.29.1) może zostać złożone w dowolnym państwie
członkowskim niezależnie od miejsca przeznaczenia
przesyłki, natomiast pozostałe rodzaje zgłoszeń, opisane w
punktach 6.29.2, 6.29.3, 6.29.4 i 6.29.5 Instrukcji dla
zgłoszenia H7, czyli również zgłoszenie 2PL i C08, należy
złożyć w państwie członkowskim, w którym znajduje się
odbiorca towarów. Polska nie będzie mogła przyjmować
zgłoszeń celnych 2PL i C08 przesyłek skierowanych do
odbiorcy z innego państwa członkowskiego.
Odpowiednie zmiany w tym zakresie zostały ujęte w
projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie zgłoszeń celnych, którego wejście w życie
planowane jest na 1 lipca br. - projekt dostępny pod
adresem: Projekt (legislacja.gov.pl)
W związku z tym projektem kod 0PL zostanie usunięty z
Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dla AIS/IMPORT.
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Mamy wątpliwość co do sposobu
wypełnienia zgłoszenia C08 z
kilkoma towarami, których każdy
ma wartość < 45 EUR.

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w pkt 42,
jednakże z uwagi na różnice w przepisach celnych i
podatkowych poniżej przedstawiamy modyfikacje i
uzupełnienie wyjaśnień z pkt 42.

W punkcie 6.29.5 jest napisane:

W Instrukcji dla H7 w pkt 6.29.5 przywołany w pytaniu zapis
zostanie zmieniony w następujący sposób:
„Zgłoszeniem C08 nie mogą być objęte przesyłki, których
wartość przekracza kwotę 45 EUR na przesyłkę. W
przypadku, gdy wartość całkowita dwóch lub więcej
przedmiotów przypadająca na jedną przesyłkę, przekracza
ww. kwotę 45 EUR, ale łączna wartość wszystkich towarów
w przesyłce nie przekracza wartości 150 EUR, towary te
należy objąć zgłoszeniem z kodem C07 ze zwolnieniem z
należności celnych, ale z obowiązkiem zapłaty podatku
VAT.”.

"W przypadku, gdy wartość
całkowita dwóch lub więcej
przedmiotów przypadająca na
jedną przesyłkę, przekracza kwotę
45 EUR, towary do kwoty 45 EUR
należy objąć zgłoszeniem z kodem
C08, a pozostałe towary, których
wartość przekracza 45 EUR w
przesyłce, ale nie przekracza
wartości 150 EUR (z wyłączeniem
wyrobów alkoholowych, perfum i
wód toaletowych oraz tytoniu i
wyrobów tytoniowych) należy
objąć zgłoszeniem z kodem C07".

Przepisy podatkowe nie zawierają przepisu analogicznego
jak w art. 26 ust. 2 rozporządzenia 1186/2009, którego
interpretacja jest podana w pkt 42, co oznacza, że zwolnienie
z podatku VAT stosuje się, wyłącznie w przypadku, jeżeli
wartość przesyłki (w całości) nie przekracza kwoty wyrażonej
Co mamy zrobić, jeśli całkowita
w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro, bez
wartość wszystkich towarów w
możliwości rozbicia wartości całej przesyłki na poszczególne
przesyłce przekracza 150 EUR przedmioty zawarte w tej przesyłce.
przykładowo
zgłosić
5
przedmiotów po 40 EUR? Czy jako Jeżeli wartość całkowita wszystkich towarów przekracza
pełne
zgłoszenie
importowe równowartość 150 euro, ale jest to „prezent”, to zgłoszenie
ZC215? Czy w komunikacie z uwzględnieniem zwolnienia z cła dla jednego towaru,
ZC215H7 C08 sprawdzana jest zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia 1186/2009 i
wartość pozycji - a ta nie może wyjaśnieniami zawartymi w pkt 42, można złożyć w
przekraczać 45 EUR?
AIS/IMPORT dla towarów o wartości nieprzekraczającej 150
EUR z kodem C07, ale bez możliwości zwolnienia z podatku,
czyli kodu 0V7. Jeżeli pozostała część przedmiotów
zawartych w przesyłce przekracza równowartość 150 euro,
to należy zgłosić te towary z zastosowaniem zasad ogólnych
w AIS/IMPORT.
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Data
wniesienia
pytania
2021-07-28

Treść pytania

Odpowiedź

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi
odpowiedzi zawartej w pkt 48 w ostatnim akapicie, poniżej
korekta tego akapitu zawierająca doprecyzowanie
odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 48:
Co mamy zrobić, jeśli całkowita wartość wszystkich towarów
w przesyłce przekracza 150 EUR?
Jeżeli wartość całkowita wszystkich towarów przekracza
równowartość 150 euro, ale jest to „prezent”, to zgłoszenie
z uwzględnieniem zwolnienia z cła dla towaru lub towarów o
łącznej wartości nieprzekraczającej 45 euro, zgodnie z art. 26
ust. 2 rozporządzenia 1186/2009 można złożyć w
AIS/IMPORT, ale z kodem C07 i bez możliwości zwolnienia z
podatku VAT, czyli bez kodu 0V7, który został usunięty z
Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych.
Kod C07 wprawdzie dotyczy zwolnienia do 150 euro, ale dla
potrzeb kontroli systemowej nie jest wskazane ze względów
podatkowych podawanie pary kodów C08 i 0V8, ponieważ
dla przypadku z art. 26 ust. 2 ww. rozporządzenia nie ma
zwolnienia z podatku VAT. Natomiast dla zwolnień z cła z
kodem C07 od 1 lipca 2021 r. nie ma co do zasady zwolnienia
z VAT, a zatem kod 0V7 nie ma już zastosowania. Pozostałą
części przedmiotów zawartych w przesyłce będącej
prezentem należy zgłosić w AIS/IMPORT w pozostałych
pozycjach zgłoszenia celnego według zasad ogólnych.
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wniesienia
pytania
2021-09-23

Treść pytania

Odpowiedź

Czy prawidłowe jest zgłoszenie
celne złożone w Polsce typu H7 C07
( zgłoszenie 1:1, nie zbiorcze)
towarów (zakupów) o wartości do
150 EUR, przesyłanych w przesyłce
z kraju trzeciego dla odbiorcy z
kraju UE (innego niż Polska) i
zwolnienie tej przesyłki z cła na
podstawie
art.23.ust.1
Rozp.1186/2009
w
sprawie
zwolnień celnych, z naliczeniem
podatku VAT. Zgłoszenie złożone
nie w procedurze IOSS. Mamy
wątpliwości w tej kwestii w
związku ze zmianą wprowadzoną
art. 221 ust. 4 RW. Sądzimy, że
zgodnie
z
wcześniejszymi
wyjaśnieniami takie zgłoszenie w
Polsce dla osoby z UE może być
tylko w procedurze IOSS.

Zgłoszenie celne H7 C07 złożone w Polsce dla odbiorcy z
innego niż Polska państwa członkowskiego nie jest
prawidłowe. Zgłoszenie H7 inne niż IOSS musi być złożone w
kraju konsumenta.
Objęcie towarów zwolnieniem z cła zgodnie z art. 23 ust. 1
lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia nr (WE) 1186/2009 odbywa
się przy warunku zastosowania art. 221 (4) RW. Celem tego
artykułu jest zapewnienie, że zasada miejsca przeznaczenia
ma zastosowanie do nakładania podatku VAT od importu, tj.
VAT jest naliczany zgodnie ze stawką VAT stosowaną w
państwie członkowskim, w którym towary są konsumowane.
Oznacza to również, że zgłoszenie przywozowe należy złożyć
w państwie członkowskim końcowego przeznaczenia
towarów.
Artykuł obowiązuje niezależnie od podmiotu importera i
rodzaju transakcji (B2C, C2C i B2B).
Zgłoszenie C07 jest jednopozycyjne albo wielopozycyjne,
zgłaszane są w nim przesyłki o wartości do 150 euro,
zwolnione z należności celnych, ale niezwolnione z podatku
VAT przeznaczone dla jednego odbiorcy. Przypominamy tym
samym, że wielopozycyjne zgłoszenie C07 nie oznacza
zgłoszenia zbiorczego.

