Aktualne ułatwienia i uproszczenia dla
podmiotów gospodarczych

Piotr Pogorzelski - Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Celnej MF

Podmioty uznawane przez organy celne za
szczegó
szczególnie wiarygodne

1.

UpowaŜniony Przedsiębiorca (Authorised Economic
Operator – AEO).

2.

Podmioty mające pozwolenie na stosowanie procedury
uproszczonej.

3.

Podmioty mające pojedyncze pozwolenie na stosowanie
procedury uproszczonej (Single Authorisation for Simplified
Procedures – SASP).

Dalsze ułatwienia wynikające z posiadania
świadectwa AEO lub korzystania z procedur
uproszczonych
• NOWE: Wzajemne uznanie AEO mię
między UE a USA –
porozumienie podpisano w maju 2012
• cał
całkowicie zminimalizowana kontrola fizyczna towaró
towarów
• bezpoś
bezpośrednie informacje, audyt, szkolenia dla AEO
Ponadto:
Priorytetowa obsł
obsługa i szybsza realizacja formalnoś
formalności celnych
Ograniczenie wymagań
cznikóów)
wymagań (np.
np. mniejsza liczba danych, załą
załącznik
Odprawa towaru w miejscu dogodnym dla przedsię
przedsiębiorcy
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Statystyka wydanych świadectw / pozwoleń
pozwoleń

541 - Świadectw AEO w Polsce (5. miejsce w UE)
790 - pozwoleń
pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych
Polska uczestniczy w realizacji 3 pojedynczych pozwoleń
pozwoleń na
stosowanie procedur uproszczonych (SASP).
2 - kolejne wnioski o SASP są
są obecnie konsultowane.
konsultowane.

4

Dobre praktyki Polskiej Administracji Celnej w
odniesieniu do posiadaczy świadectw AEO
I. Spotkania posiadaczy AEO z innymi przedsiębiorcami na których następuje

wymiana doświadczeń, opis korzyści jakie daje fakt posiadania statusu AEO.
II. Organizowanie indywidualnych spotkań z posiadaczami AEO (po 6-ciu
miesiącach od wydania świadectwa) na których zbierane są ich uwagi,
spostrzeŜenia, sugestie a takŜe następuje ocena korzyści jakie dał im fakt
posiadania statusu AEO Prowadzenie szkoleń dla StraŜy Granicznej i innych
instytucji w celu zapoznania z instytucją AEO oraz uprawnieniami jakie
posiadają posiadacze świadectw.
III. Stała współpraca posiadacza statusu AEO z komórką organizacyjną wydającą
świadectwa, która oprócz prowadzenia monitoringu zajmuje się pomocą w
rozwiązywaniu wszelkich trudności czy wątpliwości z jakimi spotka się
posiadacz AEO,
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Dobre praktyki Polskiej Administracji Celnej w
odniesieniu do posiadaczy świadectw AEO
IV. Uruchomienie dla posiadaczy AEO linii kontaktowej z koordynatorem ds. AEO,
Procedur Uproszczonych i SASP.
V. Wyodrębnienie w oddziale celnym na placu manewrowym miejsc dla posiadaczy
statusu AEO, co pozwala na łatwiejszą identyfikację towaru uprawnionego do
priorytetowej obsługi.
VI. Oznaczenie przejść w oddziale celnym w sposób jednoznacznie wskazujący
gdzie podmioty AEO mogą dokonywać zgłoszeń. Umieszczenie w poczekalni
oddziału celnego informacji o obsłudze poza kolejnością posiadaczy AEO.
WyposaŜenie funkcjonariuszy celnych dokonujących zgłoszeń w listy
podmiotów posiadających status AEO.
VII. Przyznawanie większych ułatwień fakultatywnych w pozwoleniach na
stosowanie procedury uproszczonej
6

Zwiększenie konkurencyjności Polski
w procesie obsługi celnej towarów

Przedstawicielstwo podatkowe

 ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz.
332), wprowadziła:
1.

2.

ułatwienia dla agencji celnych w dostępie do
uprawnień
przysługujących
przedstawicielom
podatkowym.
zmianę art. 33a polegającą na rezygnacji z poboru
zabezpieczenia na poczet podatku VAT z tytułu
importu, który ma być rozliczony w deklaracji
podatkowej
Ustawa weszła w Ŝycie 1 kwietnia 2011 r.

Przedstawicielstwo podatkowe

ułatwienia dla agencji celnych w dostępie do
uprawnień
przysługujących
przedstawicielom
podatkowym.


w procedurach „42” i „63”



bez konieczności posiadania przez nią uprawnień do zawodowego
wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o
doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości



czynności w zakresie prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatnika,
dokumentacji i ewidencji na potrzeby podatku oraz sporządzania
deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących na potrzeby
podatku.

Przedstawicielstwo podatkowe

 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28
marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela
podatkowego (Dz. U. Nr 68, poz. 359) określa:

 tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego oraz
 czynności, jakie moŜe on wykonywać

Rozporządzenie weszło w Ŝycie 1 kwietnia 2011 r.

Regulacje prawne

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia
2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają
granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 272, poz.
1612) – weszło w Ŝycie 4.01.2012 r.
Rozporządzenie przewiduje ok. 75 pozycji towarowych,
podlegających obligatoryjnej kontroli sanitarnej.
Dotychczasowy wykaz towarów podlegających obligatoryjnej
granicznej kontroli sanitarnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają
granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 122, z późn. zm.)
obejmował 251 pozycji towarowych.

Przywozowe zgłoszenia celne w formie
elektronicznej – system CELINA
Obsługa zgłoszenia celnego, składanego w formie
elektronicznego komunikatu podpisanego kluczem do
bezpiecznej transmisji danych
W pierwszym kwartale 2011 r. zaimplementowano rozwiązania
techniczne, które w znacznym stopniu poprawiły działanie
aplikacji w zakresie odsyłania komunikatów zwrotnych.

Najbardziej aktualne dane wskazują, Ŝe ok. 63% zgłoszeń przywozowych
w systemie CELINA jest obsługiwanych
wyłącznie w formie elektronicznej.

UpowaŜnienia do uproszczonego dokumentowania
pochodzenia


Umowa o wolnym handlu z Republiką Korei
 stosowanie dowodów pochodzenia wyłącznie w
postaci „deklaracji pochodzenia”
inaczej niŜ w postanowieniach innych umów o
wolnym handlu dla uzyskania upowaŜnienia nie jest
konieczne dokonywanie częstego wywozu towaru.

 Brak wymogu dołączania dokumentów wymaganych przy
składaniu wniosku o upowaŜnienie, jeŜeli zostały one
złoŜone w innej sprawie naczelnikowi urzędu celnego, do
którego składany jest wniosek, a dane w nich zawarte są
nadal aktualne (m.in. jeŜeli wnioskodawca posiada
świadectwo upowaŜnionego przedsiębiorcy AEO.

 W Dz. Urz. UE seria L Nr 259 z dnia 4.10.2011 r. opublikowano
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
955/2011 z dnia 14 września 2011 r. uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1541/98 w sprawie dowodu
pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych
sekcją XI Nomenklatury scalonej i dopuszczonych do
swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków
przyjęcia takiego dowodu, a takŜe zmieniające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu
niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich.
 Rozporządzenie weszło w Ŝycie 24.10.2011 r. i z tym samym
dniem znika przy dopuszczenia do obrotu obowiązek
przedkładania dowodów niepreferencyjnego pochodzenia w
stosunku do wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI
Nomenklatury Scalonej

Przekazano urzędom celnym stanowisko w sprawie moŜliwości
wystawiania (bez dodatkowych formalności) 2 róŜnych, tj.
preferencyjnego i niepreferencyjnego (zwykłego) dowodu
pochodzenia dla tego samego towaru;

Inne ułatwienia dla przedsiębiorców w
międzynarodowym obrocie towarowym



ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.
U. Nr 106, poz. 622)


zmiany w ustawie Prawo celne
 w art. 26 dodanie ust. 7
 zmiana art. 28
 dodanie art. 28a

Ustawa weszła w Ŝycie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem:
1) art. 44 i art. 104, które weszły w Ŝycie z dniem 1 października 2011 r.;
2) art. 20 pkt 1, który wszedł w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r.



ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

zmiana art. 33a ust. 2 ustawy VAT - w procedurze uproszczonej
moŜliwość przedstawienia naczelnikowi urzędu celnego
zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego brak
zaległości we wpłatach składek na ubezpieczenie społeczne oraz
podatków stanowiących dochód budŜetu państwa oraz
potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika czynnego

Regulacje prawne

 ustawa o redukcji niektó
niektórych obowią
obowiązkó
zków dla
obywateli i przedsię
przedsiębiorcó
biorców (Dz. U. Nr 232 poz.1378) –
weszł
weszła w Ŝycie w dniu 01.01.2012

• Art. 21 - wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 i nr 120, poz.
690), które weszły w Ŝycie od 1.01.2012 r. m. in. w zakresie
stosowania procedury uproszczonej dla towarów akcyzowych.

Regulacje prawne

 rozporządzenie Ministra Finasów z dnia 23 listopada 2011 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów,
których objęcie procedurą celną z zastosowaniem
procedury uproszczonej zaleŜy od spełnienia dodatkowych
warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
(Dz. U. Nr 267, poz. 1579).
Rozporządzenie weszło w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 Regulacje
ustawa oprawne
redukcji niektó
niektórych obowią
obowiązkó
zków dla obywateli
i przedsię
ę
biorcó
ó
w
(Dz.
U.
Nr
232
poz.1378)
przedsi biorc
•

Art. 9 - wprowadza zmiany w Ordynacji podatkowej w art. 14a dot. moŜliwości
wystąpienia przez podmioty z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie
interpretacji ogólnej (dotychczas wydawane były tylko z urzędu.

•

Rozporządzenie MF z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie
interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 296,
poz. 1756).

•

Wprowadzono obowiązek stosowania metryki sprawy przy prowadzeniu
postępowań podatkowych i celnych przez organy celne i podatkowe –
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i
sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z dnia 7 marca 2012 r., poz. 246).

Inne ułatwienia dla przedsiębiorców w
międzynarodowym obrocie towarowym

 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach
celnych (Dz. U. Nr 166, poz. 995)
Weszło w Ŝycie w dniu 12 września 2011 r.

DąŜenie do uproszczenia formalności związanych z czynnościami
wykonywanymi przez podmioty m.in. w związku z ubieganiem się o
uzyskanie pozwoleń udzielanych przez organy celne.

INTRASTAT
Uproszczony sposób zgłaszania niektórych obrotów towarowych
pomiędzy państwami członkowskimi UE (rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń
INTRASTAT (Dz. U. Nr 216, poz. 1422)
1. Zmiana listy towarów zwolnionych z obowiązku dokonywania
zgłoszeń INTRASTAT – wyłączenia przedmiotowe
2. Zwolnienie niektórych podmiotów gospodarczych z obowiązku
dokonywania zgłoszeń INTRASTAT – wyłączenia podmiotowe
3. Ułatwienia organizacyjne

INTRASTAT - ułatwienia organizacyjne
 centralizacja zadania INTRASTAT
 wprowadzenie się formy elektronicznej jako podstawowej formy dokonywania
zgłoszeń INTRASTAT
 udostępnienie bezpłatnego programu ist@t
 stworzenie moŜliwości przesyłania zgłoszeń INTRASTAT jako załącznik do
wiadomości e-mail
 opublikowanie „Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT”
(stosowana od 1 lutego 2011 r.).
 na 2012 r. zostały określone nowe progi szczegółowe:
- dla przywozu 36.000.000 zł,
- dla wywozu 72.000.000 zł
(rozp. RM z dnia 11.07.2011 r. w sprawie programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. Nr 173, poz. 1030 i zm. W Dz.U. Nr 297)

PRZYSTĄ
PRZYSTĄPIENIE CHORWACJI (TURCJI) DO
KONWENCJI O WSPÓ
WSPÓLNEJ PROCEDURZE
TRANZYTOWEJ
- od dnia 1 lipca 2012 r.

Od dnia 1 lipca 2012 r. Stronami Konwencji będą:
• UE,
• Szwajcaria,
• Norwegia,
• Islandia,
• Liechtenstein,
• Chorwacja
• Turcja wejdzie w późniejszym terminie

Stroną Konwencji jest Unia Europejska jako całość.
Chorwacja przystąpi do UE z dniem 1 lipca 2013 r., a więc
tylko do tej daty będzie Stroną Konwencji indywidualnie.

System NCTS

Do obsługi operacji tranzytowych wpt pomiędzy UE a Chorwacją i
Turcją stosowany będzie system NCTS.
Rozszerzenie Konwencji na Chorwację i Turcję nie zmieni
dotychczasowych funkcjonalności systemu NCTS. Operacje wpt do
Chorwacji i Turcji obsługiwane będą w systemie NCTS na
standardowych zasadach na kaŜdym etapie operacji (a więc z
procedurą poszukiwawczą i poboru długu).

NCTS - TIR
NCTS – TIR stosowany jest tylko w UE.
Oznacza to, Ŝe operacje TIR z UE do Chorwacji lub Turcji będą
kończone w systemie NCTS w ostatnim urzędzie celnym
(granicznym) po stronie UE.

UpowaŜniony nadawca TIR


dodatkowe uproszczenie przy otwieraniu operacji TIR (kierunek wywóz z
UE)



podstawą prawną jest art. 19 w związku z art. 49 Konwencji TIR.
Uproszczenie to nie ma bezpośredniej podstawy prawnej w przepisach
wspólnotowych.



polega na udzieleniu pozwolenia na nakładanie zamknięć celnych w
miejscu uznanym w pozwoleniu i umoŜliwia otwarcie procedury TIR bez
potrzeby przedstawiania towarów w urzędzie wyjścia.



sam karnet TIR musi jednak zostać przedstawiony w urzędzie wyjścia

Regulacje taryfowe na 2012 rok
(kontyngenty i zawieszenia)
• Rozporządzenie Komisji nr 1006/2011 z dnia 27.09.2011 r.
zmieniające zał. I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 282).
• Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej UE (Dz. Urz. UE C
137 z 2011 r.).
• Rozporządzenie Rady (UE) nr 1344/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre
produkty rolne, produkty rybołówstwa i produkty przemysłowe, oraz
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 (Dz.U. UE L 349 z
dnia 31.12.2011)
•
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:349:0001:0089:PL:PDF

Regulacje taryfowe na 2012 rok
(kontyngenty i zawieszenia)
zawieszenia
• Rozporządzenie Rady (UE) nr 1359/2011 z dnia 19
grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE)
nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób
zarządzania
autonomicznymi
kontyngentami
taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i
przemysłowe (Dz.U. UE L 341 z dnia 22.12.2011)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:341:0011:0017:PL:PDF

KaŜdorazowo, w przypadku publikacji krajowego aktu prawnego
dotyczącego:
 podatków VAT i akcyzy,
 krajowych zakazów i ograniczeń związanych ze środkami
pozataryfowymi
aktualizowana jest na bieŜąco baza danych systemu ISZTAR2
Pliki aktualizacyjne z systemu TARIC są pobierane automatycznie za pomocą
„eurobramki” CCN/CSI

Baza danych TARIC

Całość taryfy celnej, kontyngentów, zawieszeń i środków
ochronnych jest dostępna w internetowej bazie danych TARIC lub
ISZTAR
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
?Lang=pl
http://http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL

Market Access Database

Unijna internetowa baza danych zawierająca informacje o
formalnościach, stawkach celnych i ewentualnych ograniczeniach
przy eksporcie poszczególnych towarów do danego kraju dostępna
pod adresem:
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
Korzystanie z tej bazy danych jest bezpłatne i nie wymaga Ŝadnych
formalności (rejestracja itp.).

InfoSC


centralizacja informacji celnej – tel. 801470477 (Cieszyn)



organizacja na wzór Krajowej Informacji Podatkowej (bez
wydawania wiąŜącej informacji)



szybka i bezpośrednia informacja w zakresie obowiązujących
przepisów



pomoc klientom w zakresie obsługi systemów informatycznych
wykorzystywanych przez SłuŜbę Celną

InfoSC
 Testowe uruchomienie nowego IVR, z nowymi
zapowiedziami głosowymi w czterech językach – moŜna
wypróbować pod numerem 33-8576-298 .
 Po zakończeniu wszystkich testów nowy IVR zostanie
udostępniony wszystkim klientom InfoSC.

Pozostałe ułatwienia

 rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i
warunków przedstawiania towarów i dokonywania
zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr
102, poz. 589).

uproszczenie krajowych regulacji prawnych z zakresu dokonywania
zgłoszeń celnych czasopism i ksiąŜek, wprowadzanych na obszar
celny Unii Europejskiej i wyprowadzanych poza ten obszar w obrocie
pocztowym świadczonym przez operatora publicznego na podstawie
Światowej Konwencji Pocztowej.

Inne ułatwienia dla przedsiębiorców w
międzynarodowym obrocie towarowym

 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia
2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
urzędowego sprawdzenia (Dz. U. Nr 182, poz. 1084)
Weszło w Ŝycie w dniu 16 września 2011 r.

Regulacje prawne

 zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 226,
poz. 1358) – weszła w Ŝycie 5 listopada 2011 r.

Zmiana zawiera przepisy uproszczające formalności związane z
czynnościami wykonywanymi przez wnioskodawcę w związku z
ubieganiem się o udzielenie pozwolenia na prowadzenie
magazynu czasowego składowania.

Regulacje prawne

 Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać
zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 129, poz. 738) – weszło w
Ŝycie 1 lipca 2011 r.

Wprowadzenie moŜliwości zgłaszania w systemach CELINA i
ECS pod jednym kodem CN (9905 00 00 albo 9919 00 00)
niektórych towarów zwolnionych z naleŜności celnych. Dotyczy
to np. towarów: stanowiących mienie przesiedlenia, mienie
osobiste nabyte w drodze dziedziczenia, będących towarami
przeznaczonymi
dla
organizacji
charytatywnych
lub
dobroczynnych oraz towarami na rzecz ofiar katastrof.

 Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia
niektórych kopalin (Dz. U. z 2012 r. poz. 362) – wprowadza
nowy rodzaj podatku od wydobycia rudy miedzi, z której
pozyskiwana jest miedź i srebro- weszła w Ŝycie 18 kwietnia
2012 r.
 Organem właściwym do realizacji zadań wynikających z ustawy
został wyznaczony Dyrektor izby Celnej we Wrocławiu i
Naczelnik Urzędu celnego w Legnicy – rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wyznaczenia organu SłuŜby Celnej
właściwego do wykonywania niektórych zadań SłuŜby Celnej
oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania.

Wprowadzone uł
ułatwienia
 W gospodarczych procedurach celnych zrezygnowano z
obowiązku przedkładania dodatkowego dokumentu, składanego
dotychczas w formie papierowej, w przypadkach gdy zgłoszenie
celne było jednocześnie wnioskiem o wydanie pozwolenia na
stosowanie procedury gospodarczej. Dane z tego dokumentu
zostały zakodowane w zgłoszeniu celnym składanym do systemów
CELINA i ECS.
Zmiana ta umoŜliwia w pełni zautomatyzowaną obsługę zgłoszeń
celnych będących jednocześnie wnioskiem o wydanie pozwolenia
na stosowanie procedur gospodarczych.

Ułatwienie to stosowane jest od dnia 12 września 2011 r.

Wprowadzone uł
ułatwienia
 Zaimplementowanie

w systemie ECS nowej funkcjonalności w
zakresie wydruku dokumentu EAD. Wprowadzana zmiana
umoŜliwia odsyłanie dokumentu EAD do przedsiębiorcy takŜe w
ramach obsługi standardowego zgłoszenia celnego. Ponadto, w
ramach procedury wywozu realizowanej w całości w Polsce, tak
w standardzie jak i w procedurach uproszczonych, oraz we
wszystkich rodzajach transportu, organy celne akceptują
przedłoŜenie w urzędzie wyprowadzenia tylko pierwszej strony
EAD, bez ewentualnego „Wykazu pozycji towarowych”.
Ułatwienie to stosowane jest od dnia 1 marca 2012 r.

Wprowadzone uł
ułatwienia
 Zaimplementowano po stronie Sytemu ECS interfejs z
Systemem EMCS umoŜliwiający automatyczną wymianę informacji
pomiędzy tymi systemami. Przyspieszyło to znacząco proces obsługi
zgłoszeń wywozowych dot. towarów akcyzowych przewoŜonych w
procedurze zawieszenia akcyzy. System EMCS w krótszym czasie
otrzymuje informację o wyprowadzeniu towaru, co usprawnia teŜ
zakończenie procedury po stronie systemu EMCS.

Ułatwienie to stosowane jest od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wprowadzone uł
ułatwienia

W związku z wprowadzeniem CEIDG (Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona w systemie
elektronicznym), uproszczono postępowanie sprawdzające przy
rejestracji przedsiębiorców dla potrzeb obsługi zgłoszeń celnych w
przywozowych i wywozowych systemach CELINA, ECS i ICS.
Ułatwienie to polega na zniesieniu obowiązku przedkładania
dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy przy pierwszej rejestracji
podmiotu dla potrzeb późniejszej obsługi zgłoszeń celnych, w
przypadkach, gdy dane przedsiębiorcy dostępne są w CEIDG.

Ułatwienie weszło z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wprowadzone uł
ułatwienia

Wprowadzono moŜliwość uniewaŜnienia drugiego zgłoszenia
celnego (dot. dwukrotnie składanych przez przedsiębiorców
zgłoszeń celnych dla tego samego towaru)

Ułatwienie weszło z dniem 3 stycznia 2012 r.

Dziękuję za uwagę

