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Iwo Nowak

Uprzywilejowany przedsi´biorca czyli AEO
w ∏aƒcuchach dostaw (cz. 2)
W tej cz´Êci artyku∏u publikujemy odpowiedzi na pytania, udzielone przez rzecznika prasowego Izby Celnej w Poznaniu, p. Cezarego Kosmana, dotyczàce instytucji „upowa˝nionego przedsi´biorcy” (ang. Authorised Economic Operator – AEO).
Iwo Nowak: Które podmioty gospodarcze powinny byç szczególnie zainteresowane uzyskaniem certyfikatu AEO?
Cezary Kosman: Przepisy prawa dopuszczajà mo˝liwoÊç udzielania trzech rodzajów Êwiadectwa AEO: AEOS – bezpieczeƒstwo
i ochrona, AEOC – uproszczenia celne oraz AEOM – uproszczenia
celne oraz bezpieczeƒstwo i ochrona. Mo˝na zatem przyjàç, ˝e regulacje dotyczàce AEO sà adresowane zarówno do ma∏ych firm, jak
i du˝ych, zatrudniajàcych kilkaset (kilka tysi´cy) pracowników. Takie
stanowisko zosta∏o wprost wyra˝one przez Komisj´ Europejskà. Ponadto pami´taç trzeba o tym, ˝e o status AEO mogà ubiegaç si´ tylko ci przedsi´biorcy, którzy korzystajà z instytucji przewidzianych
w prawie celnym. Wydaje si´, ˝e w pierwszej kolejnoÊci o status
AEO powinni si´ ubiegaç przedsi´biorcy regularnie wywo˝àcy / przywo˝àcy towary, bàdê Êwiadczàcy us∏ugi w tym zakresie (spedytorzy,
firmy logistyczne, transportowe, agencje celne), a tak˝e ci, którzy
posiadajà pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.
I.N.: Czy aby w pe∏ni korzystaç z udogodnieƒ certyfikatu wszystkie
firmy ∏aƒcucha dostaw (na przyk∏ad producent + spedytor) powinny posiadaç AEO?
C.K.: Mi´dzynarodowy ∏aƒcuch dostaw obejmuje proces („od poczàtku do koƒca”) – od wyprodukowania towarów a˝ do ich dostarczenia koƒcowym odbiorcom, w∏àcznie z przywozem i wywozem
tych towarów. Jednà z przyczyn zmian do wspólnotowego prawa
celnego by∏ fakt, ˝e w celu zabezpieczenia mi´dzynarodowego ∏aƒcucha dostaw administracja celna powinna koncentrowaç si´ nie tylko na ∏adunkach wwo˝onych na jej terytorium i ich kontroli, ale równie˝ na ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw od producenta, poprzez eksportera,
przewoênika, spedytora, agenta celnego (przedstawiciela), a˝ do importera. Dlatego idealnym rozwiàzaniem by∏oby, aby jak najwi´cej
podmiotów w danym ∏aƒcuchu dostaw posiada∏o status AEO lub jemu odpowiadajàcy (w kraju spoza UE). Tym niemniej, majàc na uwadze, i˝ status upowa˝nionego przedsi´biorcy przyznawany b´dzie
indywidualnie dla danego podmiotu gospodarczego, fakt i˝ inne
podmioty uczestniczàce w ∏aƒcuchu dostaw nie b´dà posiada∏y tego przywileju nie oznacza, ˝e osoba, która otrzyma Êwiadectwo, nie
b´dzie mog∏a z niego korzystaç.
I.N.: Jak od strony praktycznej b´dzie wyglàda∏ audyt wymagaƒ
AEO realizowany przez s∏u˝by celne?
C.K.: Sprawdzanie spe∏nienia warunków i kryteriów niezb´dnych
do przyznania Êwiadectwa AEO jest realizowane na podstawie przepisów: Rozporzàdzenia Rady EWG nr 2913/92, ustanawiajàcego
Wspólnotowy Kodeks Celny; Rozporzàdzenia Komisji (WE)
1875/2006, zwanego dalej RWKC; Ustawy Prawo Celne (Dz.U. z 2004
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r. nr 68, poz. 622 z póên. zm.); Dzia∏u IV Ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z póên. zm.); Rozdzia∏u 1b ustawy – O S∏u˝bie Celnej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.
nr 156, poz. 1641 z póên. zm.); Ustawy O swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095
z póên. zm.). Po otrzymaniu wniosku o wydanie Êwiadectwa AEO
i dokonaniu jego weryfikacji oraz za∏àczonych do niego dokumentów pod wzgl´dem formalnym, organ w∏aÊciwy do wydania Êwiadectwa wyst´puje do organu w∏aÊciwego do przeprowadzenia kontroli celnej z wnioskiem o przeprowadzenie czynnoÊci sprawdzajàcych spe∏nienie warunków i kryteriów niezb´dnych do przyznania
Êwiadectwa AEO. Organem w∏aÊciwym do sprawdzania warunków
i kryteriów, niezb´dnych do wydania Êwiadectwa AEO, jest dyrektor
izby celnej, w∏aÊciwy do przeprowadzania kontroli celnej ze wzgl´du na siedzib´ wnioskodawcy.
CzynnoÊci, realizowane przez organ w∏aÊciwy do przeprowadzenia kontroli celnej, z uwagi na ich form´ oraz tryb realizacji, dzielà
si´ na :
 podejmowane w trybie i na zasadach okreÊlonych w ustawach
Prawo celne i Ordynacja podatkowa, w zwiàzku z prowadzonym
post´powaniem celnym
 podejmowane w trybie i na zasadach okreÊlonych w Ustawie
o S∏u˝bie Celnej, w zwiàzku z kontrolà celnà prowadzonà w siedzibie przedsi´biorcy.
Post´powanie celne opiera si´ na weryfikacji danych, zawartych
we wniosku oraz kwestionariuszu samooceny, z uwzgl´dnieniem
aspektów, na które nale˝y zwróciç uwag´, zawartych w wytycznych
„Upowa˝nieni przedsi´biorcy TAXUD/2006/1450”. Dla kontroli warunków i kryteriów wyró˝nia si´ nast´pujàcy obszar kontroli i podobszary kontroli:
 obszar kontroli – kontrola warunków i kryteriów do wydania
Êwiadectwa AEO
 podobszary kontroli:
– przestrzeganie wymogów celnych,
– odpowiedni system zarzàdzania ewidencjami,
– wyp∏acalnoÊç finansowa,
– standardy bezpieczeƒstwa i ochrony.
Okresem badanym jest okres ostatnich 3 lat.
Po przeprowadzeniu wst´pnej analizy danych, zawartych we
wniosku oraz za∏àcznikach, ze szczególnym uwzgl´dnieniem danych i informacji zawartych w Kwestionariuszu samooceny (o ile zosta∏ przedstawiony przez wnioskodawc´) przeprowadzana jest
przez zespó∏ ds. AEO wizyta wst´pna u wnioskodawcy. W ramach
wizyty wst´pnej zespó∏ ds. AEO wskazuje tryb, w jakim b´dà realizowane czynnoÊci, zasady wspó∏pracy, sposób przekazywania informacji, zasady informowania o sytuacjach, które mogà spowodowaç,
i˝ b´dzie istnia∏o du˝e prawdopodobieƒstwo nie przyznania Êwiadectwa AEO. Ustalenia winny byç dokonane z osobà kontaktowà,
wskazanà w rubryce 6 Wniosku o wydanie Êwiadectwa AEO. W to-
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cji pierwszej, podsekcji 1.01), stanowiàcy za∏àcznik do instrukcji
w sprawie procedur sprawdzania warunków i kryteriów AEO.
Z dokumentów potwierdzajàcych prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej powinny wynikaç informacje dotyczàce organizacji
przedsi´biorcy, mi´dzy innymi:
 data i miejsce rejestracji (rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej)
 forma prawna przedsi´biorcy
 kwestie w∏asnoÊci/udzia∏ów w przedsi´biorstwie
 rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci
 dane osób zarzàdzajàcych przedsi´biorstwem
 informacja o filiach/oddzia∏ach przedsi´biorcy.
Zakres informacji wynikajàcy z za∏àczników okreÊlony jest w ww.
wyjaÊnieniach do wniosku.
I.N.: Czy wystarczy poprawnie przygotowany wniosek oraz udokumentowane procedury, aby „zagwarantowaç” firmie uzyskanie certyfikatu?
C.K.: O przyznaniu firmie certyfikatu AEO przesàdza fakt spe∏nienia
warunków i kryteriów okreÊlonych w wytycznych „Upowa˝nieni
przedsi´biorcy TAXUD/2006/1450”, to jest:
 przestrzeganie wymogów celnych
 odpowiedni system zarzàdzania ewidencjami
 wyp∏acalnoÊç finansowa
 standardy bezpieczeƒstwa i ochrony
oraz pozytywna ich weryfikacja przez organ kontrolny. Przed z∏o˝eniem wniosku o nadanie statusu AEO przedsi´biorca powinien
dokonaç stosownej samooceny, która pozwoli mu na zweryfikowanie w∏asnego przekonania o mo˝liwoÊci uzyskania omawianego certyfikatu. Pomocne w tej samoocenie powinny byç wytyczne wydane
przez Komisj´ Europejskà „Upowa˝nieni przedsi´biorcy TAXUD/
2006/1450”.
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ku post´powania kierowane sà do strony wezwania. Do sporzàdzania wezwaƒ stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 6 Dzia∏u IV Ustawy Ordynacja podatkowa.
W sytuacji, gdy podczas sprawdzania warunków i kryteriów do
wydania AEO zespó∏ ds. AEO rozpozna ryzyka, wskazujàce na mo˝liwoÊç niespe∏nienia warunków i kryteriów okreÊlonych w art. 14h-14k RWKC, kierujàcy zespo∏em ds. AEO niezw∏ocznie powiadomi
o tym fakcie przedsi´biorc´. Powiadomienie zostanie dokonane
w formie pisemnej i b´dzie zawieraç opis zidentyfikowanych ryzyk,
które zdaniem organu celnego powodujà niespe∏nienie kryterium/ów wymaganych do przyznania Êwiadectwa AEO. W sytuacji,
gdy przedsi´biorca podejmie dzia∏ania zmierzajàce do minimalizacji
zidentyfikowanego ryzyka, rolà zespo∏u ds. AEO jest udzielanie pe∏nego wsparcia (rady, opinie, zalecenia). Badanie wdro˝onej procedury nastàpi w trybie i na zasadach przewidzianych w ramach kontroli celnej. Natomiast w przypadku, gdy przedsi´biorca, pomimo powiadomienia, nie podejmie dzia∏aƒ zmierzajàcych do wdro˝enia
procedur minimalizujàcych wskazane ryzyko – czynnoÊci w zakresie
badania wskazanego kryterium zostanà zakoƒczone.
Kontrola celna. CzynnoÊci kontroli celnej prowadzone sà na
podstawie upowa˝nienia wystawionego przez dyrektora izby celnej.
Kontrola spe∏nienia warunków i kryteriów AEO realizowana w trybie
kontroli celnej korzysta z wy∏àczenia przewidzianego w art. 82 ust.1
pkt.3 Ustawy o swobodzie gospodarczej. W trakcie kontroli stosuje
si´ art. 80 ust. 2 pkt 3 Ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej dotyczàcy obecnoÊci kontrolowanego lub osoby upowa˝nionej.
Zespó∏ kontrolny na bie˝àco wspó∏pracuje w trakcie kontroli z osobà kontaktowà wskazanà w rubryce 6 „Wniosku o wydanie Êwiadectwa AEO”. W przypadku, gdy wymagane jest udost´pnienie dodatkowych informacji, kontrolujàcy zwraca si´ o przedstawienie stosownych dokumentów, ewentualnie o z∏o˝enie pisemnych wyjaÊnieƒ, bàdê z∏o˝enie zeznaƒ w charakterze Êwiadka. Do kierowanych w toku kontroli celnej wezwaƒ stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 6
Dzia∏u IV Ustawy Ordynacja podatkowa. Powstajàce w trakcie kontroli wàtpliwoÊci sà na bie˝àco przedstawiane osobie kontaktowej.
Zespó∏ kontrolny sporzàdza protokó∏ pokontrolny, który zawiera
opis dokonanych ustaleƒ. Kontrola celna zostaje zakoƒczona po
up∏ywie 14 dni od daty podpisania protoko∏u pokontrolnego.
I.N.: Od kiedy mo˝na zg∏aszaç wnioski i co powinny zawieraç?
C.K.: Formularz wniosku zosta∏ wprowadzony jako za∏àcznik 1c do
przepisów wykonawczych, do Wspólnotowego Kodeksu Celnego
wraz z rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku. Wnioski o przyznanie statusu AEO mo˝na sk∏adaç ju˝
od 1 stycznia 2008 roku.
Do organu celnego wraz z wype∏nionym wnioskiem (zgodnie
z wyjaÊnieniami znajdujàcymi si´ w ww. za∏àczniku do PWKC) nale˝y do∏àczyç nast´pujàce dokumenty:
 potwierdzajàce prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
wnioskodawc´ (wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego lub ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej wraz z decyzjà o nadaniu nr NIP
i zaÊwiadczenie o uzyskaniu nr REGON)
 zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci (osoby fizyczne – przedsi´biorcy
jednoosobowi lub osoby kierujàce przedsi´biorstwem w przypadku osób prawnych albo informacja z KRK o podmiotach zbiorowych)
 wykaz sta∏ych przedstawicieli prawnych do spraw celnych oraz
oÊwiadczenie o ich niekaralnoÊci
 oÊwiadczenie, ˝e w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone post´powanie upad∏oÊciowe i likwidacyjne, podpisane
w obecnoÊci funkcjonariusza celnego
 wype∏niony kwestionariusz samooceny AEO (tylko w zakresie sek-
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