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Poprawa funkcjonowania unii celnej UE
w kontekœcie postanowieñ Unijnego Kodeksu Celnego
013
Celem artyku³u jest odpowiedŸ na dwa zasadnicze z perspektywy unii celnej pañstw cz³onkowskich UE pytania, tj.: Czy nowe regulacje prawne wprowadzone przepisami Unijnego Kodeksu
Celnego (UKC) w istocie wp³yn¹ na poprawê funkcjonowania unii celnej UE jako ca³oœci? Czy
UKC zagwarantuje jednolite stosowanie przepisów celnych na ca³ym obszarze celnym UE przez
krajowe s³u¿by celne pañstw cz³onkowskich? Poszukuj¹c odpowiedzi na te pytania, w artykule
przeprowadzono analizê przes³anek modernizacji unijnego prawa celnego oraz wskazano na
g³ówne cele przeprowadzonych zmian. Pog³êbiona analiza nowych rozwi¹zañ i regulacji, szczególnie dotycz¹cych uproszczeñ w obs³udze celnej podmiotów gospodarczych oraz realizacji procedur celnych, dowodzi, ¿e w nowym kodeksie celnym uwzglêdniono wiele rozwi¹zañ
regulowanych dotychczas krajowymi aktami prawnymi na poziomie pañstw cz³onkowskich. Powodowa³o to brak transparentnych i jednolitych dla wszystkich administracji celnych krajów UE
wytycznych dla obs³ugi celnej. UKC zapewnia równe traktowanie podmiotów gospodarczych,
w tym jednolite zasady dostêpu do uproszczeñ i u³atwieñ w obs³udze celnej. Analiza przeprowadzona w artykule pozwala na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Szeroki zakres regulacji zawartych w nowych przepisach prawa celnego, tak w rozporz¹dzeniu ustanawiaj¹cym UKC, jak i w aktach wykonawczych i delegowanych, z du¿ym prawdopodobieñstwem przyczyni siê do poprawy funkcjonowania unii celnej i zapewnienia bezpieczeñstwa w UE.
2. Z uwagi na zbyt krótki czas obowi¹zywania nowych przepisów nie mo¿na jednoznacznie oceniæ wp³ywu nowych regulacji na funkcjonowanie unii celnej. Konieczna jest dalsza obserwacja procesu wdra¿ania postanowieñ kodeksowych do praktyki gospodarczej oraz badania
iloœciowe w obszarach regulowanych nowymi przepisami.
Ze wzglêdu na brak zbiorczych danych statystycznych za okres od maja 2016 r. do marca 2017 r.
dotycz¹cych wykorzystania nowych narzêdzi obs³ugi celnej oraz procedur celnych wprowadzonych do praktyki gospodarczej przepisami UKC niemo¿liwa by³a analiza statystyczna wskazuj¹ca na efektywnoœæ dokonanych zmian. W zwi¹zku z powy¿szym w artykule wykorzystano
metodê badania dokumentów, metodê monograficzn¹ oraz metodê wywiadu bezpoœredniego.
S³owa kluczowe: unia celna, kodeks celny, uproszczenia celne, obs³uga celna
Klasyfikacja JEL: F1, F2, K1, K2
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Improving the functioning of the EU customs union
in the context of the Union Customs Code regulations
The aim of the article is to answer two questions fundamental from the perspective of the EU customs union: Do the new regulations introduced by the Union Customs Code (UCC) affect the
functioning of the EU customs union as a whole? And will the UCC guarantee the uniform application of customs legislation throughout the EU customs area by the customs service of each
member state? In order to answer these questions, the paper analyses the prerequisites for the
modernisation of EU customs legislation and indicates the main objectives of the introduced
changes. An in-depth analysis of new solutions and regulations, particularly those concerning the
simplification of customs service businesses and the implementation of customs procedures,
proves that the new Customs Code includes several solutions previously regulated by national
legislation of the member states. This resulted in the lack of transparent and uniform customs
guidelines for all EU customs administrations. The UCC provides equal treatment for economic
operators, including uniform rules for access to simplifications and facilitations of customs services. The analysis carried out in the article allows to formulate the following conclusions:
1. The wide scope of regulations contained in the new customs legislation, set out in the UCC
Regulation and in the implementing and delegated acts, is likely to contribute to improving
the functioning of the customs union and ensuring security in the EU.
2. Since the new rules have only been in force for a short period so far, the impact of the UCC on
the functioning of the customs union cannot be unequivocally assessed. It is necessary to further monitor the implementation of the provisions of the Customs Code and the quantitative
research in the areas governed by the new rules.
Due to the lack of aggregated statistical data for the period from May 2016 to March 2017 on the
use of new customs tools and customs procedures introduced into the economic practice through
the legal regulations of the EU Customs Code, a statistical analysis of the effectiveness of the introduced changes was not possible. Therefore, the following research methods have been used in
the paper: descriptive method, analysis of literature and legislation, and direct interview method.
Keywords: customs union, customs code, customs simplification, customs service
JEL classification: F1, F2, K1, K2

Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich dekad nast¹pi³ znaczny wzrost wolumenu obrotów
handlowych UE z reszt¹ œwiata, a tym samym wzros³a potrzeba zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony obrotu towarowego nie tylko na granicach zewnêtrznych,
ale równie¿ na obszarze celnym Unii. Zmieni³a siê rola i zakres zadañ organów
celnych. Wspó³czeœnie s¹ one odpowiedzialne za monitorowanie i zarz¹dzanie
ca³ym procesem wymiany handlowej, sta³y siê katalizatorem konkurencyjnoœci
pañstw cz³onkowskich i unijnych przedsiêbiorstw oraz odgrywaj¹ wiod¹c¹ rolê
w zapewnianiu bezpieczeñstwa w ramach globalnych ³añcuchów dostaw.
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zapewnienia transparentnoœci i jednolitoœci przepisów celnych, a tak¿e równego dostêpu do us³ug celnych, w tym szczególnie
uproszczeñ i u³atwieñ w obs³udze celnej, od lat priorytetem zarówno dla unij-
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nych przedsiêbiorców, jak i dla administracji celnych pañstw cz³onkowskich UE
by³o zebranie przepisów prawa celnego w jednym akcie prawnym oraz ujednolicenie systemów celnych pañstw cz³onkowskich. Z za³o¿enia taki akt prawny
powinien normowaæ w sposób ogólny zasady oraz procedury, które stanowi¹
podstawê dla stosowania œrodków wspólnej polityki handlowej, reguluj¹cych
wymianê handlow¹ pomiêdzy krajami cz³onkowskimi UE i krajami spoza obszaru
celnego Unii. Ponadto unijne regulacje celne powinny byæ dostosowane do zasad
naliczania i poboru nale¿noœci przywozowych obowi¹zuj¹cych w poszczególnych krajach cz³onkowskich, a tak¿e nie stwarzaæ koniecznoœci wprowadzenia
zmian do wewnêtrznych przepisów podatkowych. Prace nad nowym kodeksem
celnym trwa³y przesz³o dziesiêæ lat. Ostatecznie od 1 maja 2016 r. w UE stosowane
s¹ przepisy nowego unijnego kodeksu celnego.
Czy nowe regulacje prawne wprowadzone przepisami UKC w istocie wp³yn¹
na poprawê funkcjonowania unii celnej UE jako ca³oœci? Czy UKC zagwarantuje
jednolite stosowanie przepisów celnych na ca³ym obszarze celnym UE przez
krajowe s³u¿by celne pañstw cz³onkowskich? OdpowiedŸ na te dwa istotne pytania stanowi zasadniczy cel niniejszego artyku³u.

1. Przes³anki i cele wdro¿enia Unijnego Kodeksu Celnego
Prace nad modernizacj¹ unijnego prawa celnego trwa³y od lat, a potrzeba jej
przeprowadzenia wynika³a z wielu czynników, zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych. Zasadniczym by³y zmiany zachodz¹ce w funkcjonowaniu unii celnej,
w tym procesy akcesyjne i poszerzanie jej obszaru terytorialnego oraz podpisanie
Traktatu Lizboñskiego [Treaty of Lisbon, 2007]. Istotne znaczenie mia³y zmiany
zachodz¹ce w jej otoczeniu, tj. pog³êbiaj¹cy siê proces globalizacji, internacjonalizacji i regionalizacji, zmiany w miêdzynarodowych relacjach handlowych, postêp
technologiczny, w tym szczególnie rozwój technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych, innowacyjne rozwi¹zania na ka¿dym etapie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, zmiany sposobu dokonywania wymiany handlowej, tworzenie
nowych modeli prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, w tym globalnych ³añcuchów dostaw, a wreszcie, wynikaj¹ce z tych zmian, oczekiwania podmiotów gospodarczych w zakresie minimalizacji kosztów prowadzonej dzia³alnoœci i ograniczenia
czasu wykonania poszczególnych czynnoœci administracyjnych.
Nie bez znaczenia dla kszta³tu nowych przepisów celnych pozostaj¹ zagro¿enia
wynikaj¹ce z procesu globalizacji, tj. ³amanie zasad uczciwej konkurencji i nadu¿ycia celno-skarbowe, spoœród których szczególne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa finansowego Unii stanowi fa³szowanie cen fakturowych i wartoœci celnej
oraz nielegalny handel wyrobami akcyzowymi. Po 2001 r. istotny wp³yw na regu-
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lacje celne ma równie¿ zagro¿enie atakami terrorystycznymi [WCO, 2007; Grottel,
2015].
W celu dostosowania unijnych regulacji celnych do wymogów otoczenia,
w tym przede wszystkim do oczekiwañ podmiotów gospodarczych, konieczne
by³o ustanowienie w nowym kodeksie celnym ram prawnych umo¿liwiaj¹cych
wdro¿enie zasady, która stanowiæ bêdzie podstawê do przeprowadzania wszystkich operacji handlowych i celnych w formie elektronicznej tak, aby systemy
informacyjno-komunikacyjne stwarza³y jednolite mo¿liwoœci podmiotom gospodarczym we wszystkich pañstwach cz³onkowskich UE. G³ównym za³o¿eniem
przepisów UKC jest dostosowanie zawartych w nim regulacji do handlu i procedur celnych realizowanych w œrodowisku elektronicznym. Od 2009 r. UE skutecznie wdra¿a program E-Customs, którego g³ównym celem jest stworzenie
elektronicznego otoczenia dla wszystkich operacji wykonywanych w ramach odprawy celnej towarów. Oznacza to, ¿e docelowo komunikacja pomiêdzy przedsiêbiorstwami a organami celnymi, a tak¿e pomiêdzy organami celnymi odbywaæ
siê bêdzie w ca³oœci za pomoc¹ systemów elektronicznych [Mystkowska, 2012;
Smogorzewski, 2012].
Na potrzebê budowy elektronicznego œrodowiska dla obs³ugi celnej zwrócono uwagê ju¿ w 2003 r. w Komunikacie Komisji Europejskiej z 24 lipca, w którym
podkreœlono, ¿e podstaw¹ funkcjonowania unii celnej powinno byæ proste, elektroniczne œrodowisko dla urzêdów celnych i handlu. Dodatkowo w Komunikacie
wskazano na koniecznoœæ uproszczenia przepisów prawa celnego tak, aby zapewnia³y one wykorzystanie nowoczesnych technologii wymiany informacji, przy
jedoczesnym stosowaniu przepisów prawa celnego w sposób jednolity oraz nowoczesnym podejœciu do kontroli celnych [COM(2003)452 final].
Zasadniczym celem politycznym opracowania i wdro¿enia unijnego kodeksu
celnego ma byæ poprawa funkcjonowania unii celnej jako ca³oœci, poprzez jednolite stosowanie przepisów celnych na ca³ym obszarze celnym Unii Europejskiej,
przez wszystkie krajowe s³u¿by celne. Wœród pozosta³ych celów wprowadzenia
nowych regulacji celnych Komisja Europejska szczególnie podkreœla³a u³atwienie
legalnej wymiany handlowej oraz zwalczanie nadu¿yæ poprzez okreœlenie prostych i ekonomicznie uzasadnionych procedur celnych oraz szybkie i ujednolicone
postêpowanie celne. Zasadnicz¹ rol¹ prawa celnego Unii Europejskiej jest ochrona interesów finansowych UE i krajów cz³onkowskich oraz zapewnianie swobodnego przep³ywu towarów unijnych na obszarze celnym Unii oraz skutecznej
odprawy celnej. W zwi¹zku z tym niezbêdnym okaza³o siê przekazanie Komisji
uprawnieñ do przyjêcia aktów delegowanych zgodnych z postanowieniami
art. 290 TFUE [TFEU, 2012]. W aktach delegowanych mia³y byæ równie¿ zawarte
wytyczne dla opracowania i wdro¿enia elektronicznych systemów informacyjno-komunikacyjnych dla przypadków, w których przedstawiciel celny nie ma
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obowi¹zku posiadania siedziby na obszarze celnym Unii, oraz wytyczne dla sformu³owania przepisów reguluj¹cych zasady wydawania przez organ celny decyzji
administracyjnych, w tym decyzji dotycz¹cych wi¹¿¹cych informacji, upowa¿nionych przedsiêbiorców i stosowania uproszczeñ w obs³udze celnej obrotu towarowego.
Nowe przepisy celne maj¹ zapewniæ równowagê pomiêdzy obowi¹zkiem zapewnienia prawid³owego stosowania przepisów celnych, spoczywaj¹cym po
stronie organów celnych, a prawem przedsiêbiorców do sprawiedliwego i równego
traktowania. Konieczne okaza³o siê zatem nadanie organom celnym uprawnienia
w zakresie kontroli, a przedsiêbiorcom prawa do odwo³ywania siê od wydanych
decyzji administracyjnych.
Osi¹gniêcie tych celów bêdzie mo¿liwe, o ile wszystkie transakcje celne i handlowe bêd¹ przeprowadzane elektronicznie, a systemy informacyjno-komunikacyjne
wykorzystywane w operacjach celnych bêd¹ oferowaæ przedsiêbiorcom we wszystkich pañstwach cz³onkowskich takie same u³atwienia. Wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych powinno tak¿e towarzyszyæ zharmonizowane
i ujednolicone dokonywanie kontroli celnych przez pañstwa cz³onkowskie, co
z kolei zapewni równowa¿ny poziom kontroli w ca³ej Unii i ograniczy zachowania zak³ócaj¹ce uczciw¹ konkurencjê na rynku. Tak sformu³owane cele nowego
kodeksu celnego wskazuj¹ równie¿ na wiod¹c¹ w miêdzynarodowym ³añcuchu
dostaw rolê organów, które z uwagi na istotny udzia³ w monitorowaniu i zarz¹dzaniu handlem miêdzynarodowym sta³y siê swoistym katalizatorem konkurencyjnoœci zarówno pañstw cz³onkowskich UE, jak i przedsiêbiorców unijnych.
Czy regulacje i rozwi¹zania dotycz¹ce obs³ugi celnej obrotu towarowego z zagranic¹ przewidziane przepisami Unijnego Kodeksu Celnego faktycznie pozwol¹
na osi¹gniêcie powy¿szych celów?

2. Proces wdra¿ania przepisów Unijnego Kodeksu Celnego
Prace nad modernizacj¹ unijnego prawa celnego trwa³y od pocz¹tku XXI w.
W ich efekcie w czerwcu 2008 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenia (WE) nr 450/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r. ustanawiaj¹ce Zmodernizowany Kodeks Celny (dalej zwany ZKC). Stosowanie jego przepisów zosta³o
odroczone do momentu przyjêcia przez KE aktów wykonawczych, nie póŸniej
ni¿ do 24 czerwca 2013 r. [ZKC, art. 188, ust. 2]. Opracowanie spójnych aktów wykonawczych, gwarantuj¹cych jednolit¹ realizacjê ZKC we wszystkich krajach
cz³onkowskich, a tym samym przeprowadzenie ca³kowitej reformy prawa celnego
na poziomie Unii, okaza³o siê zadaniem trudnym i skomplikowanym. Ostatecznie KE nie dope³ni³a terminu przyjêtego w ZKC i odroczy³a stosowanie jego prze-
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pisów do 1 listopada 2013 r. Nale¿y podkreœliæ, ¿e przepisy ZKC nie spe³nia³y
zasadniczych kryteriów dotycz¹cych funkcjonowania UE zawartych w Traktacie
z Lizbony [Treaty of Lisbon, 2007] oraz nie odnosi³y siê w sposób wyczerpuj¹cy do
oczekiwañ przedsiêbiorców operuj¹cych na rynku miêdzynarodowym.
W tym samym czasie zaawansowane by³y ju¿ prace nad nowym unijnym kodeksem celnym, który mia³ uchyliæ i zast¹piæ ZKC. Rozporz¹dzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 paŸdziernika 2013 r. ustanawiaj¹ce
Unijny Kodeks Celny (dalej zwany UKC) wesz³o w ¿ycie 30 paŸdziernika 2013 r.,
pozostawiaj¹c w mocy WKC z 1992 r. i jednoczeœnie uchylaj¹c poprzednio obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiaj¹ce ZKC, które w praktyce
zosta³o uchylone, zanim w rzeczywistoœci zaczê³o byæ stosowane. Od 30 paŸdziernika 2013 r. zastosowanie znalaz³y wybrane przepisy UKC, g³ównie w zakresie
przekazania i przyznania uprawnieñ wykonawczych, oraz przepisy dotycz¹ce
op³at i kosztów postêpowania celnego.
Ostatecznie UKC, wraz z odpowiednimi przepisami wprowadzaj¹cymi jego
regulacje do unijnego porz¹dku prawnego, tj. rozporz¹dzeniem wykonawczym,
rozporz¹dzeniem delegowanym1 oraz tzw. delegowanym rozporz¹dzeniem
przejœciowym, wszed³ w ¿ycie 1 maja 2016 r. Nowe przepisy celne UE, okreœlane
mianem Pakietu UKC, które zast¹pi³y dotychczasowy system unijnych przepisów
celnych opartych na WKC oraz licznych rozporz¹dzeniach wykonawczych, obejmuj¹:
1. Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 paŸdziernika 2013 r. [UKC, 2013],
2. Rozporz¹dzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z 28 lipca 2015 r. uzupe³niaj¹ce rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013
w odniesieniu do szczegó³owych zasad dotycz¹cych niektórych przepisów
UKC [DA, 2015],
3. Rozporz¹dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady wykonania niektórych przepisów rozporz¹dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiaj¹cego UKC [IA, 2015],
4. Rozporz¹dzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z 17 grudnia 2015 r. uzupe³niaj¹ce rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013
w odniesieniu do przepisów przejœciowych dotycz¹cych niektórych przepisów UKC w okresie, gdy nie dzia³aj¹ jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446
[TDA, 2015],

1 Rozporz¹dzenie delegowane uzupe³nia inne ni¿ istotne zasady UKC, natomiast rozporz¹dzenie wykonawcze zawiera przepisy proceduralne dotycz¹ce stosowania zasad okreœlonych w UKC
i w rozporz¹dzeniu delegowanym.
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5. Decyzjê wykonawcz¹ Komisji (UE) nr 2016/578 z 11 kwietnia 2016 r. ustanawiaj¹c¹ program prac dotycz¹cy rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w UKC, Dz. Urz. UE L 2014.134.46 [Program
Prac zwi¹zanych z UKC],
6. Rozporz¹dzenie wykonawcze uchylaj¹ce RWKC [COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/481].
Wymiana informacji miêdzy organami celnymi pañstw cz³onkowskich oraz
miêdzy przedsiêbiorcami a organami celnymi, a tak¿e przechowywanie i przetwarzanie tych informacji odbywaæ siê bêdzie wy³¹cznie za pomoc¹ jednolitych
technik elektronicznego przetwarzania danych [UKC, art. 6, ust. 1]. Jednak nie
wszystkie systemy informatyczne pozwalaj¹ce na pe³ne wdro¿enie nowych przepisów zosta³y wprowadzone 1 maja 2016 r. Dlatego Komisja Europejska ustanowi³a okres przejœciowy, trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ do 31 grudnia 2020 r., w którym na
mocy art. 278 UKC mo¿liwe jest stosowanie œrodków wymiany i przechowywania
informacji innych ni¿ techniki elektronicznego przetwarzania danych. Na podstawie art. 279 UKC Komisja zosta³a uprawniona do przyjêcia aktu delegowanego
okreœlaj¹cego przepisy dotycz¹ce wymiany i przechowywania danych w sytuacji,
o której mowa w art. 278, tj. w okresie przejœciowym. Przyjêcie przez Komisjê rozporz¹dzenia jest tym samym wykonaniem tego uprawnienia.
W celu wspierania rozwoju systemów teleinformatycznych niezbêdnych do
stosowania przepisów UKC oraz zarz¹dzania ustalaniem okresów przejœciowych
przyjêta zosta³a Decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/255/UE z 29 kwietnia 2014 r.
ustanawiaj¹ca program prac zwi¹zanych z wdra¿aniem UKC. Wykaz systemów
elektronicznych wraz z ich opisem oraz przewidywan¹ dat¹ uruchomienia zawarty zosta³ w „Programie prac zwi¹zanych z unijnym kodeksem celnym”, który stanowi za³¹cznik do ww. decyzji. Program jest co roku aktualizowany, a jego
zakres jest zgodny z wytycznymi wieloletniego planu strategicznego w sprawie
eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ce³ i handlu.

3. Zmiany wprowadzone przepisami Unijnego Kodeksu Celnego
G³ównym celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie przepisów celnych w krajach cz³onkowskich, uproszczenie procedur i skrócenie czasu
obs³ugi celnej, skuteczne naliczanie i pobór nale¿noœci celnych oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Dodatkowo UKC ma byæ instrumentem polityki uszczelnienia systemu podatkowego w pañstwach unijnych. Nowe
regulacje, które w najistotniejszy sposób maj¹ wp³yn¹æ na podstawê funkcjonowania unii celnej, dotycz¹ obszarów postêpowania celnego, takich jak:
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– procedury celne,
– zasady sk³adania zabezpieczenia sp³aty d³ugu celnego, w tym: w przypadku
czasowego sk³adowania towarów i procedur specjalnych oraz w przypadku
zabezpieczenia generalnego oraz korzystania z zabezpieczenia generalnego
w obni¿onej wysokoœci,
– zasady przyznawania statusu upowa¿nionego przedsiêbiorcy (AEO),
– wi¹¿¹ca informacja taryfowa,
– wymiana informacji za pomoc¹ technik elektronicznego przetwarzania danych.
Jednym z za³o¿eñ UKC by³o zmniejszenie liczby procedur celnych oraz utrzymanie w mocy prawnej wy³¹cznie tych najbardziej ekonomicznie uzasadnionych.
Do procedur celnych UKC zalicza: procedurê dopuszczenia do obrotu, procedury
specjalne i wywóz, a wœród procedur specjalnych wyró¿nia: tranzyt (zewnêtrzny
i wewnêtrzny), sk³adowanie (sk³adowanie celne i wolne obszary celne), szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa i koñcowe przeznaczenie) i przetwarzanie
(uszlachetnianie czynne2 i bierne).
W przypadku procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej lub koñcowego przeznaczenia oraz prowadzenia miejsc
sk³adowych przeznaczonych do sk³adowania celnego, z wyj¹tkiem gdy prowadz¹cym sk³ad s¹ organy celne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na ich
stosowanie. Pozwolenia udziela organ celny przed objêciem towaru procedur¹
specjaln¹. Organy celne mog¹ udzieliæ pozwolenia z moc¹ wsteczn¹, pod warunkiem zaistnienia okreœlonych przes³anek, w tym przede wszystkim uzasadnionej
potrzeby gospodarczej, oraz braku ewentualnego podejrzenia o zamiar pope³nienia oszustwa celno-skarbowego przez osobê wnioskuj¹c¹. Pozwolenie z moc¹
wsteczn¹ mo¿e byæ wydane równie¿ wtedy, gdy wniosek dotyczy przed³u¿enia
terminu wa¿noœci pozwolenia w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji
i towarów, o ile wniosek zostanie z³o¿ony w terminie trzech lat po up³ywie terminu wa¿noœci pierwotnego pozwolenia.
Podmioty stosuj¹ce procedury specjalne zosta³y zobowi¹zane do prowadzenia odpowiedniej ewidencji w formie wskazanej przez organy celne. Ewidencja
powinna zawieraæ informacje niezbêdne organom celnym do nadzoru nad dan¹
procedur¹, w tym identyfikacji towarów objêtych procedur¹, wskazuj¹ce na ich
status celny oraz historiê przemieszczeñ do sk³adu i z powrotem. Z obowi¹zku
prowadzenia ewidencji wy³¹czone zosta³y osoby stosuj¹ce procedury tranzytu.
Dodatkowo w ramach przepisów szczegó³owych osoba stosuj¹ca procedury specjalne mo¿e zostaæ zwolniona z obowi¹zku prowadzenia ewidencji.
Prawa i obowi¹zki osoby uprawnionej do korzystania z procedury specjalnej
innej ni¿ tranzyt mog¹ byæ przeniesione w ca³oœci lub czêœciowo na inn¹ osobê,
o ile spe³nia ona warunki wymagane do korzystania z tej procedury [UKC, art. 218].
2

Zlikwidowana zosta³a procedura uszlachetniania czynnego w systemie ce³ zwrotnych.
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Towary objête procedur¹ specjaln¹ inn¹ ni¿ tranzyt oraz te, które znajduj¹ siê
w wolnym obszarze celnym, mog¹ byæ przemieszczane miêdzy ró¿nymi miejscami na obszarze celnym Unii.
Nowy kodeks celny wprowadzi³ istotne zmiany zasad ustalania wartoœci celnej towarów. Dotycz¹ one przede wszystkim transakcji ³añcuchowych, gdy towar
by³ przedmiotem dwóch lub wiêcej transakcji sprzeda¿y. Dla tych transakcji zniesiono mo¿liwoœci deklarowania wartoœci celnej na podstawie ceny sprzeda¿y
maj¹cej miejsce przed ostatni¹ sprzeda¿¹, na podstawie której towary zosta³y
ostatecznie wprowadzone na obszar celny UE3. Zmiany dotycz¹ równie¿ zasad
ustalania wartoœci celnej towarów importowanych od podmiotów powi¹zanych,
w tym towarów nabywanych przez spó³ki od innych podmiotów z grupy kapita³owej. Nowe przepisy w tym zakresie dotycz¹ zw³aszcza lokalnych dystrybutorów towarów znanych marek globalnych. W przypadku takich transakcji bêdzie
weryfikowane, czy w rozliczeniach miêdzy podmiotami w ramach grupy maj¹
one rzeczywiœcie wartoœæ rynkow¹ [IA, art. 128].
Nowe rozwi¹zania pojawi³y siê równie¿ w kwestii traktowania opustów od ceny
przyznawanych kupuj¹cemu przez sprzedaj¹cego z ró¿nych tytu³ów, np. z tytu³u
przedterminowej p³atnoœci za towar, z tytu³u regularnych i du¿ych zamówieñ itp.
Ustawodawca przewidzia³ akceptowanie opustów od ceny przy ustalaniu wartoœci celnej, gdy w chwili zg³oszenia celnego umowa zawarta miêdzy kupuj¹cym
i sprzedaj¹cym przewiduje ich stosowanie i okreœla ich wysokoœæ, oraz gdy w umowie przewidziane zosta³o skonto, nawet jeœli w chwili dokonywania zg³oszenia
celnego cena za towar nie zosta³a faktycznie zap³acona. Jednoczeœnie wykluczono
mo¿liwoœæ uwzglêdniania opustów od ceny przy kalkulowaniu wartoœci celnej,
jeœli wynikaj¹ one ze zmian wprowadzonych do umowy sprzeda¿y po dokonaniu zg³oszenia celnego [IA, art. 130]. Przepisy WKC za jedyn¹ prawn¹ podstawê
akceptowania opustów od ceny przy ustalaniu wartoœci celnej uznawa³y fakt, ¿e
zosta³y one faktycznie uwzglêdnione w cenie ju¿ zap³aconej za towar. Nowe
przepisy przewiduj¹, ¿e kurs wymiany walut stosowany dla celów ustalania wartoœci celnej, og³aszany w przedostatni¹ œrodê poprzedniego miesi¹ca, bêdzie obowi¹zywa³ przez ca³y kolejny miesi¹c kalendarzowy, niezale¿nie od bie¿¹cych
wahañ kursów walut [RW UKC, art. 146].
Zmiany przepisów celnych, szczególnie istotne dla podmiotów gospodarczych, dotycz¹ zabezpieczenia d³ugu celnego. Wymóg z³o¿enia zabezpieczenia
jest warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego
sk³adowania. W wiêkszoœci przypadków zabezpieczenia bêd¹ mia³y charakter
3 W okresie przejœciowym, tj. do 31 grudnia 2017 r., RW do UKC przewiduj¹ mo¿liwoœæ ustalania
wartoœci celnej na podstawie ceny sprzeda¿y maj¹cej miejsce przed ostatni¹ sprzeda¿¹, po której towary zosta³y wprowadzone na obszar celny UE, o ile umowa sprzeda¿y, na podstawie której nast¹pi³
zakup towarów, zosta³a zawarta przed wejœciem w ¿ycie przepisów RW do UKC, tj. przed 18 stycznia
2016 r. [RW UKC, art. 347].

86

Monika Grottel

obowi¹zkowy. Obowi¹zek z³o¿enia zabezpieczenia wynika bezpoœrednio z przepisów unijnych odnosz¹cych siê do poszczególnych procedur celnych lub reguluj¹cych sytuacjê towaru w inny sposób, nie jest wiêc warunkiem wydania
pozwolenia na stosowanie okreœlonej procedury celnej.
Organy celne zosta³y uprawnione do wymagania z³o¿enia zabezpieczenia
w przypadkach, w których nie jest ono obowi¹zkowe. Dotyczy to sytuacji, w których organ celny uzna, ¿e nie ma pewnoœci, czy kwota nale¿noœci celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadaj¹ca d³ugowi celnemu oraz inne
nale¿noœci zostan¹ zap³acone w wymaganym terminie [UKC, art. 91]. W praktyce
nowe rozwi¹zania dotycz¹ce zabezpieczenia d³ugu celnego mog¹ oznaczaæ dla
przedsiêbiorców dodatkowe koszty, bêd¹ oni bowiem musieli z³o¿yæ do urzêdu
dokumenty gwarantuj¹ce sp³atê nale¿noœci przywozowych lub wywozowych,
np. gwarancjê bankow¹. Przyk³adowo, przedsiêbiorcy, którzy zajmowali siê przetwarzaniem importowanych towarów w Polsce, a nastêpnie wysy³ali towary poza
obszar Unii Europejskiej, mogli robiæ to bez zap³aty c³a i VAT i nie musieli sk³adaæ
zabezpieczeñ. Nowe przepisy zmieni³y tê procedurê. Kwota zabezpieczenia bêdzie liczona na podstawie ca³ego d³ugu celnego i nale¿nych op³at, które mog³yby
powstaæ, gdyby ten towar nie opuœci³ Polski. Przy za³o¿eniu, ¿e towar jest wart
10 mln PLN, a stawka celna wynosi 4%, oraz uwzglêdniaj¹c VAT, zabezpieczenie
musia³oby obejmowaæ kwotê oko³o 2,5 mln PLN. Przyjmuj¹c koszt udzielenia
gwarancji bankowej na poziomie 5%, dodatkowe obci¹¿enie wyniesie przesz³o
120 tys. PLN. W okreœlonych warunkach przedsiêbiorcy bêd¹ siê mogli ubiegaæ
nawet o ca³kowite zwolnienie z zabezpieczenia. Dotyczy to jednak wy³¹cznie
upowa¿nionych przedsiêbiorców AEO [Gwardziñska, 2014].
Kolejna zmiana wprowadzona do przepisów kodeksu celnego dotyczy dokumentu potwierdzaj¹cego klasyfikacjê towarów dla potrzeb celnych, tj. wi¹¿¹cej
informacji taryfowej (WIT). G³ównym zadaniem WIT jest zapewnienie jednolitej
i przejrzystej informacji celnej oraz jednolite stosowanie Wspólnej Taryfy Celnej
we wszystkich krajach cz³onkowskich UE poprzez wyeliminowanie ró¿nic w klasyfikacji taryfowej na terenie Unii. Decyzja WIT wydana po 1 maja 2016 r. zachowuje wa¿noœæ przez okres 3 lat (dotychczas by³o to 6 lat), o ile nie zaistniej¹
uzasadnione przes³anki do jej uniewa¿nienia. Ponadto WIT sta³a siê decyzj¹
wi¹¿¹c¹ zarówno dla organu celnego, jak i dla przedsiêbiorcy, to znaczy, ¿e
w zg³oszeniu celnym nie mo¿na podaæ kodu celnego innego ni¿ wskazany na
WIT, jeœli taki dokument zosta³ wydany. Przed 1 maja 2016 r. taka dowolnoœæ by³a
dopuszczalna, co czêsto prowadzi³o do stosowania ró¿nych kodów taryfowych
w odprawie celnej tych samych towarów, lecz zg³aszanych do odprawy w ró¿nych
urzêdach celnych na terenie Unii [UKC, art. 22–37; DA, art. 22, 252; IA, art. 16–23].
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UKC wprowadzi³ istotne zmiany do instytucji upowa¿nionego przedsiêbiorcy AEO. Z chwil¹ wejœcia w ¿ycie nowych przepisów przedsiêbiorcy AEO mog¹
korzystaæ z szeregu przywilejów, w tym:
– œwiadczenia us³ug przedstawicielstwa celnego w innym pañstwie cz³onkowskim ni¿ to, w którym ma siedzibê,
– zwolnienia z obowi¹zku przestawienia towarów w przypadku procedury
uproszczonej w formie wpisu do rejestru,
– obni¿enia wysokoœci zabezpieczenia d³ugu celnego nawet do zera,
– samoobs³ugi celnej4 oraz odprawy scentralizowanej5.
Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e przedsiêbiorstwa, które posiada³y status upowa¿nionego przedsiêbiorcy przed 1 maja 2016 r., po wejœciu w ¿ycie zmian w prawie celnym podlegaj¹ obowi¹zkowej kontroli pod k¹tem nowych kryteriów,
takich jak kompetencje zawodowe osób, które odpowiadaj¹ za operacje celne. Posiadanie statusu AEO bêdzie dla podmiotów gospodarczych du¿ym u³atwieniem,
nie oznacza jednak, ¿e przys³uguj¹ce im uprawnienia bêd¹ przyznawane automatycznie. Przedstawiciele administracji celnej podkreœlaj¹, ¿e podmioty te
musz¹ liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ dodatkowych kontroli, szczególnie w obszarach
decyduj¹cych o przyznawaniu statusu AEO [Izba Celna w Gdyni, 2017], takich jak:
– przestrzeganie przepisów prawa,
– odpowiedni system zarz¹dzania ewidencjami,
– wyp³acalnoœæ finansowa,
– standardy bezpieczeñstwa i ochrony,
– standardy kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
Celem strategicznym unii celnej jest cyfryzacja urzêdów celnych na obszarze
ca³ej UE oraz ca³kowita komputeryzacja obs³ugi celnej. W sumie zosta³o przewidzianych a¿ 16 systemów IT, które maj¹ byæ wprowadzone do koñca 2020 r. Pierwszy
z nich, dla zarejestrowanych eksporterów (REX), zacz¹³ obowi¹zywaæ na pocz¹tku
2017 r. Docelowo w sferze operacji celnych ma funkcjonowaæ ca³kowicie elektroniczny obieg dokumentów, który przyczyni siê do znacznego skrócenia odpraw
celnych i wp³ynie na obni¿enie kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

4 Na wniosek przedsiêbiorcy AEO organ celny mo¿e zezwoliæ, aby przedsiêbiorca sam dope³nia³
formalnoœci celnych w celu okreœlenia przez niego kwoty nale¿noœci celnych przywozowych i wywozowych oraz przeprowadzenia kontroli pod dozorem celnym. Rozporz¹dzenie delegowane przewiduje stosowanie tego typu uproszczenia dla wszystkich procedur celnych, za wyj¹tkiem tranzytu
i wolnego obszaru celnego.
5 Odprawa scentralizowana pozwala na z³o¿enie w urzêdzie celnym w³aœciwym ze wzglêdu
na miejsce siedziby osoby zg³oszenia celnego towarów, które bêd¹ przedstawione w innym urzêdzie
celnym. Dotyczy ona wy³¹cznie upowa¿nionych przedsiêbiorców AEO.
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Podsumowanie
Podsumowuj¹c przeprowadzon¹ w niniejszym artykule analizê zmian wprowadzonych Unijnym Kodeksem Celnym zarówno do procesu obs³ugi celnej podmiotów gospodarczych dokonuj¹cych transakcji handlowych na rynku miêdzynarodowym, jak i do procesów wewnêtrznych i zasad funkcjonowania organów
celnych pañstw cz³onkowskich, mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e zmiany te
w istotny sposób wp³yn¹ na funkcjonowanie unii celnej.
UKC zawiera nowo usystematyzowane, uproszczone przepisy prawa celnego, w tym zasady i procedury, które zapewniaj¹ jednolite stosowanie œrodków
wspólnej polityki handlowej ustanowionych na szczeblu unijnym we wszystkich
krajach cz³onkowskich. Jako priorytet UKC zak³ada pe³n¹ elektronizacjê procedur
celnych i dokumentów, co ma prowadziæ do uproszczenia i u³atwienia obs³ugi
celnej, przy jednoczesnym zwiêkszeniu skutecznoœci kontroli prowadzonej
w oparciu o zaawansowan¹ analizê ryzyka. Przyczyni siê to z pewnoœci¹ do wzrostu
skutecznoœci dzia³añ i decyzji podejmowanych przez poszczególne jednostki
organizacyjne administracji celnej, a tak¿e do obni¿enia kosztów dzia³alnoœci
gospodarczej i wzrostu konkurencyjnoœci podmiotów unijnych na rynku miêdzynarodowym.
Pytaniem istotnym, na które w tym momencie analiza zmian wprowadzonych nowym kodeksem celnym nie daje odpowiedzi, pozostaje wielkoœæ
nak³adów finansowych, które ponieœæ bêd¹ musia³y unijne przedsiêbiorstwa
w zwi¹zku z wdra¿aniem nowych regulacji. Przede wszystkim dotyczy to przedsiêbiorców AEO, którzy w ramach ponownej oceny bêd¹ zobowi¹zani wykazaæ
spe³nianie nowych kryteriów, np. w zakresie kwalifikacji zawodowych pracowników, czy te¿ kosztów zabezpieczeñ sp³aty d³ugu celnego, do sk³adania których
zobowi¹zani zostali wszyscy przedsiêbiorcy (poza AEO).
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