Program elearningowy
UKC – Kurs ogólny
Wnioski z kursu
Podsumujmy, czego dowiedzieliśmy się w tym module.

1 Cele edukacyjne
W trakcie tego 105-minutowego kursu zdobędziesz wiedzę o:
 unijnym kodeksie celnym (UKC);
 różnych aktach prawnych pakietu UKC: rozporządzenie delegowane (RD),
rozporządzenie wykonawcze (RW), przejściowe rozporządzenie delegowane (PRD) oraz
program prac;
 ramach UKC oraz ich głównych procedurach i zasadach;
 pozytywnym wpływie UKC na codzienną działalność funkcjonariuszy celnych i
przedsiębiorców;
 harmonogramie programu prac.

2 Czym jest UKC?
Unijny kodeks celny (UKC):
- czyni obowiązkowym realizowanie transakcji drogą elektroniczną;
- usprawnia procesy celne w całej Unii i w każdej administracji celnej wszystkich państw
członkowskich;
- narzuca elektroniczną komunikację pomiędzy organami celnymi i z przedsiębiorcami i
Komisją Europejską.
UKC jest uzupełniony przez rozporządzenie delegowane (RD) i rozporządzenie wykonawcze
(RW).
UKC obowiązuje od maja 2016 r., jednak pełne wdrożenie jest nierozerwalnie związane ze
stworzeniem pomocniczych systemów IT. Przejściowe rozporządzenie delegowane (PRD)
opisuje, jak postępować w okresie przejściowym, który potrwa do 2025 r.
Program prac UKC określa obszerny plan wprowadzenia systemów elektronicznych w oparciu
o MASP-C, aby zapewnić prawidłowe stosowanie UKC.
Komisja opracowała modele procesów biznesowych (ang. Business Process Models - BMS) w
ścisłej współpracy z ekspertami z państw członkowskich, aby pokazać wymagania procesów
wynikające z UKC, RD i RW. Dostęp do tych modeli procesów biznesowych można uzyskać na
życzenie.
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3 UKC – główne procedury i zapewniane korzyści
3.1 Procedury celne i zgłoszenia celne
Procedury celne: dopuszczenie do obrotu, procedury specjalne i wywóz.
Kiedy przedsiębiorca zamierza objąć towary jedną z tych procedur UKC, wypełnia zgłoszenie
celne, które w konsekwencji uruchamia procesy celne, takie jak obliczenie należności celnych.
Zgłoszenia celne są składane elektronicznie.
Zalety UKC odnośnie procedur celnych i zgłoszeń celnych dla funkcjonariuszy celnych są
następujące:
-

Harmonizacja danych w zgłoszeniach celnych
Powiadomienie o przedstawieniu
Delegowanie zadań przedsiębiorcom

Zalety UKC odnośnie procedur celnych i zgłoszeń celnych dla przedsiębiorców są
następujące:
-

Uproszczone zgłoszenia celne umożliwiają przyspieszenie logistyki
Niektóre dane lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie celne można pominąć na
etapie odprawy celnej
Standardowe zgłoszenie umożliwia przedstawienie towarów w obiektach
przedsiębiorcy w jego własnym systemie elektronicznym
Samoocena umożliwia przedsiębiorcy określenie przypadających do zapłaty należności
przywozowych i wywozowych
Zgłoszenie do odprawy towarów na podstawie EIDR wymaga podania mniejszej ilości
danych
Odprawa scentralizowana i EIDR dla godnych zaufania przedsiębiorców
Zgłoszenia celne są składane elektronicznie
Zmniejszenie obciążeń administracyjnych
Szybsza odprawa
Harmonizacja danych
Powiadomienie o przedstawieniu

3.2 Wprowadzenie towarów i czasowe składowanie
Wprowadzenie towarów oznacza wprowadzenie towarów na obszar celny Unii.
Po przybyciu towarów na obszar celny Unii, przedsiębiorca przedstawia niezbędne informacje
w formie elektronicznej przewozowej deklaracji skróconej (PDS). Umożliwia ona organom
celnym przeprowadzenie elektronicznej analizy ryzyka w celach bezpieczeństwa i ochrony oraz
wymaganych kontroli opartych na ryzyku.
Wszystkie towary nieunijne muszą być czasowo składowane do chwili przedstawienia organom
celnym, dopóki nie zostaną objęte procedurą celną lub nie zostaną ponownie wywiezione.
Gdy towary nadal są objęte czasowym składowaniem, ich posiadacz ma do nich dostęp.
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Zalety UKC odnośnie wprowadzenia towarów i czasowego składowania dla funkcjonariuszy
celnych są następujące:
-

-

Udoskonalone zrządzanie ryzykiem na zewnętrznej granicy Unii w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony
Wyższa jakość danych
Zacieśniona współpraca z innymi organami celnymi w zakresie analizy ryzyka
Lepsza koordynacja kontroli w łańcuchu dostaw
Zacieśniona współpraca z agencjami i instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi za
kontrolowanie granic
Dodatkowa ochrona lotnictwa w przypadku przesyłek lotniczych poprzez
wprowadzenie klauzuli dotyczącej informacji na temat ładunku lotniczego
poprzedzającej załadunek (PLACI)
Łatwiejszy monitoring poprzez ograniczenie maksymalnego czasu trwania czasowego
składowania do 90 dni

Zalety UKC odnośnie wprowadzenia towarów i czasowego składowania dla przedsiębiorców
są następujące:
-

Złożenie wielu wniosków ułatwia podawanie organom celnym danych PDS
Możliwość wyboru między złożeniem całej PDS w jednym zestawie a składaniem jej w
kilku zestawach przez różne podmioty
PDS jest dostarczana wcześniej w przypadku transportu lotniczego, a łańcuch dostaw
nie zostaje poważnie zakłócony w razie podjęcia środków zmniejszających ryzyko
Prostsze procedury celne poprzez wydłużenie/usprawnienie maksymalnego czasu
trwania
Możliwość wydłużenia odroczenia objęcia towarów procedurą celną
Odroczenie uiszczenia należności celnych
Ułatwienia logistyczne jako efekt przemieszczania towarów w ramach czasowego
składowania bez składania zgłoszenia tranzytowego

3.3 Dopuszczenie do obrotu
Towary nieunijne przeznaczone do wprowadzenia na rynek Unii lub przeznaczone do
osobistego użytku albo konsumpcji na obszarze celnym Unii są obejmowane procedurą
dopuszczenia do obrotu.
Zalety UKC odnośnie dopuszczenia do obrotu dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

Elektroniczne zgłoszenie celne ułatwia obsługę zgłoszeń;
Szybszy proces zatwierdzania zgłoszenia

Zalety UKC odnośnie dopuszczenia do obrotu dla przedsiębiorców są następujące:
-

Elektroniczne zgłoszenie celne zmniejsza obciążenia administracyjne i przyspiesza
proces składania zgłoszenia celnego
Uproszczenia w zakresie samooceny, odprawy scentralizowanej i wpisu do rejestru
zgłaszającego (EIDR) zmniejszają obciążenia administracyjne
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3.4 Wiążąca informacja taryfowa
Koncepcja WIT została opracowana w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów
prawa celnego, a w szczególności klasyfikacji taryfowej.
Decyzja WIT jest wydawana przez organy państwa członkowskiego na wniosek przedsiębiorcy,
zapewniając mu pewność prawną co do klasyfikacji taryfowej jego towarów. Klasyfikacja
taryfowa służy za podstawę do ustalania należności celnych, refundacji wywozowych i
stosowania wszelkich innych opłat celnych, takich jak cła antydumpingowe.
Decyzja WIT jest wiążąca dla wszystkich państw członkowskich oraz dla jej posiadacza.
Decyzje WIT mogą być stosowane do procedur celnych. W związku z jej wiążącym dla
posiadacza charakterem, WIT jest podawana w zgłoszeniu celnym.
Zalety UKC odnośnie WIT dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

Ściślejsze monitorowanie na szczeblu centralnym, zapewnione dzięki większej liczbie
danych z nadzoru
Udoskonalona kontrola obejmująca ważne WIT i te, które utraciły ważność
Decyzja WIT jest wiążąca dla posiadacza
System EBTI ułatwia konsultacje między organami celnymi w zakresie udzielania
pozwoleń WIT i późniejszego zarządzania nimi
Wszystkie decyzje WIT wydane przez krajowe organy celne są wprowadzane do bazy
danych Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej (system EBTI)

Zalety UKC odnośnie WIT dla przedsiębiorców są następujące:
-

Usprawnione i ujednolicone procedury traktowania WIT jako decyzji celnej.
Pewność prawna w zakresie klasyfikacji taryfowej
Zapewnienie warunków równej konkurencji przedsiębiorców
Bardziej regularna ocena zważywszy na krótszy czas obowiązywania WIT
Unijny portal celny WIT dla przedsiębiorców umożliwia elektroniczne przetwarzanie
wniosków o WIT i pozwoleń WIT oraz ich przechowywanie
Unijny portal celny WIT dla przedsiębiorców zapewnia możliwość składania wniosków
o WIT i zarządzania decyzjami WIT za pośrednictwem jednego zharmonizowanego
interfejsu unijnego

3.5 Pochodzenie towarów
Pochodzenie jest ekonomiczną narodowością towarów. Istnieją dwa rodzaje pochodzenia:
niepreferencyjne i preferencyjne. Traktowanie celne przy przywozie jest uzależnione od
pochodzenia towarów.
Niepreferencyjne

pochodzenie

-

stosowane

do

ustalania

pochodzenia

produktów

podlegających wszelkiego rodzaju środkom lub kontyngentom taryfowym.
Preferencyjne pochodzenie - zapewniające pewne korzyści taryfowe w przypadku towarów
znajdujących się w obrocie handlowym między krajami, które zawarły stosowne porozumienie
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(wzajemne) lub kiedy jedna strona przyznała je (jednostronnie) w sposób autonomiczny.
Korzyści zazwyczaj dotyczą wwozu po obniżonej stawce lub zwolnienia z cła.
Z zasady wszystkie towary mają zawsze niepreferencyjne pochodzenie, ale mogą mieć także
preferencyjne pochodzenie, jeżeli istnieje porozumienie preferencyjne. Pochodzenie może
dotyczyć produktów uzyskanych całkowicie lub przetworzonych.
Aby status pochodzenia został sprawdzony przez organ celny, wprowadzone zostały procedury
współpracy administracyjnej dotyczące handlu między krajami partnerskimi.
Zalety UKC odnośnie pochodzenia towarów dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

-

Prawodawstwo zostało usprawnione dzięki włączeniu do UKC przepisów spoza kodeksu
Decyzja WIP jest wiążąca dla posiadacza
UKC ustanawia więc listę niepreferencyjnych reguł określania pochodzenia i upraszcza
wymagania administracyjne.
Szersze zastosowanie wiążących reguł niepreferencyjnego pochodzenia w RD ułatwia
ustalanie pochodzenia
Możliwość przyjęcia specjalnych ustaleń dotyczących pochodzenia towarów odrębnie
dla każdego przypadku, co zapewnia jednolite stosowanie przepisów UE we wszystkich
państwach członkowskich
Szersze wykorzystanie samodzielnego poświadczania preferencyjnego pochodzenia
przez eksporterów zmniejsza obciążenia urzędów celnych

Zalety UKC odnośnie pochodzenia towarów dla przedsiębiorców są następujące:
-

Usprawnione i ujednolicone procedury traktowania WIP jako decyzji celnej
Szersze zastosowanie wiążących reguł niepreferencyjnego pochodzenia w RD zapewnia
pewność prawną
Brak reguł co do formatu dowodu niepreferencyjnego pochodzenia (za wyjątkiem
niektórych produktów) zapewnia większą elastyczność
Zapewnienie równego traktowania przedsiębiorców
Zapewnienie równych warunków działania przedsiębiorców, gdyż WIP jest wiążąca dla
posiadacza

3.6 Ustalanie wartości celnej
Ustalanie wartości celnej to proces określania wartości celnej towarów. Wartość celna służy za
podstawę obliczania należności celnych (stawki celnej ad valorem) oraz podatku VAT od
towarów przywożonych, a także na potrzeby opracowywania statystyk handlowych.
Prawodawstwo unijne w zakresie ustalania wartości celnej opiera się na postanowieniach
porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie ustalania wartości celnej, które
jest wiążące dla wszystkich członków WTO.
W przypadku przywozu przesyłki towarów spoza UE, przedsiębiorca przedstawia organom
celnym szczegółowe dane dotyczące ich wartości bezpośrednio w zgłoszeniu przywozowym.
Zgłoszenie wartości opiera się na wspólnej taryfie celnej (WTC) i dotyczy wyłącznie tych
towarów, których wartość przekracza 20 000 EUR.
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Zalety UKC odnośnie ustalania wartości celnej dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

-

Odprawy celne przebiegają sprawniej dzięki wycofaniu papierowej formy deklaracji
wartości (DV1) oraz włączeniu głównych danych dotyczących ustalania wartości do
elektronicznego zgłoszenia celnego
Przepisy zostały doprecyzowane i zharmonizowane, co zmniejszyło obciążenia
administracyjne
Mniejsza liczba sporów i mniejsze ryzyko wydawania rozbieżnych decyzji w podobnych
sprawach

Zalety UKC odnośnie ustalania wartości celnej dla przedsiębiorców są następujące:
-

-

Dane z deklaracji wartości (DV1) są ujmowane bezpośrednio w zgłoszeniu celnym
Ułatwienie wymiany handlowej i obniżenie kosztów administracyjnych poprzez
wydłużenie „pozwolenia na uproszczenie w zakresie określania wartości celnej”,
umożliwiając ustalenie podstawy określonych kryteriów
Szersze możliwości uzyskiwania pozwoleń na uproszczenia w zakresie elementów
całkowitej wartości w chwili składania zgłoszeń celnych
Równe warunki działania zapewnione dzięki doprecyzowaniu i pewności
Podniesienie progu szczegółowych danych w zgłoszeniach celnych do 20 000 EUR

3.7 Status celny towarów
Pojęcie „statusu celnego” odnosi się do statusu towarów jako „towarów unijnych” lub „towarów
nieunijnych”.
Towary unijne to: (a) towary w całości uzyskane na obszarze celnym Unii; (b) towary
wprowadzone na obszar celny Unii i dopuszczone do obrotu oraz (c) towary uzyskane lub
wyprodukowane na obszarze celnym Unii z wykorzystaniem wyłącznie towarów pochodzących
z wyżej wskazanych towarów.
Towary nieunijne to wszystkie towary, które nie są towarami unijnymi: (a) nie zostały całkowicie
uzyskane na obszarze celnym Unii; (b) zostały wprowadzone na obszar celny Unii z innego
państwa lub terytorium i nie zostały dopuszczone do obrotu oraz (c) utraciły status celny
towarów unijnych.
Zalety UKC odnośnie statusu celnego towarów dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

Elektroniczny PUST ułatwia i usprawnia zarządzanie i kontrolę
Zmniejsza obciążenia administracyjne

Zalety UKC odnośnie statusu celnego towarów dla przedsiębiorców są następujące:
-

Elektroniczne PUST zmniejsza obciążenia administracyjne
Status upoważnionego wystawcy zapewnia oszczędność czasu i nakładu pracy

3.8 Dług celny
Dług celny oznacza nałożony na określoną osobę obowiązek zapłaty stosownej kwoty
należności celnych przywozowych lub wywozowych, określonej dla danych towarów na mocy
obowiązujących przepisów prawa celnego.
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Dług celny może powstać w związku ze spełnianiem wymogów, dopuszczeniem do obrotu lub
odprawą czasową albo w związku z niespełnianiem wymogów.
Zalety UKC odnośnie długu celnego dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

-

Uproszczenie reguł powstawania długu celnego w wyniku niewypełnienia warunków
lub kryteriów
Wprowadzono podstawową regułę ustalania wysokości należności celnych
przywozowych lub wywozowych
Każda osoba, która podała informacje wymagane do sporządzenia zgłoszenia celnego
i która wiedziała lub powinna była wiedzieć, że taka informacja była fałszywa, zostanie
także uznana za dłużnika, a tym samym będzie odpowiedzialna za dług celny
Powstanie długu celnego w wyniku niespełnienia warunków lub obowiązków zostało
skonsolidowane, a zasady zostały dostosowane

Zalety UKC odnośnie długu celnego dla przedsiębiorców są następujące:
-

Możliwość poprawienia błędów prowadzących do powstawania długu celnego w
wyniku niewypełnienia warunków lub kryteriów w większej liczbie przypadków
Możliwość wygaśnięcia długu celnego w większej liczbie przypadków

3.9 Dług celny
Zabezpieczenie stanowi pokrycie finansowe należności celnych i innych opłat tymczasowo
zawieszonych. Jest wymagane tytułem opłat, które mogą powstać lub powstały (np.
dopuszczenie do obrotu)
Zabezpieczenie należy zapewnić w momencie składania zgłoszenia celnego w ramach danej
konkretnej procedury celnej.
Zalety UKC odnośnie zabezpieczenia dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

Zabezpieczenia są monitorowane przy pomocy centralnego systemu zarządzania
zabezpieczeniami
Zapewnienie precyzyjnego, jednolitego i usprawnionego zarządzania zabezpieczeniami
w formie elektronicznej

Zalety UKC odnośnie zabezpieczenia dla przedsiębiorców są następujące:
-

Równe traktowanie przedsiębiorców dzięki rozszerzeniu zastosowania zabezpieczenia
obowiązkowego
Obniżenie kwoty ubiegania się przez AEOC o pozwolenie na zabezpieczenie generalne
Możliwość akredytowania gwaranta przez organ celny, co upraszcza proces
Organy celne nie muszą zatwierdzać akredytacji gwarantów z ramienia instytucji
kredytowych i finansowych oraz zakładów ubezpieczeń

3.10 Specjalne procedury inne niż tranzyt
Unijny kodeks celny (UKC) przewiduje pewne procedury specjalne, które mają sprzyjać
międzynarodowej konkurencyjności i zwiększać możliwości eksportowe.
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UKC wyróżnia 4 główne kategorie procedur specjalnych, jak poniżej:





Tranzyt: wewnętrzny i zewnętrzny;
Składowanie: składowanie celne i wolny obszar celny;
Szczególne przeznaczenie: odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie;
Przetwarzanie: uszlachetnianie czynne i bierne.

Zalety UKC odnośnie procedur specjalnych, innych niż tranzyt, dla funkcjonariuszy celnych
są następujące:
-

Ułatwienie zarządzania wszelkiego rodzaju procedurami specjalnymi poprzez
uproszczenie i dostosowanie procedur specjalnych do decyzji celnych
Ułatwienie zarządzania pozwoleniami na procedury specjalne i ich monitorowania w
następstwie ich dostosowania do innych decyzji celnych
Zapewnienie równego traktowania we wszystkich państwach członkowskich poprzez
obejmowanie zabezpieczeniami wszystkich towarów w ramach procedur specjalnych
Narzędzia IT pomocne przy prawidłowym postępowaniu w sprawie pozwoleń i
procedur uszlachetniania
Łatwiejsze i bardziej precyzyjne elektroniczne wyliczenia wysokości należności
przywozowych
Zapewnianie zharmonizowanego podejścia we wszystkich państwach członkowskich
dzięki badaniu warunków ekonomicznych na szczeblu unijnym
Ograniczenie liczby typów składów celnych
Istnieje tylko jeden rodzaju wolnego obszaru celnego
Uznanie końcowego przeznaczenia za procedurę specjalną oraz zastosowanie
przepisów horyzontalnych regulujących procedury specjalne do przeznaczenia
końcowego

Zalety UKC odnośnie procedur specjalnych, innych niż tranzyt, dla przedsiębiorców są
następujące:
-

Zwyczajowe formy obsługi nie wymagają pozwolenia
Standardowa wymiana informacji (INF) dla procedur uszlachetniania odbywa się drogą
elektroniczną
Komputeryzacja i automatyzacja procedur specjalnych zmniejsza ilość papierkowej
roboty i przyspiesza procesy logistyczne
Większe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej poprzez poszerzenie
katalogu towarów ekwiwalentnych
Zwiększenie pewności prawnej i przejrzystości
Równe traktowanie dzięki badaniu warunków ekonomicznych na szczeblu unijnym

3.11 Tranzyt celny
Tranzyt celny to jedna z czterech kategorii procedur specjalnych. To procedura celna, która
ułatwia przepływ towarów pomiędzy dwoma miejscami na obszarze celnym przez inny obszar
celny lub pomiędzy dwoma różnymi obszarami celnymi bądź ich większą liczbą.
Najczęściej wykorzystywane i podobne przewozy tranzytowe to procedury tranzytu unijnego i
wspólnego, które są stosowane w następujący sposób:
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W systemie NCTS – głównie transport drogowy;
W wersji papierowej – transport kolejowy, morski i lotniczy w przypadku
upoważnionych przedsiębiorców;
Na podstawie manifestu elektronicznego – transport lotniczy i morski w przypadku
upoważnionych przedsiębiorców.

Zalety UKC odnośnie tranzytu dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

Korzystanie z elektronicznych dokumentów przewozowych ułatwia zatwierdzanie przez
organy celne
Łatwiejsze zatwierdzanie i kontrole tranzytu towarów wrażliwych

Zalety UKC odnośnie tranzytu dla przedsiębiorców są następujące:
-

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dzięki wprowadzeniu dokumentacji
elektronicznej i usprawnieniu procedur
Racjonalizacja procedur tranzytu dzięki elektronicznemu dokumentowi przewozowemu
służącemu za zgłoszenie tranzytu celnego
Łatwiejsze przemieszczanie logistyczne towarów w ramach czasowego składowania bez
składania zgłoszenia tranzytowego
Harmonizacja i większa czytelność zasad dotyczących towarów wrażliwych
System NCTS stosuje zwykłe zasady do towarów wrażliwych: oleje mineralne, papierosy
i alkohol, upraszczając procedurę

3.12 Wywóz
Przedsiębiorcy mogą wywozić towary poza obszar celny Unii w ramach czterech procedur:





Wywóz,
Powrotny wywóz,
Powrotny wywóz z wolnego obszaru celnego i czasowe składowanie oraz
Wywóz, po którym następuje tranzyt.

UKC ułatwia także następujące przypadki specjalne związane z wywozem i formalnościami przy
wyprowadzeniu: towary objęte podatkiem akcyzowym, przesyłka partiami, procedura
poszukiwawcza i zmiana trasy.
Zalety UKC odnośnie wywozu dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

Duża dostępność systemu ułatwia obsługę zgłoszeń i przyspiesza cały proces
Elektroniczna obsługa przesyłki partiami w ramach AES
Jasne zdefiniowanie w UKC „scenariusza wywozu, a następnie tranzytu wewnętrznego”

Zalety UKC odnośnie wywozu dla przedsiębiorców są następujące:
-

System elektroniczny zmniejsza obciążenia administracyjne, zapewnia szybszą logistykę
i przyspiesza proces składania zgłoszenia celnego
Uproszczenie odprawy scentralizowanej i EIDR
Wykorzystanie w szerszym zakresie w pełni zautomatyzowanych systemów
elektronicznych zmniejsza liczbę niezakończonych operacji
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3.13 Decyzje celne
UKC definiuje „decyzję” jako każdy akt wydany przez organy celne odnoszący się do:



przepisów prawa celnego zawierający orzeczenie w konkretnej sprawie; i
pociąga za sobą skutki prawne dla zainteresowanej osoby lub zainteresowanych osób.

Zalety UKC odnośnie decyzji celnych dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

-

UKC ma ogólne zastosowanie do wszystkich decyzji celnych i uzupełnia wszystkie luki
w „cyklu życia” decyzji (poza przypadkami szczególnymi)
Harmonizacja zasad i procesów przy jednoczesnej komputeryzacji usprawnia
zarządzanie decyzjami celnymi i ich monitorowanie
CDS ujednolica procesy składania wniosków o wydanie decyzji celnej, podejmowania
decyzji i zarządzania decyzjami poprzez elektroniczne zarządzanie wnioskami i
pozwoleniami
Badanie warunków ekonomicznych jest przeprowadzane na szczeblu unijnym, co
zmniejsza obciążenie krajowych organów celnych, zapewniając przejrzystość i spójność
CDS ułatwia konsultacje między organami celnymi w zakresie wydawania decyzji
celnych i ich późniejszego zarządzania

Zalety UKC odnośnie decyzji celnych dla przedsiębiorców są następujące:
-

Harmonizacja zasad regulujących decyzje celne
Podejmowanie decyzji celnych na wniosek w ramach 2-etapowej procedury: przyjęcie
wniosku i podjęcie decyzji
CDS umożliwia dostęp elektroniczny do wszystkich danych dotyczących pozwoleń i
uwierzytelnianie za pomocą jednego interfejsu w całej Unii (UUM&DS)
Możliwość skorzystania z prawa do bycia wysłuchanym, w przypadku którego
wyznaczone są dla organów celnych ramy czasowe
Możliwość skorzystania z prawa do odwołania
Przeprowadzanie badania warunków ekonomicznych na szczeblu unijnym, co zapewnia
większą spójność

3.14 Upoważniony przedsiębiorca
Upoważniony przedsiębiorca jest przedsiębiorcą, który dowiódł, że jest zaufanym
przedsiębiorcą niskiego ryzyka. W związku z tym otrzymuje pewne korzyści ze strony organów
celnych w przeciwieństwie do innych przedsiębiorców. W związku z tym upoważnieni
przedsiębiorcy mają mniej obciążeń administracyjnych i mogą przyspieszyć procesy
logistyczne.
Pozwolenia AEO są wydawane na podstawie jednolitych kryteriów i obowiązują na terenie
wszystkich państw członkowskich UE.
Zalety UKC odnośnie koncepcji AEO dla funkcjonariuszy celnych są następujące:
-

Dostosowanie procedur AEO do innych decyzji celnych
Zintegrowanie i usprawnienie procesów AEO
Łatwe monitorowanie i zarządzanie
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-

Harmonizacja zasad i procesów AEO przy jednoczesnej komputeryzacji, pozwala
funkcjonariuszom celnym na efektywniejsze zarządzanie i monitorowanie
Wyraźny wymóg wyznaczenia w firmie osoby odpowiedzialnej za politykę
bezpieczeństwa umożliwia spełnienie standardów bezpieczeństwa i ochrony

Zalety UKC odnośnie koncepcji AEO dla przedsiębiorców są następujące:
-

-

Procedura składania wniosku o pozwolenie jest dostosowana do innych pozwoleń w
ramach decyzji celnych i 2-etapowego podejścia do wydawania pozwoleń AEO
(przyjęcie wniosku, po czym podjęcie decyzji)
Procesy składania wniosku o przyznanie statusu AEO i wydawanie pozwoleń odbywają
się drogą elektroniczną
Stosowanie wyższych standardów przy przyznawaniu statusu AEO, co zapewnia
przedsiębiorcom równe warunki działania
Po uzyskaniu pozwolenia AEOC, łatwiej uzyskać dostęp do uproszczeń celnych, które
mogą znacznie zmniejszyć obciążenia administracyjne
Korzystanie z unijnego portalu celnego AEO dla przedsiębiorców zapewnia możliwość
składania wniosków o przyznanie statusu AEO i zarządzania nimi oraz decyzjami za
pośrednictwem jednego zharmonizowanego interfejsu unijnego

Pamiętaj, jest to szybkie i wygodne podsumowanie najważniejszych informacji związanych z
kursem.
Jedynie akty prawne Unii Europejskiej publikowane w wersji papierowej w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej są uważane za autentyczne. Komisja w żaden sposób nie ponosi
odpowiedzialności związanej ze szkoleniem.
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