
UZASADNIENIE 

 

Podstawową przyczyną zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. 

w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2262 oraz z 2020 r. poz. 1 i 969) jest 

dostosowanie krajowych przepisów do zmian zawartych w rozporządzeniu delegowanym 

Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym 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.1)), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym”, w szczególności na podstawie 

zmian wprowadzonych rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/1143 z dnia 14 

marca 2019 r.2) oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/877 z dnia 3 kwietnia 

2020 r.3), z uwzględnieniem funkcjonujących krajowych rozwiązań w zakresie zbiorczych 

zgłoszeń celnych. 

 

Zmiany zawarte w § 11 ust. 1 mają charakter porządkujący poprzez wskazanie po myślniku, że 

warunek „w związku z działaniami podejmowanymi w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego 

lub Partnerstwa dla Pokoju” odnosić się powinien nie tylko do pkt 2 jak to jest w obecnie 

obowiązującym rozporządzeniu, ale również do pkt 1. 

Zmiany w § 11 ust. 2 i 3 związane są przede wszystkim ze zmianami unijnych przepisów 

celnych. W ww. rozporządzeniu delegowanym KE (UE) 2019/877 zostały wprowadzone w 

art. 1 pkt 50 i 51 definicje dla formularza NATO 302 i formularza UE 302 oraz w art. 138 – 

142 określone zostały zasady zgłaszania towarów objętych tymi formularzami. Uproszczenie 

przepływu towarów przemieszczanych lub wykorzystywanych w kontekście działań 

wojskowych, zgodnie z powyższą zmianą oznacza, że przedstawienie organom celnym 

formularza NATO 302 lub formularza UE 302 należy uznawać za zgłoszenie celne do 

dopuszczenia do obrotu ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych jako towarów 

powracających, do odprawy czasowej, do wywozu lub powrotnego wywozu lub do tranzytu. 

W przypadku braku elektronicznego systemu do celów przedkładania organom celnym 

                                                
1) Zmiany wymienione rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. L 87 

z 02.04.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 111 z 27.04.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 164, Dz. Urz. 

UE L 101 z 13.04.2017, str. 205, Dz. Urz. UE L 192 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 192 z 30.07.2018, str. 62, 

Dz. Urz. UE L 204 z 13.08.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 96 z 05.04.2019, str. 55, Dz. Urz. UE L 138 z 24.05.2019, 

str. 76, Dz. Urz. UE L 181 z 05.07.2019, str. 2, Dz. Urz. UE L 203 z 26.06.2020, str. 1. 
2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1143 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do zgłaszania niektórych przesyłek o niskiej wartości  (Dz. Urz. UE 

L 181 z 5.07.2019, str. 2). 
3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/877 z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające i sprostowujące 

rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 oraz zmieniające 

rozporządzenie delegowane (UE) 2016/341 uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny 

kodeks celny (Dz. Urz. UE L 203 z 26.06.2020, str. 1). 
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formularza NATO 302 lub formularza UE 302 należy również zezwolić na przedkładanie tych 

formularzy za pomocą środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych.  

Zgodnie z ww. art. 1 pkt 50 i 51 rozporządzenia delegowanego, „formularz NATO 302” 

oznacza dokument przeznaczony do celów celnych przewidziany w odpowiednich procedurach 

dotyczących wykonania Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego 

dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, podpisanej w Londynie w dniu 19 czerwca 1951 r., 

natomiast „formularz UE 302” oznacza dokument przeznaczony do celów celnych określony 

w załączniku 52-01 do rozporządzenia delegowanego i wydawany przez właściwe krajowe 

organy wojskowe państwa członkowskiego lub w ich imieniu w odniesieniu do towarów, które 

mają być przemieszczane lub wykorzystywane w kontekście działań wojskowych. 

Powyższe oznacza, że w odniesieniu do towarów, które mają być przemieszczane lub 

wykorzystywane w kontekście działań wojskowych będą funkcjonowały dwa formularze, ale 

tylko dla formularza UE 302 został określony wzór w przepisach unijnych, natomiast dla 

potrzeb wykonania Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego 

pozostaje aktualny wzór formularza 302 określony w załączniku nr 6 do niniejszego 

rozporządzenia. Podkreślić należy, że wzór ten jest stosowany również w kontekście działań 

wojskowych związanych z Partnerstwem dla Pokoju, więc w przepisach krajowych 

pozostawiona została nazwa „formularz 302”. 

W związku z powyższym do zakresu § 11 ust. 2 należało również wprowadzić formularz UE 

302, co oznacza, że również do tego formularza należy dołączyć zgodę właściwego organu na 

pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaną na podstawie art. 3 albo 

3a ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 

2018 r., poz. 2110). 

Ponadto, w ust. 2 dodane zostało odesłanie do art. 3a ww. ustawy o zasadach pobytu wojsk 

obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez 

to terytorium, który podobnie jak art. 3 tej ustawy dotyczy obowiązku uzyskania zgody 

właściwego organu na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Proponowane nowe ujęcie § 14 dotyczącego zbiorczych zgłoszeń celnych o objęcie procedurą 

dopuszczenia do obrotu przesyłek o małej wartości uwzględnia w ust. 1, 2 i 3 różne kategorie 

towarów mogących wystąpić w przesyłkach.  

Propozycja zawarta w § 14 ust. 1 pozostawia możliwość dokonania zbiorczo na jednym 

zgłoszeniu celnym o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek zawierających 

towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 86-94 i art. 102-104 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego 

wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str.23), zwanego 

dalej „rozporządzeniem ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych” i 

jednocześnie zwolnione z podatku w trybie przepisów odrębnych, których łączna wartość w 
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jednej przesyłce nie przekracza równowartości 150 euro.  

Obecnie obowiązujący przepis został zmieniony poprzez wykreślenie warunku zawężającego 

jego stosowanie wyłącznie do przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych 

niż operator wyznaczony. Wynika to ze zmiany zakresu przedmiotowego ust. 1 poprzez 

wyłączenie przesyłek o małej wartości (art. 23 i 25 rozporządzenia ustanawiającego 

wspólnotowy system zwolnień celnych), które są zazwyczaj przewożone przez przewoźników 

ekspresowych, czyli operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony. W związku z 

powyższym niezasadne jest utrzymywanie ww. warunku dla towarów określonych w art. 86-

94 i art. 102-104 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. 

Z § 14 ust. 1 wykreślone zostało również odesłanie do art. 74 ust. 1 rozporządzenia 

ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, co oznacza, że wyłączona została 

możliwość dokonywania zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym towarów zwolnionych z 

należności celnych przywozowych na podstawie powołanego art. 74 ust. 1 i zwolnionych z 

podatku w trybie przepisów odrębnych, których łączna wartość nie przekracza równowartości 

150 euro.  

Zmiana ta wynika z następujących przyczyn. 

Bez względu na wartość towaru, udzielenie zwolnienia na podstawie tego przepisu uzależnione 

jest od decyzji Komisji Europejskiej, która określa zakres i warunki tego zwolnienia, co wynika 

z art. 76 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych 4). 

W związku z epidemią COVID-19, Komisja (UE) wydała decyzję w sprawie zwolnienia 

przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych 

do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. 5), z której wynika obowiązek dla państw 

członkowskich przekazania do Komisji m.in. informacji na temat charakteru i ilości 

poszczególnych towarów zwolnionych z należności celnych przywozowych i z VAT, 

co wynika z art. 2 lit. b tej decyzji. 

W związku z powyższym towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie 

art. 74 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych nie 

powinny być zgłaszane zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym, ponieważ ich zgłoszenie 

powinno umożliwiać określenie poszczególnych towarów (ich rodzaju i liczby) zwolnionych 

na podstawie tego przepisu. 

Przepis § 14 ust. 2 wprowadza możliwość dokonania zbiorczego zgłoszenia celnego ze 

zredukowanym zestawem danych, o którym mowa w art. 143a rozporządzenia delegowanego, 

dla przesyłek zawierających towary zwolnione z należności celnych przywozowych na 

                                                
4) Zgodnie z art. 76 akapit pierwszy rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, 

udzielenie zwolnienia uzależnione jest od decyzji Komisji działającej na wniosek danego państwa członkowskiego 

lub państw, zgodnie z procedurą stosowaną w przypadku zagrożeń, wymagając konsultacji innych państw 

członkowskich. Decyzja, o której mowa, w razie konieczności, określa zakres i warunki zwolnienia. 
5) Decyzja Komisji UE 2020/491 z dnia 3 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. UE L 103I z 3.04.2020, s.1) zmieniona 

decyzją Komisji (UE) 2020/1101 z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz. Urz. UE L 241 z 27.07.2020, s.36) oraz decyzją 

Komisji (UE) 2020/1573 z dnia 28 października 2020 r. (Dz. Urz. UE L 359 z 29.10.2020, s. 8). 
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podstawie art. 25 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień 

celnych i zwolnionych z podatku w trybie przepisów odrębnych. 

Dotychczasowe ułatwienie polegające na złożeniu zbiorczego zgłoszenia celnego dla przesyłek 

ekspresowych wysyłanych przez osoby fizyczne z kraju trzeciego do innych osób fizycznych, 

mieszkających na obszarze celnym Unii Europejskiej, będzie zastąpione możliwością złożenia 

zgłoszenia z zastosowaniem specjalnego zredukowanego zestawu danych, o którym mowa w 

kolumnie H7 załącznika B do rozporządzenia delegowanego, pod warunkiem, że towary w tej 

przesyłce nie są przedmiotem zakazów i ograniczeń. Zmiana polega zatem na wprowadzeniu 

ułatwienia polegającego na składaniu tego rodzaju zgłoszenia z nowym, zredukowanym 

zestawem danych, określonym w kolumnie H7 w sekcji 1 rozdziału 3 tytułu I w załączniku B 

do rozporządzenia delegowanego. 

 § 14 ust. 3 wprowadza możliwość zastosowania zredukowanego zestawu danych w zbiorczym 

zgłoszeniu celnym dla przesyłek zawierających towary zwolnione z należności celnych 

przywozowych na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy 

system zwolnień celnych. Takie zgłoszenie powinno być złożone w terminie do 5. dnia 

miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Podmiot składający takie zbiorcze zgłoszenie celne, 

w którym brak jest wyszczególnienia każdego z odbiorców towarów na zgłoszeniu zbiorczym, 

powinien działać jako przedstawiciel pośredni (warunek określony w pkt 1 tego ustępu), 

bowiem wtedy jest dłużnikiem należności wyliczonych w zgłoszeniu celnym, czyli w tym 

przypadku zobowiązanym do zapłaty podatku VAT. Podmiot działający w przedstawicielstwie 

pośrednim składa zbiorcze zgłoszenie celne, o ile spełnione są łącznie jeszcze dodatkowe dwa 

warunki: 

1) podatek z tytułu importu towarów jest wykazywany w zgłoszeniu celnym zgodnie z art. 

138i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 106, 568, 1065, 1106 i …); 

2) osoba składająca zgłoszenie celne prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 4, i 

udostępnia ją zgodnie z ust. 5 . 

Oznacza to możliwość dokonywania zgłoszeń celnych ze zredukowanym zestawem danych, 

które składane są na podstawie danych zawartych w prowadzonej elektronicznej ewidencji, 

określonych w proponowanym ust. 4. Dane takie obejmują: 

1) dane identyfikacyjne nadawcy przesyłki;  

2) dane identyfikacyjne odbiorcy przesyłki;  

3) sześciocyfrowy kod Zharmonizowanego Systemu Oznaczenia i Kodowania (kod 

HS) oraz opis towaru; 

4) ilość towaru; 

5) wartość towaru w walucie sprzedaży oraz kod tej waluty; 

6) wartość towaru w walucie polskiej; 

7) koszty transportu; 

8) wysokość kwoty należnego podatku od towarów i usług; 

9) numer zamówienia lub numer transakcji; 
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10) numer przesyłki; 

11) datę dokonania wpisu do ewidencji;  

12) datę: 

a) poboru podatku od towarów i usług i doręczenia przesyłki odbiorcy, albo 

b) dokonania zwrotu niedoręczonej przesyłki poza obszar celny Unii Europejskiej, 

ze wskazaniem szczegółowych informacji potwierdzających zwrot takiej 

przesyłki, albo 

c) zniszczenia niedoręczonej przesyłki, ze wskazaniem szczegółowych informacji 

dotyczących zgody organu celnego na zniszczenie takiej przesyłki; 

13) adnotacje. 

Mając na uwadze ograniczony zestaw danych w jednopozycyjnym zgłoszeniu zbiorczym, 

ewidencja będzie podstawowym dokumentem, na podstawie którego organ celny będzie mógł 

przeprowadzić analizę ryzyka, która pozwoli na ochronę rynku przed towarami z zaniżoną 

wartością celną i towarami podrabianymi, dokonać sprawdzenia towarów pod kątem 

ograniczeń i zakazów, sprawować właściwą kontrolę nad pobraniem podatku w prawidłowej 

wysokości, której podstawą jest właściwy zestaw danych dostępny dla organów celnych w 

trakcie obsługi zgłoszenia celnego.  

Zgodnie z ust. 5, ewidencja jest zatwierdzana przez organ celny, do którego jest składane 

zgłoszenie celne, o którym mowa w ust. 3, na wniosek osoby składającej to zgłoszenie, przed 

złożeniem po raz pierwszy takiego zgłoszenia oraz udostępniana na każde żądanie organu 

celnego. 

Zatwierdzenie ewidencji ma charakter jednorazowy dla jednego podmiotu i jednego organu, 

oznacza to, że jeżeli zgłaszający składa zgłoszenia, o których mowa w  ust. 3, do różnych 

organów celnych, to każdy z tych organów powinien zatwierdzić taką ewidencję dla potrzeb 

obsługi zgłoszeń składanych do tego organu. Z uwagi na możliwość prowadzenia przez 

podmioty ewidencji w różnej formie oraz z różnymi sposobami zabezpieczania danych 

wpisywanych do takiej ewidencji, konieczne jest jej uprzednie przedstawienie organowi 

celnemu, do którego składane będą zgłoszenia, celem jej zatwierdzenia. 

Przepisy projektowanego rozporządzenia o ewidencji wykonują upoważnienie w części 

dotyczącej „szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, w tym 

dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego” - wymogiem zgłoszenia jest 

konieczność jego dokonania na podstawie danych zawartych w elektronicznej ewidencji. 

Ewidencja, która ma być udostępniania organowi celnemu na każde żądanie organu, w 

szczególności w trakcie obsługi złożonego zgłoszenia celnego, stanowi dokument niezbędny 

do przyjęcia takiego zgłoszenia, a więc będzie spełniała kryteria dokumentów dołączanych do 

zgłoszenia celnego. Dostęp organów celnych do elektronicznej ewidencji podmiotu wpisuje się 

w proces elektronizacji komunikacji organów celnych z podmiotami dokonującymi wymiany 

towarowej z krajami trzecimi. Forma ta stanowi znaczne ułatwienie dla obu stron 

zaangażowanych w proces złożenia i obsługi zgłoszenia celnego. 
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W zakresie elektronizacji, mającej na celu szybsze i sprawniejsze dokonywanie odpraw 

celnych za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez biorących udział 

w odprawie, znaczącym ułatwieniem jest możliwość zastosowania zredukowanego zestawu 

danych, co czyni obsługę przesyłek o małej wartości zarówno po stronie organów celnych, jak 

i podmiotów dokonujących odpraw sprawniejszą, zgodnie z założeniem modeli biznesowych 

i idei działalności operatorów przesyłek ekspresowych. 

W § 1 pkt 3 projektu wprowadzono propozycję zmiany § 23 poprzez wykreślenie warunku, że 

ułatwienie wynikające z tego przepisu dotyczy towarów przewożonych przez operatorów 

pocztowych innych niż operator wyznaczony i jednocześnie wprowadzenie odniesienia, że 

przepis ten dotyczy towarów, o których mowa w art. 137 ust. 1 lit b rozporządzenia 

delegowanego (ust. 1) oraz w zakresie dotyczącym przesyłek ekspresowych, o których mowa 

w art. 140 ust. 1 lit. d tego rozporządzenia (ust. 2). W związku z powyższym na podstawie § 23 

będzie możliwe złożenie zbiorczego zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu 

przesyłek, o których mowa we wskazanych przepisach rozporządzenia delegowanego, 

zawierających towary niepodlegające należnościom celnym wywozowym, których łączna 

wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 1000 euro. 

Przepis ten dotyczy towarów, dla których unijne przepisy celne przewidują możliwość 

zgłoszenia ustnego i zgłoszenia w formie innych czynności uznawanych za zgłoszenie.  

Zgłoszenie ustne i zgłoszenie w formie innej czynności ww. towarów regulowane jest 

następującymi przepisami rozporządzenia delegowanego: 

 art. 137 ust. 1 lit. b, który stanowi, że przedmiotem ustnych zgłoszeń celnych do 

wywozu mogą być towary o charakterze handlowym, pod warunkiem że ich wartość 

nie przekracza 1 000 EUR lub ich masa netto nie przekracza 1 000 kg; 

 art. 140 ust. 1 lit. d, który stanowi, że towary w przesyłkach pocztowych lub 

ekspresowych, których wartość nie przekracza 1 000 EUR i które nie podlegają 

należnościom celnym wywozowym uznaje się za zgłoszone do wywozu zgodnie z 

art. 141, jeżeli nie zostały zgłoszone w inny sposób.  

W związku  z tym, że kwestie związane z obrotem pocztowym regulowane są 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń 

celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1293), to w odniesieniu do art. 140 

ust. 1 lit. d rozporządzenia delegowanego wprowadzono ograniczenie wyłącznie do 

przesyłek ekspresowych, o których mowa w tym przepisie.  

Zgłoszenie, o którym mowa w art. 141 ust. 1, to czynność uznawana za zgłoszenie, do 

której należy m. in. czynność przekroczenia przez towary granicy obszaru celnego Unii, 

jeżeli towary uznaje się za zgłoszone do wywozu zgodnie z art. 140 ust. 1 niniejszego 

rozporządzenia (art. 141 ust. 1 lit. d pkt (iii) rozporządzenia delegowanego); 
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 art. 141 ust. 4a rozporządzenia delegowanego zawiera następujące ograniczenie: towary 

w przesyłce ekspresowej, których wartość nie przekracza 1000 EUR i które nie 

podlegają należnościom celnym wywozowym, uznaje się za zgłoszone do wywozu 

poprzez ich przedstawienie w urzędzie celnym wyprowadzenia, pod warunkiem że dane 

w dokumencie przewozowym lub na fakturze są dostępne organom celnym i zostają 

przez nie zaakceptowane. 

W związku z powyższym, podmioty dokonujące wywozu takich przesyłek, stosując  § 23 będą 

mogły skorzystać z elektronicznej formy zbiorczego zgłoszenia wywozowego, jeżeli zechcą 

mieć udokumentowany wywóz tego rodzaju towarów. 

W § 1 pkt 4 projektu proponuje się dodanie rozdziału 9a: „Zgłoszenia celne w postaci 

elektronicznej dotyczące przesyłek”, w którym wprowadza się § 37a i § 37b. Wprowadzenie 

ww. przepisów ma zapewnić dostosowanie zakresu danych podawanych w zgłoszeniach 

celnych dla przesyłek o małej wartości oraz przesyłek zgłaszanych przez operatora 

wyznaczonego, do potrzeb przedsiębiorców i administracji celnej. 

Obecnie obowiązujące zasady wypełniania zgłoszeń celnych nie uwzględniają możliwości 

zastosowania zredukowanego zestawu danych, jaki będzie miał zastosowanie na podstawie 

art. 143a ust. 1 i art. 144 ust. 1 rozporządzenia delegowanego, odnoszącego się do przesyłek o 

małej wartości oraz przesyłek zgłaszanych przez operatora wyznaczonego, co przy 

zwiększającej się liczbie operacji handlowych w ramach e-commerce oraz przesyłek 

pocztowych o równowartości do 1000 euro, znacząco wpłynie na szybkość odpraw celnych. 

Nowy zestaw danych dla przesyłek o małej wartości oraz dla przesyłek pocztowych został 

określony w kolumnach H6 i H7 „Tabeli wymogów dotyczących danych” zawartych w sekcji 

1 rozdziału 3 tytułu I w załączniku B do rozporządzenia delegowanego. 

Zgodnie z legendą do tabeli zestawów danych zawartą w sekcji 1 rozdziału 2 załącznika B do 

rozporządzenia delegowanego opis dla H6 i H7 jest następujący: 

– H6 - zgłoszenie celne w obrocie pocztowym do dopuszczenia do obrotu, 

– H7 - zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do przesyłki, która jest objęta 

zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 

rozporządzenia (WE) nr 1186/2009. 

Konieczność wprowadzenia w rozporządzeniu krajowym zestawu danych dla zgłoszeń typu 

H6 i H7 wynika z tego, że w zestawach H6 i H7 są dane wymagane na mocy tego 

rozporządzenia oznaczone kodem „A”, ale są również dane fakultatywne oznaczone kodem 

„B”,  i dla danych z kodem „B” decyzja o wymaganiu bądź braku wymagania określonej w tej 

tabeli danej jest pozostawiona do decyzji państw członkowskich. 

Wprowadzone § 37a i § 37b wymieniają wymagane dane, jakie należy podać z zastosowaniem 

elektronicznego zgłoszenia celnego. I tak: 

– § 37a wymienia zredukowany zakres danych, który należy podać w elektronicznym 
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zgłoszeniu celnym, o którym mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia delegowanego, w 

odniesieniu do kolumny H6: 1/1, 1/2, 1/6, 1/8, 1/10, 1/11, 2/2, 2/3, 2/5, 3/1, 3/2, 3/15, 3/16, 

3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/39, 3/46, 4/18, 4/19, 6/5, 6/8, 6/10 i 6/14; 

– § 37b wymienia zredukowany zakres danych, który należy podać w elektronicznym 

zgłoszeniu celnym, o którym mowa w art. 143a ust. 1 rozporządzenia delegowanego, w 

odniesieniu do kolumny H7: 1/6, 1/11, 2/1, 2/3, 2/6, 3/1, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 

3/21, 3/40, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/8, 4/18, 4/19, 6/2, 6/5, 6/8, 6/10 i 6/14.  

Zgłoszenia z tymi zestawami danych będą mogły być składane wyłącznie z wykorzystaniem 

systemu teleinformatycznego, bez możliwości stosowania zgłoszeń papierowych. W tym 

zakresie jest to wykonanie art. 6 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)6), który stanowi, że wszelka wymiana informacji, takich jak deklaracje, 

zgłoszenia, wnioski lub decyzje, między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a 

organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji zgodnie z wymogami przepisów 

prawa celnego, odbywa się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. Dla 

wdrożenia innych zestawów danych wyłącznie w formie elektronicznej zastosowanie mają 

terminy określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2151 z dnia 13 grudnia 2019 r. 

ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju i wdrażania systemów teleinformatycznych 

przewidziany w unijnym kodeksie celnym. 

Przepis § 2 projektu rozporządzenia przewiduje wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 lipca 

2021 r, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 3, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Standardowe vacatio legis dla § 1 pkt 1 i 3 wynika z tego, że zmiany w § 11 i § 23 związane są 

ze zmianami unijnych przepisów celnych wprowadzonymi w ww. rozporządzeniu 

delegowanym KE (UE) 2019/877, które weszło w życie 16 lipca 2020 r. w odniesieniu do 

regulowanego niniejszym rozporządzeniem § 11 i § 23. Natomiast w pozostałym zakresie 

określenie daty wejścia w życie niniejszych przepisów z dniem 1 lipca 2021 r. związane jest z 

wejściem w życie całego pakietu VAT e-commerce przewidzianego na dzień 1 lipca 2021 r., 

zgodnie z poniższymi aktami unijnymi opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE L244 z 

dnia 27 lipca 2020 r.: 

1) decyzja Rady (UE) 2020/1109 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 

2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia 

stosowania w związku z pandemią COVID-19 

2) rozporządzenie Rady (UE) 2020/1108 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

(UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią 

COVID-19 

                                                
6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90, Dz. Urz. 

UE L 267 z 30.09.2016, str. 2, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 32, Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 2, 

Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 54. 
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3)  rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1112 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2026 w odniesieniu do dat rozpoczęcia 

stosowania w związku z pandemią COVID-19. 

Powyższymi aktami prawnymi nastąpiło przesunięcie wdrożenia pakietu VAT e-commerce z 

dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. Zmiana terminu wdrożenia unijnych przepisów 

podatkowych z zakresu VAT e-commerce powoduje przesunięcie na dzień 1 lipca 2021 r. 

wdrożenia zredukowanego zestawu danych i związanych z tym regulacji odnoszących się do 

§ 1 pkt 2 i 4 projektu  rozporządzenia. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.  

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 


