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Wstęp
Zmiana zasad wypełniania zgłoszeń celnych w imporcie od 1 stycznia 2023 roku wynika
z unijnych przepisów celnych, które w ramach dostosowywania krajowego systemu
importowego do założeń Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), przewidują obowiązek
wprowadzenia nowego zakresu danych w krajowych zgłoszeniach importowych. Przepisy te
dają państwom członkowskim możliwość stosowania w zgłoszeniach importowych danych
z załącznika D do rozporządzenia delegowanego KE nr 2015/2446 do dnia, w którym te organy
celne wdrożą pierwszy etap scentralizowanej odprawy dla importu w ramach UKC, o której
mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/2151 (art. 2 ust. 4a rozporządzenia
delegowanego do UKC). Pierwszy etap na wdrożenie odprawy scentralizowanej został
wyznaczony w ww. decyzji wykonawczej UE na 1 grudnia 2023 roku.
Podobny zapis jest w art. 2 ust. 4a rozporządzenia wykonawczego KE nr 2015/2447
w odniesieniu do formatów i kodów, przewidujący możliwość stosowania w ww. okresie
załącznika C do tego rozporządzenia.
Obecnie obowiązujący zakres danych zawarty w specyfikacji XML dla systemu AIS/IMPORT
oparty jest w znacznej mierze na modelu danych określonym w przywołanym wyżej załączniku
D do rozporządzenia delegowanego oraz kodach i formatach określonych w załączniku C do
rozporządzenia wykonawczego. Wprowadzana od 1 stycznia 2023 roku zmiana polega na
odblokowaniu w systemie AIS/IMPORT niektórych danych dotychczas zablokowanych
odpowiednimi algorytmami, zmianach w kodach procedur i innych kodach podawanych
w zgłoszeniach celnych oraz w kilku przypadkach na zmianie formatu danych, jako konieczne
dostosowanie dla potrzeb przekazywania danych ze zgłoszeń celnych do unijnego systemu
nadzoru Surveillance.

Jest to rozwiązanie przejściowe, ponieważ zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia
delegowanego, o czym informowaliśmy w Newsletterze Nr P/42/2021 oraz Nr Z/94/2021
z dnia 13.12.2021 r., 1 grudnia 2023 roku zostanie wdrożony produkcyjnie nowy system
AIS/IMPORT PLUS wraz z unijną odprawą scentralizowaną, oparty na nowej strukturze
i nowym modelu danych określonym w załączniku B do rozporządzenia delegowanego oraz
formatach i kodach określonych w załączniku B do rozporządzenia wykonawczego.
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W związku z powyższym opublikowana na PUESC Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych
wersja 2.4 w zakresie zasad wypełniania pól, zwana dalej Instrukcją, jest odpowiednia do
stosowania w odniesieniu do komunikatów wysyłanych do systemu AIS/IMPORT,
z uwzględnieniem poniżej opisanych zmian, które prezentowane obecnie w formie projektu
zostaną wprowadzone, z uwzględnieniem ewentualnych korekt, do ww. Instrukcji od 1
stycznia 2023 roku.
Projekt Instrukcji zawiera opisy wypełniania pól zgłoszenia celnego, które są dodatkowo
wymagane w zgłoszeniu (w porównaniu z dotychczasowymi wymaganiami dla AIS/IMPORT)
lub są odmiennie wypełniane z uwagi na nowy zakres danych.
Podkreślenia wymaga przede wszystkim wprowadzenie nowych elementów danych po ich
odblokowaniu w sxml dla AIS/IMPORT (kupujący, sprzedający, posiadacz pozwolenia,
informacje podatkowe), a także wprowadzenie zmian w kodach procedur (kody procedur 44,
46, 95 i 96), usunięcie możliwości stosowania w zgłoszeniu importowym kodów informacji
dodatkowej 4PL03, 4PL04 i 4PL05 oraz zmiany kodowania doliczeń i odliczeń do wartości
celnej.
Poniżej opisane zmiany zaczną obowiązywać od 1.01.2023 r.

Zmiany w Części II. 2.3 Formalności dotyczące dopuszczenia do obrotu, końcowego
przeznaczenia, uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej oraz składowania celnego
(str. 60 Instrukcji)

1. W pkt 2.3.2 POLE 2 – NADAWCA / EKSPORTER (str. 58) wprowadza się następujące
zmiany:
1) tytuł otrzymuje nazwę „POLE 2 – NADAWCA/EKSPORTER ORAZ SPRZEDAJĄCY”;
2) w pkt „1. Komunikat elektroniczny przekazywany do systemu AIS/IMPORT”:
a) zmienia się treść pierwszego akapitu we wstępie, w związku z odblokowaniem
danych nadawcy/eksportera na pozycjach towarowych:
„W komunikacie elektronicznym przesyłanym do systemu AIS/IMPORT
możliwe jest wpisanie wielu nadawców/eksporterów w następujących
przypadkach:
1) na nagłówku zgłoszenia – wyłącznie w przypadku zgłoszeń zbiorczych
kurierskich dokonywanych poprzez podanie w polu 37.2 kodu 2PL oraz polu
44 kodu 00200;
2) na pozycjach towarowych – we wszystkich pozostałych przypadkach, gdy
występują różni nadawcy/eksporterzy towarów. W tych przypadkach nie
podaje się danych eksportera na poziomie nagłówka, a wyłącznie na
pozycjach towarowych. W tych przypadkach nie podaje się również kodu
00200 i 2PL.”;
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b) dodaje się nowe dane z następującymi zasadami ich wypełniania:
– w lit. a) po opisie dla „Atrybut: PG Nadawca/Adres” dodaje się atrybut „PG
Sprzedający” z opisem:
„Atrybut: PG Sprzedający
Pole podlega wypełnieniu wyłącznie w procedurze dopuszczenia do obrotu (kody
procedur wnioskowanych: 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68) i tylko gdy
sprzedający jest inny niż podany w zgłoszeniu nadawca/eksporter.
Nie może wystąpić jednocześnie PGSprzedający i OFSprzedający.
W atrybucie należy podać dane analogicznie jak dla PGNadawca.”;
– w lit. b) po opisie dla „Atrybut: OF Nadawca/Adres” dodaje się atrybut
„OF Sprzedający” z opisem:
„Atrybut: OF Sprzedający
Pole podlega wypełnieniu wyłącznie w procedurze dopuszczenia do obrotu (kody
procedur wnioskowanych: 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68) i tylko gdy
sprzedający jest inny niż podany w zgłoszeniu nadawca/eksporter.
Nie może wystąpić jednocześnie PGSprzedający i OFSprzedający.
W atrybucie należy podać dane analogicznie jak dla OFNadawca.

Uwaga ogólna:
Dane PGNadawca albo OFNadawca, należy wypełnić albo na nagłówku zgłoszenia albo na
pozycjach zgłoszenia, co oznacza, że nie może wystąpić sytuacja, kiedy dane nadawcy zostaną
podane na nagłówku i na pozycjach zgłoszenia. Jeżeli dane wystąpią w nagłówku zgłoszenia,
wówczas dotyczą wszystkich pozycji towarowych zgłoszenia, jeżeli nadawcy są różni, to należy
na każdej pozycji towarowej podać nadawcę właściwego dla danego towaru.
Analogiczne zasady stosuje się do sprzedającego (PGSprzedajacy albo OFSprzedajacy).”.

2. W pkt 2.3.7 POLE 8 – ODBIORCA (str. 61)
1) tytuł otrzymuje nazwę „POLE 8 – ODBIORCA ORAZ KUPUJĄCY”;
2) w pkt „1. Komunikat elektroniczny przekazywany do systemu AIS/IMPORT”:
a) wstęp przed lit. a otrzymuje brzmienie:
„Odbiorcą jest osoba, która składa zgłoszenie przywozowe lub w imieniu której
takie zgłoszenie jest składane.
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany
w specyfikacji XML.”;
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b) dodaje się nowe dane z następującymi zasadami ich wypełniania:
– w lit. a) po uwadze drugiej w opisie dla „Atrybut: PG Odbiorca/Adres” dodaje
się atrybut „PG Kupujący” z opisem:
„Atrybut: PG Kupujący
Pole podlega wypełnieniu wyłącznie w procedurze dopuszczenia do obrotu
(kody procedur wnioskowanych: 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68) i tylko
gdy kupujący jest inny niż podany w zgłoszeniu odbiorca.
Jeżeli zgłaszający poda dane kupującego na nagłówku, wówczas dane te nie
mogą wystąpić na pozycji zgłoszenia. Jeżeli dane wystąpią na nagłówku
zgłoszenia, wówczas dotyczą wszystkich pozycji towarowych tego zgłoszenia.
Ponadto nie może wystąpić jednocześnie PGKupujący i OFKupujący.
W atrybucie należy podać dane analogicznie jak dla PGOdbiorca.
– w lit. b) w opisie dla „Atrybut: OF Odbiorca/Adres” dodaje się atrybut „OF
Kupujący” z opisem:
„Atrybut: OF Kupujący
Pole podlega wypełnieniu wyłącznie w procedurze dopuszczenia do obrotu
(kody procedur wnioskowanych: 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 ) i tylko
gdy podany w zgłoszeniu odbiorca jest inny niż kupujący.
Jeżeli zgłaszający poda dane kupującego na nagłówku, wówczas dane te nie
mogą wystąpić na pozycji zgłoszenia. Jeżeli dane wystąpią na nagłówku
zgłoszenia, wówczas dotyczą wszystkich pozycji towarowych tego zgłoszenia.
Ponadto nie może wystąpić jednocześnie PGKupujący i OFKupujący.
W atrybucie należy podać dane analogicznie jak dla PGOdbiorca.”.
c) w części dotyczącej „Atrybutu: PG Odbiorca” wykreśla się fragment:
„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.”;

3) w pkt „2. Zgłoszenie w formie papierowej na dokumencie SAD” pierwszy akapit
otrzymuje brzmienie (zmiana wyboldowana):
„W tym polu należy podać:
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− imię i nazwisko oraz adres osoby, która składa zgłoszenie przywozowe lub w
imieniu której takie zgłoszenie jest składane oraz w prawym dolnym rogu jej
numer REGON, o ile podmiot posiada ten numer (14 znaków – jeśli osoba
posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku braku nr
REGON należy wpisać „BR”. Jeżeli nazwa firmy przekracza 35 znaków, to jako
„nazwa” podmiotu powinna być podana nazwa skrócona firmy w takim
brzmieniu, w jakim jest to wpisane w nazwie skróconej w systemie EORI;
− w prawym górnym rogu numer EORI osoby.”.

3. W pkt 2.3.14 Pole 20 – Warunki dostawy (str. 76) opis pola otrzymuje brzmienie:
„Należy podać, w tym z wykorzystaniem odpowiednich kodów podanych w Części IV Instrukcji,
dane odnoszące się do warunków dostawy wynikających z umowy handlowej: kod warunków
dostawy, kod kraju i miejsca.
Jeżeli ze względów handlowych dostawa następuje na innych warunkach niż przewiduje
kontrakt, to należy podać symbol faktycznych warunków dostawy.
Należy podać kod kraju i miejsca, w którym następuje według faktycznych warunków
przeniesienie ze sprzedającego na kupującego obowiązku ponoszenia kosztów.
Jeżeli dostawa jest realizowana na różnych warunkach, to należy złożyć odrębne zgłoszenia
celne dla każdego warunku dostawy. Cechą odróżniającą jest tylko kod warunków dostawy,
np. na jednym zgłoszeniu celnym mogą zostać zgłoszone towary na warunkach dostawy CIP
Warszawa i CIP Poznań. W takim wypadku jako kod kraju i miejsca dostawy należy wpisać kod
kraju i miejsca przeniesienia obowiązku ponoszenia kosztów właściwego dla towaru
dominującego wartościowo.”.

4. W pkt 2.3.16 Pole 22 – Waluta i ogólna wartość faktury (str. 77) wykreśla się ostatni
akapit w brzmieniu:
„Wartości tej nie należy pomniejszać o różnego rodzaju upusty (rabaty) na cenie, podawane
w Polu 44.”
Wykreślenie tego zdania jest związane ze zmianą kodów dla odliczeń podawanych w Polu 44
(Elementy odejmowane od wartości z pola 42) wśród których nie ma kodów na rabaty
(obecnie są to kody 001W, 002W, 003W).

5. W pkt 2.3.22 POLE 30 – Lokalizacja towaru (str. 78) wprowadza się zmianę w akapicie
pierwszym oraz dodatkowe akapity w brzmieniu (zmiany wyboldowane):
„Należy podać dokładną lokalizację towarów, gdzie mogą one zostać poddane badaniu. W
tym celu należy podać odpowiednie dane w formie kodów i numerów identyfikacyjnych,
które zostały opisane w Części IV Instrukcji.
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W zgłoszeniu przywozowym wymagane jest podanie:
1) kodu kraju, gdzie towary są przedstawione – obecnie może wystąpić tylko kod PL,
2) kodu typu lokalizacji – A, B, C albo D,
3) jednej danej podanej w jednym z trzech atrybutów:
a) Miejsce Lokalizacji Towarów Urząd Celny
b) Opis Miejsca Lokalizacji Towarów
c) Kod Miejsca Lokalizacji Towarów.
W sytuacji, gdy towar przedstawiany jest w urzędzie (oddziale) należy wpisać tylko kod urzędu
(oddziału) poprzedzony symbolem PL. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy krajowej odprawy
scentralizowanej (kod informacji dodatkowej 0PL12), to wartość dla czterech pierwszych
znaków (PLxx) musi być taka sama jak wartość czterech pierwszych znaków (PLxx) dla urzędu
celnego złożenia zgłoszenia.
W sytuacji, gdy towar przedstawiany jest w miejscu wyznaczonym lub uznanym w celu
jednorazowego dokonania czynności (miejsca te nie posiadają numeru własnego), należy w
atrybucie „Opis miejsca lokalizacji towaru” wskazać miejsce gdzie znajduje się towar (np. kod
organu celnego gdzie towar jest przedstawiony).
W sytuacji, gdy towar przedstawiany jest w miejscu posiadającym numer własny (np.
miejsca składowe, uznane i wyznaczone), należy podać numer identyfikacyjny miejsca.
Struktura numerów została podana w IV Części Instrukcji.
W przypadku, gdy w drugiej części Pola 1 wpisano kod D (zgłoszenie przed przedstawieniem
towaru) należy podać kod urzędu (oddziału) lub nr identyfikacyjny miejsca wyznaczonego lub
uznanego, w którym zgłaszający zamierza przedstawić towar.”.

6. W pkt 2.3.23 Pole 31 opakowania i opis towaru; znaki i numery; numer(-y)
kontenera(-ów); Liczba i rodzaj (str. 79) po akapicie pierwszym dodaje się tekst w
brzmieniu:
„W opisie towaru należy podać również kod CUS (Customs Union and Statistics), który jest
identyfikatorem nadawanym w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych
(ECICS), w szczególności substancjom i preparatom chemicznym.
Kod ten należy podawać w procedurze dopuszczenia do obrotu zawsze w przypadku, gdy
towary objęte są środkiem określonym w prawodawstwie Unii, zgodnie z TARIC, powiązanym
z kodem CUS.
Zgłaszający może podać ten kod na zasadzie dobrowolności, w przypadku, gdy w odniesieniu
do danych towarów nie istnieje żaden środek określony w prawodawstwie Unii, zgodnie
z TARIC, tj. gdy podanie tego kodu stanowiłoby mniejsze obciążenie niż pełny opis tekstowy
produktu.”.
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7. W pkt 2.3.26 Pole 34 Kod kraju pochodzenia (str. 82):
1) tytuł tego punktu otrzymuje brzmienie: „Pole 34 Kod kraju pochodzenia i kod kraju
preferencyjnego pochodzenia”;
2) z opisu pola wykreśla się zdanie: „Pola 34b nie wypełnia się.”;
3) dodaje się informację w brzmieniu:
„W Polu 34a należy wpisać kod kraju pochodzenia (w systemie obsługi zgłoszeń atrybut: Kraj
Pochodzenia).
W Polu 34b należy wpisać kod kraju preferencyjnego pochodzenia lub kod grupy krajów
preferencyjnego pochodzenia (w systemie obsługi zgłoszeń atrybut: Kod Kraju
Preferencyjnego Pochodzenia).
Jeżeli dowód pochodzenia odnosi się do grupy krajów, należy użyć numerycznych kodów
identyfikacyjnych określonych w zintegrowanej taryfie ustanowionej zgodnie z art. 2
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87.
Informacja o kraju pochodzenia jest wymagana w przypadku gdy:
a) nie stosuje się traktowania preferencyjnego lub
b) kraj niepreferencyjnego pochodzenia jest inny niż kraj preferencyjnego pochodzenia.
Podanie kraju pochodzenia niepreferencyjnego oraz kraju preferencyjnego pochodzenia
będzie miało miejsce, jeżeli zgłaszający będzie deklarował pochodzenie preferencyjne,
a jednocześnie kraj niepreferencyjnego pochodzenia będzie inny niż kraj preferencyjnego
pochodzenia.
Podanie kraju preferencyjnego pochodzenia jest wymagane, jeżeli jest deklarowane
pochodzenie preferencyjne. Jeżeli kraj niepreferencyjnego pochodzenia jest taki sam, nie
należy podawać kraju pochodzenia. Podanie kraju pochodzenia jest wymagane, gdy nie jest
deklarowane pochodzenie preferencyjne.
Uwaga:
– podanie kraju pochodzenia jest obligatoryjne, jeżeli kod preferencji zaczyna się od 1 i 4;
– podanie kraju preferencyjnego pochodzenia jest obligatoryjne, jeżeli kod preferencji zaczyna
się od 2 i 3.”.

8. W pkt 2.3.36 Pole 44 – Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / świadectwa
i pozwolenia (str. 86) dodaje się następującą treść:
„W Polu tym na nagłówku albo na pozycji towarowej zgłaszający może wskazać dodatkowych
uczestników łańcucha dostaw, by wykazać, że w całym łańcuchu dostaw uczestniczyli tylko
przedsiębiorcy posiadający status AEO. Dane te są nieobowiązkowe, ale jeżeli zgłaszający
zdecyduje się je podać, to należy podać kod roli dodatkowych uczestników łańcucha dostaw
podany w Części IV niniejszej Instrukcji oraz numer identyfikacyjny.
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Numerem identyfikacyjnym jest numer EORI lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny w
państwie trzecim, jeżeli numer taki został stronie nadany.”.

9. W pkt 2.3.36.8 Elementy, o które wartość z Pola 42 powinna być skorygowana w celu
ustalenia wartości celnej towaru (str. 93) wprowadza się następujące zmiany:
1) wykreśla się treść pierwszej uwagi w pierwszym akapicie;
2) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„Kwoty na dokumencie SAD wpisuje się po znaku „=” podanym po kodzie właściwym dla danej
korekty, z oznaczeniem „+” lub „-”.
Jeżeli korekta jest określona procentowo, należy najpierw obliczyć jej kwotę. Elementy
wyrażone procentowo, wynikające z pozwolenia wydanego zgodnie z art. 71 rozporządzenia
delegowanego (UE) 2015/2446, należy obliczać stosując stawkę procentową do przeliczonej
na PLN podstawy wskazanej w pozwoleniu.”.
W związku z usunięciem z tej części wskazanych niżej pkt 2.3.36.8.3 i 2.3.36.8.4 numeracja w
tej części Instrukcji zostanie odpowiednio dostosowana.

10. W pkt 2.3.36.8.1 Elementy odejmowane od wartości z Pola 42, jeśli są w niej zawarte
(kody od 001W do 020W) (str.94) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł tego punktu otrzymuje nowe brzmienie: „Elementy dodawane do wartości z Pola
42, jeśli nie są w niej zawarte (określone na mocy art. 70 i 71 UKC).”;
2) opis punktu otrzymuje brzmienie:
„AB – Prowizje i koszty pośrednictwa, z wyjątkiem prowizji od zakupu.
AD – Pojemniki i koszt pakowania.
AE – Materiały, komponenty, części i podobne elementy, które stanowią część składową lub
przynależność przywiezionych towarów.
AF – Narzędzia, matryce, formy i podobne elementy użyte przy produkcji przywożonych
towarów.
AG – Materiały zużyte przy produkcji przywożonych towarów.
AH – Prace inżynieryjne, badawcze, artystyczne i projektowe oraz plany i szkice, wykonywane
poza Unią Europejską i niezbędne do produkcji przywożonych towarów.
AI – Honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne.
AJ – Dochód z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub użytkowania przywiezionych
towarów, który przypada sprzedającemu.
AK – Koszty transportu, opłaty załadunkowe i manipulacyjne oraz koszty ubezpieczenia do
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miejsca wprowadzenia do Unii Europejskiej.
AL – Płatności pośrednie i inne (art. 70 UKC).
AN – Doliczenia na podstawie pozwoleń wydanych zgodnie z art. 71 rozporządzenia
delegowanego (UE) 2015/2446.
Uwaga! Elementy odnoszące się do kodu AN (w pozwoleniu wydanym zgodnie z art. 71
rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 określone procentowo) w Polu 44 należy
przeliczyć i podać w formie kwotowej w PLN ze znakiem „+” (w komunikatach do systemu
AIS/IMPORT nie podaje się znaku „+”).
Przykład: W pozwoleniu określono stawkę zryczałtowaną na element odnoszący się do kodu
AN w wysokości 10%. W Polu 44 nie podaje się „AN 10%”, lecz obliczoną już wartość tego
elementu w formie kwotowej tj. np. „AN= (+) 25,30”.”.

11. W pkt 2.3.36.8.2 Elementy dodawane do wartości z Pola 42, jeśli nie są w niej
zawarte (kody od 021W do 040W) (str. 94) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł tego punktu otrzymuje nowe brzmienie: „Elementy odejmowane od wartości
z Pola 42, jeśli są w niej zawarte (określone na mocy art. 72 UKC).”;
2) opis punktu otrzymuje brzmienie:
„BA – Koszty transportu po przybyciu do miejsca wprowadzenia.
BB – Koszty związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi, montażowymi, obsługą lub
pomocą techniczną, które zostały wykonane po przywozie.
BC – Należności celne przywozowe lub inne opłaty płatne w Unii w związku z przywozem lub
sprzedażą towarów.
BD – Odsetki.
BE – Opłaty za prawo do kopiowania przywiezionych towarów w Unii Europejskiej.
BF – Prowizje od zakupu.
BG – Odliczenia na podstawie pozwoleń wydanych zgodnie z art. 71 rozporządzenia
delegowanego (UE) 2015/2446.
Uwaga! Elementy odnoszące się do kodu BG (w pozwoleniu wydanym zgodnie z art. 71
rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 określone procentowo) w Polu 44 należy
przeliczyć i podać w formie kwotowej w PLN ze znakiem „-” (w komunikatach do systemu
AIS/IMPORT nie podaje się znaku „-”).
Przykład: W pozwoleniu określono stawkę zryczałtowaną na element odnoszący się do kodu
BG w wysokości 10%. W Polu 44 nie podaje się „BG 10%”, lecz obliczoną już wartość tego
elementu w formie kwotowej tj. np. „BG = (-) 25,30”.”.
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12. Wykreśla się pkt 2.3.36.8.3 Elementy ustalone ryczałtowo wyliczone przez
zgłaszającego w sposób i na zasadach określonych w wydanym na jego rzecz
pozwoleniu, o którym mowa w art. 73 UKC.

13. Wykreśla się pkt 2.3.36.8.4 Elementy ustalone ryczałtowo wyliczone przez
zgłaszającego w sposób i na zasadach określonych w wydanym na jego rzecz
pozwoleniu, o którym mowa w art. 73 UKC.
Zmiany w Części IV Kody stosowane w formularzach

14. W pkt 4.2.12 POLE 30 – Lokalizacja towaru (str. 131) po akapicie pierwszym
wprowadza się następującą treść:
„Dane dotyczące lokalizacji:
1)

Kraj

Należy stosować kody państw ISO (a2) podane w Instrukcji w pkt 4.2.2 - Pole 15a.
2)

Typ lokalizacji

W odniesieniu do rodzaju lokalizacji należy stosować kody określone poniżej:
A – miejsce wyznaczone – urząd celny lub inne miejsce wyznaczone przez
organy celne do celów przedstawienia towarów organom celnym zgodnie z art.
139 ust. 1 UKC lub do celów czasowego składowania zgodnie z art. 147 ust. 1
UKC,
B – miejsce zatwierdzone – miejsce zatwierdzone w kontekście pozwolenia
wydanego na podstawie art. 22 UKC (np. magazyn czasowego składowania),
C – miejsce uznane – miejsce uznane do przedstawiania towarów zgodnie
z art. 139 ust. 1 UKC i art. 115 ust. 1 RD lub do celów czasowego składowania
zgodnie z art. 147 ust. 1 UKC i art. 115 ust. 2 RD,
D – inne – zwłaszcza w sytuacjach wystąpienia siły wyższej.”.

15.W pkt 4.2.17.1 Wykaz kodów procedur wprowadza się następujące zmiany:
1) opis kodu 40 i 48 otrzymuje brzmienie:
„40: Jednoczesne dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego.
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W zakresie tej procedury jest również wprowadzenie do obrotu krajowego towarów w ramach
wymiany handlowej między Unią a państwami, z którymi stworzyła ona unię celną.
Wprowadzenie do obrotu krajowego towarów w ramach wymiany handlowej, o której mowa
w art. 1 ust. 3 kodeksu.
Przykłady:
— Towary pochodzące z Japonii z zapłatą cła, podatku VAT i w stosownych przypadkach
podatku akcyzowego.
— Towary pochodzące z Andory i wprowadzone do obrotu krajowego w Niemczech.
— Towary pochodzące z Martyniki i wprowadzone do obrotu krajowego w Belgii.”.
Zmiana opisu kodu 40 jest związana z wykreśleniem kodu procedury 49 i wprowadzeniem
unijnych kodów uszczegóławiających procedurę – F15 i F16.
48: Wprowadzenie do obrotu krajowego i jednoczesne dopuszczenie do obrotu towarów
zamiennych w ramach procedury uszlachetniania biernego, przed wywozem towarów
będących przedmiotem czasowego wywozu.
System wymiany standardowej (IM-EX), uprzedni przywóz stosownie do postanowień art. 262
unijnego kodeksu celnego.”.
Z opisu kodu 48 zostało wykreślone zdanie: „W przypadku uprzedniego przywozu produktów
przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych (art. 242 rozporządzenia
delegowanego UE 2015/2446) przy zgłaszaniu ich do dopuszczenia do obrotu należy
zastosować kod 48 z kodem uszczegóławiającym procedurę B07 – zgodnie z wyjaśnieniami
Komisji Europejskiej” z uwagi na wprowadzenie dla tego przypadku odrębnego kodu
procedury – 46 i wykreślenie kodu B07;
2) wykreśla się kod procedury „49” wraz z opisem:
„49: Wprowadzenie do obrotu krajowego towarów unijnych 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 wymianie handlowej między częściami obszaru celnego Unii, w
odniesieniu do których przepisy te nie mają zastosowania.
Jak również wprowadzenie na rynek krajowy towarów w ramach wymiany handlowej między
Unią a krajami, z którymi stworzyła ona unię celną (za wyjątkiem Turcji).
Przy przywozie i wprowadzeniu do obrotu krajowego towarów z części obszaru celnego Unii,
w stosunku do których nie stosuje się postanowień dyrektywy Rady 2006/112/WE, należy,
zgodnie z art. 134 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, zastosować zgłoszenie
celne.

11

Przykład: Towary przywożone z Martyniki i wprowadzone do obrotu krajowego
w Belgii.
Uwaga! W przypadku przywozu z Andory i San Marino towarów nieobjętych unią celną
zastosowanie będą miały kod „40” oraz inne kody właściwe dla innych procedur.”.
Zamiast kodu procedury „49” od 1 stycznia 2023 roku zastosowanie będzie miał kod procedury
„40” z kodem uszczegóławiającym procedurę „F15” albo „F16”, które są opisane
w pkt 4.2.17.4.6 Instrukcji.
3) wprowadza się nowe kody procedur z następującym opisem:
„44: Końcowe przeznaczenie.
Dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego bez cła lub z zastosowaniem
obniżonej stawki celnej ze względu na szczególne przeznaczenie.
Przykład:
Dopuszczenie do obrotu nieunijnych silników do zastosowania
w cywilnych statkach powietrznych zbudowanych w Unii Europejskiej.
Towary nieunijne do zastosowania w niektórych kategoriach statków, łodzi
i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych.
Uwaga: Do 1.01.2023 r. dla procedury końcowego przeznaczenia zastosowanie miał
kod procedury „40” z kodem dokumentu N990 jako kodem identyfikującym tę
procedurę oraz w stosowanych przypadkach kodami C990 lub D019.
Od 1.01.2023 r. podstawowym identyfikatorem procedury końcowego przeznaczenia
jest kod procedury „44”, a dodatkowo należy podać odpowiedni kod dokumentu
zgodnie z wymaganiami TARIC.

46: Przywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych w ramach
procedury uszlachetniania biernego przed wywozem towarów przez nie zastępowanych.
Uprzedni przywóz zgodnie z art. 223 ust. 2 lit. d) kodeksu
Przykład:
przywóz stołów wyprodukowanych z nieunijnego drewna przed
objęciem unijnego drewna uszlachetnianiem biernym.

95:
Objęcie towarów unijnych procedurą składowania inną niż procedura składowania
celnego, w przypadku gdy nie zapłacono ani VAT, ani, w stosownych przypadkach, podatku
akcyzowego.
Kod ten stosuje się w ramach wymiany handlowej, o której mowa w art. 1 ust. 3 kodeksu,
a także wymiany handlowej między Unią a państwami, z którymi stworzyła ona unię celną,
w przypadku gdy nie zapłacono ani VAT, ani podatku akcyzowego.
Przykład:

Papierosy z Wysp Kanaryjskich są sprowadzane do Belgii i umieszczane
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w składzie podatkowym; płatność podatku VAT i podatku akcyzowego zostaje
zawieszona.

96:
Objęcie towarów unijnych procedurą składowania inną niż procedura składowania
celnego, w przypadku gdy zapłacono VAT albo, w stosownych przypadkach, podatek
akcyzowy, a płatność drugiego podatku zostaje zawieszona.
Kod ten stosuje się w ramach wymiany handlowej, o której mowa w art. 1 ust. 3 kodeksu,
a także wymiany handlowej między Unią a państwami, z którymi stworzyła ona unię celną,
w przypadku gdy zapłacono VAT albo podatek akcyzowy, a płatność drugiego podatku zostaje
zawieszona.
Przykład:
Papierosy z Wysp Kanaryjskich są sprowadzane do Francji i umieszczane
w składzie podatkowym; zapłacono VAT, a płatność podatku akcyzowego została
zawieszona.”.

16. W pkt 4.2.17.2. Wykaz dopuszczalnych zestawień kodów procedur (str. 165)
wprowadza się zmiany we wstępie w pkt 2 oraz zmiany w tabeli kodów procedur
(zmiany wyboldowane):
„2. kody procedur 40, 42, 44, 45 jako kody procedur poprzednich są stosowane do wskazania
poprzedniej procedury tylko w wyjątkowych okolicznościach. W przypadku wywozu towarów,
które zostały przywiezione zgodnie z procedurami 40, 42, 44 lub 45, właściwym kodem jest
1000. Kody 40, 42 i 45 jako oznaczenie poprzedniej procedury stosuje się wyłącznie
w przypadku art. 118 UKC, kod 44 może być zastosowany w kombinacji 1044 poza art. 118
UKC, kod 46 i 48 może być stosowany tylko z kodem 21.”
Kod
procedury
10:
11:
21:
22:
23:
31:
40:
42:
44:
45:
46:
48:
51:

Dopuszczalne kombinacje kodów procedur
1000, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1076, 1077,
1100,
2100, 2141, 2148, 2151, 2154, 2144, 2146,
2200, 2244,
2300,
3100, 3151, 3153, 3154, 3171, 3178, 3191, 3192
4000, 4051, 4053, 4054, 4071, 4078, 4091, 4092
4200, 4251, 4253, 4254, 4271, 4278, 4291, 4292
4400, 4421, 4422, 4451, 4453, 4454, 4471, 4478, 4491, 4492
4500, 4551, 4553, 4554, 4571, 4578, 4591, 4592
4600, 4651, 4653, 4654, 4671, 4678
4800, 4851, 4853, 4854, 4871, 4878
5100, 5111, 5121, 5141, 5151, 5153, 5154, 5171, 5178, 5191, 5192
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Kod
procedury
53:
61:
63:
68:
71:
76:
95:
96:

Dopuszczalne kombinacje kodów procedur
5300, 5351, 5353, 5354, 5371, 5378, 5391, 5392
6110, 6111, 6121, 6122, 6123, 6131,
6310, 6311, 6321, 6322, 6323, 6331,
6810, 6811, 6821, 6822, 6823, 6831,
7100, 7110, 7121, 7122, 7123, 7144, 7141, 7151, 7153, 7154, 7171, 7178, 7191,
7192
7600,
9500
9600

17. W pkt 4.2.17.4 Unijne kody uszczegóławiające procedurę wpisywane w drugiej
części Pola 37 (str. 168) wprowadza się następujące zmiany:
1) 4.2.17.4.1 Uszlachetnianie czynne
a) wykreśla się następujące kody wraz z opisem:
A01

Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego po uprzednim
wywozie produktów kompensacyjnych uzyskanych z mleka
przetworów mlecznych

A02

Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego
przeznaczeniem do wykorzystania wojskowego za granicą

z

A03

Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego
przeznaczeniem powrotnego wywozu na szelf kontynentalny

z

A05

Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego (wyłącznie
VAT) z przeznaczeniem powrotnego wywozu na szelf kontynentalny

A08

Objęcie towarów procedurą uszlachetniania
zawieszenia poboru podatku akcyzowego

czynnego

bez

b) dodaje się kod wraz opisem:
A10

Zniszczenie towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego

2) 4.2.17.4.2 Uszlachetnianie bierne
a) wykreśla się kody wraz z opisem:
B01

Produkty przetworzone powracające do państwa członkowskiego, w
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którym zapłacone zostały należności
B04

Produkty przetworzone powracające po uszlachetnianiu biernym z
zawieszeniem podatku VAT w przypadku szczególnego przeznaczenia

B07

Uprzedni przywóz produktów przetworzonych objętych procedurą
uszlachetniania biernego.
W przypadku uprzedniego przywozu produktów przetworzonych
uzyskanych z towarów ekwiwalentnych (art. 242 rozporządzenia
delegowanego UE 2015/2446) przy zgłaszaniu ich do dopuszczenia do
obrotu należy zastosować kod uszczegóławiający procedurę B07 wraz
z kodem procedury 48 - zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej

b) dodaje się nowy kod wraz z opisem:
B06

Produkty przetworzone powracające – tylko VAT

3) 4.2.17.4.3 Zwolnienia celne
W tabeli „Zwolnienie z należności celnych przywozowych” następuje zmiana opisu kodu albo
zmiana w zakresie uszczegółowienia podstawy prawnej zwolnienia (zmiany w opisach kodów
lub zmiany podstawy prawnej zostały wyboldowane) oraz dodaje się kody od C42 do C61.
Uwaga: kody 51 i 52 zostały przeniesione do kodów przywozowych, nastąpiła zmiana opisu.

Zwolnienie z należności celnych przywozowych

Nr art.

Kod

Mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia przez art. 17
osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na
obszarze celnym Unii

C04

Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych art. 61 ust. 1 lit. a)
lub dobroczynnych – artykuły pierwszej potrzeby
przywożone przez organizacje państwowe lub inne
uprawnione organizacje

C20

Odznaczenia przyznane przez rządy państw trzecich art. 81 lit. a)
osobom, których miejsce zamieszkania znajduje się
na obszarze celnym Unii

C27

Towary przywożone na obszar celny Unii przez osoby, art. 82 lit. a)
które składały oficjalną wizytę w państwie trzecim, i
otrzymane jako podarunki od organów przyjmujących

C28

Druki reklamowe

C31

art. 87

15

Małe reprezentatywne wzory i próbki towarów 90 ust. 1 lit. a)
wytwarzanych poza obszarem celnym Unii
przeznaczone na targi lub podobne imprezy

C32

Mienie osobiste dopuszczone do obrotu zanim osoba art. 9 ust. 1
zainteresowana ustali swoje miejsce zamieszkania na
obszarze celnym Unii

C42

Uwaga! Warunkiem zwolnienia z należności celnych
przywozowych
jest
konieczność
złożenia
zabezpieczenia na poczet należności celnych i
podatkowych. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po
przedstawieniu organowi celnemu dowodów
potwierdzających spełnienie warunków, o których
mowa w tym przepisie rozporządzenia nr 1186/2009.
Mienie osobiste dopuszczone do obrotu przez osobę art. 10
fizyczną mającą zamiar ustalić swoje miejsce zwykłego
pobytu na obszarze celnym Unii.

C43

Uwaga! Warunkiem zwolnienia z należności celnych
przywozowych może być konieczność złożenia
zabezpieczenia na poczet należności celnych i
podatkowych, o czym organ celny poinformuje w
trakcie obsługi zgłoszenia celnego. Zwolnienie
zabezpieczenia nastąpi po przedstawieniu organowi
celnemu dowodów potwierdzających spełnienie
warunków, o których mowa w tym przepisie
rozporządzenia nr 1186/2009.
Mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia przez art. 20
osoby
prawne
zajmujące
się
działalnością
niezarobkową, których siedziba znajduje się na
obszarze celnym Unii

C44

Produkty rolne, hodowlane, pszczelarskie, ogrodnicze i art. 35
leśne pochodzące z gospodarstw znajdujących się w
państwie trzecim, położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru celnego Unii

C45

Produkty połowów lub działalności rybnych art. 38
gospodarstw hodowlanych przeprowadzanej na
jeziorach lub ciekach wodnych na granicy państwa
członkowskiego z państwem trzecim przez rybaków z
Unii oraz produkty pochodzące z łowiectwa

C46
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uprawianego na takich jeziorach lub ciekach wodnych
przez myśliwych z Unii
Nasiona, nawozy i produkty do uprawy gleby i art. 39
pielęgnacji roślin uprawnych przeznaczone do użytku
w gospodarstwach znajdujących się na obszarze
celnym Unii bezpośrednio sąsiadującym z państwem
trzecim

C47

Towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych art. 41
i zwolnione z podatku VAT

C48

Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych art. 61 ust. 1 lit. b)
lub dobroczynnych – towary wszelkiego rodzaju
przekazywane nieodpłatnie i wykorzystywane do
zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych
organizowanych na rzecz osób potrzebujących

C49

Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych art. 61 ust. 1 lit. c)
lub dobroczynnych – wyposażenie i materiały biurowe
przekazywane nieodpłatnie

C50

Puchary, medale i podobne artykuły o znaczeniu art. 81 lit. b)
głównie symbolicznym, przyznane w państwie trzecim
osobom mającym miejsce zamieszkania na obszarze
celnym Unii

C51

Puchary, medale i podobne artykuły o znaczeniu art. 81 lit. c)
głównie symbolicznym, które są przyznawane
nieodpłatnie przez organy lub osoby z państwa
trzeciego w celu wręczenia na obszarze celnym Unii

C52

Nagrody, trofea i pamiątki o znaczeniu symbolicznym art. 81 lit. d)
i o niewielkiej wartości, przeznaczone do bezpłatnego
wręczenia ich osobom mającym miejsce zamieszkania
w państwie lub na terytorium trzecim podczas
konferencji gospodarczych lub podobnych wydarzeń
międzynarodowych

C53

Towary przywożone na obszar celny Unii przez osoby art. 82 lit. b)
przybywające z oficjalną wizytą na obszar celny Unii z
zamiarem wręczenia ich z tej okazji w charakterze
podarunków organom przyjmującym

C54

Towary przesyłane jako podarunki, w dowód przyjaźni art. 82 lit. c)
lub życzliwości, przez organ oficjalny, organ publiczny
lub grupę działającą w interesie publicznym, która

C55
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mieści się w państwie trzecim, dla organu oficjalnego,
organu publicznego lub grupy działającej w interesie
publicznym, która mieści się na obszarze celnym Unii i
została upoważniona przez właściwe organy do
przyjęcia takich artykułów zwolnionych z należności
celnych przywozowych
Artykuły
nieposiadające
wartości
handlowej, art. 89
przeznaczone do celów reklamowych, wysyłane
nieodpłatnie przez dostawców ich nabywcom, które
poza swoją funkcją reklamową nie są przydatne do
wykorzystania w inny sposób

C56

Towary przywożone wyłącznie w celu ich pokazania lub art. 90 ust. 1 lit. b)
demonstracji maszyn i aparatury, wytworzone poza
obszarem celnym Unii i wystawiane na targach lub
podobnych imprezach

C57

Różne materiały o niewielkiej wartości, jak farby, art. 90 ust. 1lit. c)
lakiery, tapety itp., wykorzystywane do budowy,
wykończenia czy dekoracji tymczasowych stoisk
zajmowanych przez przedstawicieli państw trzecich na
targach lub podobnych imprezach, które ulegają
zniszczeniu podczas użytkowania

C58

Druki, katalogi, prospekty, cenniki, plakaty reklamowe, art. 90 ust. 1 lit. d)
ilustrowane
lub
nieilustrowane
kalendarze,
nieoprawione w ramki zdjęcia, i inne towary
dostarczane nieodpłatnie w celu reklamowania
towarów wytwarzanych poza obszarem celnym Unii i
wystawianych na targach lub podobnych imprezach

C59

Wyprawa ślubna i majątek ruchomy gospodarstwa art. 12 ust. 1 i art. C60
domowego przywożone w związku z zawarciem 15 ust. 1 lit. a)
związku małżeńskiego dopuszczone do obrotu nie
wcześniej niż dwa miesiące przed datą zawarcia
związku małżeńskiego
Uwaga! Warunkiem zwolnienia z należności celnych
przywozowych
jest
konieczność
złożenia
zabezpieczenia na poczet należności celnych i
podatkowych. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po
przedstawieniu organowi celnemu dowodów
potwierdzających spełnienie warunków, o których
mowa w tym przepisie rozporządzenia nr 1186/2009.
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Prezenty zwyczajowo ofiarowane z okazji zawarcia art. 12 ust. 2 i art. C61
związku małżeńskiego dopuszczone do obrotu nie 15 ust. 1 lit. a)
wcześniej niż dwa miesiące przed datą zawarcia
związku małżeńskiego
Uwaga! Warunkiem zwolnienia z należności celnych
przywozowych
jest
konieczność
złożenia
zabezpieczenia na poczet należności celnych i
podatkowych. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po
przedstawieniu organowi celnemu dowodów
potwierdzających spełnienie warunków, o których
mowa w tym przepisie rozporządzenia nr 1186/2009.

4) 4.2.17.4.6 Inne
1) dodaje się nowe kody z opisami oraz zmienia się opis kodu F61 – rozszerzenie opisu
(zmiany wyboldowane):
Procedura

Kod

Zwolnienie z należności celnych przywozowych oraz podatku VAT lub podatku F05
akcyzowego dla towarów powracających (art. 203 kodeksu i art. 143 ust. 1 lit.
e) dyrektywy 2006/112/WE)
Towary wprowadzone w ramach wymiany handlowej ze specjalnymi F15
obszarami podatkowymi (art. 1 ust. 3 kodeksu)
Towary wprowadzone w ramach wymiany handlowej między Unią a F16
państwami, z którymi stworzyła ona unię celną
Zwolnienie z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym przywozie F45
niektórych towarów (dyrektywa Rady 2009/132/WE (*))1
Dostawy zaopatrzeniowe i bunkrowanie

F61

Uproszczenia w zakresie sporządzania zgłoszenia celnego dotyczącego F65
towarów objętych różnymi podpozycjami taryfowymi, o których mowa w art.
177 kodeksu
Towary wysyłane w ramach wymiany handlowej ze specjalnymi obszarami F75
podatkowymi (art. 1 ust. 3 kodeksu)

1

(*) Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i
c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym
imporcie niektórych towarów (Dz.U. L 292 z 10.11.2009, s. 5).
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2) wykreśla się kody:
Objęcie procedurą składowania bez zawieszenia poboru podatku akcyzowego F31
towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego
Objęcie procedurą składowania bez zawieszenia poboru podatku akcyzowego F32
towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego
Objęcie procedurą składowania bez zawieszenia poboru podatku akcyzowego F33
towarów uprzednio umieszczonych w wolnym obszarze celnym
Objęcie procedurą składowania bez zawieszenia poboru podatku akcyzowego F34
towarów uprzednio objętych procedurą końcowego przeznaczenia
Dopuszczenie do obrotu towarów przeznaczonych na wystawy lub do F41
sprzedaży objętych procedurą odprawy czasowej, z zastosowaniem
elementów kalkulacyjnych obowiązujących w chwili przyjęcia zgłoszenia
celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu (kod stosowany
wyłącznie dla zakończenia procedury odprawy czasowej rozpoczętej przed 1
maja 2016 r., zgodnie z art. 349 ust. 2 lit. b rozporządzenia wykonawczego (UE)
2015/2447)
Wywóz sprzętu wojskowego

F51

Dostawy zaopatrzeniowe - towary podlegające refundacji

F62

Wprowadzenie towarów do magazynu żywnościowego (art. 37 - 40 F63
rozporządzenia (EWG) nr 612/2009)
Wyprowadzenie z magazynu żywnościowego towarów przeznaczonych na F64
zaopatrzenie

18. W pkt. 4.2.17.6 - Krajowe kody zwolnień z podatku VAT zmienia się opis w poniższym
zakresie (zmiany wyboldowane):
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–
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.
–
Zwolnienie z podatku VAT w przypadku dostawy do innego
państwa członkowskiego towarów unijnych wprowadzonych z
zastosowaniem kodu procedury „40” z kodem F15, 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.

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

19. W pkt 4.2.20.1 Unijne kody informacji dodatkowych (str. 197) wprowadza się
następujące zmiany:
1) tabela „Informacje ogólne – 0XXXX” zostaje zmieniona w częściach dotyczących
podstawy prawnej i przedmiotu, w związku z tym otrzymuje brzmienie:
Przedmiot
Dodatkowe
Pole
Kod
Podstawa prawna
informacje
Art. 163 rozporządzenia Wniosek o udzielenie
delegowanego
(UE) pozwolenia
na
2015/2446
korzystanie z procedury
specjalnej innej niż
tranzyt na podstawie
zgłoszenia celnego
Tytuł II załącznika D do Kilka
wystąpień
rozporządzenia
dokumentów lub stron
delegowanego
(UE)
2015/ 2446
Tytuł II załącznika D do Ten sam zgłaszający i
rozporządzenia
nadawca
delegowanego
(UE)
2015/ 2446

„Pozwolenie
uproszczone”

44

00100

„Różne”

2, 8,
40

00200

„Nadawca”

14

00300
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Tytuł II załącznika D do
rozporządzenia
delegowanego
(UE)
2015/ 2446
Tytuł II załącznika D do
rozporządzenia
delegowanego
(UE)
2015/ 2446
Art. 176 ust. 1 lit. c) oraz
art. 241 ust. 1 akapit
pierwszy
rozporządzenia
delegowanego
(UE)
2015/ 2446
Art. 241 ust. 1 akapit
drugi rozporządzenia
delegowanego
(UE)
2015/ 2446

Ten sam zgłaszający i „Eksporter”
eksporter

14

00400

Ten sam zgłaszający i „Importer”
importer

14

00500

44

00700

44

00800

44

00900

Zamknięcie procedury „UCz”
uszlachetniania
odpowiedni
czynnego
numer
pozwolenia
numer INF

Zamknięcie procedury „UCz ŚPH”
uszlachetniania
czynnego (szczególne
środki
polityki
handlowej)
Art. 238 rozporządzenia Zamknięcie procedury „OCz”
delegowanego
(UE) odprawy czasowej
odpowiedni
2015/2446
numer
pozwolenia

i

lub

i

2) po wyrazach „Przywóz – kod 1XXXX. W obecnym stanie prawnym brak kodów z serii
1XXXX właściwych dla przywozu” dodaje się tabelę z kodami identyfikatorów
podatkowych i ich opisem oraz tabelę z opisem struktury i formatu numeru VAT:
„1) Kod identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych/Identyfikator
podatkowy:

Kod roli

Strona

Opis

FR1

Importer

Osoba lub osoby wyznaczone lub uznane za
zobowiązane do zapłaty podatku VAT przez państwo
członkowskie przywozu zgodnie z art. 201
dyrektywy 2006/112/WE.

FR2

Kupujący

Osoba zobowiązana do zapłaty podatku od wartości
dodanej z tytułu wewnątrzunijnego nabycia
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towarów zgodnie
2006/112/WE;

z

art.

200

dyrektywy

Należy podać nr VAT podatnika, czyli Odbiorcy –
zgodnie z opisem dla pola 8.
FR3

Przedstawiciel podatkowy

Przedstawiciel podatkowy zobowiązany do zapłaty
podatku od wartości dodanej w państwie
członkowskim przywozu wyznaczony przez
importera.

FR5

Sprzedawca IOSS

Podatnik korzystający z procedury szczególnej dla
sprzedaży na odległość towarów importowanych z
terytoriów trzecich lub państw trzecich określonej w
tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy
2006/112/WE
oraz
posiadacz
numeru
identyfikacyjnego VAT, o którym mowa w art. 369q
tej dyrektywy.

FR7

Podatnik lub osoba zobowiązana Numer identyfikacyjny VAT podatnika lub osoby
do zapłaty VAT
zobowiązanej do zapłaty VAT w przypadku
odroczenia płatności VAT zgodnie z art. 211 akapit
drugi dyrektywy 2006/112/WE.

2) Numer identyfikacyjny VAT
Pole

Treść

format

1

Identyfikator państwa członkowskiego wydania (kod ISO 3166 – alpha 2; a2
w odniesieniu do Grecji można stosować kod EL)

2

Indywidualny numer przyznany przez państwo członkowskie do an..15
identyfikacji podatników, o którym mowa w art. 214 dyrektywy
2006/112/WE
3) dodaje się w tej części kody wraz z opisem:

„W polu 44 podaje się kody uczestnika dostaw, składające się z Identyfikatora i Roli, tj.
odpowiednio:
Identyfikator – numer EORI uczestnika dostawy; struktura niepowtarzalnego numeru
identyfikacyjnego w państwie trzecim jest zgodna ze strukturą określoną dla numeru
identyfikacyjnego Eksportera (Pole 2);
Rola – należy podać kod dla dodatkowego uczestnika łańcucha dostaw stosując następujące
kody:
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CS – konsolidator – dla spedytora łączącego pojedyncze mniejsze przesyłki w jedną
większą przesyłkę (w procesie konsolidacji), która jest wysyłana do kontrahenta, który
odzwierciedla działalność konsolidatora, dzieląc skonsolidowaną przesyłkę na jej
pierwotne składniki
FW – spedytor – dla podmiotu podejmującego się spedycji towarów
MF – producent
WH – prowadzący skład – strona odpowiedzialna za towary umieszczone w składzie.”.

20.W pkt 4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych:
1) wykreśla się następujące kody wraz z opisem:
„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, to po
kodzie 1PL03 można podać numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT
poprzedzony kodem innego kraju członkowskiego UE np. PT123456789, bo
PLNIP został podany w polu 8 Odbiorca albo po kodzie 4PL03,
2. 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.
4PL04 – rozliczenie VAT w procedurach „42” i „63” oraz „49” (§ 4 rozporządzenia MF
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych
zwolnień).
4PL05 – rozliczenie VAT zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług.”.

2) zmienia się opisy następujących kodów:
a) kodu 4PL03, który od 1.01.2023 r. nie ma zastosowania w zgłoszeniach
przywozowych z uwagi na zmianę definicji odbiorcy (importera) podaną w
pkt 2.3.7 – „Odbiorcą jest osoba, która składa zgłoszenie przywozowe lub w
imieniu której takie zgłoszenie jest składane” oraz wprowadzenie nowej danej
„kupujący”, którego podaje się, gdy jest to osoba inna niż odbiorca (importer);
opis kodu otrzymuje następujące brzmienie:
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„4PL03 – kod ten jest właściwy w przypadkach, gdy w zgłoszeniu wywozowym w Polu 14
występuje:
 przedstawiciel bezpośredni (kod „2”), a osoba w której imieniu dokonywane jest
zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela), nie jest jednocześnie eksporterem z pola 2 albo
 przedstawiciel pośredni (kod „3”), a osoba na której rzecz dokonywane jest zgłoszenie
(mocodawca przedstawiciela) nie jest jednocześnie eksporterem z pola 2 albo
 przedstawiciel bezpośredni (kod „2”) albo pośredni (kod „3”) upoważniony przez
operatora kurierskiego do złożenia zbiorczego zgłoszenia celnego.
W dwóch pierwszych wyżej wskazanych sytuacjach, po kodzie 4PL03 należy podać odnoszący
się do mocodawcy niebędącego eksporterem z pola 2 jeden z następujących wyróżników
identyfikacyjnych (z tym, że jeżeli podmiot ma EORI, to zawsze należy podać EORI), które
odpowiednio oznaczają:
1 – PLNIP,
2 – numer EORI,
3 – VAT UE z innego kraju członkowskiego,
4 – PESEL,
5 – inny niż 1-4,
a następnie podać numer identyfikujący podmiot oraz jego nazwę i adres.
Natomiast w trzecim przypadku, gdy zgłoszenie celne składa przedstawiciel upoważniony
przez operatora kurierskiego, to należy podać numer identyfikacyjny PLNIP oraz nazwę i adres
operatora kurierskiego.
Przykładowy wpis odnoszący się do osoby zarejestrowanej w Polsce dla potrzeb podatku VAT:
„4PL03 – 1 – PLXXXXXXXXXXXXXXX – ABCDE Sp. z o.o. ul. Kołowa 3, 00-001 Zakole”.
Rozwiązanie wybrane przez składającego zgłoszenie celne pociąga za sobą konieczność lub nie
deklarowania kodu 4PL03.
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
wywozie podmiot z pola 2 czyli Eksporter, to nie jest to przypadek uzasadniający użycie kodu
4PL03.
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Cesja (substytucja) do złożenia zgłoszenia w opisanym wyżej schemacie, oznacza konieczność
wypełnienia 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.

b) kodu 0PL14 poprzez wykreślenie odesłania do kodu 4PL03 dla AIS/IMPORT, w związku
z tym opis otrzymuje brzmienie:
„0PL14 – wyłączenie walidacji powiązań pomiędzy przedstawicielem celnym a mocodawcą,
czyli pomiędzy przedstawicielem celnym a eksporterem albo nadawcą (w AES/ECS2) oraz
pomiędzy przedstawicielem celnym a odbiorcą (w AIS/IMPORT).
W systemie AES/ECS2 oraz AIS/IMPORT zaimplementowana została funkcjonalność dająca
możliwość weryfikacji powiązania pomiędzy przedstawicielem celnym a mocodawcą, czyli
eksporterem albo nadawcą (w AES/ECS2) oraz odbiorcą (w AIS/IMPORT).
Skutkiem negatywnej walidacji (braku powiązań pomiędzy podmiotami dokonanymi
w ramach usługi e- Klient) będzie odrzucenie zgłoszenia celnego.”;
c) kodu 4PL01, który otrzymuje nowe brzmienie w związku z wykreśleniem kodu
procedury 49:
„4PL01 – kod ten właściwy jest w przypadkach, gdy przedmiotem dopuszczenia do obrotu jest
biokomponent, biomasa lub biopaliwo, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych”

21. W pkt 4.2.20.3 Załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia (str. 218) wprowadza
się nową daną „Posiadacz pozwolenia” i w związku z tym dodaje się lit. c) z opisem:
„c. W zgłoszeniu przywozowym należy podać w określonych przypadkach EORI posiadacza
pozwolenia dla wskazanego w zgłoszeniu rodzaju pozwolenia wyrażanego odpowiednim
kodem unijnym (słownik nr CL605). Te same kody rodzaju pozwoleń, dla potrzeb podania
numerów tych pozwoleń, podaje się w dokumentach wymaganych.
Dane dotyczące posiadacza pozwolenia muszą być wypełnione, jeżeli w zgłoszeniu podane
zostały kody dokumentów wymaganych C512 lub C513 lub C514 lub C515 lub C626 lub C601
lub C516 lub C019 lub N990 lub jeśli występuje płatność odroczona.
W przypadku płatności odroczonej identyfikator posiadacza pozwolenia o kodzie C506 musi
być taki sam jak EORI Odbiorcy albo Zgłaszającego.”.

22. W pkt 4.2.21.5 Metody płatności (str. 240) wprowadza się następujące zmiany:
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1) w opisie do metody płatności „G” dodaje się zmianę oraz drugą uwagę w brzmieniu
(zmiany wyboldowane):
„Uwaga: Metodę płatności „G” należy podać dla typu opłaty B00 w przypadku rozliczania
podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o podatku
od towarów i usług.
Jednocześnie dla typów zgłoszenia A lub B lub C lub D lub E lub F należy podać po kodzie FR7
opisanym w pkt 4.2.20.1 niniejszej Instrukcji, identyfikator podatkowy podatnika lub osoby
zobowiązanej do zapłaty VAT. Identyfikator podatkowy musi zaczynać się od PL (czyli
podatnik musi być zarejestrowany do celów podatkowych w Polsce)”.
2) wykreśla się metodę płatności „M”:
„M: Zabezpieczenie, włącznie z depozytem gotówkowym
Uwaga! Symbol M należy podawać w przypadkach złożenia zabezpieczenia w stosunku do
powstałego już długu celnego, tzn. gdy składane zabezpieczenie dotyczy należności celnych,
a także innych opłat związanych z importem towarów, których obowiązek uiszczenia już
powstał, a termin ich płatności wynosi 10 dni.”
3) wprowadza się metodę płatności „R”, która otrzymuje brzmienie:
„R: Zabezpieczenie kwoty podlegającej zapłacie, włącznie z depozytem gotówkowym
Uwaga! Symbol R należy podawać w przypadkach złożenia zabezpieczenia w stosunku do
powstałego już długu celnego, tzn. gdy składane zabezpieczenie dotyczy należności celnych,
a także innych opłat związanych z importem towarów, których obowiązek uiszczenia już
powstał, a termin ich płatności wynosi 10 dni.”
4) Wykreśla się metodę płatności „F”:
„F: Płatność odroczona – system celny
W przypadku korzystania z odroczenia terminu płatności należności celnych na podstawie
stosownego pozwolenia, niezależnie od przewidywanego sposobu dokonania płatności,
należy wpisać symbol „F”.
Uwaga! Stosując symbol F należy w zgłoszeniu celnym wypełnić pole 48 i podać dane
dotyczące zabezpieczenia.”
5) wprowadza się zmiany w zakresie metody płatności „E”, która otrzymuje brzmienie:
„E: płatność odroczona lub z przesuniętym terminem
W przypadku korzystania z odroczenia terminu płatności należności celnych na podstawie
stosownego pozwolenia, niezależnie od przewidywanego sposobu dokonania płatności,
należy wpisać symbol „E”.
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Uwaga! Stosując symbol E należy w zgłoszeniu celnym wypełnić pole 48 i podać dane
dotyczące zabezpieczenia.”.
Zgodnie z przepisami unijnymi odpowiednikami dotychczas stosowanych metod płatności F
i M są kody E i R, z różnicami jak w powyższych opisach.

Zmiany w Części VI Szczególne przypadki postępowania

23. W pkt 6.18 Procedury 42 i 63 (odpowiednio import i re-import z kraju trzeciego z
bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową) (str. 296)
wprowadza się następujące zmiany:
1) usuwa się kody:
„Y040 – numer identyfikacyjny VAT nadany w państwie członkowskim importu
importerowi wyznaczonemu lub uznanemu zgodnie z art. 201 dyrektywy w sprawie
podatku VAT za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT;
Y041 – numer identyfikacyjny VAT nabywcy, który zobowiązany jest do zapłaty VAT z tytułu
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 200 dyrektywy w sprawie
podatku VAT;
Y042 – numer identyfikacyjny VAT nadany przedstawicielowi podatkowemu w państwie
członkowskim importu”,
2) zdanie trzecie wraz z opisem kodów i przykładem otrzymuje brzmienie:
„Obowiązek ten zgłaszający realizuje z wykorzystaniem unijnych kodów FR1, FR2 i FR3,
które opisane są w pkt 4.2.20.1 Instrukcji.
Przykład:
FR1 - PL1234578458, gdzie:
Kod statusu osoby Kod kraju ISO alpha-2 państwa Numer VAT
(roli, w jakiej osoba członkowskiego
nadającego
występuje w transakcji) numer VAT
FR1
PL
1234578458

24. W pkt 6. 1 Wypełnianie zbiorczego zgłoszenia celnego w systemie AIS/IMPORT dla
niektórych towarów zwolnionych z należności celnych i zwolnionych z podatku VAT
(str. 254) wykreśla się następującą uwagę z opisu pola 8:
„Uwaga! Jeżeli w polu 8 nie został wpisany polski operator kurierski, który upoważnił innego
przedstawiciela do złożenia zbiorczego zgłoszenia, to w polu 44 zgłoszenia należy podać
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krajowy kod informacji dodatkowej 4PL03, po którym należy podać dane wymagane przy
opisie tego kodu (tj. numer identyfikacyjny PLNIP operatora kurierskiego jego nazwę i adres).”.

25.W pkt 6.4 Przywóz towarów z obszarów specjalnych (str. 260) w związku
z wykreśleniem kodu procedury 49 i rozszerzeniem opisu procedury 40 oraz dodaniem
kodu uszczegóławiającego procedurę F15 wprowadza się następujące zmiany:
1) „zmienia się opis dla pola 37:
– jest:
„Pole 37 (procedura wnioskowana) – „49”
– powinno być:
„Pole 37 (procedura wnioskowana) – „40”,
2) po opisie pola 37 dodaje się:
„Pole 37.2 – uszczegółowienie procedury – F15”

26. W pkt 6.5 Szczególny przypadek wypełniania niektórych pól zgłoszenia celnego
w przypadku przywozu towarów objętych zakresem przedmiotowym unii celnych
wiążących Unię (str. 261) w związku z wykreśleniem kodu procedury 49
i rozszerzeniem opisu procedury 40 oraz dodaniem kodu uszczegóławiającego
procedurę F15 wprowadza się następujące zmiany:
1)

w lit. a „przywóz towarów objętych zakresem przedmiotowym unii celnych
wiążących Unię z Andorą i San Marino, w przypadku, gdy zgłaszający deklaruje
stosowanie preferencji „400” albo „420”, stricte związanych z faktem
obowiązywania unii celnej” wprowadza się następujące zmiany:
a) zmienia się opis dla pola 37:
– jest:
„Pole 37 (procedura wnioskowana) – „49”
– powinno być:
„Pole 37 (procedura wnioskowana) – „40”,

b) po opisie pola 37 dodaje się:
„Pole 37.2 – uszczegółowienie procedury – F15”;
2)

w lit. b „przywóz towarów objętych zakresem przedmiotowym unii celnej
wiążącej Unię z Turcją w przypadku, gdy zgłaszający deklaruje stosowanie
preferencji „400” albo „420” stricte związanych z faktem obowiązywania unii
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celnej” po opisie pola 37 dodaje się:
„Pole 37.2 – uszczegółowienie procedury – F15”;

27. W pkt 6.12 Wywóz towarów do obszarów specjalnych będących częścią terytorium
celnego Unii (str. 286) ostatnie zdanie w opisie otrzymuje brzmienie:
„Powrotny przywóz tych towarów na terytorium kraju powinien się odbywać z zastosowaniem
zgłoszenia celnego z wpisanym w Polu 37 kodem „6110” oraz kodem uszczegóławiającym
procedurę „F15”.

28. W pkt 6.21 Zasady wypełniania Pola 37 zgłoszenia celnego w przypadku
wprowadzenia i dostawy / przemieszczania towarów zwolnionych z VAT lub objętych
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z uwzględnieniem terytoriów specjalnych
(str. 309) część dotycząca towarów unijnych otrzymuje brzmienie:
„Towary unijne
Jeśli przedmiotem importu są towary unijne, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT
w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego - w pierwszej części Pola 37
podawany jest kod procedury „40”, a w drugiej części tego Pola krajowy kod uszczegóławiający
procedurę „1V1” oraz kod F15.
W opisanej powyżej sytuacji, gdy przedmiotem przywozu z terytoriów specjalnych nieobjętych
ww. dyrektywą akcyzową są unijne wyroby akcyzowe, do których ma zostać zastosowana
procedura zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b ww. dyrektywy akcyzowej,
w pierwszej części pola 37 podawany jest kod procedury wnioskowanej „40”, a w drugiej części
tego pola kod F15 oraz kod „F06” uszczegółowiający procedurę w zakresie zawieszenia poboru
akcyzy (patrz przypadek szczególny nr 4 w tej Części Instrukcji).”.

29. W pkt 6.25.1 Zasady podawania w zgłoszeniach celnych dotyczących realizacji
procedury uszlachetniania czynnego oraz procedury uszlachetniania biernego
dokumentu INF albo wskazywania na inne środki elektronicznej wymiany informacji
(str. 334) wprowadza się następujące zmiany w czwartym akapicie, związane z nowymi
kodami procedur 44 i 46 (zmiany wyboldowane):
„Jako realizacja powyższego, dla opisanych poniżej przypadków należy stosować następujące
zasady:
1. W zgłoszeniach typu A, B, C, D, E, F powinien wystąpić kod dokumentu wymaganego
albo C710 albo 4DK3, jeżeli w polu 37 (1) są następujące kody procedur:
a. 5111, 6121, 6321, 6821, 1100, 2100, 2144, 2146, 2148, 2151 lub
2154,
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b. 51xx oraz 3151, jeżeli występuje pozwolenie z udziałem więcej niż jednego
państwa członkowskiego,
c. 46xx, jeżeli występuje pozwolenie z udziałem więcej niż jednego państwa
członkowskiego.
W zgłoszeniu typu Z powinien wystąpić kod dokumentu wymaganego 4DK3, jeżeli
w polu 37 (1) jest kod 5111, 6121 lub 6821.”.

2.

30. W pkt 6.26 Szczególny przypadek wypełniania niektórych pól zgłoszenia celnego do
procedury specjalnej end-use towarów, o których mowa w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 150/2003 (str. 336) wprowadza się następujące zmiany w drugim akapicie
związane z nowym kodem procedury 44 (zmiany wyboldowane):
„W zgłoszeniu celnym należy podać:
− w polu 36 – jeden z kodów: 100, 200, 300, 400 - kod odpowiedni dla stosowanej stawki
cła;
− w polu 37 procedura wnioskowana – kod procedury 44;
− w polu 37 część druga – kod 2L2;
− w Polu 44 – kody dokumentów: N990 oraz C645 – w Polu 47 - Opłaty:
 kody typów opłat, które mogą wystąpić: A00, A20, A30, A35, A40, A45,
 stawka celna wynikająca z Taryfy celnej w zależności od podanego kodu
preferencji,
 metoda płatności - L (opłata nienależna, nie wchodzi do podstawy obliczania
pozostałych opłat).”.

31. Pkt 6.27.1 Objęcie towaru procedurą specjalną (str. 337) wprowadza się następujące
zmiany w drugim akapicie związane z nowymi kodami procedur 44 i46 (zmiany
wyboldowane):
„1.

Kody pozwoleń

Jeżeli procedurą wnioskowaną jest procedura specjalna, to należy podać kod dla pozwolenia
na tę procedurę oraz jego numer:
a.

dla procedury wnioskowanej 51 oraz 11 – kod C601;

b.

dla procedury wnioskowanej 53 – kod C516;

c.

dla procedury wnioskowanej 21, 46 oraz 48 – kod C019;

d.

dla procedury wnioskowanej końcowego przeznaczenia 44 – kod N990.

Kodów pozwoleń nie podaje się, jeżeli zgłoszenie celne jest wnioskiem o wydanie
pozwolenia (kod 00100).
2.

Ilość towaru i jednostka miary

Jeżeli zgłoszenie dotyczy objęcia towaru procedurą o następujących kodach: 11, 21, 44, 46,
48, 51, 53, 71, to w elemencie „Dokument wymagany” należy podać ilość towaru wraz
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z jednostką miary właściwych dla objęcia towaru ww. kodami procedur. Jednostka miary
znajduje się w pozwoleniu na procedurę specjalną i należy ją podać:
– w przypadku zgłoszeń składanych do systemu AIS/IMPORT po kodzie pozwolenia
na stosowanie danej procedury (C019, C601, C516, N990);
– w przypadku zgłoszeń do systemu AES/ECS2 po kodzie faktury:
– N380 – faktura handlowa, albo
– N325 – faktura proforma.
Dla procedury 71 oraz dla zgłoszenia z kodem 00100, dla których to przypadków nie występuje
pozwolenie wskazujące na jednostkę miary, można ilość podać w dowolnej, celnej
(występującej w słowniku) jednostce miary właściwej dla towaru opisanego na fakturze.
Dana „ilość” i „jednostka” miary powinna wystąpić tylko raz dla każdej pozycji towarowej
zgłoszenia. Jeżeli jest podana więcej niż raz, to suma ilości musi być zgodna z ilością podaną
w Polu 31 zgłoszenia celnego.”.

32. Pkt 6.27.2 Zgłoszenie zamykające procedurę specjalną (str. 338) wprowadza się
następujące zmiany w drugim akapicie związane z nowymi kodami procedur 44 i 46
(zmiany wyboldowane):
1) w pkt 1 Kody pozwoleń akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli procedurą poprzednią jest procedura specjalna, to należy podać kod dla pozwolenia na
tę procedurę oraz jego numer:
a. dla procedury poprzedniej 51 oraz 11 – kod C601
b. dla procedury poprzedniej 53 – kod C516
c. dla procedury poprzedniej 21, 46 oraz 48 – kod C019
d. dla zestawu procedur 1044 lub 2144 – kod N990”;
2)

w pkt 2. Ilość towaru i jednostka miary akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zgłoszenie dotyczy towaru lub produktu przetworzonego, objętego wcześniej jedną
z procedur o następujących kodach: 11, 21, 46, 48, 51, 53, 54, 71 lub procedurą 1044, to
w elemencie „Dokument wymagany” należy podać ilość towaru oraz jednostkę miary
właściwych dla towaru zgłaszanego do procedury następnej. „;
3)

w pkt 3. Dokument poprzedni zdanie wprowadzające w akapicie pierwszym
otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli poprzednią procedurą jest procedura o jednym z następujących kodów: 11, 21, 44, 46,
48, 51, 53, 54, 91, a także 42/45 z kodem N990, to w zgłoszeniu zamykającym procedurę
specjalną powinien pojawić się:”.
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