Planowane zmiany
ustawodawstwo celne i inne

Tomasz Michalak – Dyrektor Departamentu Polityki Celnej MF

Projekt zmiany ustawy Prawo celne

• Zmiana wynika z obowiązku wdroŜenia wyroku Trybunału
Konstytucyjnego i dotyczy opłat za przechowywanie towaru
w depozycie organu celnego
– opłata będzie wynosiła 5% wartości celnej lub wartości rynkowej towaru i
nie moŜe być niŜsza od równowartości kwoty 10 EURO. Całkowita opata
za przechowywanie towaru w depozycie urzędu celnego nie moŜe być
wyŜsza od wartości celnej towaru.
– uchylony zostanie art. 92 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z regulacją zawartą
w art. 30 ZKC.

• Analizowana jest moŜliwość kompleksowej zmiany, w
związku z odłoŜeniem Zmodernizowanego Kodeksu Celnego, w
celu szybszego wprowadzenia wybranych rozwiązań dla biznesu

W związku ze zmianą art. 28 Prawa celnego
(w
ustawie ozmian
ograniczaniu
barierprawnych
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców)
Projekty
regulacji

•

projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków i
wzorów ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze
celnym i składzie wolnocłowym
•
•

•

upraszcza ewidencję i korzystanie z towarów nieskładowanych
zastępuje dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o
rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze
celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w
wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
projekt na etapie uzgodnień międzyresortowych

ZałoŜenia zmian ustawy o SłuŜbie Celnej

• Zmiany istotne dla biznesu: w zakresie kontroli celnej m.in.:
• Uproszczenie procedur postępowania audytowego (mniej czynności)
• Zmiana charakteru monitorowania AEO/PU/SASP na zapobieganie
powstaniu nieprawidłowości i korektę (bez sankcji)
• Usprawnienie i skrócenie przeprowadzanego przez organy S.C.
urzędowego sprawdzenia (dot. składów celnych, miejsc uznanych i
magazynów czasowego składowania)
• Prostsze i szybsze rozszerzanie zakresu pozwolenia na stosowanie
procedury uproszczonej

• Zmiany istotne dla funkcjonowania SłuŜby Celnej
• Przewidywane wyjście w Ŝycie: II.poł. 2012 r.

Zmiany w zakresie podatku akcyzowego
• Określenie zasad opodatkowania gazu ziemnego
zuŜywanego do celów opałowych oraz katalogu zwolnień –
aktualne zwolnienie wygasa 31.10.2012 r., opodatkowanie
podatkiem akcyzowym surowca tytoniowego
• Analizowane propozycje uproszczenia procedur oraz ułatwień
dla przedsiębiorców:
•
•
•
•
•
•

zachowanie uprawnień przez następców prawnych
ujednolicenie warunków wydania róŜnych zezwoleń
korzystniejsze terminy
oświadczenia zamiast zaświadczeń
szersze moŜliwości zwrotu podatku w związku z wywozem
inne

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

• Projekt na etapie uzgodnień wewnętrznych
• Prezentacja projektu prawdopodobnie jeszcze w maju
• W zakresie obrotu towarowego z zagranicą – moŜliwe
poszerzenie korzystnych zmian z roku 2012

Towary o znaczeniu strategicznym

Projekt zmiany ustawy o obrocie z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a takŜe dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
• dostosowanie przepisów krajowych do przepisów wspólnotowych
• rezygnacja z zezwoleń wydawanych przez organy celne na tranzyt towarów
strategicznych
• zastąpienie zezwoleń na eksport (wywóz) zezwoleniami na transfer
wewnątrzunijny
• uproszczenia obrotu uzbrojeniem pomiędzy państwami członkowskimi Unii
Europejskiej polegające na moŜliwości wydawania zezwoleń generalnych (w
formie rozporządzeń)
• weryfikacja dostaw w obrocie wewnątrzwspólnotowym potwierdzona przez organy
celne

Planowane do wprowadzenia ułatwienia dla
posiadaczy pozwoleń na stosowanie
procedury uproszczonej

• Wprowadzenie moŜliwości realizacji art. 201 ust. 3 lit. a) RWKC
(odprawa scentralizowana wewnątrz kraju) - przewidywany termin
realizacji koniec 2014 r.r
• Samodzielne saldowanie w systemie OSOZ 2 zabezpieczenia
generalnego przez posiadacza pozwolenia na stosowanie
procedury uproszczonej w miejscu.
• Ograniczenie zakresu kontroli
• Ułatwienia organizacyjne
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Propozycje zmian zgłaszane przez AEO/PU
w ankietach i na spotkaniach

Przyjęte do realizacji w całości, częściowo lub w innej formie:

• rozpowszechnienie informacji o instytucji AEO wśród innych słuŜb np. straŜ
graniczna, urzędy skarbowe, inspekcje, obsługa lotniska itp.
• zwolnienie z obowiązku nakładania zamknięć celnych w wywozie
• ograniczenie danych określanych w powiadomieniu (SC: trwają negocjacje na
poziomie UE) ,
• wprowadzenie łatwiejszego procesu uzyskiwania pozwoleń na stosowanie
procedury uproszczonej

Sformułowania prezentowane przez przedsiębiorców

Propozycje zmian zgłaszane przez AEO/PU
w ankietach i na spotkaniach
NiemoŜliwe i trudne do realizacji:
• pierwszeństwo przy wjeździe na granicę (częściowa realizacja),

• odejście od obowiązku określania w pozwoleniu rodzajów towarów,
które mogą być obejmowane procedurą celną z zastosowaniem
procedury uproszczonej (obowiązek będzie zachowany, ale prostsze
będzie rozszerzanie zakresu pozwolenia),

• moŜliwość dokonywania korekty wpisu do rejestru przed złoŜeniem
zgłoszenia uzupełniającego,
• zniesienie obowiązku dołączania wykazu obsługiwanych przez
przedstawiciela bezpośredniego firm,
• wprowadzenie moŜliwości rozliczania podatku dopiero po sprzedaŜy
towarów.

Sformułowania prezentowane przez przedsiębiorców

Unijny Kodeks Celny

W miejsce Zmodernizowanego Kodeksu Celnego
zostanie przyjęty Unijny Kodeks Celny
Projekt dostępny na www DG TAXUD
Przyjęcie i publikacja do 24 czerwca 2013r.
Wejście w Ŝycie od 1 stycznia 2015 r.
Pełne wejście w Ŝycie całego pakietu przepisów i systemów IT
to koniec 2020r.
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Zakres zmian w stosunku do ZKC
- technika „recast”
Cztery rodzaje zmian:
• zmiany merytoryczne (wynikające z prac nad przepisami
wykonawczymi do ZKC, BPM i przygotowaniem IT) dotyczą:
- czasowego składowania,
- warunków i kryteriów AEO dla procedur specjalnych,
- odprawy scentralizowanej (przyjęcie i weryfikacja zgłoszenia celnego,
zwolnienie towarów),
- wpisu do rejestru (zgłoszenie uzupełniające)
- powiadomienia o powrotnym wywozie (re-export advice)

• zmiany wynikające z Traktatu Lizbońskiego
- dwa rodzaje aktów: wykonawczy i delegowany
- w projekcie UKC przedstawionym przez KE delegacja większości
uprawnień dla KE !!!

• zmiany redakcyjne
• dostosowanie do zmian w prawodawstwie UE

Stanowisko rządu PL
przyjęte przez Sejm i Senat

• Poparcie, z zastrzeŜeniem zmiany podziału na akty
wykonawcze i delegowane
• W szczególności uprawnienia wykonawcze dla Krajów
Członkowskich (akty wykonawcze, a nie delegowane)
powinny być przyznane dla tych regulacji, które są
związane ze specyfiką:
• granicy lądowej,
• małych i średnich przedsiębiorstw

Dziękuję za uwagę
Tomasz Michalak
Dyrektor Departamentu Polityki Celnej MF

