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……wspieranie i uwspieranie i ułłatwianie legalnej dziaatwianie legalnej działłalnoalnośści gospodarczejci gospodarczej

……ochrona przed zagroochrona przed zagroŜŜeniamieniami

elementy Misji Selementy Misji SłłuuŜŜby Celnejby Celnej

codziennie:codziennie:

•• blibliŜŜej przedsiej przedsięębiorstw nie naruszajbiorstw nie naruszająących przepiscych przepisóóww

•• wsparcie dla polskich firm na globalnym rynkuwsparcie dla polskich firm na globalnym rynku

•• zwalczanie naduzwalczanie naduŜŜyyćć i nieuczciwej konkurencjii nieuczciwej konkurencji

•• stastałła profesjonalizacja i unowoczea profesjonalizacja i unowocześśnianie metod pracy    nianie metod pracy    



Podstawy dziaPodstawy działłaniaania

DziaDziałłamy i zmieniamy siamy i zmieniamy sięę

-- planowo, planowo, 

-- przewidywalnie przewidywalnie 

-- konsekwentniekonsekwentnie

w oparciu o publicznie znane dokumenty:w oparciu o publicznie znane dokumenty:

•• Przepisy prawaPrzepisy prawa

•• Strategia DziaStrategia Działłania na lata 2010ania na lata 2010--2015. S2015. SłłuuŜŜba Celna 2015+ba Celna 2015+

•• Modernizacja SC na lata 2008Modernizacja SC na lata 2008--20112011

•• Program Program AntykorupcyjnyAntykorupcyjny

•• Program Program ee--CCŁŁOO

•• Priorytety rozwojowe 3i Priorytety rozwojowe 3i INTERNET, INTELLIGENCE, INNOVATIONINTERNET, INTELLIGENCE, INNOVATION

Zmieniamy siZmieniamy si ęę dla biznesudla biznesu

WaWaŜŜniejsze dzianiejsze działłania ostatniego okresu:ania ostatniego okresu:

Zmiany przepisZmiany przepisóów: w: 

•• Wprowadzenie uWprowadzenie ułłatwieatwieńń podatkowych dla podmiotpodatkowych dla podmiotóów korzystajw korzystająących z cych z 

procedur uproszczonych (rezygnacja z obowiprocedur uproszczonych (rezygnacja z obowiąązku skzku skłładania adania 

zabezpieczenia na poczet VAT) zabezpieczenia na poczet VAT) 

•• UpowaUpowaŜŜnienie agencji celnych do wystnienie agencji celnych do wystęępowania w roli przedstawiciela powania w roli przedstawiciela 

podatkowego w zakresie realizacji podatkowego w zakresie realizacji wewnwewnąątrzwsptrzwspóólnotowychlnotowych dostaw dostaw 

towartowaróóww

•• Zwolnienie agentZwolnienie agentóów celnych z wymogu skw celnych z wymogu skłładania zabezpieczenia adania zabezpieczenia 

majmająątkowego w przypadku dostaw wsptkowego w przypadku dostaw wspóólnotowychlnotowych



Zmieniamy siZmieniamy si ęę dla biznesudla biznesu

WaWaŜŜniejsze dzianiejsze działłania ostatniego okresu:ania ostatniego okresu:

Zmiany przepisZmiany przepisóów (w (cdcd): ): 

•• Zmiana zasad skZmiana zasad skłładania zabezpieczeadania zabezpieczeńń na poczet podatku akcyzowegona poczet podatku akcyzowego

•• Zwolnienie z podatku VAT przy Zwolnienie z podatku VAT przy śświadczeniu uswiadczeniu usłług portowychug portowych

i w transporcie morskimi w transporcie morskim

•• Ograniczenie listy towarOgraniczenie listy towaróów podlegajw podlegająących obowicych obowiąązkowej kontroli zkowej kontroli 

sanitarnej ( z 251 do ok. 75)sanitarnej ( z 251 do ok. 75)

•• Uproszczenie formularzy wnioskUproszczenie formularzy wnioskóów o pozwolenia oraz zastw o pozwolenia oraz zastąąpienie pienie 

zazaśświadczewiadczeńń oośświadczeniamiwiadczeniami

Zmieniamy siZmieniamy si ęę dla biznesudla biznesu

WaWaŜŜniejsze dzianiejsze działłania ostatniego okresu:ania ostatniego okresu:

DziaDziałłania organizacyjne: ania organizacyjne: 

•• Realizacja Strategii DziaRealizacja Strategii Działłania S.C. 2015+ania S.C. 2015+

–– 8 cel8 celóów z perspektywy klientaw z perspektywy klienta

–– z 17 inicjatyw strategicznych poz 17 inicjatyw strategicznych połłowa na rzecz biznesuowa na rzecz biznesu

•• Modernizacja 2008Modernizacja 2008--20112011

–– Nowe obiekty i sprzNowe obiekty i sprzęęt do kontroli (RTG, pojazdy, laboratoria)t do kontroli (RTG, pojazdy, laboratoria)

–– Inicjatywy organizacyjneInicjatywy organizacyjne

–– Wzrost uposaWzrost uposaŜŜeeńń, system motywacyjny, warto, system motywacyjny, wartośściowanieciowanie

•• Program Program AntykorupcyjnyAntykorupcyjny 2013+2013+

•• Telefon interwencyjnyTelefon interwencyjny



Zmieniamy siZmieniamy si ęę dla biznesudla biznesu

WaWaŜŜniejsze dzianiejsze działłania ostatniego okresu:ania ostatniego okresu:

DziaDziałłania organizacyjne (ania organizacyjne (cdcd.): .): 

•• Nowe rozwiNowe rozwiąązania informatyczne zania informatyczne -- wiwięęcej zgcej zgłłoszeoszeńń

elektronicznych: elektronicznych: 

–– WywWywóóz 100%, Tranzyt 100%, Przywz 100%, Tranzyt 100%, Przywóóz 63%z 63%

–– elektroniczny INTRASTATelektroniczny INTRASTAT

–– Komunikaty elektroniczne i dostKomunikaty elektroniczne i dostęęp do baz danych zamiast p do baz danych zamiast 

dokumentdokumentóów papierowych  w papierowych  

•• Centrum Informacji SCentrum Informacji SłłuuŜŜby Celnej by Celnej InfoSCInfoSC w Cieszynie w Cieszynie 

•• ObjObjęęcie ocencie ocenąą ryzyka poziomu operacyjnego (UC i OC)ryzyka poziomu operacyjnego (UC i OC)

•• Kampania Kampania antyprzemytniczaantyprzemytnicza „„Nie przemycaj!Nie przemycaj!””

•• Kontrola zarzKontrola zarząądcza i wykorzystywanie miernikdcza i wykorzystywanie miernikóów oceny pracyw oceny pracy

Kierunki dalszych zmianKierunki dalszych zmian

Zmiany przepisZmiany przepisóów:w:

•• Ustawa o SUstawa o SłłuuŜŜbie Celnejbie Celnej

–– Uproszczenie audytu i zasad urzUproszczenie audytu i zasad urzęędowego sprawdzenia dowego sprawdzenia 

•• Prawo celne i RozporzPrawo celne i Rozporząądzeniadzenia

–– NiNiŜŜsze opsze opłłaty za depozyt, zniesienie opaty za depozyt, zniesienie opłłat za badanie towaru z at za badanie towaru z 

urzurzęędu, dalsze upraszczanie formularzy (WOC), udu, dalsze upraszczanie formularzy (WOC), ułłatwienia w TIR atwienia w TIR 

•• Podatki: akcyza, VATPodatki: akcyza, VAT

–– Akcyza: 19 zmian (dogodniejsze terminy, niAkcyza: 19 zmian (dogodniejsze terminy, niŜŜsze sankcje, mniej sze sankcje, mniej 

upowaupowaŜŜnienieńń. VAT: prace nad zmian. VAT: prace nad zmianąą ustawy ustawy 

•• Deregulacja zawodu agenta celnego Deregulacja zawodu agenta celnego -- propozycje Ministra propozycje Ministra 

SprawiedliwoSprawiedliwośścici

•• Dalsze uproszczenie instrukcji, wytycznych itp.Dalsze uproszczenie instrukcji, wytycznych itp.



Kierunki dalszych zmianKierunki dalszych zmian

Funkcjonowanie SFunkcjonowanie SłłuuŜŜby Celnej:by Celnej:

•• Analiza ryzyka na rzecz uAnaliza ryzyka na rzecz ułłatwieatwieńń

–– Segmenty ryzykaSegmenty ryzyka

•• UUłłatwienia jako uzupeatwienia jako uzupełłnienie AEO i procedur uproszczonychnienie AEO i procedur uproszczonych

–– Wsparcie przedsiWsparcie przedsięębiorstw biorstw śśredniego i niskiego ryzykaredniego i niskiego ryzyka

•• Realizacja Strategii DziaRealizacja Strategii Działłaniaania

–– Inicjatywy strategiczne z perspektywy klienta Inicjatywy strategiczne z perspektywy klienta npnp. SINGLE WINDOW. SINGLE WINDOW

•• Realizacja Programu Realizacja Programu ee--CCŁŁOO

–– AIS, AES, ZEFIR2, SZPROT i AIS, AES, ZEFIR2, SZPROT i inin, oraz COPD w Radomiu , oraz COPD w Radomiu 

•• UUłłatwienia na granicyatwienia na granicy

–– ee--BookingBooking BUS, Zielony PasBUS, Zielony Pas

Priorytety rozwojowe 3iPriorytety rozwojowe 3i

SłuŜba Celna 3i :
Innowacyjnie wykorzystuj ąca wiedz ę

do świadczenia lepszych usług 
w erze cyfrowego stylu Ŝycia

•• INTERNET INTERNET –– SSłłuuŜŜba wykorzystujba wykorzystująąccąą narznarzęędzia elektroniczne dzia elektroniczne 

i obecna w i obecna w śśrodowisku cyfrowym rodowisku cyfrowym 

•• INTELLIGENCE INTELLIGENCE –– SSłłuuŜŜba inteligentnie wykorzystujba inteligentnie wykorzystująąccąą wiedzwiedzęę

•• INNOVATION INNOVATION –– SSłłuuŜŜba dba dąŜąąŜąccąą do wdrado wdraŜŜania nowych rozwiania nowych rozwiąązazańń



SSłłuuŜŜba Celna otwarta dla przedsiba Celna otwarta dla przedsięębiorcbiorcóóww

•• Priorytety rozwojowe 3i Internet, Priorytety rozwojowe 3i Internet, IntelligenceIntelligence , , 
InnovationInnovation
-- inicjatywa jest inicjatywa jest otwarta na propozycje przedsiotwarta na propozycje przedsi ęębiorcbiorc óóww

•• OtwarteOtwarte spotkania z przedsispotkania z przedsięębiorcami biorcami 
–– Cyklicznie: Cyklicznie: „„SSłłuuŜŜba Celna w sba Celna w słłuuŜŜbie biznesubie biznesu””

•• OtwartyOtwarty kontakt z kierownictwem Izb i Urzkontakt z kierownictwem Izb i Urzęęddóóww

www.swww.słłuzbacelna.gov.pluzbacelna.gov.pl

DziDzięękujkuj ęę za  uwagza  uwag ęę

nadinspektor Jacek KAPICA 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Szef Słu Ŝby Celnej


