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WPROWADZENIE

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszą zwartą publikację dotyczącą
stosowania pakietu unijnego kodeksu celnego, który wszedł w życie
1.05.2016 r. Nowe przepisy nie zmieniają filozofii unijnego prawa celnego, jednak wprowadzają znaczną ilość zmian i nowych uregulowań. Zwiększyła się zarówno liczba aktów prawnych, jak i zawartych
w nich przepisów. Trudnością w stosowaniu nowych przepisów unijnego prawa celnego jest brak instrukcji oraz wytycznych dających
wskazówki co do sposobu stosowania tych przepisów. Brak jest również orzecznictwa związanego z nowymi uregulowaniami, które stanowiłoby ich wykładnię istotną zarówno dla organów, jak i przedsiębiorców.
Unijny kodeks celny zastąpił obowiązujący od lat 90. Wspólnotowy
Kodeks Celny (WKC), który był następstwem i konsekwencją działań
podejmowanych przez istniejącą wówczas EWG, mających na celu
konsolidację prawa celnego, wyeliminowanie mnogości pojedynczych
aktów prawnych i zastąpienie ich jednym, spójnym logicznie i merytorycznie aktem prawnym. Na przestrzeni lat, w których obowiązywał, w związku z zachodzącymi zmianami w międzynarodowym
obrocie towarowym, a przede wszystkim w kontroli celnej, WKC był
wielokrotnie nowelizowany. Nie zapewniał warunków do realizacji
„głębszej” integracji europejskiej. Informatyzacja administracji celnej oraz jej kontaktów z podmiotami dokonującymi międzynarodowego obrotu towarowego z zagranicą, dążenie do uproszczenia regulacji i stworzenia bardziej przyjaznych warunków międzynarodowej
wymiany, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie efektywnego
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procesu decyzyjnego spowodowały potrzebę uchwalenia nowego aktu
prawnego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 450/2008 z 23.04.2008 r. ustanawiało nowy akt prawny – wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny – ZKC). Jednak
w praktyce zostało ono uchylone, zanim w rzeczywistości zaczęło być
stosowane.
Zmiany wynikające z założeń Traktatu Lizbońskiego1 spowodowały
konieczność gruntownej zmiany ZKC. W dniu 30.10.2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (UKC),
które zastąpiło ZKC. Aby UKC mógł być stosowany, niezbędne było
wprowadzanie aktów prawnych uzupełniających regulacje w nim zawarte – rozporządzenia wykonawczego (RW), rozporządzenia delegowanego (RD), przejściowego rozporządzenia delegowanego (PRD)
oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/578 z 11.04.2016 r. ustanawiającej program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym (Dz.Urz. UE L 99, s. 6). Pakiet UKC zaczął obowiązywać od
1.05.2016 r.
Nowe przepisy unijnego prawa celnego mają na celu uproszczenie
prawodawstwa celnego oraz ujednolicenie obsługi obrotu towarowego
z zagranicą w państwach członkowskich UE poprzez większą harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych. Głównym celem ustanowienia zmian było również wdrożenie obsługi procesów
biznesowych w elektronicznym środowisku – zarówno dla administracji celnych, jak i podmiotów dokonujących obrotu towarowego
z zagranicą. Jednak zgodnie z art. 278 UKC pełne stosowanie tego
aktu prawnego oraz przepisów wykonawczych w oparciu o systemy
informatyczne nastąpi najpóźniej do 31.12.2020 r. W tym też okresie
będzie postępował proces eliminacji norm kolizyjnych między poszczególnymi aktami prawnymi w pakiecie UKC.
1
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie 13.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C 306,
s. 1).
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Zaznaczyć należy, że od 1.03.2017 r. funkcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa2. Strukturę KAS tworzą administracja podatkowa,
Służba Celna oraz kontrola skarbowa. W zakresie organizacyjnym
powyższych administracji stanowi to istotną zmianę, jednak nie ma
wpływu na przepisy pakietu UKC, które mają charakter merytoryczny. Zadania realizowane dotychczas przez dyrektora izby celnej
i naczelnika urzędu celnego przejął dyrektor izby administracji skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. Organy te posiadają
również status organu celnego.
Celem analizy podjętej w niniejszej monografii jest wskazanie zasad
postępowania z towarem na gruncie regulacji ustawodawstwa celnego
w oparciu o nowe przepisy wprowadzone 1.05.2016 r. Analizę wzbogacono judykaturą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
oraz krajowych sądów administracyjnych (WSA, NSA), która pozostaje aktualna na gruncie UKC. Monografia obejmuje stan prawny
na 1.03.2017 r.
Niniejsza publikacja analizuje zasady dokonywania międzynarodowego obrotu towarami w oparciu o reguły compliance, które podporządkowane zostały strukturze książki. Struktura ta opiera się na
trzech częściach: przywóz towarów na obszar celny Unii Europejskiej,
wywóz towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej oraz regulacje
wspólne dla przywozu i wywozu. Przyjęty układ ma na celu ułatwienie
korzystania z zawartych w niej treści, które poprowadzą Czytelnika
poprzez procedury postępowania z towarem w polityce eksportowo-importowej związanej z międzynarodowym obrotem towarowym.
Monografia w przystępnej formie stanowi skumulowany zbiór informacji opracowanych na podstawie przepisów zawartych w obszernej
liczbie aktów prawnych zarówno unijnych, jak i krajowych.
W części pierwszej „Przywóz towaru na obszar celny Unii Europejskiej” przeanalizowano zasady obowiązujące przy wprowadzeniu towaru na obszar celny UE oraz procedury celne stosowane w związku
2
Na podstawie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz.U. poz. 1947 ze zm.).
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z przywozem towarów. Analizie poddano również zagadnienia związane z cłem – niezbędne przy naliczaniu należności celnych z tytułu
importu elementy kalkulacyjne (taryfę celną, pochodzenie towaru
oraz wartość celną), instytucję długu celnego oraz zwolnienia z należności celnych w przywozie towarów, czy procedury specjalne, z wyłączeniem uszlachetniania biernego.
Kolejna część monografii „Wywóz towarów z obszaru celnego Unii
Europejskiej” poświęcona została problematyce wyprowadzenia towaru. Szczególną uwagę zwrócono na wywozową deklarację skróconą
oraz procedury celne wywozowe, w tym procedurę uszlachetniania
biernego.
Trzecia część „Regulacje wspólne dla przywozu i wywozu”, jak wskazuje tytuł, analizuje instytucje wspólne, wykorzystywane zarówno
w imporcie, jak i eksporcie. Obejmuje ona zagadnienia dotyczące
rejestracji przedsiębiorców oraz przedstawicielstwa celnego. Dużo
miejsca poświęcono również instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).
Monografia skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, a mianowicie do sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, doradców podatkowych, księgowych,
przedsiębiorców, których działania obejmują zagadnienia międzynarodowego obrotu towarowego, a także agentów celnych, logistyków
i spedytorów. Odbiorcami mogą być również pracownicy naukowi,
studenci wydziałów prawa i administracji oraz kierunków, na których poruszane są problemy międzynarodowego obrotu towarowego.

Część pierwsza

PRZYWÓZ TOWARU
NA OBSZAR CELNY UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdział I. Wprowadzenie towaru na obszar celny UE23

Rozdział I

WPROWADZENIE TOWARU
NA OBSZAR CELNY UE
1.1. Wprowadzenie towaru i przywozowa
deklaracja skrócona
Wprowadzenie towarów na obszar celny UE jest pierwszą fazą postępowania celnego. Dochodzi do niego z chwilą faktycznego przywozu,
a więc faktycznego przekroczenia zewnętrznej granicy UE. Wprowadzenie (wyprowadzenie również) może nastąpić przez otwarte dla danego ruchu przejścia graniczne – drogowe, kolejowe, morskie, rzeczne
i lotnicze. Przez inne przejścia graniczne tylko po wydaniu pozwolenia przez organ celny1.
Zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustawie – Prawo celne
minister właściwy do spraw finansów publicznych określa
urzędy celno-skarbowe oraz podległe im oddziały celne, w których
są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą
być towary obejmowane2. Rozporządzenie zawiera trzy załączniki:
[N]

S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Warszawa 2005, s. 201.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21.02.2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. poz. 372).
1

2
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– załącznik I – określa wykaz urzędów celno-skarbowych oraz
podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane
czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności
od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary;
– załącznik II – określa wykaz urzędów celno-skarbowych oraz
podległych im oddziałów celnych, w których mogą być zgłaszane
do procedury wywozu towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową;
– załącznik III określa wykaz urzędów celno-skarbowych oraz
podległych im oddziałów celnych właściwych dla tranzytu unijnego ropy naftowej, gazu i energii eklektycznej realizowanego za
pomocą stałych urządzeń przesyłowych.
Towary wprowadzone na obszar celny UE podlegają od chwili wprowadzenia dozorowi celnemu3. Towary wprowadzone na obszar celny UE
mogą więc podlegać też kontroli organów celnych. W uzasadnionych
przypadkach towary wprowadzone mogą również podlegać zakazom
i ograniczeniom, które są uzasadnione względami moralności publicznej,
porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin, ochrony środowiska, ochrony dóbr
kultury narodowej oraz ochrony własności przemysłowej lub handlowej.
Towary pozostają pod dozorem celnym tak długo, jak jest to niezbędne
do określenia ich statusu celnego, a w przypadku towarów nieunijnych, aż do zmiany statusu celnego bądź do czasu wyprowadzenia
poza obszar celny UE lub zniszczenia. Stosowanie dozoru celnego
nie zawsze bywa wystarczająco skuteczne, dlatego też przepisy UKC
przewidują również możliwość stosowania kontroli celnej. Zgodnie
z art. 134 ust. 2 UKC posiadacz towarów pozostających pod dozorem
celnym może za zgodą organów celnych w dowolnym czasie przeprowadzić rewizję towarów lub pobrać ich próbki w celu określenia klasyfikacji taryfowej, wartości celnej lub statusu celnego towarów.
3
Zgodnie z art. 5 pkt 27 UKC dozór celny oznacza ogólne działania prowadzone
przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i, w stosownych przypadkach, innych przepisów mających zastosowanie do towarów podlegających tym działaniom.
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W przypadku gdy infrastruktura przejścia granicznego nie pozwala
na dokonanie odprawy celnej, przepis art. 135 ust. 1 UKC nakazuje,
aby osoba, która wprowadza towary na obszar celny UE, lub osoba,
która przejmuje odpowiedzialność za przewóz po ich wprowadzeniu,
przewiozła towary trasą przewozu określoną przez organy celne do
wyznaczonego urzędu celnego lub miejsca uznanego przez organy
celne. Towary mogą być również wprowadzone do wolnego obszaru
celnego. Powyższego obowiązku nie stosuje się do środków transportu i towarów na nich przewożonych, które jedynie przemieszczają
się przez wody terytorialne lub przestrzeń powietrzną UE i nie zatrzymują się na tym obszarze. Jednak gdy na skutek nieprzewidzianych
okoliczności lub działania siły wyższej statek będzie zmuszony do
zawinięcia do portu na terytorium UE, należy niezwłocznie powiadomić organy celne. Zaznaczyć należy, że do wolnego obszaru celnego
wprowadzane są towary, jeżeli przywożone są bezpośrednio do niego
drogą morską lub powietrzną albo lądową bez przejazdu przez inną
część obszaru celnego UE, o ile wolny obszar celny przylega do granicy lądowej państwa członkowskiego i państwa trzeciego4.
Trasy przewozu określane są w drodze rozporządzenia wydanego
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych5. Rozporządzenie wyznacza kolejowe, drogowe, morskie oraz powietrzne
trasy przewozu towarów wprowadzanych na obszar UE. Wyznaczenie
tras odbywa się poprzez wytyczenie trasy od otwartych drogowych,
kolejowych przejść granicznych lub odpowiednio od miejsc przekroczenia morskiej lub powietrznej granicy państwowej do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach wskazanych w rozporządzeniu. Zaznaczyć należy, że trasy biegnące w kierunku odwrotnym do
określonego w rozporządzeniu stanowią trasy wyprowadzenia towaru
poza obszar celny UE. Środki transportu poruszające się trasą określoną
przez organy celne, bez zgody tego organu, nie mogą zmieniać trasy
przejazdu ani zatrzymywać się. Przeładunek towarów przemieszczanych
[N]

Art. 135 UKC.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22.11.2016 r. w sprawie tras
przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów
po tych trasach (Dz.U. poz. 1890).
4
5

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje
prawa celnego. Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak:
– pochodzenie towarów oraz ich wartość celna,
– taryfa celna,
– procedury celne,
– podstawy i zasady zastosowania zwolnień towarów od należności celnych w przywozie,
– zasady stosowania uproszczeń w obsłudze celnej,
– przedstawicielstwo w sprawach celnych,
– zasady dokonywania zgłoszeń i obsługi celnej.
W książce przedstawiono najnowsze unijne regulacje celne, uwzględniono przepisy
nowego Unijnego Kodeksu Celnego, przepisy wykonawcze oraz delegowane, które
weszły w życie 1.05.2016 r. Zaprezentowano także polskie regulacje odnoszące się
do obrotu towarowego z państwami trzecimi, w tym zmiany wprowadzone ustawą
o Krajowej Administracji Skarbowej. Na mocy nowych unormowań wprowadzono m.in. instytucje odprawy scentralizowanej i tzw. samoobsługi celnej, oraz zmieniono katalog procedur celnych, definicję eksportera czy przepisy dotyczące długu
celnego i zabezpieczenia generalnego.
Opracowanie przeznaczone jest dla agentów celnych, radców prawnych, adwokatów, sędziów, komorników, księgowych i doradców podatkowych. Zainteresuje także
przedsiębiorców działających w logistyce międzynarodowej i spedycji.
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