Us∏ugi logistyczne
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.

Marzena Antoniak
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Uproszczenia w procedurach celnych (cz. 1)
Polska w stanowisku negocjacyjnym
w obszarze „Unia Celna” zadeklarowa∏a
osiàgni´cie przez s∏u˝by celne pe∏nej
gotowoÊci funkcjonowania w warunkach cz∏onkostwa. Dla osiàgni´cia tego
celu konieczne by∏o zidentyfikowanie
i usystematyzowanie unijnych standardów dla s∏u˝b celnych, dokonanie diagnozy aktualnego poziomu organizacji
polskiej administracji celnej oraz na jej
podstawie, okreÊlenie podstawowych
celów strategii przedakcesyjnej dla
s∏u˝b celnych.

objàç równie˝ tych przedsi´biorców,
którzy z ró˝nych przyczyn nie chcà
lub nie mogà sami otrzymaç pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Przes∏ankà przemawiajàcà za
stosowaniem tych procedur jest stale
ograniczanie liczby wewn´trznych placówek celnych oraz czasu ich pracy. Nale˝y pami´taç tak˝e, ˝e uproszczony
system obejmowania towarów procedurami celnymi jest wiodàcym systemem w krajach Unii Europejskiej –
wczeÊniej czy póêniej polskie firmy b´dà musia∏y dostosowaç si´ do standarPodstawà dzia∏ania polskiej admini- dów i praktyk unijnych.
stracji celnej jest Kodeks celny. Kodeks
celny oparty zosta∏ na przepisach Ko- Formy procedur uproszczonych
deksu Celnego Wspólnot Europejskich
i wprowadzi∏ do polskich przepisów
Kodeks celny przewiduje trzy formy
celnych wiele regulacji obowiàzujàcych procedury uproszczonej:
ju˝ w Unii Europejskiej, m.in. procedu- • zg∏oszenie celne uproszczone (nie
r´ uproszczonà, czyli upraszczanie
w pe∏ni wype∏niony dokument SAD)
czynnoÊci przy obejmowaniu towarów • z∏o˝enie dokumentów handlowych
procedurà celnà.
lub urz´dowych z wnioskiem o obj´cie towarów procedurà celnà
Od 1 stycznia 1998r. wesz∏a w ˝ycie • wpisanie towarów do rejestrów proustawa z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks
wadzonych przez osob´ korzystajàcà
celny (tekst jednolity - Dz. U. Nr 75,
z procedury uproszczonej tzw. „propoz.802 z 2001r. z póên. zm.). Mo˝licedura w miejscu”.
woÊç korzystania z procedury uproszczonej to dla firm przede wszystkim
Wi´kszoÊç wydanych pozwoleƒ dotyoszcz´dnoÊç czasu, mo˝liwoÊç odstà- czy uproszczenia czynnoÊci, które polepienia od koniecznoÊci przedstawiania gajà na wpisaniu towarów do rejestrów
towaru w urz´dzie celnym, mo˝liwoÊç prowadzonych przez osoby korzystajàszybszej realizacji zamówieƒ klientów, ce z procedury uproszczonej. Jest to
mo˝liwoÊç racjonalnego planowania uproszczenie najbardziej korzystne dla
dostaw itp.
podmiotów gospodarczych. Przy stosowaniu tej procedury towar nie musi zoStosowanie procedur uproszczonych staç przedstawiony w urz´dzie celnym.
jest ju˝ nie tylko przywilejem niektó- Po dostarczeniu towaru do miejsca wyrych przedsi´biorstw dzia∏ajàcych znaczonego w pozwoleniu lub po przyw dziedzinie handlu zagranicznego, gotowaniu towaru do wysy∏ki, osoba
lecz koniecznoÊcià, by utrzymaç si´ na upowa˝niona powiadamia o tym fakcie
coraz bardziej konkurencyjnym rynku. organ celny (powiadomienie mo˝e naNowelizacja Kodeksu celnego, która stàpiç drogà elektronicznà lub faxem).
wesz∏a w ˝ycie 19 marca 2001r., spowo- W odpowiedzi na powiadomienie ordowa∏a, ˝e uproszczenia sta∏y si´ do- gan celny wysy∏a rozstrzygni´cie tzw.
st´pne w zasadzie dla ka˝dego przed- potwierdzenie, w którym zezwala na
si´biorstwa zajmujàcego si´ importem zwolnienie towarów lub informacj´, i˝
czy eksportem towarów. Dzi´ki nada- towar zostanie poddany kontroli. Po
niu agencjom celnym uprawnieƒ do otrzymaniu potwierdzenia osoba upostosowania tej procedury, system mo˝e wa˝niona dokonuje wpisu w prowadzo-
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nym przez siebie rejestrze (dokonanie
wpisu jest równoznaczne ze zwolnieniem towaru). Nale˝y podkreÊliç, i˝
przy tym rodzaju uproszczenia istnieje
mo˝liwoÊç dokonywania wysy∏ek towarów poza godzinami pracy urz´du celnego. Nast´pnie zg∏aszajàcy ma obowiàzek z∏o˝enia w tzw. okresie rozliczeniowym lub w terminie 5 dni po jego up∏ywie, zg∏oszenia celnego uzupe∏niajàcego.
Procedura uproszczona mo˝e byç
stosowana przy uproszczeniu czynnoÊci niezb´dnych do obj´cia towarów
nast´pujàcymi procedurami celnymi:
• dopuszczenie do obrotu
• sk∏adu celnego
• uszlachetnienia czynnego w systemie
zawieszeƒ i ce∏ zwrotnych
• przetworzenie pod kontrolà celnà
• odprawy czasowej
• uszlachetnienia biernego
• wywozu
• tranzytu.
Procedur´ uproszczonà mo˝na stosowaç równie˝ przy nadaniu towarom
przeznaczenia powrotnego wywozu.
Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e uproszczenia w powrotnym wywozie mogà dotyczyç jedynie towarów obj´tych uprzednio gospodarczà procedurà celnà, która
wymaga pozwolenia od organu celnego
na korzystanie z niej.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç uzyskania
pozwolenia na:
• uproszczenie czynnoÊci przy obejmowaniu towarów wspólnie procedurà
tranzytowà
• uproszczenie czynnoÊci przy zakoƒczeniu wspólnej procedury tranzytowej
• uproszczenia czynnoÊci przy zakoƒczeniu operacji TIR
• uproszczeniu czynnoÊci przy zakoƒczeniu procedury tranzytu w transporcie kolejowym
• uproszczeniu czynnoÊci przy obejmowaniu towarów procedurà w transporcie kolejowym.

Us∏ugi logistyczne
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.

izby celnej o wydanie pozwolenia na
stosowanie procedury uproszczonej.
Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej
w dwóch pierwszych formach nale˝y
z∏o˝yç do organu celnego w∏aÊciwego
miejscowo ze wzgl´du na urzàd lub
urz´dy celne, w którym towary b´dà
obejmowane procedurà celnà z zastosoWarunki uzyskania pozwoleƒ
waniem uproszczeƒ. W przypadku trzena korzystanie
ciej formy uproszczeƒ (wpis do rejestru),
wniosek nale˝y z∏o˝yç do organu celnez procedur uproszczonych
go w∏aÊciwego miejscowo ze wzgl´du
Zgodnie z art. 79 ustawy Kodeks Cel- na lokalizacj´ miejsca, w którym dokony osoba, która chce skorzystaç z pro- nywane b´dà czynnoÊci wynikajàce ze
cedury uproszczonej musi spe∏niaç na- stosowania procedury uproszczonej.
st´pujàce warunki:
Do wniosku nale˝y do∏àczyç nast´pu• byç osobà krajowà
• prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà jàce dokumenty:
• dokumenty potwierdzajàce prowaco najmniej od roku
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
• byç podatnikiem podatku VAT
• byç podmiotem, którego dzia∏alno- • zaÊwiadczenie o nadaniu numeru
REGON
Êcià kierujà osoby, które nie sà skazane prawomocnym wyrokiem za prze- • decyzj´ o nadaniu NIP
st´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci • potwierdzenie zg∏oszenia rejestracyjnego podatnika VAT
dokumentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, • zaÊwiadczenie z urz´du skarbowego
o nie zaleganiu z podatkiem
przest´pstwo gospodarcze lub za
• zaÊwiadczenie z oddzia∏u ZUS o nie
przest´pstwo skarbowe
zaleganiu ze sk∏adkami na ubezpie• nie zalega z c∏em, podatkiem i sk∏adczenie spo∏eczne
kami na ubezpieczenie spo∏eczne
• nie jest prowadzone przeciw niej po- • oÊwiadczenie podpisane przez osoby
kierujàce dzia∏alnoÊcià gospodarczà
st´powanie egzekucyjne, upad∏oÊciopodmiotu, ˝e nie jest w stosunku do
we likwidacyjne lub uk∏adowe
niego prowadzone post´powanie eg• z∏o˝yç zabezpieczenie generalnie
zekucyjne, upad∏oÊciowe, likwidacyjw wysokoÊci odpowiadajàcej zakrene lub uk∏adowe
sowi prowadzonej dzia∏alnoÊci
• nie mo˝e jej byç cofni´te pozwolenie • oÊwiadczenie, i˝ w okresie ostatnich
3 lat nie zosta∏o wnioskodawcy cofna stosowanie procedury uproszczoni´te pozwolenie na stosowanie pronej w okresie ostatnich 3 lat
cedury uproszczonej, ze wzgl´du na
• przed∏o˝yç pozytywnà opini´ o sytunaruszenie przepisów prawa
acji finansowej z banku, który prowa• pozytywne opinie o sytuacji finansodzi jej rachunek rozliczeniowy.
wej wydane przez bank
Osoba spe∏niajàca powy˝sze warunki • informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralnoÊci osób kierujàpowinna z∏o˝yç wniosek do dyrektora
Zasady funkcjonowania opisanych
uproszczeƒ oraz warunki uzyskania pozwoleƒ sà nieco odmienne od pozosta∏ych – szczegó∏y regulujà przepisy rozporzàdzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji skróconych i zg∏oszeƒ
celnych.
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cych dzia∏alnoÊci gospodarczà z okreÊlone powy˝ej przest´pstwa.
W przypadku procedury uproszczonej w formie wpisu do rejestru dodatkowo:
• opis miejsca, w którym dokonywane
b´dà czynnoÊci wynikajàce ze stosowania procedury uproszczonej i jego
planu sytuacyjny
• opis warunków, które majà zapewniç
nienaruszalnoÊç i to˝samoÊç towarów
• dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny wnioskodawcy do u˝ytkowania
miejsca w którym ma byç stosowana
procedura uproszczona lub inny dokument potwierdzajàcy prawo korzystania z tego miejsca
• wykaz pozwalajàcy na identyfikacj´
osób, które b´dà wykonywa∏y czynnoÊci wynikajàce ze stosowania procedury uproszczonej, zawierajàcy:
ich imiona i nazwiska, wzory ich podpisów, ich numery PESEL, a w wypadku osób nie posiadajàcych obywatelstwa polskiego – numery i serie paszportów.
Dokumenty powinny byç przed∏o˝one w oryginale lub uwierzytelnionej
kserokopii. Je˝eli wnioskodawca spe∏nia warunki i z∏o˝y zabezpieczenie,
otrzymuje pozwolenie na stosowanie
procedury uproszczonej, które jest
wa˝ne 2 lata i mo˝e byç jednak przed∏u˝one na dalsze okresy dwuletnie.
Pozwolenie jest wa˝ne dla jednej dowolnie wybranej procedury celnej
z tym, ˝e przewidziano od tego dwa
wyjàtki, dzi´ki którym procedur´ wywozu i tranzytu lub procedur´ uszlachetnienia biernego i tranzytu, jak równie˝ powrotny wywóz z towarem (jedna uwaga dodatkowa, i˝ powrotny wywóz to przeznaczenie celne, ale traktowane jako procedura).
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Schemat procedury uproszczonej tzw. „procedury w miejscu” (dotyczy operacji przywozu)
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