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Rola Sł
SłuŜby Celnej

…wspieranie i uł
ułatwianie legalnej dział
działalnoś
alności gospodarczej
…ochrona przed zagroŜ
zagroŜeniami
elementy Misji Sł
SłuŜby Celnej

codziennie:
• bliŜ
bliŜej przedsię
przedsiębiorstw nie naruszają
naruszających przepisó
przepisów
• wsparcie dla polskich firm na globalnym rynku
• zwalczanie naduŜ
naduŜyć i nieuczciwej konkurencji
• stał
stała profesjonalizacja i unowocześ
unowocześnianie metod pracy

Podstawy dział
działania
Dział
Działamy i zmieniamy się
się
- planowo,
- przewidywalnie
- konsekwentnie
w oparciu o publicznie znane dokumenty:
•
•
•
•
•
•

Przepisy prawa
Strategia Dział
Działania na lata 20102010-2015. Sł
SłuŜba Celna 2015+
Modernizacja SC na lata 20082008-2011
Program Antykorupcyjny
Program e-CŁO
Priorytety rozwojowe 3i INTERNET, INTELLIGENCE, INNOVATION

Zmieniamy się
się dla biznesu
WaŜ
WaŜniejsze dział
działania ostatniego okresu:
Zmiany przepisó
przepisów:
• Wprowadzenie uł
ułatwień
atwień podatkowych dla podmiotó
podmiotów korzystają
korzystających z
procedur uproszczonych (rezygnacja z obowią
obowiązku skł
składania
zabezpieczenia na poczet VAT)
• UpowaŜ
UpowaŜnienie agencji celnych do wystę
występowania w roli przedstawiciela
podatkowego w zakresie realizacji wewną
wewnątrzwspó
trzwspólnotowych dostaw
towaró
towarów
• Zwolnienie agentó
agentów celnych z wymogu skł
składania zabezpieczenia
mają
majątkowego w przypadku dostaw wspó
wspólnotowych

Zmieniamy się
się dla biznesu
WaŜ
WaŜniejsze dział
działania ostatniego okresu:
Zmiany przepisó
):
przepisów (cd
(cd):
• Zmiana zasad skł
składania zabezpieczeń
zabezpieczeń na poczet podatku akcyzowego
• Zwolnienie z podatku VAT przy świadczeniu usł
usług portowych
i w transporcie morskim
• Ograniczenie listy towaró
towarów podlegają
podlegających obowią
obowiązkowej kontroli
sanitarnej ( z 251 do ok. 75)
• Uproszczenie formularzy wnioskó
wniosków o pozwolenia oraz zastą
zastąpienie
zaś
zaświadczeń
wiadczeń oświadczeniami

Zmieniamy się
się dla biznesu
WaŜ
WaŜniejsze dział
działania ostatniego okresu:
Dział
Działania organizacyjne:
• Realizacja Strategii Dział
Działania S.C. 2015+
–
–

8 celó
celów z perspektywy klienta
z 17 inicjatyw strategicznych poł
połowa na rzecz biznesu

• Modernizacja 20082008-2011
–
–
–

Nowe obiekty i sprzę
sprzęt do kontroli (RTG, pojazdy, laboratoria)
Inicjatywy organizacyjne
Wzrost uposaŜ
uposaŜeń, system motywacyjny, wartoś
wartościowanie

• Program Antykorupcyjny 2013+
• Telefon interwencyjny

Zmieniamy się
się dla biznesu
WaŜ
WaŜniejsze dział
działania ostatniego okresu:
Dział
.):
Działania organizacyjne (cd
(cd.):
• Nowe rozwią
rozwiązania informatyczne
elektronicznych:
–
–
–

•
•
•
•

-

wię
więcej

zgł
zgłoszeń
oszeń

Wywó
Wywóz 100%, Tranzyt 100%, Przywó
Przywóz 63%
elektroniczny INTRASTAT
Komunikaty elektroniczne i dostę
dostęp do baz danych zamiast
dokumentó
dokumentów papierowych

Centrum Informacji Sł
SłuŜby Celnej InfoSC w Cieszynie
Obję
Objęcie oceną
oceną ryzyka poziomu operacyjnego (UC i OC)
Kampania antyprzemytnicza „Nie przemycaj!”
przemycaj!”
Kontrola zarzą
zarządcza i wykorzystywanie miernikó
mierników oceny pracy

Kierunki dalszych zmian
Zmiany przepisó
przepisów:
• Ustawa o Sł
SłuŜbie Celnej
–

Uproszczenie audytu i zasad urzę
urzędowego sprawdzenia

• Prawo celne i Rozporzą
Rozporządzenia
–

NiŜ
NiŜsze opł
opłaty za depozyt, zniesienie opł
opłat za badanie towaru z
urzę
urzędu, dalsze upraszczanie formularzy (WOC), uł
ułatwienia w TIR

• Podatki: akcyza, VAT
–

Akcyza: 19 zmian (dogodniejsze terminy, niŜ
niŜsze sankcje, mniej
upowaŜ
upowaŜnień
nień. VAT: prace nad zmianą
zmianą ustawy

• Deregulacja zawodu agenta celnego - propozycje Ministra
Sprawiedliwoś
Sprawiedliwości
• Dalsze uproszczenie instrukcji, wytycznych itp.

Kierunki dalszych zmian
Funkcjonowanie Sł
SłuŜby Celnej:
• Analiza ryzyka na rzecz uł
ułatwień
atwień
–

Segmenty ryzyka

• Ułatwienia jako uzupeł
uzupełnienie AEO i procedur uproszczonych
–

Wsparcie przedsię
przedsiębiorstw średniego i niskiego ryzyka

• Realizacja Strategii Dział
Działania
–

Inicjatywy strategiczne z perspektywy klienta np.
np. SINGLE WINDOW

• Realizacja Programu e-CŁO
–

AIS, AES, ZEFIR2, SZPROT i in,
in, oraz COPD w Radomiu

• Ułatwienia na granicy
–

e-Booking BUS, Zielony Pas

Priorytety rozwojowe 3i
SłuŜba Celna 3i :
Innowacyjnie wykorzystująca wiedzę
do świadczenia lepszych usług
w erze cyfrowego stylu Ŝycia

• INTERNET – SłuŜba wykorzystują
wykorzystującą narzę
narzędzia elektroniczne
i obecna w środowisku cyfrowym
• INTELLIGENCE – SłuŜba inteligentnie wykorzystują
wykorzystującą wiedzę
wiedzę
• INNOVATION – SłuŜba dąŜą
cą do wdraŜ
dąŜąc
wdraŜania nowych rozwią
rozwiązań
zań

SłuŜba Celna otwarta dla przedsię
przedsiębiorcó
biorców
• Priorytety rozwojowe 3i Internet, Intelligence,
Intelligence,
Innovation
- inicjatywa jest otwarta na propozycje przedsię
przedsiębiorcó
biorców
• Otwarte spotkania z przedsię
przedsiębiorcami
–

Cyklicznie: „SłuŜba Celna w sł
słuŜbie biznesu”
biznesu”

• Otwarty kontakt z kierownictwem Izb i Urzę
Urzędów
www.sł
www.słuzbacelna.gov.pl
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