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Projekt
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr …/..
z dnia[…]

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w
celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny 1, w szczególności jego art. 247,
a takŜe mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/932 ustanawia obecnie przepisy dotyczące
pojedynczego pozwolenia związanego z udziałem administracji celnych w więcej niŜ
jednym państwie członkowskim jedynie w przypadku gospodarczych procedur
celnych i procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym
przeznaczeniem.

(2)

Biorąc pod uwagę strategię Lizbońską, która ma na celu uczynienie UE najbardziej
konkurencyjną gospodarką na świecie, istotne jest stworzenie nowoczesnego i
uproszczonego otoczenia zapewniającego warunki dla rzeczywistego rynku
wewnętrznego, na którym nastąpi wzrost konkurencyjności i uniknie się zakłóceń w
konkurencji między firmami w róŜnych Państwach Członkowskich. pozwolenia na
stosowanie procedur uproszczonych, podobnie jak zintegrowane pojedyncze
pozwolenia, pozwalają podmiotom gospodarczym na scentralizowanie i zintegrowanie
funkcji księgowych, logistycznych i dystrybucyjnych oraz na uzyskanie oszczędności
w kosztach administracyjnych i transakcyjnych, a takŜe oznaczają autentyczne
uproszczenie. Dlatego właściwe jest, aby rozszerzyć przepisy dotyczące pojedynczych
pozwoleń na stosowanie zgłoszenia uproszczonego oraz na procedurę w miejscu.

(3)

Stosownie do tego, właściwe jest połączenie istniejących definicji “pojedynczego
pozwolenia” odnoszącego się do gospodarczych procedur celnych i procedury
dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem, z definicjami
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Dz.U. L302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1791/2006
Rady (Dz.U. L363 z 20.12.2006, str. 1).
2
Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 214/2007
(Dz.U L 62 z 1.3.2007, str. 6).
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odnoszącymi się do zgłoszenia uproszczonego oraz do procedur w miejscu, z uwagi na
fakt, iŜ te procedury moŜna łączyć wówczas, gdy są stosowane.
(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1875/20063 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93
określiło minimalny zakres danych, jakie mają być zgłaszane w ramach procedury
zgłoszenia uproszczonego lub wpisane do ewidencji w ramach procedury w miejscu.
W przypadku pojedynczego pozwolenia, dane te stanowią maksymalny zakres danych,
które moŜna udostępniać urzędowi celnemu w innym Państwie Członkowskim.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1875/2006 ustanowiło zasady przyznawania świadectw
AEO. Ze względu na to, Ŝe świadectwa AEO, zwłaszcza przeznaczone do celów
uproszczeń celnych, będą często połączone z Pojedynczymi Pozwoleniami, właściwe
jest uzgodnienie zasad związanych z udzielaniem, zawieszaniem i cofaniem obydwóch
rodzajów pozwolenia, w moŜliwie jak najszerszym zakresie, łącznie z przepisami
dotyczącymi ewidencji, co umoŜliwi prawidłowy audyt procedury.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1875/2006 wprowadziło przepisy umoŜliwiające
przewoźnikom, spedytorom i agentom celnym, posiadającym świadectwo AEO,
łatwiejszy dostęp do uproszczeń procedur celnych. Obejmuje to stosowanie zgłoszenia
uproszczonego i procedury w miejscu. NaleŜy wyjaśnić, Ŝe pozwolenie na stosowanie
zgłoszenia uproszczonego czy procedury w miejscu moŜe zostać przyznaje
przedstawicielom pod warunkiem, Ŝe spełniają określone warunki i kryteria.

(7)

W przypadku pojedynczego pozwolenia konieczne jest usprawnienie procedury
składania wniosków i wydawania pozwoleń, poprzez skrócenie czasu przeznaczonego
na wymianę informacji oraz poprzez opracowywanie wspólnych zasad w celu
uniknięcia opóźnień przy udzielaniu tego typu pozwoleń.

(8)

Warunki i kryteria udzielania zarówno krajowego, jak i pojedynczego pozwolenia na
stosowanie zgłoszenia uproszczonego i procedury w miejscu, powinny być jednakowe
w celu uzyskania harmonizacji w ramach jednolitego rynku.

(9)

Konieczne jest ustalenie wspólnych zasad w zakresie zmiany, zawieszenia i cofnięcia
pozwoleń na stosowanie zgłoszenia uproszczonego i procedury w miejscu, w celu
zapewnienia wspólnej praktyki na całym obszarze celnym Wspólnoty.

(10)

Aby osiągnąć cel w zakresie usprawnienia procedur składania wniosków i wydawania
pozwoleń, konieczne jest wprowadzenie elektronicznego systemu łączności i baz
danych w związku z pojedynczymi pozwoleniami, który ma być wykorzystywany w
procesie informacji i łączności między organami celnymi oraz do informowania
Komisji na temat przedsiębiorców. System ten powinien stanowić rozszerzenie
systemu teleinformatycznego przewidzianego w przypadku przyznawania świadectw
AEO.

(11)

Po okresie przejściowym, stosowanie zgłoszenia uproszczonego czy procedury w
miejscu powinno być dopuszczalne wyłącznie w przypadku przedsiębiorców
składających zgłoszenia lub powiadomienia drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami
dotyczącymi prostego i bezpapierowego środowiska.
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(12)

NaleŜy wyjaśnić, Ŝe zgłoszenie celne, za zgodą organu celnego lub organów celnych
uczestniczących w procesie udzielania pozwolenia, moŜe być składane w urzędzie
celnym innym niŜ urząd, w którym towary są lub zostaną przedstawione bądź
udostępnione do kontroli.

(13)

Załącznik 67 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 zawiera wspólny formularz
wniosku i pozwolenia na stosowanie gospodarczej procedury celnej i procedury
dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem; formularz ten ma
być stosowany zarówno w przypadku udziału jednej administracji celnej, jak i kilku
administracji celnych. Właściwe jest rozszerzenie zakresu stosowania załącznika 67 na
przypadki, w których złoŜony jest wniosek o pozwolenie na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu, zarówno na poziomie krajowym, jak i
wówczas, gdy wniosek obejmuje więcej niŜ jedną administrację celną.

(14)

Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 powinno być zatem odpowiednio zmienione,

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu
Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:
1.

w art. 1 dodaje się punkty 13, 14 i 15 w brzmieniu:
"13. Pojedyncze pozwolenie oznacza:
pozwolenie angaŜujące administracje celne w więcej niŜ jednym państwie
członkowskim, w odniesieniu do jednej z następujących procedur:
– procedury zgłoszenia uproszczonego zgodnie z art. 76 ust. 1 Kodeksu lub
– procedury w miejscu, zgodnie z art. 76 ust. 1 Kodeksu lub
– gospodarczej procedury celnej zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. b) Kodeksu lub
– procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem,
zgodnie z art. 21 ust. 1 Kodeksu.
14.

Zintegrowane pozwolenie oznacza:

pozwolenie na korzystanie z jednej lub więcej procedur, o których mowa w pkt 13;
moŜe mieć formę zintegrowanego pojedynczego pozwolenia w przypadku udziału
więcej niŜ jednej administracji celnej.
15.

Zezwalający organ celny oznacza:

organ celny, który udziela pozwolenia."
2.
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w art. 201 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
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"4. Organy celne mogą zezwolić na złoŜenie zgłoszenia celnego w urzędzie
celnym innym, niŜ urząd, w którym towary są lub zostaną przedstawione bądź
udostępnione do kontroli, w przypadku spełnienia następujących warunków:

3.

a)

urzędy celne, o których mowa w akapicie pierwszym, znajdują się w tym
samym państwie członkowskim;

b)

towary mają być poddane procedurze celnej z udziałem więcej niŜ jednej
administracji celnej, przez posiadacza Pojedynczego Pozwolenia na stosowanie
zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu.."

w części I tytuł IX rozdział 1 przed art. 253 dodaje się nagłówek w brzmieniu:
"SEKCJA 1
PRZEPISY OGÓLNE"

4.

w art. 253 dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:
"4. KaŜda osoba moŜe ubiegać się o udzielenie pozwolenia na stosowanie
zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, do uŜytku własnego lub do
działania w charakterze przedstawiciela, pod warunkiem, Ŝe istnieje odpowiednia
ewidencja i procedura umoŜliwiająca zezwalającemu organowi celnemu ustalenie
toŜsamości osób reprezentowanych i przeprowadzenie odpowiednich kontroli
celnych.
Tego rodzaju wniosek moŜe takŜe dotyczyć zintegrowanego pozwolenia, bez
uszczerbku dla art. 64 Kodeksu.
5. Stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu jest uzaleŜnione
od złoŜenia zabezpieczenia z tytułu naleŜności celnych przywozowych oraz innych
naleŜności.
6. Posiadacz pozwolenia powinien spełniać warunki i kryteria ustalone w niniejszym
rozdziale oraz wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z pozwolenia, bez
uszczerbku dla obowiązków zgłaszającego oraz dla zasad obowiązujących w
przypadku powstania długu celnego.
7. Posiadacz pozwolenia powinien poinformować zezwalający organ celny o
wszelkich okolicznościach , które wystąpią po udzieleniu pozwolenia, mających
wpływ na jego utrzymanie lub zakres
8. Zezwalający organ celny dokonuje ponownej oceny pozwolenia na stosowanie
zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, w przypadku:
a) powaŜnych zmian w stosownych przepisach wspólnotowych;
b) wystąpienia wyraźnych oznak, Ŝe odpowiednie warunki nie są spełnione przez
posiadacza pozwolenia.
W przypadku pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w
miejscu, wydanego dla wnioskodawcy prowadzącego działalność przez okres krótszy
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niŜ trzy lata, w pierwszym roku po wydaniu pozwolenia powinien on podlegać
ścisłej kontroli.”
5.

w art. 253a dodaje się ustęp w brzmieniu:
„Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu jest
uzaleŜnione od składania deklaracji skróconej , zgłoszenia celnego oraz
powiadomień drogą elektroniczną.”

6.

w części I tytuł IX rozdział 1 po art. 253a dodaje się sekcję 2 w brzmieniu
"SEKCJA 2
UDZELENIE, ZAWIESZENIE, COFNIĘCIE POZWOLEŃ NA STOSOWANIE
ZGŁOSZENIA UPROSZCZONEGO LUB PROCEDURY W MIEJSCU
Artykuł 253b
1.

Wnioski o pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury
w miejscu naleŜy złoŜyć stosując formularz zgodny z załącznikiem 67 lub w
odpowiednim formacie elektronicznym.

2.

JeŜeli zezwalający organ celny uzna, Ŝe wniosek ten nie zawiera wszystkich
wymaganych danych, zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych od
otrzymania wniosku do wnioskodawcy o dostarczenie określonych informacji,
uzasadniając swoją prośbę.

3.

Wniosek nie zostaje przyjęty, jeŜeli:

4.

a)

jest niezgodny z przepisami ust. 1;

b)

nie został złoŜony do właściwych organów celnych;

c)

wnioskodawca został skazany za powaŜne przestępstwo karne związane
z jego działalnością gospodarczą;

d)

w momencie składania wniosku, w stosunku do wnioskodawcy
prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Przed udzieleniem pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub
procedury w miejscu, organy celne dokonują audytu ewidencji wnioskodawcy
chyba, Ŝe moŜna wykorzystać wyniki poprzedniego audytu.
Artykuł 253c

1.

EN

Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego udziela się w przypadku
spełnienia warunków i kryteriów ustanowionych w art. 14h z wyjątkiem ust. 1
lit. c), ,w art. 14i lit. d), e) i g) oraz w art. 14j.
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Pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu udziela się w przypadku
spełnienia warunków i kryteriów ustanowionych w art. 14h z wyjątkiem ust. 1
lit. c), w art. 14i oraz w art. 14j.
Przy udzielaniu pozwoleń określonych w akapicie pierwszym i drugim, organy
celne stosują art. 14a ust. 2.
2.

JeŜeli wnioskodawca posiada świadectwo AEO, o którym mowa w art. 14a ust.
1 lit. a) lub c), uznaje się, Ŝe warunki i kryteria określone w ust. 1 niniejszego
artykułu są spełnione.
Artykuł 253d

1.

Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu
zostaje zawieszone przez zezwalający organ celny, jeŜeli:
a)

zostały stwierdzone niezgodności
określonymi w art. 253c ust. 1;

z

warunkami

lub

kryteriami

b)

organy celne mają wystarczający powód, aby przypuszczać, Ŝe posiadacz
pozwolenia lub inna osoba określona w art. 14h ust. 1. lit. a), b) lub d)
popełnił/popełniła czyn skutkujący wszczęciem postępowania karnego i
Ŝe czyn ten wiąŜe się z naruszeniem przepisów celnych.

JednakŜe w przypadku, o którym mowa w lit. b) akapitu pierwszego,
zezwalający organ celny moŜe podjąć decyzję o niezawieszaniu pozwolenia na
stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, gdy uzna
naruszenie za nieistotne w stosunku do liczby lub wielkości operacji celnych,
do których się ono odnosi, oraz przy braku wątpliwości co do dobrej wiary
posiadacza pozwolenia.
Przed podjęciem decyzji, zezwalający organ celny informuje posiadacza
pozwolenia o poczynionych ustaleniach. Posiadacz pozwolenia ma prawo do
uregulowania sytuacji oraz/lub do wyraŜenia swojego stanowiska w ciągu
trzydziestu dni kalendarzowych od daty otrzymania tej informacji.

EN

2.

JeŜeli w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych posiadacz pozwolenia nie
ureguluje sytuacji, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), zezwalający
organ celny powiadamia posiadacza pozwolenia o zawieszeniu pozwolenia na
stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, na okres
trzydziestu dni kalendarzowych, aby umoŜliwić posiadaczowi pozwolenia
podjęcie wymaganych środków w celu uregulowania sytuacji.

3.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. b), zezwalający
organ celny zawiesza pozwolenie na czas postępowania sądowego. Organ ten
powiadamia o tym fakcie posiadacza pozwolenia.

4.

W przypadku, gdy w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych posiadacz
pozwolenia nie był w stanie uregulować sytuacji, natomiast moŜe przedstawić
dowód, Ŝe spełni warunki, jeŜeli okres zawieszenia zostanie przedłuŜony,
zezwalający organ celny zawiesza pozwolenie na stosowanie zgłoszenia
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uproszczonego lub procedury w miejscu, na kolejne trzydzieści dni
kalendarzowych.
5.

Zawieszenie pozwolenia nie ma wpływu na postępowanie celne, które się juŜ
rozpoczęło przed datą zawieszenia i które nie zostało jeszcze zakończone.
Artykuł 253e

1.

JeŜeli posiadacz pozwolenia podjął środki, zgodnie z wymogami
zezwalającego organu celnego, konieczne do spełnienia warunków i kryteriów,
które muszą być spełnione w przypadku pozwolenia na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu, zezwalający organ celny cofa
zawieszenie i informuje o tym posiadacza pozwolenia. Zawieszenie moŜna
cofnąć przez upływem terminu określonego w art. 253d ust. 2 lub 4.

2.

JeŜeli posiadacz pozwolenia nie podejmuje koniecznych działań w okresie
zawieszenia wskazanym w art. 253d ust. 2 lub 4, stosuje się art. 253g.
Artykuł 253f

1.

W przypadku, gdy posiadacz pozwolenia czasowo nie jest w stanie spełnić
któregokolwiek z warunków lub kryteriów określonych dla pozwolenia na
stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, moŜe złoŜyć
wniosek o zawieszenie pozwolenia. W takim przypadku, posiadacz pozwolenia
powinien powiadomić zezwalający organ celny podając termin, w jakim będzie
w stanie ponownie spełnić dane warunki i kryteria. Powinien on równieŜ
powiadomić zezwalający organ celny o wszelkich planowanych środkach oraz
o harmonogramie ich stosowania.

2.

JeŜeli posiadacz pozwolenia nie ureguluje sytuacji w terminie podanym w
swoim powiadomieniu, zezwalający organ celny moŜe odpowiednio
przedłuŜyć ten termin pod warunkiem, Ŝe posiadacz pozwolenia działał w
dobrej wierze.
Artykuł 253g
Bez uszczerbku dla art. 9 Kodeksu i art. 4 niniejszego rozporządzenia,
zezwalający organ celny cofa pozwolenie na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu, w następujących przypadkach:

EN

a)

gdy posiadacz pozwolenia nie ureguluje sytuacji, o której mowa w art.
253d ust. 2 oraz 253f ust. 1;

b)

posiadacz pozwolenia lub osoby, o których mowa w art. 14h ust. 1 lit. a),
b) lub d) dopuścił/dopuściły się powaŜnych lub powtarzających się
naruszeń przepisów celnych i nie ma/mają juŜ prawa do odwołania;

c)

na wniosek posiadacza pozwolenia.
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JednakŜe w przypadku, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b),
zezwalający organ celny moŜe podjąć decyzję, Ŝe nie cofnie pozwolenia na
stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, jeŜeli uzna
naruszenia za nieistotne w stosunku do liczby lub wielkości operacji celnych,
do których się ono odnosi oraz przy braku wątpliwości co do dobrej wiary
posiadacza pozwolenia.
7.

po art. 253g dodaje się rozdział 1A w brzmieniu:

ROZDZIAŁ 1A
POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE ZGŁOSZENIA UPROSZCZONEGO
LUB PROCEDURY W MIEJSCU
SEKCJA 1
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
Artykuł 253h
1.

Wniosek o Pojedyncze pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego
lub procedury w miejscu składa się do jednego z organów celnych, o których
mowa w art. 14d ust. 1 i 2.
JednakŜe w przypadku, gdy wniosek o pozwolenie na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu składany jest kontekście ramach lub w
następstwie wniosku o Pojedyncze pozwolenie w procedurze dopuszczenia do
swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem bądź o gospodarczą
procedurę celną, stosuje się art. 292 ust. 5 i 6 lub art. 500 i 501.

2.

JeŜeli część istotnej ewidencji lub dokumentacji jest przechowywana w
Państwie Członkowskim innym niŜ państwo członkowskie, w którym składany
jest wniosek, wnioskodawca wypełnia odpowiednio pola 5a, 5b i 7 formularza
wniosku podanego w załączniku 67.

3.

Wnioskodawca zapewnia łatwo dostępny punkt kontaktowy lub wyznacza
osobę do kontaktów w administracji wnioskodawcy w państwie członkowskim,
w którym składany jest wniosek, aby udostępnić organom celnym wszystkie
informacje niezbędne dla udowodnienia zgodności z wymogami związanymi z
udzieleniem Pojedynczego Pozwolenia.

4.

Wnioskodawcy powinni, w moŜliwym zakresie, przedkładać niezbędne dane
organom celnym drogą elektroniczną.
Artykuł 253i

1.

EN

Państwa Członkowskie podają do wiadomości Komisji wykaz organów
celnych określonych w 253h ust. 1, do których muszą być składane wnioski
oraz informują o wszelkich zmianach w tym zakresie. Komisja udostępnia tego
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rodzaju informacje w Internecie. Organy te działają jako zezwalające organy
celne w zakresie pojedynczych pozwoleń na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu.
2.

Państwa Członkowskie wyznaczają centralne biura ds. wymiany informacji
między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi i
Komisją oraz informują Komisję o tych biurach.
SEKCJA 2
PROCEDURA WYDAWANIA POZWOLENIA
Artykuł 253j

1.

W przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest Pojedyncze pozwolenie na
stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, zezwalający
organ celny udostępnia innym zainteresowanym organom celnym następujące
informacje:
a)

wniosek;

b)

projekt pozwolenia;

c)

wszelkie informacje konieczne dla udzielenia pozwolenia.

Informacje te powinny zostać udostępniane z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 253m z chwilą, gdy jest on
dostępny.
2.

Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) są udostępniane przez
zezwalający organ celny w następujących terminach:
a)
30 dni kalendarzowych, jeŜeli wnioskodawcy uprzednio przyznano
moŜliwość korzystania ze zgłoszenia uproszczonego czy procedury w miejscu
lub świadectwo AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1lit. a) lub c);
b)

90 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

W przypadku, gdy zezwalający organ celny nie jest w stanie dotrzymać tych
terminów, moŜe przedłuŜyć je o 30 dni kalendarzowych. W tego rodzaju
przypadkach, przed upływem ustalonych terminów zezwalający organ celny
informuje wnioskodawcę o przyczynach przedłuŜenia.
Bieg terminu rozpoczyna się od daty otrzymania przez zezwalający organ
celny wszelkich wymaganych informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i
c). Zezwalający organ celny informuje wnioskodawcę o przyjęciu wniosku
oraz podaje datę, od której zaczyna się bieg terminu.
3.

EN

Do dnia 31 grudnia 2009 r., maksymalne okresy wynoszące 60 lub 120 dni
kalendarzowych przewidziane w ust. 2 akapit drugi zostają przedłuŜone
odpowiednio do 120 lub 240 dni kalendarzowych.
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Artykuł 253k
1.

Zezwalający organ celny Państwa Członkowskiego, w którym wniosek został
złoŜony oraz organy celne innych Państw Członkowskich mające związek z
wnioskowanym pojedynczym pozwoleniem współpracują przy ustalaniu
wymogów operacyjnych i dotyczących sprawozdawczości, łącznie z planem
kontroli dotyczącym nadzoru procedury celnej wykonywanej w ramach
pojedynczego pozwolenia. JednakŜe dane wymieniane w celach procedury
(procedur) celnej (celnych) pomiędzy zainteresowanymi organami celnymi nie
wykraczają poza zakres ustanowiony w załączniku 30A.

2.

Organy celne innych Państw Członkowskich, których dotyczy pojedyncze
pozwolenie będące przedmiotem wniosku, powiadamiają zezwalający organ
celny o zastrzeŜeniach w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od dnia
otrzymania projektu pozwolenia. JeŜeli powiadomienie to wymaga
dodatkowego czasu, zezwalający organ celny jest o tym informowany
moŜliwie jak najszybciej, a w kaŜdym przypadku w granicach tego terminu.
Dodatkowy termin moŜe być przedłuŜony o nie więcej niŜ 30 dni
kalendarzowych. W tym przypadku zezwalający organ celny powiadamia
wnioskodawcę o przedłuŜeniu terminu.
W przypadku zgłoszenia zastrzeŜeń oraz w razie nie osiągnięcia porozumienia
między organami celnymi w ciągu tego okresu, wniosek zostaje odrzucony w
zakresie, w jakim podniesiono zastrzeŜenia.
JeŜeli organ celny uczestniczący w konsultacjach nie odpowiada w terminie
(terminach) określonym (określonych) w akapicie pierwszym, zezwalający
organ celny moŜe przypuszczać, na odpowiedzialność organu celnego
uczestniczącego w konsultacjach, Ŝe brak jest zastrzeŜeń w odniesieniu do
wydania tego rodzaju pozwolenia.

3.

Przed częściowym lub całkowitym odrzuceniem wniosku, zezwalający organ
celny informuje wnioskodawcę o przyczynach będących podstawą takiej
decyzji, a wnioskodawca ma moŜliwość wyraŜenia swojego stanowiska w
ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od dnia przekazania tej informacji.
Artykuł 253l

1.

W przypadku, gdy o Pojedyncze pozwolenie ubiega się wnioskodawca
posiadający świadectwo AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c),
pozwolenie zostaje udzielone po przeprowadzeniu koniecznej wymiany
informacji między:
a)

wnioskodawcą i zezwalającym organem celnym;

b)

zezwalającym organem i innymi organami celnymi, których dotyczy
Pojedyncze pozwolenie będące przedmiotem wniosku.

W przypadkach, w których wnioskodawca nie posiada świadectwa AEO, o
którym mowa w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c), pozwolenie zostaje udzielone
wówczas, gdy zezwalający organ celny jest przekonany, Ŝe wnioskodawca
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będzie w stanie spełnić warunki i kryteria związane z pozwoleniem, określone
lub przywołane w art. 253, 253a i 253c oraz wówczas, gdy doszło do
niezbędnej wymiany informacji, o której mowa w akapicie pierwszym
niniejszego artykułu.
2.

Po otrzymaniu zgody lub nieuzasadnionych zastrzeŜeń od innych
zainteresowanych organów celnych, zezwalający organ celny wydaje
pozwolenie zgodnie z formularzem wniosku ustalonym w załączniku 67, w
ciągu 30 dni kalendarzowych po upływie okresów ustanowionych w art. 253j
ust. 2 lub 3.
Zezwalający organ celny udostępnia pozwolenie organom celnym w
uczestniczących Państwach Członkowskich, wykorzystując w tym celu system
teleinformatyczny, o którym mowa w art. 253m z chwilą, gdy jest on dostępny.

3.

Pojedyncze pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub
procedury w miejscu są uznawane we wszystkich Państwach Członkowskich
wyszczególnionych w polu 10 lub w polu 11, lub w stosownych przypadkach,
w obydwóch tych polach pozwolenia.
SEKCJA 3
WYMIANA INFORMACJI
Artykuł 253m

1.

System teleinformatyczny określony przez Komisję i organy celne, w
uzgodnieniu między tymi stronami, słuŜy do informacji i komunikacji między
organami celnymi oraz do informowania Komisji i przedsiębiorców.
Informacje dotyczące przedsiębiorców są ograniczone do danych jawnych
określonych w tytule II punkt 16 wyjaśnień dotyczących formularza wniosku o
stosowanie procedury uproszczonej ustalonego w załączniku 67.

2.

Wykorzystując system, o którym mowa w ust. 1, Komisja i organy celne
dokonują wymiany następujących informacji, przechowują je oraz mają do
nich dostęp:
a)

dane dotyczące wniosków;

b)

informacje wymagane w procesie wydawania pozwoleń;

c)
pojedyncze pozwolenia wydawane w odniesieniu do procedur, o
których mowa w art. 1 ust. 13 i 14 oraz, w stosownych przypadkach, w
odniesieniu do ich zmiany, zawieszenia i cofnięcia;
d)

wyniki ponownej oceny zgodnie z art. 253 ust. 8.

Wykaz pojedynczych pozwoleń na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub
procedury w miejscu, jak równieŜ dane jawne określone w tytule II punkt 16
wyjaśnień dotyczących formularza wniosku o stosowanie procedury
uproszczonej ustalonego w załączniku 67, mogą być podane do wiadomości
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publicznej za pośrednictwem Internetu, po uzyskaniu uprzedniej zgody
posiadacza pozwolenia. Wykaz powinien być aktualizowany.”
8.

w art. 260 ust. 1 wyraz „zgłaszający” zastępuje się wyrazem „wnioskodawca”

9.

art. 261 otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 261

10.

1.

Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego zostaje udzielone w
przypadku, gdy wnioskodawca spełnia warunki i kryteria, o których mowa w
art. 253, 253a i 253c.

2.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada świadectwo AEO, o którym mowa
w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c), zezwalający organ celny udziela pozwolenia
wówczas, gdy przeprowadzono konieczną wymianę informacji między
wnioskodawcą i zezwalającym organem celnym. Wszystkie warunki i kryteria,
o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, uznaje się za spełnione."

art. 264 otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 264
1.

Pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu zostaje udzielone w
przypadku, gdy wnioskodawca spełnia warunki i kryteria, o których mowa w
art. 253, 253a i 253c.

2.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada świadectwo AEO, o którym mowa
w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c), zezwalający organ celny udziela pozwolenia po
ustaleniu sposobu wymiany niezbędnych informacji między wnioskodawcą i
zezwalającym organem celnym. Wszystkie warunki i kryteria, o których mowa
w ust. 1 niniejszego artykułu, uznaje się za spełnione."

11.

art. 265 skreśla się.

12.

w art. 269 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Pozwolenie na stosowanie procedury zgłoszenia uproszczonego udziela się
wnioskodawcy zgodnie z warunkami i kryteriami oraz w sposób określony w art.
253, 253a i 253c i 270."

13.
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w art. 270 wprowadza się następujące zmiany:
a)

akapity 2, 3 i 4 skreśla się;

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada świadectwo AEO, o którym mowa
w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c), zezwalający organ celny udziela pozwolenia po
ustaleniu sposobu wymiany niezbędnych informacji między wnioskodawcą i
zezwalającym organem celnym. Wszystkie warunki i kryteria, o których mowa
w ust. 1 niniejszego artykułu, uznaje się za spełnione.”
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14.

w art. 282, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.

Pozwolenia na stosowanie procedury zgłoszenia uproszczonego udziela się
wnioskodawcy w przypadku, gdy warunki i kryteria , o których mowa w art.
261 i 263 stosowanych mutatis mutandis, są spełnione.."

15.

art. 288 skreśla się.

16.

w art. 291 ust. 2, lit. a) skreśla się.

17.

w art. 496, lit. c) skreśla się.

18.

w załączniku 30A, punkt 1. Uwagi wstępne l, Uwaga 5: Procedury uproszczone,
punkt 5.1, liczbę "288" skreśla się.

19.

w załączniku 67 – Formularze wniosku i pozwolenia – wprowadza się następujące
zmiany:
a)
w drugim wierszu nagłówka, pomiędzy wyrazy “art.” i “292”, dodaje się
numery “253b" i "253h”.
b)
Po uwagach ogólnych, a przed formularzem "Wniosek o pozwolenie na
stosowanie gospodarczej procedury celnej/dopuszczenie do obrotu z końcowym
przeznaczeniem", dodaje się formularze i wyjaśnienia podane w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.
c)
Po formularzu "Pozwolenie na stosowanie uszlachetniania biernego, formularz
kontynuacyjny” w tytule wyjaśnień wprowadza się następujące zmiany:
"WYJAŚNIENIA
DO
FORMULARZA
DOTYCZĄCEGO
GOSPODARCZYCH PROCEDUR CELNYCH I DOPUSZCZENIA DO
SWOBODNEGO OBROTU Z KOŃCOWYM PRZEZNACZENIEM ".
Artykuł 2

Do dnia 1 stycznia 2011 r. organy celne powinny dokonać ponownej oceny, zgodnie z art.
253 ust. 8, pozwoleń udzielonych przed wejściem w Ŝycie niniejszego rozporządzenia oraz
wydać nowe pozwolenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w Ŝycie siódmego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.
JednakŜe punkt 5, punkt 7 w zakresie, w jakim dotyczy art. 253m, oraz punkty 14 i 17 stosuje
się od dnia 1 stycznia 2011 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąŜe w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, […]

W imieniu Komisji
[…]
Członek Komisji
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WYJASNIENIA DO FORMULARZY WNIOSKÓW W SPRAWIE
PROCEDUR UPROSZCZONYCH
Tytuł 1
Dane szczegółowe, które naleŜy podać w poszczególnych polach formularzy wniosków
Uwaga ogólna:
W razie potrzeby, wymagane informacje moŜna przedstawić w oddzielnym załączniku do
formularza wniosku, ze wskazaniem pola odpowiedniego wniosku.
Państwa członkowskie mogą Ŝądać informacji dodatkowych.
1.
Wpisać pełną nazwę i adres wnioskodawcy. Wnioskodawcą jest osoba, dla której ma
zostać wystawione pozwolenie.
1.a

Wpisać numer identyfikacyjny osoby dokonującej obrotu towarowego.

1.b
Wpisać, w stosownych przypadkach, kaŜdy wewnętrzny numer referencyjny, dzięki
któremu w pozwoleniu moŜna powołać się na ten wniosek.
1.c
Wpisać odpowiednie dane kontaktowe (osoba kontaktowa, adres do kontaktu, numer
telefonu, numer faksu, adres e-mail).
1.d
Wskazać rodzaj przedstawicielstwa przy składaniu zgłoszenia, wstawiając “X” w
odpowiednim polu.
2.
Podać rodzaj wnioskowanej procedury uproszczonej (procedura w miejscu i/lub
zgłoszenie uproszczone) oraz która procedura celna (dotycząca przywozu i/lub wywozu) ma
być stosowana, wstawiając "X" w odpowiednim polu.
2.a i b. W odniesieniu do procedury uszlachetniania czynnego, wpisz kod 1 w przypadku
systemu zawieszeń, a kod 2 w przypadku systemu ceł zwrotnych.
W odniesieniu do powrotnego wywozu, wnioski o procedury uproszczone będą
składane w przypadku, gdy wymagane jest zgłoszenie celne.
3.

Wpisać odpowiedni kod:
1

pierwszy wniosek o pozwolenie inne niŜ pojedyncze pozwolenie.

2
wniosek o zmianę lub przedłuŜenie pozwolenia (podać równieŜ numer
odpowiedniego pozwolenia).
3

pierwszy wniosek o pojedyncze pozwolenie.

4.a
Wypełnić, w przypadku posiadania statusu upowaŜnionego przedsiębiorcy; jeŜeli
“TAK”, wpisać odpowiedni numer.
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4.b
Wpisać rodzaj, numer referencyjny oraz – w stosownych przypadkach - termin
waŜności odpowiedniego pozwolenia (odpowiednich pozwoleń), w związku z którymi
stosowane będą wnioskowane procedury uproszczone; w przypadku, gdy przedmiotem
wniosku jest (są) właśnie dane pozwolenie (pozwolenia), wpisać rodzaj wnioskowanego
pozwolenia (wnioskowanych pozwoleń) oraz datę wniosku
W odniesieniu do pozwolenia wpisać jeden z następujących kodów
Kod

5.

procedura dozwolona

1

Procedura składu celnego

2

Uszlechetnianie czynne

3

Odprawa czasowa

4

Dopuszczenie do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem

5

Przetwarzanie pod kontrolą celną

6

Uszlachetnianie bierne

Informacje dotyczące głównych ksiąg rachunkowych

- handlowych, podatkowych lub innych dokumentów księgowych,
5.a

Wpisać dokładny adres miejsca przechowywania głównych ksiąg rachunkowych.

5.b
Wpisać rodzaj księgowości (w wersji elektronicznej lub papierowej oraz rodzaj
stosowanego systemu i oprogramowania).
6.

Wpisać liczbę formularzy kontynuacyjnych załączonych do tego wniosku.
Tytuł II
Dane szczegółowe, które naleŜy podać w poszczególnych polach formularza
kontynuacyjnego dotyczącego
Przywozu i wywozu

7.

Informacje na temat ewidencji (księgowość związana ze sprawami celnymi).

7.a

Wpisać dokładny adres miejsca przechowywania ewidencji.

7.b
Wpisać rodzaj ewidencji (w wersji elektronicznej lub papierowej oraz rodzaj
stosowanego systemu i oprogramowania).
7.c

Wpisać, w stosownych przypadkach, inne istotne informacje dotyczące ewidencji.

8.

Informacje na temat rodzaju towarów i transakcji.

8.a
Wpisać, w stosownych przypadkach, odpowiedni kod CN, w innym przypadku wpisać
przynajmniej działy w Taryfie celnej i opis towarów.
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8.b-e Wpisać odpowiednie informacje w układzie miesięcznym.
8.f.
W przywozie, wnioskodawca ma moŜliwość podania, Ŝe zamierza przyjąć kurs
stosowany pierwszego dnia okresu objętego zgłoszeniem, zgodnie z art. 172.
Wstawić "X" w odpowiednim polu, w razie takiego Ŝądania:
9.
Wpisać odpowiednie kody odnośnie do procedur celnych w sposób ustalony w
załączniku 38 (np. kod 40 w przypadku dopuszczenia do swobodnego obrotu i uŜytku
domowego)
10.
Informacja na temat miejsc w których stosowana będzie procedura uproszczona oraz
urzędu celnego właściwego dla tych miejsc.
10.a W przypadku procedury w miejscu, wpisać uczestniczące Państwo Członkowskie,
stosując kod kraju (ISO alpha 2), w którym zlokalizowane są towary wymienione w polu
10.b.
10.b

W przypadku procedury w miejscu, wpisać dokładny adres lokalizacji towarów.

10.c Wpisać dokładną nazwę, adres i dane kontaktowe miejscowego urzędu celnego
właściwego ze względu na lokalizację towarów wymienionych w polu 10.b.
11.
Wpisać dokładną nazwę, adres i dane kontaktowe odpowiednich urzędów celnych, w
których ma być złoŜone zgłoszenie uproszczone.
12.
Wpisać, w stosownych przypadkach, odpowiednie informacje na temat firm objętych
pojedynczym pozwoleniem, które działają w imieniu posiadacza pojedynczego pozwolenia.
12.a

Wpisać uczestniczące Państwo Członkowskie, stosując kod kraju (ISO alpha 2).

12.b Wpisać dokładną nazwę i adres firmy, która działa w imieniu posiadacza
pojedynczego pozwolenia w państwie członkowskim wymienionym w polu 12.a.
13.
Wpisać, w stosownych przypadkach, dokładną nazwę, adres i dane kontaktowe urzędu
nadzorującego.
14.
Podać, wstawiając "X" w odpowiednim polu, rodzaj zgłoszenia uproszczonego; w
przypadku stosowania dokumentów handlowych lub administracyjnych, musi być
wyszczególniony rodzaj dokumentów.
15.
Wpisać, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje lub warunki, które mogą
mieć znaczenie w danej procedurze uproszczonej.
16.

Przy składaniu wniosku o pojedyncze pozwolenie, wnioskodawca
zgadza się na wymianę wszelkich informacji z organami celnymi dowolnego
Państwa Członkowskiego oraz z Komisją;
moŜe wyrazić zgodę na podanie danych jawnych do wiadomości publicznej za
pośrednictwem Internetu, wstawiając "X" w odpowiednim polu.

Dane jawne dostępne dla szerszego grona odbiorców
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Dostęp dla szerszego grona odbiorców umoŜliwia uzyskanie następujących danych
(z odniesieniem do numeru pola w formularzu wniosku):
– Nazwa i adres posiadacza pojedynczego pozwolenia na korzystanie z procedur
uproszczonych (pole 1):
– Numer pozwolenia (nadany przez organ celny);
– Kod(-y) procedur(-y) zgodnie z załącznikiem 38 (pole 9.);
– Wskazanie, czy procedura uproszczona została przyznana w odniesieniu do
przywozu czy wywozu (pole 2.a lub 2.b);
– Kod kraju ISO alpha-2 dotyczący Państw Członkowskich, których dotyczy
pozwolenie, zgodnie z załącznikiem 38 (pole 10.a);
– Nazwa i adres firm objętych pozwoleniem pojedynczym, które działają w imieniu
posiadacza pozwolenia pojedynczego (pole 12.b).
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