Wykaz zmian do Instrukcji wypełniania
zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2,
NCTS2 w wersji 2.4 z 12 kwietnia 2022 roku
Zmiana nr 1 z 19 maja 2022 r. – obowiązuje od 20 maja 2022 r.
W pkt 4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych (str. 199-218) dodaje się nowy kod
z następującym opisem:
„COVID – towary zwolnione z należności celnych przywozowych oraz VAT, przywożone
w ramach zwalczania COVID-19”.

Zmiana nr 2 z 23 maja 2022 r. – obowiązuje od 1 czerwca 2022 r.
W pkt 4.2.20.5 Inne dokumenty (str. 230-234) wprowadza się nowe krajowe kody
dokumentów:
„1EDD – Dokument e-DD
Dokument elektroniczny, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do
ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie.
Po tym kodzie należy podać numer dokumentu e-DD połączony z trzyznakowym numerem
identyfikacyjnym pozycji towarowej, czyli np. dla dokumentu e-DD o przykładowym numerze
referencyjnym 22PLDD143844000014240 i wyrobu z pozycji towarowej 1 deklaracji, wpis po
kodzie 1EDD powinien wyglądać następująco: 22PLDD143844000014240001.
2EDD – Awaryjny dokument e-DD wydawany w procedurze awaryjnej dla EMCS PL
W przypadku niedostępności EMCS PL wydawany jest awaryjny e-DD, na podstawie którego
przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby
akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby
akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane
zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Dokument ten zawiera takie same
dane jak e-DD.
Po tym kodzie dokumentu awaryjnego e-DD należy podać numer awaryjnego dokumentu
e-DD połączony z trzyznakowym numerem identyfikacyjnym pozycji towarowej, czyli np. dla
dokumentu e-DD o przykładowym numerze referencyjnym NYYYYYYYYYYNXXXXXXX2022

i wyrobu z pozycji towarowej 1 deklaracji, wpis po kodzie 2EDD powinien wyglądać
następująco: NYYYYYYYYYYNXXXXXXX20221.”.

Zmiana nr 3 z 29 czerwca 2022 r. – obowiązuje od 1 lipca 2022 r.
W pkt 4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych (str. 199) wykreśla się kod z
następującym opisem:
„COVID – towary zwolnione z należności celnych przywozowych oraz VAT, przywożone w
ramach zwalczania COVID-19”.

Zmiana nr 4 z 6 lipca 2022 r. – obowiązuje od 5 lipca 2022 r.
W pkt 4.2.20.5 „Inne dokumenty” (str. 231-235) dodaje się nowy kod z następującym
opisem:
„4DK7 – dokument świadczący o przywozie towarów przeznaczonych do użycia w innym
państwie członkowskim, przywożonych przez organizacje państwowe lub organizacje
charytatywne lub dobroczynne zatwierdzone przez właściwe władze i działające w tym innym
państwie członkowskim. W takim przypadku przywożąca towary organizacja musi zgłosić ten
fakt właściwym organ celnym państwa członkowskiego, np. w Polsce, w którym zwolnienie
ma zostać przyznane na podstawie art. 74 rozporządzenia nr 1186/2009 oraz art. 63 ustawy
o VAT.
W takim przypadku, wnioskująca w Polsce o zwolnienie z należności przywozowych
organizacja powinna przedstawić polskim organom celnym dokumenty, z którego wynika, że
jest organizacją zatwierdzoną i działającą w innym państwie, w którym towary mają być
używane.”

Zmiana nr 5 z 7 lipca 2022 r. – obowiązuje od 7 lipca 2022 r.
W pkt 4.2.7 Pole 22 – „Waluta faktury” (str. 127) zmienia się kod waluty dla Sierra Leone w
następujący sposób:
−

jest: „Sierra Leone – SLL – leone”

−

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

Zmiana nr 6 z 7 lipca 2022 r. – obowiązuje od 10 lipca 2022 r.
W pkt 4.2.20.5 „Inne dokumenty” (str. 231-235) wprowadza się nowy krajowy kod
dokumentu z opisem:
„4DK8 – oświadczenie, że w wypadku niezaliczenia wnioskowanej ilości towaru na poczet
kontyngentu taryfowego nr 098250 lub nr 098251, przywieziony towar podlega sankcjom
wynikającym z zakazu przywozu towarów pochodzących z Rosji; niniejsze oświadczenie
woli, złożone pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej, stanowi podstawę do

zastosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966
roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
479), do wyprowadzenia towaru z obszaru celnego UE.”.

Zmiana nr 7 z 13 lipca 2022 r. – obowiązuje od 25 lipca 2022 r.
W pkt 4.2.8 POLE 24 – Rodzaj transakcji (str. 128-130) wykaz kodów otrzymuje brzmienie:
A

1

Transakcje obejmujące
rzeczywistą zmianę
własności z rekompensatą
finansową

Kod
rodzaju
transakcji
11

B

12

2

1

2

Zwroty towarów i wymiana
towarów nieodpłatnie po
zarejestrowaniu pierwszej
transakcji

21
22
23

1
2
3

3

Transakcje obejmujące
zamierzoną zmianę
własności lub zmianę
własności bez
rekompensaty finansowej

31

1

32

2

33
34

3
4

Transakcje w celu
przetwarzania w ramach
umowy (nieobejmujące
zmiany własności)

41

1

42

2

Transakcje po
przetwarzaniu w ramach
umowy (nieobejmujące
zmiany własności)

51

1

52

2

4

5

Bezwarunkowa sprzedaż/kupno z
wyłączeniem handlu bezpośredniego
z prywatnymi konsumentami/przez
prywatnych konsumentów
Handel bezpośredni z prywatnymi
konsumentami/przez prywatnych
konsumentów (w tym sprzedaż na
odległość)
Zwrot towarów
Wymiana zwróconych towarów
Wymiana (np. w ramach gwarancji)
towarów, które nie zostały zwrócone
Przemieszczenia do/z magazynu (z
wyłączeniem konsygnowania i
wysyłki towaru)
Dostawy z zamiarem sprzedaży po
zatwierdzeniu lub wypróbowaniu (w
tym konsygnowanie i wysyłka towaru)
Leasing finansowy
Transakcje obejmujące przeniesienie
własności bez rekompensaty
finansowej
Towary, które mają wrócić do
początkowego państwa
członkowskiego/kraju wywozu
Towary, które nie mają wrócić do
początkowego państwa
członkowskiego/kraju wywozu
Towary powracające do
początkowego państwa
członkowskiego/kraju wywozu
Towary niepowracające do
początkowego państwa
członkowskiego/kraju wywozu

A

6

7

8

9

Szczególne transakcje
kodowane na potrzeby
krajowe

Kod
rodzaju
transakcji
61

62
63
Transakcje mające na celu 71
odprawę celną/po
odprawie celnej
(nieobejmujące zmiany
własności, związane z
72
towarami w quasiprzywozie lub wywozie)
Transakcje, z którymi
80
związana jest dostawa
materiałów budowlanych i
wyposażenia technicznego
w ramach umowy
budowlanej o generalne
wykonawstwo lub w
zakresie inżynierii lądowej,
dla których nie jest
wymagane osobne
fakturowanie towarów,
natomiast wystawiana jest
faktura za całą dostawę
objętą umową.
Inne rodzaje transakcji,
91
których nie można
sklasyfikować pod innymi
99
kodami

B

1
2
3
1

2

1
9

Nabycie wewnątrzunijne
biokomponentów
Nabycie wewnątrzunijne biomas
Nabycie wewnątrzunijne biopaliw
Dopuszczenie towarów do obrotu w
państwie członkowskim z
późniejszym wywozem do innego
państwa członkowskiego
Transport towarów z jednego
państwa członkowskiego do innego w
celu objęcia ich procedurą wywozu

Wynajem, wypożyczenie i leasing
operacyjny dłuższy niż 24 miesiące
Inne

Powyższe zmiany są dostosowaniem do zapisów zawartych w Tabeli 37. „Statystyka
dotycząca działalności międzynarodowej – wywóz towarów poza Unię i przywóz towarów
spoza Unii według waluty fakturowania” Część C. Klasyfikacje – Tabela 1. Podział
charakteru transakcji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca
2020 r. ustanawiającego specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki
gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz. U.
L 271/1 z 18.08.2020 r.).

Zmiana nr 8 z 13 lipca 2022 r. – ma zastosowanie z dniem
wprowadzenia do systemu AIS/e-COMMERCE reguły R1095, tj. od
13 kwietnia 2022 r.
W pkt 6.29 (str. 338-374) dotyczącym składania zgłoszeń celnych do systemu AIS/eCOMMERCE, wprowadza się zmiany w następujących punktach:
1) w pkt 6.29.1 Zgłoszenie IOSS – kod uszczegóławiający procedurę F48 (str. 344),
2) w pkt 6.29.2 Zgłoszenie USZ – kod uszczegóławiający procedurę F49 (str. 350),
3) w pkt 6.29.3 Zgłoszenie C07 – kod uszczegóławiający procedurę C07 (str. 357),
4) w pkt 6.29.4 Zgłoszenie 2PL – zgłoszenie zbiorcze dla towarów zwolnionych z
należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza) (str. 363)
– poprzez wykreślenie z opisu danej 3/15 „Importer” zdania: „Danej tej nie podaje się w
przypadku podania numeru EORI Importera (dana 3/16).”.
Powyższa zmiana powoduje, że pomimo podania numeru EORI konieczne jest podanie
również adresu importera z uwagi na konieczność przekazywania do unijnego systemu
Surveillance danych dotyczących kraju importera dla zgłoszeń typu H7.

Zmiana nr 9 z 13 lipca 2022 r. – korekta przykładu w zmianie
wprowadzonej 23 maja 2022 r.
W pkt 4.2.20.5 Inne dokumenty (str. 230-234) w zakresie krajowego kodu dokumentu 2EDD
nastąpiła korekta przykładu (zmiana wyboldowana):
„Po tym kodzie dokumentu awaryjnego e-DD należy podać numer awaryjnego dokumentu eDD połączony z trzyznakowym numerem identyfikacyjnym pozycji towarowej, czyli np. dla
dokumentu e-DD o przykładowym numerze referencyjnym NYYYYYYYYYYNXXXXXXX2022
i wyrobu z pozycji towarowej 1 deklaracji, wpis po kodzie 2EDD powinien wyglądać
następująco: NYYYYYYYYYYNXXXXXXX2022001.”.

Zmiana nr 10 z 20 września 2022 r. – obowiązuje od 1 października
2022 r.
1. W pkt 4.1 Uwagi ogólne (str. 114) ostatni akapit otrzymuje brzmienie (zmiana
zaznaczona bold):
„Uwaga! Określenie „umawiające się strony Konwencji o uproszczeniu formalności
w obrocie towarowym” w tej części Instrukcji, odnosi się do następujących państw:
być Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja, Macedonia Północna, Serbia,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Ukraina.”.

2. W pkt 6.8.3 Tranzyt i potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych
(str. 282) ppkt 4 otrzymuje brzmienie (zmiana zaznaczona bold):
„jeżeli towary unijne są przemieszczane z zastosowaniem procedury tranzytu z
obszaru celnego Unii do kraju – strony Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o
wspólnej procedurze tranzytowej – obecnie Szwajcaria, Norwegia, Islandia,
Turcja, Macedonia Północna i Serbia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej oraz Ukraina – w celu dalszego przekazania na obszar celny
Unii, do takich towarów w kraju wysyłki załączane jest potwierdzenie unijnego
statusu celnego towarów. Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów
przedstawia się w urzędzie celnym w chwili ponownego wprowadzenia na obszar
celny Unii.”.

