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Uproszczenia w procedurach celnych (cz. 2)
Je˝eli wnioskodawca sk∏ada jednoÊrodkami zwiàzanymi z wywozem toi przejàç do dystrybucji wszystkie saczeÊnie do tego samego organu celnewarów poza polski obszar celny, o któmochody, które podstawi∏y si´ danego wi´cej ni˝ jeden wniosek o udzielerych mowa w rozporzàdzeniu Ministra
go dnia w magazynie spedytora. Po
nie pozwolenia na stosowanie proceduFinansów z dnia 14.03.2001 r. w sprauzyskaniu potwierdzeƒ powiadory uproszczonej, wy˝ej wymienione dowie preferencyjnych Êrodków, których
mieƒ, mo˝liwe sà roz∏adunki i wysy∏kumenty nale˝y do∏àczyç tylko do jedzastosowanie przy wywozie towarów
ki towarów w systemie ca∏odobonego z wniosków. Je˝eli wnioskodawca
skutkuje zakazem zwolnienia od c∏a
wym. ZdolnoÊci przerobowe spedyspe∏nia warunki okreÊlone w art. 79 § 1
przy powrotnym przywozie tych towatora uniezale˝nione sà od czasu prapkt 1-5, 7 i 8 Kodeksu celnego, organ
rów na polski obszar celny,
cy i mo˝liwoÊci urz´du celnego;
celny wzywa wnioskodawc´ do z∏o˝e- • towarów obejmowanych procedurà 2.skrócenie czasu potrzebnego na „zwolnia w terminie 30 dni od dnia dor´czedopuszczenia do obrotu i nie podleganienie” towaru do obrotu.
nia wezwania, zabezpieczenia, o któjàcych zwolnieniu od c∏a, z wyjàtkiem:
Ten czas przy procedurze uproszczorym w art. 79 § 1 pkt. 6 Kodeksu celnea) towarów, o których mowa w art.
nej to kilka godzin dla wszystkich togo lub potwierdzenia wczeÊniej z∏o˝o1909, art. 19010, art. 19027, art.
warów. Jego wyd∏u˝enie mo˝e zostaç
nego zabezpieczenia generalnego,
19028, art.19029 i art. 19030 Kodekspowodowane tylko zatrzymaniem
zwiàzanego ze stosowaniem procedury
su celnego, przewo˝onych w przetowaru do rewizji celnej lub opieszacelnej, w której ma byç stosowana prosy∏kach przez Êwiadczàcych us∏ugi
∏oÊcià w transmisji potwierdzeƒ;
cedura uproszczona. Na uzasadniony
kurierskie przedsi´biorców oraz 3.mo˝liwoÊç roz∏adunków, prze∏adunwniosek, z∏o˝ony przez wnioskodawc´,
urz´dy pocztowe, pod warunkiem
ków i przygotowanie wysy∏ek poza
organ celny mo˝e przed∏u˝yç termin
˝e ∏àczna wartoÊç celna towarów
siedzib´ urz´du celnego w przystowyznaczony do z∏o˝enia zabezpieczew przesy∏ce nie przekracza równosowanym do tego terminalu;
nia generalnego, nie d∏u˝ej jednak ni˝
wartoÊci: 22 EURO dla towarów, 4.ograniczenie personalnych zale˝noo 30 dni. Z∏o˝enie tego zabezpieczenia
o których mowa w art. 1909 KodekÊci i sformalizowanie kontraktów
nie wymaga odr´bnego pozwolenia.
su celnego, 45 EURO dla towarów,
z urz´dem celnym, co zmniejsza suNale˝y zaznaczyç, i˝ w przypadku
o których mowa w art. 19010 KobiektywnoÊç podejÊcia do zg∏aszaprzed∏o˝enia posiadanego potwierdzedeksu celnego, 70 EURO dla towanych spraw oraz eliminuje arbitralnia z∏o˝enia zabezpieczenia, mo˝e byç
rów, o których mowa w art. 19027,
noÊç decyzji;
ono wykorzystane wy∏àcznie dla celów
art. 19028, art. 19029 i art. 19030 5.redukcja kosztów transportu pomi´procedury uproszczonej.
Kodeksu celnego.
dzy magazynem a urz´dem celnym,
b)zwolnionych od c∏a jako towary pokosztów parkingu przy urz´dzie
Procedura uproszczona (wpis do rejewracajàce: kontenerów, palet, opai kosztów przechowywania towarów
stru) nie mo˝e byç stosowana wobec:
kowaƒ wielokrotnego u˝ytku, cz´w magazynie celnym.
• wyrobów akcyzowych, dla których
Êci zamiennych przywo˝onych lub
W tradycyjnej odprawie towar musi
ustalona zosta∏a stawka podatku akwywo˝onych ∏àcznie z kontenerabyç zawieziony i przedstawiony
cyzowego (z wyjàtkiem – w przypadmi, przeznaczonych wy∏àcznie do
w urz´dzie celnym. Urz´dy sà obciàku stosowania procedury uproszczodokonywania drobnych napraw lub
˝one pracà. W zwiàzku z tym czas
nej w formie wpisu do rejestru –
niewielkich zabiegów konserwacyjoczekiwania na odpraw´ w wielu wyobejmowania ich procedurà wywozu
nych, akcesoriów i wyposa˝enia
padkach jest wyd∏u˝ony. Nierzadko
albo procedurà uszlachetniania bierkontenera, okreÊlonych w za∏àcznizdarzajà si´ przypadki, i˝ podmioty
nego, tak˝e z jednoczesnym zastosoku nr 27 do rozporzàdzenia Miniwynajmujà tzw. „staczy kolejowych”,
waniem procedury tranzytu; wyjàtek
stra Finansów z dnia 08.03.2001r.
aby na czas odprawiç towar. W proceten jednak nie dotyczy towarów obj´w sprawie gospodarczych procedur
durze uproszczonej towar jest bezpotych obowiàzkiem oznaczania znakacelnych.
Êrednio dostarczany do magazynów
mi skarbowymi akcyzy),
importera lub eksportera do granicy;
• towarów okreÊlonych w rozporzàDo g∏ównych korzyÊci wskazanych 6.skrócenie cyklu realizacji dostaw.
dzeniu Ministra Gospodarki z dnia przez firmy stosujàce uproszczone proBrak obowiàzku ka˝dorazowego
02.10.2002r. w sprawie wykazu towa- cedury celne nale˝y zaliczyç:
przedstawiania towarów w urz´dzie
rów o znaczeniu strategicznym ( Dz. 1.zwi´kszenie dokonywanych dziennie
celnym skraca okres zwiàzany z doU. Nr 182, poz. 1518 i Nr 203, poz.
zg∏oszeƒ.
konaniem i dokumentowaniem bie1719),
Praktycznie powiadamiajàc w wyzna˝àcych odpraw. Dopiero w procedu• towarów obj´tych karnetem ATA,
czonym czasie urzàd celny, spedytor
rze uproszczonej mo˝liwe jest wpro• towarów obj´tych preferencyjnymi
(ogniwo ∏aƒcucha) mo˝e roz∏adowaç
wadzenie dostaw „ Just in Time”;
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7.redukcja kosztów obs∏ugi
administracyjno – biurowej.
System wspomagania obs∏ugi zg∏oszeƒ celnych
CELINA jest przeznaczony
do obs∏ugi dokumentów obrotu towarowego z zagranicà w placówkach Polskiej
S∏u˝by Celnej. Celina jest
pierwszym w Europie systemem, który wykorzystuje
do wymiany informacji format XML. CELINA jest systemem zgodnym ze standardami unijnymi i spe∏nia nast´pujàce wymagania okreÊlone dla systemów UE:
• zdolnoÊç do rejestracji
i obs∏ugi wszystkich procedur importowych i eksportowych,
• zdolnoÊç do Êledzenia wszystkich
transakcji oraz stanu sprawy na ka˝dym etapie obs∏ugi.
Dzi´ki ogólnopolskiemu wdro˝eniu
systemu CELINA nastàpi przyspieszenie
obs∏ugi dokonywanych zg∏oszeƒ celnych przez podmioty gospodarcze oraz
zostanie umo˝liwiona ich awizacja, co
w znacznym stopniu przyÊpieszy rejestracj´ zg∏oszeƒ celnych. CELINA po∏àczona jest z systemem rozliczeƒ ce∏
i podatków – ZEFIREM, co umo˝liwia
automatyczne przekazywanie danych
w zakresie dokumentów wymierzajàcych nale˝noÊci, zwalnianie towaru czy
saldowanie zabezpieczeƒ.
System CELINA obs∏uguje nast´pujàce typy dokumentów:
• SAD,
• Deklaracje skróconà,
• Powiadomienie w procedurze uproszczonej,
• Dokument tranzytowy.
Dokument SAD w formacie XML (dla
jednej pozycji towarowej) posiada rozmiar ok. 4KB. Zg∏oszenie mo˝e byç wys∏ane do placówki celnej poprzez Internet, dostarczone na dyskietce lub CD-R.

mail@groenewout.com

Wdra˝anie systemu przynios∏o wymierne korzyÊci podmiotom realizujàcym i obs∏ugujàcym obrót towarowy
z zagranicà. PrzyÊpieszenie rejestracji
dokumentów celnych zosta∏o skrócone
do ok. 10 sekund, natomiast czas obróbki SAD skrócono z ok. 2 godzin do
ok. 30 minut. Poza tym system zapewnia jednolità weryfikacj´ zg∏oszeƒ –
wszystkie placówki korzystajà z zestawu algorytmów walidacji formalnej
i profili analizy ryzyka. Zredukowany
do zera zosta∏ problem „uznaniowoÊci” w przyjmowaniu i kontroli dokumentów celnych. Wspania∏ym u∏atwieniem dla podmiotów zg∏aszajàcych towary jest równie˝ mo˝liwoÊç formalnego sprawdzenia dokumentu przed
przedstawieniem celnikowi, z wykorzystaniem stron www-Webcel i Celina
– Opus.
Firmy upowa˝nione do wysy∏ania dokumentu poprzez strony www majà ponadto natychmiast informacje o stanie
obs∏ugi ich dokumentu.
Elektroniczne po∏àczenie podmiotu
gospodarczego ze s∏u˝bami celnymi daje sprawny dost´p do informacji o dostawach, wysy∏kach, iloÊciach towarów
w magazynie albo o najbli˝szych p∏atnoÊciach, pozwalajàc na szybkie podej-

mowanie decyzji. Taka forma elektronicznego przekazu umo˝liwia bezpoÊredni kontakt z urz´dem.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE:
1. Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
31 grudnia 2001r. w sprawie procedur
uproszczonych (Dz. U. Nr 5, poz. 48
z 2002r. z póên. zm.)
2. Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
7 wrzeÊnia 2001r. w sprawie deklaracji
skróconych i zg∏oszeƒ celnych (Dz. U. Nr
117 poz. 1250)
3. Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
27 wrzeÊnia 1999r. w sprawie warunków
wykonywania czynnoÊci kontroli celnej
(Dz. U. Nr 80 poz. 909)
4. Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
26 wrzeÊnia 2001r. w sprawie okreÊlenia
urz´dów celnych, w których sà dokonywane czynnoÊci przewidziane przepisami prawa celnego w zale˝noÊci od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogà
byç obejmowane towary (Dz. U. Nr 118
poz. 1261)
5. Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
10 listopada 1999r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia
na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia rycza∏towego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te mo˝na stosowaç, a tak˝e sposobu okreÊlania
wysokoÊci zabezpieczenia rycza∏towego
(Dz. U. Nr 96 poz. 1125 z póên. zm.).

W sierpniu br. firma HDF uruchomi∏a pierwszy w Polsce sklep internetowy
ze sprz´tem i oprogramowaniem do kodów kreskowych. Szczegó∏owe opisy sprz´tu i informacje nt. rozwiàzaƒ sà dost´pne non stop z ka˝dego miejsca na Êwiecie, gdzie jest dost´p do Internetu. Sklep funkcjonuje w 3 wersjach j´zykowych: polskiej, angielskiej i hiszpaƒskiej, a wkrótce zostanie uruchomiona wersja niemiecka.
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