20. Szczególny przypadek dotycz cy wypełniania Pola 44 zgłoszenia celnego w
przypadku gdy zgłoszenie celne jest równocze nie wnioskiem o udzielenie
pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych: uszlachetniania czynnego,
uszlachetniania biernego, odprawy czasowej lub ko cowego przeznaczenia
(end-use) - tzw. wnioski skrócone.
Poni sze kody informacji dodatkowej nale y uzupełni o tekst uszczegóławiaj cy (opis) dany
kod. Opis ten podawany w Polu 44 mo e zawiera maksymalnie:
- w Systemie CELINA do 255 znaków;
- w Systemie ECS do 70 znaków.
W przypadku, gdy opis do kodu b dzie przekracza odpowiednio 255 lub 70 znaków, wówczas
nale y kontynuowa tre opisu poprzedzaj c go nowym wła ciwym kodem.
Uwaga ! W przypadku zgłoszenia celnego dokonywanego w formie papierowej, gdy w Polu 44
zgłoszenia celnego, z uwagi na liczebno wpisywanych danych, zgłaszaj cy stwierdzi, i dane
niezb dne do udzielenia pozwolenia, które zamierza wpisa do Pola 44 za pomoc
wymienionych poni ej kodów nie zmieszcz si w tym Polu, wówczas wszystkie informacje
obj te kodami 0PL05-0PL10 nale y przenie do zał cznika doł czanego do zgłoszenia celnego,
a w Polu 44 zgłoszenia celnego poda kod „Zał cznik - 0PL01”.

0PL05 – kod u ywany do wskazania miejsca (miejsc), gdzie b dzie dokonywany proces
przetwarzania, gdzie towary b d wykorzystywane (zastosowane) albo w którym towary
osi gaj ko cowe przeznaczenie (end-use)
W Polu 44 nale y poda kod „0PL05”, a nast pnie po my lniku miejsce (miejsca) gdzie b dzie
dokonywany proces przetwarzania, gdzie towary b d wykorzystywane (zastosowane) albo w
którym towary osi gaj ko cowe przeznaczenie (end-use).

Podanie tych informacji jest konieczne w sytuacji, gdy proces przetwarzania/uszlachetniania,
wykorzystywanie towarów albo osi gni cie ko cowego przeznaczenia (end-use) realizowane
jest w miejscu innym ni adres odbiorcy wskazany w Polu 8 „Odbiorca” zgłoszenia celnego. W
takim przypadku nale y poda odpowiednio albo numer EORI albo pełne imi i nazwisko/nazw
oraz adres osoby/przedsi biorstwa, w którym dokonywany b dzie proces (procesy)
przetwarzania towarów, gdzie towary b d wykorzystywane albo w którym towary osi gaj
ko cowe przeznaczenie (end-use).
Przykład 1:
W sytuacji, gdy proces uszlachetniania przeprowadzany jest w miejscu innym ni adres odbiorcy
wskazany w Polu 8 „Odbiorca” zgłoszenia celnego i okre lenie tego miejsca nast puje poprzez
zastosowanie numeru EORI nale y wpisa :
0PL05-PL1234567890ABCDE
Przykład 2:
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W sytuacji, gdy proces przetwarzania przeprowadzany jest w dwóch miejscach i miejsca te s
inne ni adres odbiorcy wskazany w Polu 8 „Odbiorca” zgłoszenia celnego, za okre lenie tych
miejsc nast puje nie poprzez zastosowanie numeru EORI nale y wpisa :
0PL05-nazwa i adres miejsca pierwszego
0PL05-nazwa i adres miejsca drugiego
0PL06 – kod u ywany do wskazania przewidywanego urz du (urz dów) zamkni cia i
kontrolnego urz du celnego
W Polu 44 nale y poda kod „0PL06”, a po nim w nast puj cej kolejno ci:
1. po my lniku przewidywany urz d lub urz dy zamkni cia poprzez podanie kodu
identyfikacyjnego oddziału celnego lub oddziałów celnych upowa nionych do przyj cia
zgłoszenia celnego ko cz cego procedur specjaln , o której mowa w art. 211 ust. 1 UKC,
poprzedzonego symbolem PL. Kody urz dów celnych podane s w rozporz dzeniu Ministra
Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urz dów celnych, w których s dokonywane
czynno ci przewidziane przepisami prawa celnego w zale no ci od rodzaju towarów lub
procedur celnych, którymi mog by obejmowane towary (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz.1541).
W przypadku podawania kilku urz dów celnych nale y poszczególne kody od siebie
oddzieli przecinkami.
W przypadku wniosku o pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury odprawy
czasowej, udziałem wi cej ni jednego pa stwa członkowskiego, gdy przewidywany urz d
lub urz dy zamkni cia s w innym pa stwie członkowskim, nale y poda kod
identyfikacyjny urz du celnego w danym pa stwie, poprzedzony dwiema pierwszymi
literami kodu pa stwa (a2- wypełni przy u yciu kodu z wykazu krajów umieszczonego przy
kodowym opisie Pola 15a).
Kody urz dów celnych mo na znale w „Wykazie urz dów celnych wła ciwych dla
procedury
tranzytu
unijnego”
zamieszczonego
na
stronie
internetowej
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_pl.htm .
Uwaga! W przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na obj cie towarów procedur
ko cowego przeznaczenia (end-use) nie podaje si informacji o urz dzie zamkni cia.

2. po slaszu (uko niku) przewidywany kontrolny urz d celny poprzez podanie kodu
identyfikacyjnego urz du (oddziału) celnego upowa nionego do kontroli procedury
uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej lub ko cowego
przeznaczenia (end-use), poprzedzony symbolem PL. Kody urz dów celnych podane s w
ww. rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urz dów
celnych, w których s dokonywane czynno ci przewidziane przepisami prawa celnego w
zale no ci od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mog by obejmowane
towary.

Uwaga ! W przypadku zgłosze celnych obsługiwanych w Systemie CELINA nie ma
potrzeby po raz kolejny podawania informacji o kontrolnym urz dzie celnym, gdy
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informacja na temat kontrolnego urz du celnego ju
/SAD/Zgłoszenie/UC/UCKontrolny - odpowiednik Pola 44.

jest umieszczana w w le

Przykład:
W sytuacji, gdy urz dami zamkni cia maj by : Oddział Celny III w Warszawie-441030 oraz
Oddział Celny IV w Warszawie-441040, za kontrolnym urz dem celnym ma by Oddział
Celny III w Warszawie-441030 nale y wpisa :
0PL06-PL441030,PL441040/PL441030

0PL07 - kod u ywany do wskazania charakteru/rodzaju procesu (procesów) przetwarzania
albo zastosowania lub ko cowego przeznaczenia (end-use) towarów, do wskazania
warunków ekonomicznych
W Polu 44 nale y poda kod „0PL07”, a po nim w nast puj cej kolejno ci:
1. po my lniku, 2-cyfrowy kod, wykorzystuj c kody zamieszczone poni ej, wskazuj cy na
charakter/rodzaj procesu (procesów) przetwarzania towarów:
Uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne:
Kod
01
02
03
04

05

06

Proces przetwarzania
Obróbka, w tym monta , składanie lub instalowanie
Przetwarzanie
Naprawa, w tym odnawianie i porz dkowanie
Wykorzystywanie towarów, które nie wchodz w skład produktów
przetworzonych, ale umo liwiaj lub ułatwiaj ich wytworzenie, nawet
je eli zostaj one całkowicie lub cz ciowo zu yte w tym procesie
("akcesoria produkcyjne")
Niszczenie

Proces przetwarzania (w tym naprawa) towarów o charakterze
niehandlowym - art. 163 ust. 1 lit. f) Rozporz dzenia Delegowanego nr
2015/2446

Natomiast w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na obj cie towarów procedur
ko cowego przeznaczenia (end-use) nale y po my lniku poda krótki opis rodzaju ko cowego
przeznaczenia towarów (end-use).
Uwaga ! W przypadku uznania, e opis planowanego procesu uszlachetniania/przetwarzania
podany za pomoc ww. kodów jest zbyt ogólny oraz, e przedstawienie szczegółowego opisu
planowanych działa mo e mie wpływ na podj cie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia,
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opis taki nale y sporz dzi w formacie PDF i przedstawi
zał cznik do zgłoszenia celnego.

w formie elektronicznej jako

2. po slaszu, 2 albo 3 znakowy kod numeryczny (cyfrowy), u ywaj c kody zamieszczone
poni ej, okre laj cy warunki ekonomiczne. Kod odnosz cy si do warunków ekonomicznych
nale y poda wył cznie w przypadku procedury uszlachetniania czynnego. W przypadku
potrzeby podania wi cej ni jednego kodu, kody nale y od siebie oddzieli przecinkami.
01

- przetwarzanie towarów niewymienionych w zał czniku 71-02

302

- przetwarzanie towarów bezpo rednio lub po rednio oddanych do dyspozycji
posiadacza pozwolenia, które jest przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami na
rzecz osoby maj cej siedzib poza obszarem celnym Unii, zazwyczaj w zamian
za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia

306

- przetwarzanie pszenicy durum na makaron

31

- obj cie towarów procedur uszlachetniania czynnego w granicach ilo ci
okre lonej na podstawie bilansu zgodnie z art. 18 rozporz dzenia Rady (UE) nr
510/2014

40

- przetwarzanie towarów w celu zapewnienia ich zgodno ci z wymogami
technicznymi obowi zuj cymi przy ich dopuszczeniu do obrotu

301

- przetwarzanie towarów o charakterze niehandlowym

305

- przetwarzanie towarów otrzymanych na mocy poprzedniego pozwolenia,
którego wydanie podlegało sprawdzeniu warunków ekonomicznych

41

- przetwarzanie frakcji stałych i płynnych oleju palmowego, oleju kokosowego,
frakcji płynnych oleju kokosowego, oleju z ziaren palmowych, frakcji płynnych
oleju z ziaren palmowych, oleju babassu lub oleju rycynowego na produkty,
które nie s przeznaczone dla sektora spo ywczego

42

- przetwarzanie na produkty przeznaczone do wł czenia lub wykorzystania w
cywilnych statkach powietrznych, dla których zostało wystawione wiadectwo
zdatno ci do lotu

43

- przetwarzanie na produkty korzystaj ce z autonomicznego zawieszenia
nale no ci celnych przywozowych na niektóre rodzaje broni i sprz tu
wojskowego zgodnie z rozporz dzeniem Rady (WE) nr 150/2003

44

- przetwarzanie towarów na próbki

304
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45

- przetwarzanie wszelkich elektronicznych komponentów, cz ci, zespołów lub
innych materiałów na produkty technologii informacyjnej

46

- przetwarzanie towarów obj tych kodami CN 2707 lub 2710 na produkty obj te
kodami CN 2707, 2710 lub 2902

47

- zredukowanie do odpadów i pozostało ci, zniszczenie, odzyskiwanie cz ci lub
komponentów

48

- denaturacja

303

- zwyczajowe czynno ci, o których mowa w art. 220 kodeksu

49

- ł czna warto towarów, które maj zosta obj te procedur uszlachetniania
czynnego, w przeliczeniu na wnioskodawc i na rok kalendarzowy, dla ka dego
o miocyfrowego kodu CN, nie przekracza 150 000 EUR w odniesieniu do
towarów, które s obj te zał cznikiem 71-02, oraz 300 000 EUR w odniesieniu
do innych towarów, z wyj tkiem przypadków, gdy towary, które maj zosta
obj te procedur uszlachetniania czynnego, podlegałyby tymczasowemu lub
ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, rodkowi
ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikaj cemu z zawieszenia koncesji, gdyby
zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu

Uwaga ! W przypadku, gdy uzasadnieniem spełnienia warunków ekonomicznych jest
okoliczno
dokonywania naprawy, za ju przy okre laniu charakteru/rodzaju procesu
przetwarzania wskazany został kod „03” (Naprawa, w tym odnawianie i porz dkowanie),
wówczas nie podaje si ju kodu „304”, aby nie powtarza informacji, i chodzi o proces
naprawy.

Przykład:
W przypadku uszlachetniania czynnego, gdy proces przetwarzania obejmuje przetwarzanie,
które realizowane jest na mocy umowy o przetworzenie robocze nale y wpisa :
0PL07-02/302
0PL08 – kod u ywany do wskazania kodu (kodów) CN uzyskiwanych produktów
przetworzonych oraz produktów powstałych w wyniku ko cowego przeznaczenia (enduse), okre lenia ich opisu handlowego i/lub technicznego, podania szacunkowego
współczynnika produktywno ci lub metody wyznaczenia takiego współczynnika
W Polu 44 nale y poda kod „0PL08”, a po nim w nast puj cej kolejno ci:
1. po my lniku, charakter uzyskiwanego produktu przetworzonego wykorzystuj c odpowiednio
jeden z nast puj cych (a1) 1-znakowych kodów literowych:
„G” – który oznacza główny produkt przetworzony
„W” – który oznacza wtórny produkt przetworzony;
2. po my lniku, 8-cyfrowy kod CN uzyskiwanego produktu przetworzonego, poprzedzony
symbolem „CN” (np. CN04063031). W przypadku produktu powstałego w wyniku ko cowego
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przeznaczenia (end-use) nale y poda po slaszu odpowiednio 10- lub 14-cyfrowy kod TARIC,
poprzedzony symbolem „TARIC” (np. TARIC5911100010) albo 8-cyfrowy kod CN
poprzedzony symbolem „CN” produktu;
3. po slaszu, opis handlowy i/lub techniczny produktu przetworzonego / produktu powstałego w
wyniku ko cowego przeznaczenia (end-use);
4. po slaszu, wielko współczynnika produktywno ci. W sytuacji, gdy nie jest mo liwe podanie
konkretnej wielko ci współczynnika produktywno ci nale y zadeklarowa (a3) 3-znakowy kod
literowy „MWW” (metoda wyznaczenia współczynnika produktywno ci) oznaczaj cy, e
ustalenie współczynnika produktywno ci nast pi na podstawie prowadzonej ksi gowo ci,
ewidencji oraz dokumentacji technicznej dot. procesu przetwarzania lub rodzaju ko cowego
przeznaczenia (end-use) towarów. W takiej sytuacji współczynnik produktywno ci ustalany
b dzie przez organ celny na pó niejszym etapie stosowania procedury. W przypadku procedury
uszlachetniania czynnego dla towarów z sektora cukru mo liwe jest równie posłu enie si
systemem receptur do okre lenia wielko ci współczynnika produktywno ci, w zwi zku ze
stosowaniem ułatwie przewidzianych dokumentem TAXUD/2033/2009 (ułatwie w zakresie
mo liwo ci wykorzystania systemu receptur dla celów okre lania współczynnika
produktywno ci). W takim przypadku zamiast współczynnika produktywno ci nale y poda
kod zarejestrowanej receptury.
Uwaga ! W przypadku, gdy produkty przetworzone lub produkty powstałe w wyniku
ko cowego przeznaczenia (end-use) s klasyfikowane do ró nych kodów CN/TARIC wówczas
odr bnie w odniesieniu do ka dego kodu CN/ TARIC nale y poda powy sz informacj
poprzedzaj c j kodem „0PL08”.
Przykład:
W przypadku uszlachetniania czynnego, gdy w wyniku zastosowanego procesu b d powstawały
dwa produkty gotowe (produkty przetworzone główne) o kodzie CN 04063031 i CN 04063039
oraz odpad (produkt przetworzone wtórny) o kodzie CN 23099031, a współczynnik
produktywno ci wynosi odpowiednio 97% i 3%, nale y wpisa :
0PL08-G-CN04063031/ser topiony w plastrach/97%
0PL08-G-CN04063039/ser topiony w porcjach/97%
0PL08-W-CN23099031/masa serowa/3%

0PL09 – kod u ywany do wskazania przewidywanego terminu zamkni cia procedury
specjalnej, o której mowa w art. 211 ust. 1 UKC, , do okre lenia proponowanego
sposobu(ów) dokonania identyfikacji towarów przywo onych/towarów wywo onych
czasowo
W Polu 44 nale y poda kod „0PL09”, a po nim w nast puj cej kolejno ci:
1. po my lniku, cyfr (n2) odpowiadaj c liczbie miesi cy okre laj cych długo terminu
wymaganego dla przeprowadzenia operacji w ramach wnioskowanej procedury specjalnej, o
której mowa w art. 211 ust.1 UKC wraz z u ytym w odpowiednim przypadku wyrazem
„miesi c”.
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Przykład:

W sytuacji, gdy przywóz produktu przetworzonego uzyskiwanego w wyniku procesu naprawy
towaru obj tego procedur uszlachetniania biernego powinien nast pi w terminie 6 miesi cy,
wówczas termin zako czenia zostanie zapisany w sposób „0PL09-06miesi cy”.
2. po slaszu, przynajmniej jeden z nast puj cych 1-cyfrowych kodów, wskazuj cych na
proponowany sposób dokonania identyfikacji towarów przywo onych/wywo onych
czasowo:
1
2

-

3
4
5
6

-

7

-

8

-

numer seryjny lub numer producenta
zało enie plomb, znaków w formie klipsów oraz
innych znaków
wyró niaj cych
arkusz informacyjny INF
pobranie próbek, u ycie ilustracji lub opisów technicznych
przeprowadzenie analiz
dokument informacyjny zamieszczony w ex Zał czniku 104 RWKC
(stosowany jedynie dla uszlachetniania biernego; brak wzoru tego dokumentu
w przej ciowym rozporz dzeniu delegowanym (UE) 2016/341, nale y wi c
stosowa zał cznik 104 do RWKC)
inne rodki pozwalaj ce identyfikacj (poda wyja nienie rodków
identyfikacji, które zostan wykorzystane)
bez rodków identyfikacji (stosowany jedynie do odprawy czasowej)

W
przypadku
wskazywania
kilku
sposobów
identyfikacji
towarów
przywo onych/wywo onych czasowo podawane 1-cyfrowe kody nale y od siebie oddzieli
przecinkami.
Przykład:
W sytuacji, gdy przywóz produktu przetworzonego uzyskiwanego w wyniku procesu naprawy
towaru obj tego procedur uszlachetniania biernego powinien nast pi w terminie 12
miesi cy i identyfikacja towarów wywo onych czasowo ma zosta przeprowadzona na
podstawie nało onych plomb oraz pobranych próbek nale y wpisa :
0PL09-12miesi cy/2,4
3. a nast pnie po slaszu poda , o ile jest to konieczne, doprecyzowanie proponowanego
sposobu identyfikacji/ rodków pozwalaj cych na ustalenie to samo ci towaru
przywo onego/wywo onego czasowo.
Uwaga ! Nie jest wymagane uszczegóławianie sposobu identyfikacji towarów
przywo onych/wywo onych czasowo wyra onego za pomoc wskazanego 1-cyfrowego
kodu w sytuacji, gdy w innym polu zgłoszenia celnego nast piło doprecyzowanie tego
sposobu.
Przykład:
W sytuacji wskazania kodu „1” nie ma potrzeby podawania numeru seryjnego towaru, je eli
wskazanie numeru seryjnego nast piło ju w Polu 31.
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W sytuacji wskazania kodu „7” konieczne jest uszczegółowienie/doprecyzowanie sposobu
pozwalaj cego na ustalenie to samo ci towaru przywo onego/wywo onego czasowo.
Przykład:
W sytuacji, gdy przywóz produktu przetworzonego uzyskiwanego w wyniku procesu naprawy
towaru obj tego procedur uszlachetniania biernego powinien nast pi w terminie 12
miesi cy oraz gdy wskazany został kod „7” i identyfikacja towarów ma zosta
przeprowadzona na podstawie kodów kreskowych nale y wpisa :
0PL09-12miesi cy/7/kody kreskowe
„0PL10 – kod u ywany do wskazania zastosowania elementów kalkulacyjnych dla
obliczenia kwoty nale no ci celnych przywozowych: albo zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC, albo
zgodnie z at. 85 ust. 1 UKC.
W Polu 44 nale y poda kod „0PL10”, a po my lniku, 4-cyfrowy kod, wykorzystuj c kody
zamieszczone poni ej, wskazuj cy na sposób obliczenia kwoty nale no ci celnych
przywozowych:
Kod

Sposób obliczenia kwoty nale no ci celnych przywozowych

851

Obliczenie kwoty nale no ci celnych przywozowych zgodnie z art. 85 ust. 1 UKC.

863

Obliczenie kwoty nale no ci celnych przywozowych zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC

Przykład:

Podmiot wskazuje, e chce by w przypadku powstania długu celnego obliczenie kwoty nale no ci
celnych przywozowych nast piło zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 3 UKC. W takiej
sytuacji nale y wpisa : 0PL10-863

246

www.sluzbacelna.gov.pl

