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Obs³uga celna i wprowadzanie towarów do obrotu
na jednolitym rynku Unii Europejskiej – wybrane aspekty
z punktu widzenia bezpieczeñstwa obrotu towarowego
Swoboda przep³ywu towarów na jednolitym rynku europejskim oznacza, ¿e ka¿dy towar, który
przekroczy³ granicê celn¹ Wspólnoty i zosta³ dopuszczony do obrotu, mo¿e swobodnie cyrkulowaæ na wspólnym rynku. Dlatego tak istotne jest zapewnienie bezpieczeñstwa w transgranicznym ruchu towarów, kontrola na granicach, ale równie¿ wspó³praca administracji celnych we
Wspólnocie w celu zapobiegania, wykrywania i œcigania naruszania przepisów celnych. Celem
opracowania jest przedstawienie zasad wprowadzania towarów, w tym równie¿ obs³ugi celnej,
na jednolity rynek Unii Europejskiej. Szczególn¹ uwagê zwrócono na kierunki zmian zachodz¹cych w tym zakresie, a tak¿e na dzia³ania podejmowane w warunkach jednolitego rynku
europejskiego maj¹ce zarówno zapewniæ bezpieczeñstwo obrotu towarowego, jak te¿ go u³atwiæ
i przyspieszyæ w wyniku uproszczenia i ograniczenia formalnoœci zwi¹zanych z odprawami celnymi. Dzia³ania te s¹ efektem przemian nastêpuj¹cych w praktyce handlu miêdzynarodowego,
zmierzaj¹cych w kierunku w pe³ni zautomatyzowanego œrodowiska elektronicznego z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeñstwa przeprowadzanych transakcji handlowych i obrotu towarowego oraz ochrony przed zagro¿eniami zwi¹zanymi z procesami globalizacji, takimi jak
ochrona przed nap³ywem towarów naruszaj¹cych prawa w³asnoœci intelektualnej. Wykorzystana w opracowaniu metoda badawcza obejmuje analizê krajowych i zagranicznych Ÿróde³ literaturowych, w tym aktów wtórnego prawa Unii Europejskiej oraz danych statystycznych, a tak¿e
praktykê gospodarcz¹.

Customs service and the marketing of goods
in the single market of the European Union
– selected aspects from the point of view of trade safety
All goods which crossed the customs border of the European Union and were approved for marketing can circulate freely within the common market. Therefore, it is important to ensure the
safety of cross-border movement of goods and the control at the borders, as well as the cooperation of customs administrations in the Community to prevent, detect, and prosecute violations of
customs regulations. The main aim of this article is to demonstrate the rules of the introduction of
goods and customs service to the single market of the European Union. Particular attention was
paid to the directions of changes taking place in this field as well as to the actions taken under the
single European market undertaken both to ensure the safety and to facilitate and accelerate the
trade, by simplifying and reducing the formalities for customs clearance. These actions are the re-
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sult of changes taking place in the practice of international trade, aiming towards the implementation of a fully automated electronic environment while ensuring the security of trade deals and
commodity turnover, protection from the risks of globalization processes, such as, among others,
protection against the influx of goods infringing intellectual property rights.
Keywords: the customs service, common market, the freedom of products flow, safety of crossborder movement of goods
Klasyfikacja JEL: F150, F130

Wprowadzenie
Swoboda przep³ywu towarów w Unii Europejskiej oznacza, ¿e ka¿dy towar,
który przekroczy³ granicê celn¹ Wspólnoty i zosta³ dopuszczony do obrotu, mo¿e
swobodnie cyrkulowaæ na wspólnym rynku. W Unii Europejskiej podejmuje siê
dzia³ania maj¹ce na celu u³atwienie i przyspieszenie obrotu towarowego w wyniku uproszczenia i ograniczenia formalnoœci zwi¹zanych z odprawami celnymi.
Dzia³ania te s¹ efektem przemian nastêpuj¹cych w praktyce handlu miêdzynarodowego, zmierzaj¹cych w kierunku w pe³ni zautomatyzowanego œrodowiska
elektronicznego z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeñstwa dokonywanych
transakcji handlowych i obrotu towarowego. Odzwierciedleniem tych dzia³añ
w skali miêdzynarodowej jest stworzony przez Œwiatow¹ Organizacjê Celnictwa
(World Customs Organization – WCO) w czerwcu 2005 r. system ramowych standardów u³atwieñ i bezpieczeñstwa w handlu globalnym w postaci Framework of
Standards to Secure and Facilitate Global Trade1. Ten zbiór standardów sk³ada siê
z czterech podstawowych elementów. Pierwszy z nich wprowadza wymóg informacji w formie elektronicznej o ³adunku jeszcze przed dokonaniem jego wysy³ki
i odbioru. Drugi element dotyczy spójnego podejœcia do zarz¹dzania ryzykiem
w odniesieniu do zagro¿eñ bezpieczeñstwa. Trzeci obejmuje kontrolê ³adunków
wysokiego ryzyka i pojemników przeprowadzan¹ przez administracje celne najlepiej przy u¿yciu nieinwazyjnego sprzêtu do wykrywania, w tym detektorów
promieniowania. Czwarty element okreœla korzyœci wynikaj¹ce z przyjêcia standardów WCO w zakresie bezpieczeñstwa ³añcucha dostaw i dobrych praktyk.
Celem opracowania jest przedstawienie zasad wprowadzania towarów,
w tym równie¿ obs³ugi celnej, na jednolity rynek Unii Europejskiej. Szczególn¹
uwagê zwrócono na kierunki zmian zachodz¹cych w tym zakresie, a tak¿e na
dzia³ania podejmowane w warunkach jednolitego rynku europejskiego maj¹ce
zarówno zapewniæ bezpieczeñstwo obrotu towarowego, jak te¿ go u³atwiæ i przyspieszyæ. Wykorzystana w opracowaniu metoda badawcza obejmuje analizê
1 Zbiór standardów Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade dostêpny na
stronie internetowej WCO, http://www.wcoomd.org/ [dostêp: 15.03.2014]. Wed³ug stanu na koniec lipca 2013 r. chêæ implementacji tych standardów wyrazi³o 168 krajów.
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krajowych i zagranicznych Ÿróde³ literaturowych, w tym aktów wtórnego prawa
Unii Europejskiej oraz danych statystycznych, a tak¿e praktykê gospodarcz¹.

1. Swoboda przep³ywu towarów i wprowadzanie wyrobów
do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej – implikacje
dla ruchu transgranicznego
Wspólny rynek obejmuje obszar bez granic wewnêtrznych, w którym zapewnia siê swobodny przep³yw towarów, osób, us³ug i kapita³u, zgodnie z postanowieniami traktatów [art. 26 ust. 2 TFUE]. Wspólny rynek mo¿e funkcjonowaæ
tylko pod warunkiem stosowania wspólnych zasad i przepisów na granicach zewnêtrznych, kiedy narodowe administracje celne pañstw cz³onkowskich dzia³aj¹
jak jedna. Podstawê funkcjonowania wspólnego rynku Unii Europejskiej stanowi
unia celna. Oznacza ona zakaz stosowania ce³ przywozowych i wywozowych
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, zakaz naliczania wszelkich op³at o skutku
równowa¿nym, jak równie¿ przyjêcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z pañstwami trzecimi [art. 28 ust. 1 TFUE]. Dotyczy to zarówno produktów pochodz¹cych z pañstw cz³onkowskich, jak i pañstw trzecich, pod warunkiem, ¿e
zosta³y dopuszczone do swobodnego obrotu [art. 28 ust. 2 TFUE]. Dopuszczenie
do swobodnego obrotu jest mo¿liwe po dope³nieniu formalnoœci przywozowych
i uiszczeniu nale¿noœci celnych w przywozie. Miêdzy pañstwami cz³onkowskimi
zakazane s¹ c³a przywozowe i wywozowe oraz op³aty o skutku równowa¿nym,
a tak¿e ograniczenia iloœciowe w przywozie oraz wszelkie œrodki o skutku równowa¿nym [art. 34 TFUE].
Swoboda przep³ywu towarów dotyczy tych pochodz¹cych z pañstw cz³onkowskich, a tak¿e pañstw trzecich, jeœli znajduj¹ siê w swobodnym obrocie, czyli
dope³niono wobec nich formalnoœci przywozowych oraz pobrano wszystkie wymagane c³a i op³aty o skutku równowa¿nym [art. 29 TFUE].
Aby wprowadziæ swobodê przep³ywu towarów na wspólnym rynku, nale¿a³o zlikwidowaæ bariery utrudniaj¹ce lub uniemo¿liwiaj¹ce tê wolnoœæ, m.in. fiskalne i techniczne. Bariery fiskalne w przep³ywie towarów wi¹¿¹ siê z ró¿nymi systemami i stawkami podatkowymi. Zgodnie z art. 110 TFUE ¿adne pañstwo
cz³onkowskie nie mo¿e nak³adaæ bezpoœrednio lub poœrednio na produkty innych pañstw UE podatków wewnêtrznych jakiegokolwiek rodzaju wy¿szych od
tych, które nak³ada bezpoœrednio lub poœrednio na podobne produkty krajowe.
Chodzi o zasadê, ¿e towary sprowadzane z innych krajów Unii Europejskiej nie
mog¹ byæ wy¿ej opodatkowane w stosunku do podobnych produktów krajowych. Ponadto ¿adne pañstwo cz³onkowskie nie mo¿e nak³adaæ na produkty innych pañstw Wspólnoty podatków wewnêtrznych, które poœrednio chroni¹ inne
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produkty. To z kolei oznacza zakaz obci¹¿ania towarów z innych pañstw cz³onkowskich takimi podatkami wewnêtrznymi, które poœrednio chroni³yby produkcjê
krajow¹.
Idea niedyskryminacji podatkowej nie by³a wystarczaj¹ca do zapewnienia
neutralnego wp³ywu podatków poœrednich na wymianê handlow¹ miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, konieczne by³o ich ujednolicenie. Proces ujednolicania
systemu fiskalnego w Unii Europejskiej ogranicza siê zasadniczo do podatków
poœrednich, tj. VAT i akcyzy. Wysokoœæ stawki VAT to jeden z czynników konkurencyjnoœci gospodarki i firm w niej dzia³aj¹cych. VAT stanowi jednoczeœnie
znaczne Ÿród³o wp³ywów do bud¿etu pañstwa, dlatego kraje niechêtnie dokonuj¹ redukcji stawek tego podatku, a wrêcz mo¿na zauwa¿yæ w ostatnich latach
tendencjê do ich podwy¿szania (w ostatnich latach m.in.: Cypr, Francja, Czechy,
S³owenia, W³ochy, Irlandia, Polska, Hiszpania, Holandia).
Zgodnie z wytycznymi Rady z 1992 r. dotycz¹cymi zbli¿ania stawek podatku
od wartoœci dodanej ustalono, ¿e stawka podstawowa nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
15%, a zredukowane (mo¿na stosowaæ jedn¹ lub dwie stawki obni¿one) – nie ni¿sze ni¿ 5%. Tym samym zobowi¹zano kraje do stopniowej harmonizacji poziomu
stawek podstawowych, zalecaj¹c zmniejszenie istniej¹cych rozpiêtoœci ostatecznie do 10%. Najni¿sza stawka, równa dozwolonemu pu³apowi uzgodnionemu
przez kraje, tj. 15%, obowi¹zuje jedynie w Luksemburgu; do krajów o najwy¿szych stawkach VAT nale¿¹ obecnie: Wêgry (27%), Dania, Szwecja i Chorwacja (25%).
Zniesienie granic celnych pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi oznacza³o koniecznoœæ zniesienia tzw. systemu VAT granicznego, w którym podatek pobiera³y
organy celne w trakcie procedury dopuszczania importowanych towarów do obrotu. Wraz ze zniesieniem systemu poboru podatku na granicach pañstwowych
nasili³a siê dzia³alnoœæ przestêpcza, polegaj¹ca na dokonywaniu oszustw podatkowych. Wykorzystywano w tym celu mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT
w odniesieniu do transakcji wewn¹trzwspólnotowych, a w szczególnoœci system
rozliczeñ, do wy³udzania nienale¿nego zwrotu podatku. Jak pokazuje praktyka,
zdarzaj¹ siê równie¿ tzw. znikaj¹cy przedsiêbiorcy, którzy b¹dŸ to pos³uguj¹ siê
danymi niezgodnymi ze stanem faktycznym, b¹dŸ po dokonaniu sprzeda¿y towaru przestaj¹ istnieæ, nie odprowadziwszy podatku nale¿nego od dokonanej
transakcji. W sytuacji obrotu wewn¹trzwspólnotowego i braku granicznych rozliczeñ tego podatku przez w³adze celne, w po³¹czeniu z obowi¹zkiem rozliczania
podatku przez przedsiêbiorcê, nadu¿ycia takie s¹ czêsto trudne do wykrycia2.
Wspólny system opodatkowania podatkiem akcyzowym zacz¹³ obowi¹zywaæ wraz z ustanowieniem jednolitego rynku wewnêtrznego, tj. od 1 stycznia
2 Niewiele pañstw cz³onkowskich udostêpnia dane na temat strat zwi¹zanych z niep³aceniem
podatku VAT wynikaj¹cych z oszustw. Austria szacuje te straty na 4,45% ca³kowitych wp³ywów z tego
podatku, a Niemcy trac¹ oko³o 2% wp³ywów z VAT w wyniku dzia³añ tzw. znikaj¹cych firm [Lipniewicz, 2010, s. 185].
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1993 r. Podobnie jak w przypadku harmonizacji VAT niemo¿liwe okaza³o siê ustalenie jednakowych stawek tego podatku we wszystkich krajach cz³onkowskich.
Uzgodniono jedynie jednolite zasady wymiaru akcyzy oraz poziom stawek minimalnych w przypadku tzw. zharmonizowanych wyrobów akcyzowych, do których zalicza siê: wyroby alkoholowe, oleje mineralne (m.in. benzynê i olej
napêdowy), wyroby tytoniowe i od 2004 r. surowce energetyczne wykorzystywane do celów grzewczych (gaz, wêgiel i koks) oraz energiê elektryczn¹ [Dyrektywa
Rady nr 2003/96/WE].
Aby skutecznie wdra¿aæ prawo unijne, a tak¿e przeciwdzia³aæ oszustwom
i unikaniu p³acenia podatków oraz zapewniæ bezpieczeñstwo i ochronê, w Unii
Europejskiej wdro¿ono wieloletnie programy dzia³ania w dziedzinie podatków:
Matheus-Tax (ustanowiony w 1993 r.), Fiscalis 1998–2002, Fiscalis 2003–2007, Fiscalis 2013 oraz najnowszy na lata 2014–2020, tzw. Fiscalis 2020. W obecnej perspektywie finansowej, tj. w ramach programu Fiscalis 2020, na powy¿sze cele przewidziano 223,366 mln EUR3.
Wiêkszoœæ utrudnieñ w funkcjonowaniu swobodnego rynku towarów dotyczy³a jednak zró¿nicowanych wymogów technicznych (bariery techniczne) obowi¹zuj¹cych w pañstwach cz³onkowskich. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX w.
Unia Europejska wprowadzi³a zasadê wzajemnego uznawania (Mutual Recognition – MR). Oznacza ona, ¿e towar wytworzony legalnie i dopuszczony do obrotu
w jednym pañstwie cz³onkowskim powinien byæ dopuszczony na rynki pozosta³ych pañstw cz³onkowskich bez koniecznoœci spe³nienia przez niego dodatkowych wymogów. W praktyce ta zasada mo¿e dotyczyæ produktów, które nie
stwarzaj¹ du¿ego zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia. W przypadku niemo¿noœci zastosowania zasady wzajemnego uznawania, g³ównie z uwagi na ró¿nice w regulacjach narodowych, kraje cz³onkowskie przyjmuj¹ dyrektywy dotycz¹ce
harmonizacji regulacji technicznych i standardów. W UE mo¿na wyró¿niæ dwa
podejœcia do harmonizacji: najpierw by³o to tzw. stare podejœcie („wertykalne”
czy sektorowe), a póŸniej „nowe podejœcie”. Stare podejœcie (detailed harmonization, „old” approach – OA) oznacza harmonizacjê narodowego ustawodawstwa krajów cz³onkowskich poprzez tworzenie dyrektyw unijnych, szczegó³owo okreœlaj¹cych wymogi techniczne dla produktów i metod ich testowania. Zalet¹ tych
dyrektyw jest ³atwoœæ identyfikacji wyrobu i dokonania oceny zgodnoœci, wystarcza bowiem proste porównanie parametrów danego wyrobu z wartoœciami podanymi w dyrektywach. Wadê natomiast stanowi ich szczegó³owoœæ, która oznacza,
¿e wypracowywanie wspólnych standardów jest czasoch³onne i wymaga wprowadzania do nich ci¹g³ych zmian, np. w zwi¹zku z postêpem technicznym, zmianami w technice produkcji itp. [Marsza³ek, 2004, s. 172]. Mimo tych trudnoœci,
w ramach tzw. starego podejœcia opracowano szereg dyrektyw odnosz¹cych siê
3

Szerzej na ten temat: [Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2013].
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do wyrobów, dla których uznano za konieczne okreœlenie na poziomie wspólnotowym minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t i roœlin. Chodzi tu o wyroby spo¿ywcze, chemiczne (w tym detergenty i kosmetyki),
motoryzacyjne i farmaceutyczne.
Stosowanie „starego podejœcia” nie gwarantowa³o szybkiego usuniêcia
wszystkich barier technicznych w procesie budowy wspólnego rynku, a nawet go
hamowa³o. Dlatego te¿ w 1985 r. wprowadzono do harmonizacji technicznej
i normalizacji tzw. nowe podejœcie, polegaj¹ce na ustalaniu w dyrektywach podstawowych wymagañ w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa i ochrony
œrodowiska naturalnego. Szczegó³owe rozwi¹zania techniczne dotycz¹ce bezpieczeñstwa s¹ zawarte w europejskich zharmonizowanych normach, opracowywanych przez niezale¿ne europejskie organizacje normalizacyjne. Stosowanie
zharmonizowanych norm jest dowolne, zak³ada siê jednak domnieman¹ zgodnoœæ z podstawowymi wymogami bezpieczeñstwa zawartymi w odpowiednich
dyrektywach, jeœli wyrób jest wytwarzany zgodnie z w³aœciwymi normami zharmonizowanymi.
Rozwiniêciem zasad „nowego podejœcia” sta³o siê tzw. globalne podejœcie do
badañ i certyfikacji wyrobów bêd¹cych przedmiotem obrotu na jednolitym rynku, przyjête w 1989 r. Jego istot¹ by³o ujednolicenie zasad oceny wyrobów w postaci podejœcia modu³owego oceny zgodnoœci z europejskimi wymaganiami
w zakresie bezpieczeñstwa, a tak¿e kryteriów u¿ywania i oznakowania CE, potwierdzaj¹cego zgodnoœæ z normami zharmonizowanymi.
Dot¹d przyjêto ponad dwadzieœcia dyrektyw nowego podejœcia, m.in. w odniesieniu do zabawek, maszyn, prostych zbiorników ciœnieniowych, implantów
medycznych, urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, niskonapiêciowego sprzêtu elektrycznego, czyli np. sprzêtu AGD, dŸwigów i kolejek linowych4.

2. Obs³uga celna i system kontroli importu w przywozie
towarów do Unii Europejskiej – g³ówne kierunki modernizacji
z punktu widzenia bezpieczeñstwa obrotu
Obs³uga celna dotyczy bezpoœrednio odprawy celnej towarów zarówno
w przywozie, jak i wywozie. Us³ugi celne wykonywane w ramach obs³ugi celnej
s¹ komplementarne w stosunku do miêdzynarodowych obrotów towarowych,
gdy¿ wi¹¿¹ siê z przekraczaniem przez towary granic celnych i obejmuj¹ m.in.
obs³ugê transakcji handlowych i sporz¹dzanie dokumentów celnych, dokonywane przez organy celne.
4

Szerzej na ten temat: [Czermiñska, 2010, s. 32–33].
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Wyroby importowane na rynek UE z krajów trzecich podlegaj¹ przepisom
Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 9 lipca 2008 roku, które
dotyczy weryfikacji ich zgodnoœci z wymaganiami bezpieczeñstwa [Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008]. W rozporz¹dzeniu
tym przyjmuje siê, ¿e wprowadzenie wyrobu do obrotu to dzia³anie, w wyniku
którego jest on po raz pierwszy udostêpniony na rynku UE z zamiarem jego dystrybucji, konsumpcji lub u¿ywania. Inne znaczenie ma dopuszczenie towarów do
swobodnego obrotu, które oznacza procedurê celn¹, sprawiaj¹c¹, ¿e towar niewspólnotowy staje siê towarem wspólnotowym i mo¿e byæ wprowadzony na jednolity rynek. To z kolei jest mo¿liwe po uiszczeniu d³ugu celnego i spe³nieniu
pozosta³ych formalnoœci wymaganych w przywozie towarów. Wprowadzenie do
obrotu nie nastêpuje, jeœli organy celne nie dopuœci³y produktu do swobodnego
obrotu albo jeœli dany produkt zosta³ objêty inn¹ procedur¹ celn¹, np. procedur¹
tranzytu, sk³adu celnego czy odprawy czasowej, b¹dŸ te¿ zosta³ umieszczony
w sk³adzie wolnoc³owym lub w wolnym obszarze celnym. Na mocy art. 27 i 28
rozporz¹dzenia (WE) nr 765/2008 organy celne posiadaj¹ uprawnienia do zawieszenia dopuszczenia produktów do swobodnego obrotu w przypadku zaistnienia
podejrzenia, ¿e wyrób stanowi powa¿ne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ludzi
i œrodowiska, dokumenty towarzysz¹ce wyrobowi s¹ niekompletne lub wyrób nie
ma oznakowania wymaganego przepisami. Organy celne mog¹ równie¿ nie
udzieliæ pozwolenia na dopuszczenie do swobodnego obrotu, jeœli produkt stwarza zagro¿enie albo nie odpowiada wspólnotowemu ustawodawstwu harmonizacyjnemu.
W przywozie towarów z krajów trzecich importer odpowiada za produkt,
który chce wprowadziæ do obrotu w Unii Europejskiej. Produkt taki musi byæ bezpieczny i zgodny z wymaganiami unijnymi. Importer musi w szczególnoœci dopilnowaæ, aby przeprowadzono odpowiedni¹ ocenê zgodnoœci z wymaganiami
unijnymi i aby produkt posiada³ w³aœciwe oznakowania zgodnoœci, w tym oznakowanie CE, jeœli jest wymagane.
Zasadniczy czynnik zwiêkszaj¹cy prawdopodobieñstwo nabywania bezpiecznych produktów to nadzór rynku, czyli kontrola wyrobów po ich wprowadzeniu na rynek z punktu widzenia ich zgodnoœci z obowi¹zkowymi wymogami
bezpieczeñstwa, w tym z tymi, które s¹ zawarte w odpowiednich dyrektywach.
Wobec produktów rolno-spo¿ywczych stosuje siê na wspólnym rynku dodatkowe wymogi, które producenci musz¹ spe³niæ. W 2002 r. przyjêto Ogóln¹ dyrektywê prawa ¿ywnoœciowego, reguluj¹c¹ szczegó³owo wiele aspektów zarówno
produkcji, jak i handlu towarami rolno-spo¿ywczymi [Rozporz¹dzenie (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady]. Producent lub sprzedaj¹cy towary
ma obowi¹zek dostarczyæ konsumentowi szereg informacji o nabywanym przez
niego produkcie spo¿ywczym. Odpowiednie przepisy znajduj¹ siê w dyrektywie
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nr 2000/13 i nakazuj¹ umieszczenie na etykietach produktu spo¿ywczego nastêpuj¹cych informacji: nazwy, pod jak¹ produkt jest sprzedawany; wykazu sk³adników; daty wa¿noœci lub – w przypadku szybko psuj¹cych siê œrodków
spo¿ywczych – daty przydatnoœci do spo¿ycia; wszelkich specjalnych warunków
przechowywania lub warunków u¿ycia; nazwy lub firmy i adresu wytwórcy lub
pakuj¹cego albo sprzedawcy posiadaj¹cego siedzibê we Wspólnocie [art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/13/WE].
Istotnym elementem ca³ego programu dotycz¹cego mechanizmów zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo miêdzynarodowego ³añcucha dostaw na rynku europejskim i ochronê wspólnotowego obszaru celnego, a jednoczeœnie usprawnienie
kontroli, jest instytucja upowa¿nionego przedsiêbiorcy (Authorized Economic
Operator – AEO), który mo¿e korzystaæ z szerokiego zakresu uproszczeñ i ograniczonych kontroli celnych5. W ramach tego systemu wydaje siê trzy rodzaje œwiadectw, funkcjonuj¹ce na bazie programu ramowego opracowanego przez WCO
[art. 14a Rozporz¹dzenia Wykonawczego nr 1875/2006].
Przedsiêbiorcy AEO przys³uguj¹ w szczególnoœci nastêpuj¹ce u³atwienia
w zakresie kontroli celnej dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony:
– podlega mniejszej liczbie kontroli ni¿ inni przedsiêbiorcy,
– mo¿e wybraæ miejsce dokonania kontroli na terenie ca³ej UE,
– w przypadku wytypowania jego przesy³ki do kontroli przeprowadza siê j¹
w sposób priorytetowy,
– mo¿e zostaæ wczeœniej powiadomiony o wytypowaniu przesy³ki do kontroli,
– jest uprawniony do sk³adania przywozowej deklaracji skróconej,
– ma prawo do wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w miejscu innym
ni¿ urz¹d celny (np. w swojej siedzibie),
– w zakresie u³atwieñ w ruchu transgranicznym mo¿e korzystaæ z procedury
uproszczonej, tzw. procedury w miejscu. Najwiêksz¹ korzyœci¹ tej formy
uproszczeñ jest zwolnienie upowa¿nionej osoby z obowi¹zku przedstawiania
towarów organom celnym w celu przyjêcia zg³oszenia celnego, towar jest zatem dostarczany bezpoœrednio do firmy6.
Procedury wydawania œwiadectw AEO s¹ doœæ rygorystyczne: podmiot
wnioskuj¹cy o przyznanie mu takiego statusu musi wykazaæ, ¿e spe³nia okreœlone
5 Instytucja upowa¿nionego przedsiêbiorcy (AEO) zosta³a wprowadzona do unijnego porz¹dku
prawnego Rozporz¹dzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 kwietnia 2005
roku zmieniaj¹cym Rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiaj¹ce Wspólnotowy Kodeks Celny [WKC]. Zastosowanie tego rozporz¹dzenia uzale¿nione by³o od wprowadzenia przepisów wykonawczych, a to z kolei mia³o miejsce 1 stycznia 2008 r., kiedy to wesz³o w ¿ycie Rozporz¹dzenie Komisji
(WE) nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 roku [Rozporz¹dzenie Wykonawcze].
6 Szerzej na temat upowa¿nionych przedsiêbiorców, procedury przyznawania statusu AEO, wymogów i kryteriów, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o taki status, oraz korzyœci
wynikaj¹cych z posiadania œwiadectw AEO w: [Rozporz¹dzenie Wykonawcze Komisji (WE) nr 1875/
2006].
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standardy w odniesieniu do przepisów celnych, posiada udokumentowan¹
wyp³acalnoœæ finansow¹, a tak¿e spe³nia odpowiednie standardy bezpieczeñstwa
i ochrony w ³añcuchu dostaw. Wed³ug stanu na 20 listopada 2013 r. w krajach Unii
Europejskiej wydano 13 669 takich œwiadectw, najwiêcej w Niemczech – 6506, Holandii – 1439 i Francji – 1005; dla porównania w Polsce – 6927.

3. Funkcje administracji celnych – wybrane dzia³ania z punktu
widzenia bezpieczeñstwa transgranicznego ruchu towarowego
na jednolitym rynku Unii Europejskiej
Administracje celne pañstw cz³onkowskich odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w zapewnianiu w³aœciwego funkcjonowania wspólnego rynku, g³ownie w zakresie
kontroli handlu z krajami trzecimi i przestrzegania przepisów prawa celnego. Jeœli
chodzi o konkretne dzia³ania i funkcje administracji celnych pañstw cz³onkowskich, to posiadaj¹ one szereg cech wspólnych. Przede wszystkim pe³ni¹ one funkcje fiskalne, gdy¿ zajmuj¹ siê egzekucj¹ ce³ i podatku VAT oraz akcyzy w imporcie. Organy celne sprawuj¹ równie¿ szczególny nadzór podatkowy w zakresie
produkcji, obrotu, importu i eksportu niektórymi wyrobami akcyzowymi, a tak¿e
w zakresie prowadzenia gier hazardowych, w tym równie¿ kontroluj¹ zgodnoœæ
tej dzia³alnoœci z udzielon¹ koncesj¹ lub zezwoleniem, a wreszcie sprawuj¹ nadzór nad prawid³owoœci¹ i terminowoœci¹ wp³at podatku od wydobycia niektórych kopalin [Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku].
Nie mniej wa¿n¹ funkcj¹, jak¹ pe³ni¹ administracje celne, jest ochrona przemys³u wspólnotowego (krajowego), œrodowiska naturalnego, œwiatowej fauny
i flory, pañstwa, spo³eczeñstw, twórców i artystów. Funkcja ochronna w wypadku poszczególnych sfer oznacza nastêpuj¹ce dzia³ania [Ustawa Prawo celne
z 19 marca 2004 roku; Maksimczuk, Sidorowicz, 2007]:
– przemys³ wspólnotowy (krajowy) – ochrona przed nap³ywem towarów stanowi¹cych nieuczciw¹ konkurencjê, zw³aszcza w zakresie instrumentów polityki handlowej Wspólnoty, reguluj¹cych wielkoœæ i kierunki obrotu
towarowego z zagranic¹ (nadzór statystyczny, œrodki protekcji uwarunkowanej, zarz¹dzanie kontyngentami taryfowymi),
– œrodowisko naturalne – kontrola przywozu na wspólny rynek substancji i mikroorganizmów szkodliwych,
– œwiatowa fauna i flora – ochrona gin¹cych albo zagro¿onych wyginiêciem gatunków roœlin lub zwierz¹t,
7 Dane zawarte na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http//ec.europa.eu/taxation_customs, oraz Ministerstwa Finansów: www.e-clo.gov.pl [dostêp: 20.01.2014].
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– konsument – niedopuszczanie do pojawienia siê na rynku towarów nie
spe³niaj¹cych norm w zakresie jakoœci, bezpieczeñstwa i stanowi¹cych zagro¿enie dla ¿ycia czy zdrowia itp.,
– spo³eczeñstwo – dzia³ania uniemo¿liwiaj¹ce wwóz towarów, przedmiotów
i urz¹dzeñ stanowi¹cych zagro¿enie dla ¿ycia, bezpieczeñstwa i zdrowia obywateli lub zagra¿aj¹cych obronnoœci kraju (np. broni, paralizatorów),
– pañstwo – zapobieganie utracie dziedzictwa kulturowego, a w szczególnoœci
wywozowi dóbr rzadkich, zw³aszcza dóbr kultury,
– twórcy, artyœci, przemys³owcy i handlowcy – ochrona przed naruszeniem
praw w³asnoœci intelektualnej, a zatem ochrona praw autorskich i pokrewnych, praw do wzoru przemys³owego lub u¿ytkowego, znaków towarowych,
farmaceutyków i in.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dzia³ania s³u¿b celnych podejmowane z wykorzystaniem informacji celnych i policyjnych w zakresie zwalczania handlu narkotykami czy przeciwdzia³aj¹ce wprowadzaniu na wspólny rynek towarów podrabianych lub pirackich. Jeœli chodzi o udzia³ s³u¿b celnych w zwalczaniu handlu
narkotykami, szczególne znaczenie ma koncentracja kontroli celnych na takich
sytuacjach, w których istnieje wysokie ryzyko przemytu narkotyków, przy jednoczesnym umo¿liwieniu szybkiej odprawy celnej w ruchu pasa¿erskim i towarowym odbywaj¹cym siê zgodnie z prawem.
Bardzo wa¿ne zadanie s³u¿b celnych dotyczy ochrony przed nap³ywem
towarów, które stanowi¹ nieuczciw¹ konkurencjê dla podmiotów prowadz¹cych
legaln¹ dzia³alnoœæ w krajach UE i nara¿aj¹ je na straty finansowe; mowa tutaj
o obrocie towarami podrabianymi i pirackimi. Z dniem 1 stycznia 2014 r. uleg³y
zmianie przepisy dotycz¹ce warunków i procedur dzia³añ organów celnych
w przypadku towarów podejrzanych o naruszenie praw w³asnoœci intelektualnej.
Rozszerzono w nich katalog praw podlegaj¹cych ochronie (poza m.in. znakiem
towarowym, wzorem, prawami autorskimi i pokrewnymi) o topografie uk³adów
scalonych, wzory u¿ytkowe i nazwy handlowe8.
Zjawisko jest na tyle powa¿ne, ¿e co roku Komisja Europejska publikuje raporty
dotycz¹ce zwalczania nadu¿yæ finansowych, w szczególnoœci celno-podatkowych.
Raporty obejmuj¹ te¿ zatrzymania celne towarów podejrzanych o naruszenie
praw w³asnoœci intelektualnej; s¹ one sporz¹dzane na podstawie danych przekazywanych przez pañstwa cz³onkowskie. Skala zjawiska roœnie. W 2012 r. organy
celne zarejestrowa³y wprawdzie mniej, bo 90,4 tys. przypadków nielegalnego obrotu, ale w 2011 r. ponad 91 tys., tj. o 15% wiêcej ni¿ w 2010 r. Dla porównania:
w 2009 r. odnotowano oko³o 44 tys. takich przypadków, a w 2003 r. blisko 11 tys.
8 Wiêcej na ten temat, a tak¿e o dzia³aniach organów celnych, w tym o utworzeniu centralnej
bazy danych w celu wymiany informacji miêdzy organami celnymi pañstw cz³onkowskich a Komisj¹
Europejsk¹: [Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z 12 czerwca 2013
roku].
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Zatrzymano ponad 114,7 mln artyku³ów stanowi¹cych naruszenie w³asnoœci intelektualnej (w 2010 r. – ponad 103,3 mln), a wartoœæ równowa¿nych produktów
oryginalnych szacuje siê na ponad 1,2 mld EUR. Wœród nich w 2012 r. by³o najwiêcej papierosów (30% wszystkich zatrzymanych towarów), nastêpnie innych towarów (11%), w tym: lamp, klejów, butelek, baterii, œrodków pior¹cych,
materia³ów opakowaniowych (9%), ubrañ (8%), zabawek (4%), kosmetyków oraz
perfum (3%). W 2011 r. proporcje te by³y nieco inne: najwiêcej zatrzymano farmaceutyków (oko³o 24%), a nastêpnie materia³ów opakowaniowych (oko³o 21%)
oraz papierosów (blisko 18%). Gdyby dokonaæ klasyfikacji zbiorczej, udzia³ dóbr
codziennego u¿ytku, mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia czy ¿ycia konsumentów (m.in. œrodków do pielêgnacji cia³a, leków, zabawek, elektrycznych artyku³ów gospodarstwa domowego), wœród wszystkich towarów naruszaj¹cych
prawa w³asnoœci intelektualnej wykazuje tendencjê rosn¹c¹. W 2011 r. stanowi³y
one 28,6% wszystkich zatrzymanych artyku³ów. Zwraca równie¿ uwagê fakt, ¿e
wœród zatrzymanych artyku³ów podrabianych roœnie udzia³ towarów przesy³anych do UE poczt¹, co potwierdza rosn¹c¹ popularnoœæ zakupów internetowych [Results at the EU Border, 2011, 2012].
Aby umo¿liwiæ wspó³pracê s³u¿b celnych, utworzono System Informacji Celnej (SIC) jako jeden z trzech systemów (obok Systemu Informacyjnego Europolu
i Systemu Informacyjnego Schengen) stworzonych z myœl¹ o wspó³pracy s³u¿b
policyjnych, granicznych i celnych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Podstawê prawn¹ jego funkcjonowania stanowi konwencja o wykorzystywaniu technologii informacyjnej w sprawach celnych [Convention…, 1995]. Akt ten zobowi¹za³ organy administracji
celnej pañstw cz³onkowskich do stworzenia i utrzymywania wspólnego zautomatyzowanego systemu informacyjnego do celów zwi¹zanych z prac¹ s³u¿b celnych. SIC ma u³atwiaæ wykrywanie i œciganie naruszeñ krajowych przepisów
prawnych oraz zapobieganie im, a tak¿e podnosiæ – dziêki szybkiemu rozpowszechnianiu informacji – efektywnoœæ wspó³pracy i dzia³añ kontrolnych organów
administracji celnej pañstw cz³onkowskich. SIC sk³ada siê z centralnej bazy danych, dostêpnej dla wszystkich pañstw cz³onkowskich. Umo¿liwi to wykorzystanie informacji celnych i policyjnych do zwalczania handlu narkotykami czy
przeciwdzia³anie wprowadzaniu na wspólny rynek towarów podrabianych lub
pirackich.
Uzupe³nieniem Konwencji o SIC jest program dzia³añ dla ce³. Wspólnotowa
inicjatywa „Electronic Customs” (e-Customs) ma na celu stworzenie elektronicznego œrodowiska dla ce³ i handlu z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeñstwa
transakcji i obrotu. Najwa¿niejsze cele i inicjatywy e-Customs to m.in.: ujednolicenie i usprawnienie funkcjonowania administracji celnych, elektroniczna wymiana danych miêdzy urzêdami celnymi, scentralizowana odprawa celna
(procedura ta pozwala przedsiêbiorcy, po spe³nieniu okreœlonych prawem wy-
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mogów, dokonaæ zg³oszenia celnego towaru i uzyskaæ zgodê organu celnego na
dopuszczenie towaru do obrotu w urzêdzie celnym w³aœciwym dla miejsca swojej
siedziby, niezale¿nie od organu celnego, w którym zosta³ on przedstawiony), wyeliminowanie papierowych dokumentów9, skuteczniejsza kontrola i dozór celny,
uproszczenia dla przedsiêbiorstw wiarygodnych (œwiadectwa AEO).

Podsumowanie
W Europie bez wewnêtrznych granic celnych kluczowe znaczenie ma nie tylko skuteczna ochrona granic zewnêtrznych, ale tak¿e ochrona wspólnego rynku.
Administracje celne pañstw cz³onkowskich odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w zapewnianiu w³aœciwego funkcjonowania jednolitego rynku, g³ównie w zakresie kontroli handlu z krajami trzecimi, przestrzegania przepisów prawa celnego oraz
zapewnienia bezpieczeñstwa transakcji i obrotu.
W dzia³aniach dotycz¹cych ce³ jako priorytet przyjmuje siê ulepszenie instrumentów kontroli i zwalczania nadu¿yæ finansowych oraz zapewnienie efektywnego zarz¹dzania kontrol¹ towarów na zewnêtrznych granicach, a przez to
zwiêkszenie bezpieczeñstwa w ruchu transgranicznym. Warunkiem koniecznym
osi¹gniêcia tych celów jest wspó³praca administracji celnych we Wspólnocie, aby
wykrywaæ i œcigaæ naruszenia przepisów celnych oraz zapobiegaæ im.
W celu zapobiegania oszustwom podatkowym i celnym wdro¿ono wieloletnie programy dzia³ania w zakresie podatków i ce³, których skutecznoœæ mo¿na
oceniæ doœæ wysoko. Ca³kowite wyeliminowanie takich nadu¿yæ jest niemo¿liwe,
st¹d samo zmniejszenie skali ich wystêpowania nale¿y oceniæ pozytywnie. Zwiêkszeniu prawdopodobieñstwa nabywania bezpiecznych produktów na rynku
s³u¿y nadzór rynku i okreœlone w dyrektywach mechanizmy i procedury kontroli
zgodnoœci z wymogami unijnymi. Szczególnie restrykcyjne procedury i dodatkowe wymogi obowi¹zuj¹ w przypadku artyku³ów rolno-spo¿ywczych. Organy celne mog¹ nie udzieliæ pozwolenia na dopuszczenie do swobodnego obrotu, jeœli
produkt importowany stwarza zagro¿enie dla konsumentów albo œrodowiska,
b¹dŸ nie odpowiada wspólnotowemu ustawodawstwu harmonizacyjnemu. Bardzo istotne s¹ równie¿ dzia³ania w ruchu transgranicznym maj¹ce chroniæ wspólny rynek przed zagro¿eniami zwi¹zanymi z procesami globalizacji, takimi jak
nap³yw towarów naruszaj¹cych prawa w³asnoœci intelektualnej. Procedury dotycz¹ce dzia³ania organów celnych w tym zakresie s¹ modernizowane w celu
zwiêkszenia ich skutecznoœci, rozszerzeniu ulega tak¿e katalog praw objêtych
tak¹ ochron¹. W ostatnich latach roœnie liczba zatrzymanych artyku³ów stano9 Na temat eliminacji papierowej formy dokumentów zob. m.in.: [Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008].
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wi¹cych naruszenie w³asnoœci intelektualnej. Mo¿e to œwiadczyæ o wiêkszej skutecznoœci dzia³ania organów celnych w tym zakresie.
W warunkach jednolitego rynku europejskiego podejmuje siê równie¿
dzia³ania maj¹ce na celu u³atwienie i przyspieszenie obrotu towarowego, w wyniku uproszczenia i ograniczenia formalnoœci zwi¹zanych z odprawami celnymi
z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeñstwa transakcji handlowych i obrotu.
Mowa tutaj m.in. o stosowanym ju¿ od d³u¿szego czasu systemie e-Customs.
W ramach programu wspiera siê m.in. transeuropejskie skomputeryzowane
systemy ³¹cznoœci i wymiany informacji, niezbêdne do funkcjonowania administracji celnych we Wspólnocie i do wymiany informacji miêdzy nimi. Te elektroniczne systemy s³u¿¹ce do wymiany danych zawartych w deklaracjach celnych i dokumentach im towarzysz¹cych maj¹ umo¿liwiæ szybki przep³yw danych miêdzy
administracjami celnymi, a tak¿e miêdzy organami celnymi i podmiotami gospodarczymi, oraz usprawniaj¹ odprawy celne i pozwalaj¹ obni¿yæ zwi¹zane z nimi
koszty. Pomagaj¹ te¿ w zwalczaniu oszustw i przestêpczoœci zorganizowanej oraz
w zwiêkszeniu bezpieczeñstwa towarów i handlu miêdzynarodowego. Istotnym
elementem ca³ego programu dotycz¹cego mechanizmów zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo miêdzynarodowego ³añcucha dostaw na rynku europejskim i ochronê wspólnotowego obszaru celnego, a jednoczeœnie usprawnienie kontroli, jest
instytucja upowa¿nionego przedsiêbiorcy AEO.
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