
UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1880, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w 

drodze rozporządzenia: 

1) wnioski, do których stosuje się alternatywne wymogi dla danych w stosunku do wymogów 

określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 

z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów 

unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1 z późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem delegowanym”, oraz alternatywne wymogi dla danych 

zamieszczanych w tych wnioskach; 

2) wnioski, do których stosuje się wymogi dla danych określone w załączniku 12 do 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 

w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego 

kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, 

i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 

z 15.03.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „przejściowym rozporządzeniem 

delegowanym”, zamiast wymogów dla danych określonych w załączniku A do 

rozporządzenia delegowanego; 

3) inne wnioski niż określone w pkt 1 i 2, dla których w unijnym prawie celnym nie określono 

szczegółowych wymogów dla danych zawartych w tych wnioskach, a także takie wymogi; 

4) wymogi dla danych zamieszczanych w deklaracji do czasowego składowania, 

powiadomieniu o przybyciu oraz powiadomieniu o powrotnym wywozie; 

5) dokumenty załączane do wniosków, deklaracji i powiadomień, o których mowa w pkt 1–4. 

Celem niniejszego rozporządzenia jest dostosowanie wymogów dla danych wniosków 

unijnych, o których mowa w pkt 1 i 2 delegacji ustawowej, do prawodawstwa unijnego 

i utrzymanie regulacji krajowych w zakresie wymogów dla wniosków, powiadomień oraz 

deklaracji, a także w zakresie załączanych do nich dokumentów.  



Harmonizacja wymogów dla danych zamieszczanych we wnioskach unijnych poprzez ich 

dostosowanie do wymogów unijnych związana jest z upływem okresu przejściowego do 

stosowania wymogów dla danych innych niż określone w załączniku A do rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. 

UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), z uwagi na wdrożenie unijnego systemu do 

obsługi wniosków i decyzji celnych (CDS). Termin wdrożenia tego systemu – 2 października 

2017 r. – przewidziano w pkt II tabeli A w wierszu 3 załącznika do decyzji wykonawczej 

Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiającej program prac dotyczący 

rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym 

kodeksie celnym (Dz. Urz. UE L 99 z 15.04.2016, str. 6). 

W związku z tym realizacja delegacji ustawowej w zakresie art. 8a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 

marca 2004 r. – Prawo celne przestaje być zasadna i konieczne jest wydanie nowego 

rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz 

załączanych dokumentów (Dz. U. poz. 1299). 

Dla wniosków krajowych, dla których harmonizacja nie jest wymagana utrzymane zostaną 

rozwiązania dotychczasowe. W § 2 w pkt 1 rozporządzenia określa się zgodną 

z dotychczasową listę wniosków krajowych, dla których w załączniku określa się wymogi dla 

danych oraz załączone dokumenty. Są to wnioski o udzielnie pozwolenia na: 

a)  korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej na liście przewozowym CIM 

dla towarów przewożonych koleją, o którym mowa w art. 25 przejściowego rozporządzenia 

delegowanego, 

b)  korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie 

papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o którym mowa w art. 26 

przejściowego rozporządzenia delegowanego, 

c)  korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie 

papierowej dla towarów przewożonych drogą powietrzną, o którym mowa w art. 26 

przejściowego rozporządzenia delegowanego, 



d)  korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście 

elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską, o którym mowa w art. 28 

przejściowego rozporządzenia delegowanego, 

e)  korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście 

elektronicznym dla towarów przewożonych drogą powietrzną, o którym mowa w art. 27 

przejściowego rozporządzenia delegowanego, 

f)  uzyskanie statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego w formie 

papierowej na liście przewozowym CIM dla towarów przewożonych koleją, o którym mowa 

w art. 43 przejściowego rozporządzenia delegowanego, 

g)  uzyskanie statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego w formie 

papierowej na liście przewozowym CIM dla towarów przewożonych koleją, o którym mowa 

w art. 44 przejściowego rozporządzenia delegowanego, 

h)  miejsce uznane dla przedstawienia i czasowego składowania, w tym czasowego 

składowania, o którym mowa w art. 115 (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w 

odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu 

celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), 

i)  prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym – powiadomieniu o rozpoczęciu 

działalności w wolnym obszarze celnym, o którym mowa w art. 244 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”, 

j)  zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa w formie zgody organu celnego, 

o której mowa w art. 199 unijnego kodeksu celnego. 

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia w załączniku do rozporządzenia określa się na 

dotychczasowych zasadach dane i dokumenty dla deklaracji do czasowego składowania, 

o której mowa w art. 145 ust. 1 unijnego kodeksu celnego oraz powiadomienia o przybyciu 

w przypadku przemieszczania towarów czasowo składowanych, o którym mowa w art. 148 

ust. 5 lit. b i c unijnego kodeksu celnego. 



Dodatkowo w załączniku do rozporządzenia wprowadza się drobne poprawki dla wymogów 

dla danych i ich opisu, które mają charakter porządkujący.  

Zmienia się nazwę wniosku o uznanie miejsca do przedstawienia towarów organom celnym 

i czasowego składowania na „wniosek o udzielenie pozwolenia na uznanie miejsca do 

przedstawienia towarów organom celnym, w tym czasowego składowania”. Dotychczasowa 

nazwa mylnie sugerowała, że czasowe składowanie towarów następuje zawsze z ich 

przedstawieniem. W istocie zaś wniosek jest stosowany także dla uznania miejsca dla 

towarów przedstawionych w celu objęcia procedurą wywozu, które nie podlegają czasowemu 

składowaniu. Odpowiednio dostosowuje się do tego załącznik. Ponadto rezygnuje się 

z podawania informacji o zabezpieczeniu (dotyczy danych: „8/6.Zabezpieczenie”), ponieważ 

zabezpieczenie powinno być warunkiem udzielenia pozwolenia, a nie przyjęcia wniosku. Nie 

należy zatem tej informacji podawać we wniosku, a jedynie w pozwoleniu. W związku z tym 

odpowiednio wykreśla się notę wyjaśniającą. Wprowadza się również możliwość podawania 

we wniosku daty rozpoczęcia (dotyczy danych: „4/6. [Wnioskowana] data rozpoczęcia 

ważności decyzji”). 

Ze względów praktycznych dla wszystkich wniosków w formie papierowej wprowadza się 

obowiązek podawania nazwy organu, oprócz jego kodu (dotyczy danych: „1/7. Organ celny 

podejmujący decyzję”). 

Projekt rozporządzenia przyczyni się do dalszego ujednolicenia zakresu danych, które mają 

być przekazywane przez przedsiębiorców organom celnym do wymogów wynikających 

z unijnego prawa celnego, związanych w wdrożeniem unijnego systemu do obsługi wniosków 

i decyzji celnych. Ułatwi to pracę administracji publicznej oraz da przedsiębiorcom 

dodatkową gwarancję stabilności. Rozporządzenie nie powoduje skutków pieniężnych po 

stronie przedsiębiorców i administracji publicznej. 

Data wejścia w życie rozporządzenia jest uzasadniona wdrożeniem unijnego systemu do 

obsługi decyzji celnych i potrzebą pełnej harmonizacji danych, zgodnie z unijnymi 

wymogami.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Reguluje on kwestie, które 

pozostają w gestii prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych, w związku z czym nie podlega 

notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu 



funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, określonych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został, z chwilą 

przekazania do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W toku procesu 

legislacyjnego nie odnotowano zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami nad 

projektem rozporządzenia, w trybie określonym w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej. 

 

 

 


