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Nazwa materiału/Opis informacji

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa wystąpiła
do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej stosowanie zwolnienia
z należności celnych przywozowych i VAT, zgodnie z art. 74 ww. rozporządzenia nr 1186/2009
ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz odpowiednio art. 51
ww. dyrektywy 2009/132/WE określającej zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy
2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym
imporcie niektórych towarów - przywożonego z państw trzecich do Polski sprzętu
ochronnego i innych odpowiednich wyrobów medycznych lub sprzętu w kontekście epidemii
COVID-19.

1.

Do czasu ogłoszenia decyzji Komisji, państwa członkowskie dotknięte katastrofą mogą
zezwolić na zawieszenie wszelkich należności celnych przywozowych oraz na zawieszenie
opodatkowania VAT należnego od towarów importowanych przywożonych przez organizacje
państwowe lub inne organizacje charytatywne lub dobroczynne z przeznaczeniem do
bezpłatnej dystrybucji wśród ofiar epidemii, lub do bezpłatnego udostępniania
(wypożyczenia) ofiarom takich katastrof, a także przywożonych przez jednostki ratownictwa
i wykorzystywanych do działań związanych z epidemią, pod warunkiem, że w przypadku
nieudzielenia zwolnienia organizacja importująca towary zobowiąże się do uiszczenia
należności celnych i podatkowych, o czym stanowią odpowiednio art. 76 rozporządzenia
1186/2009 oraz art. 53 dyrektywy 2009/132/WE.
Zwolnienia z cła i podatku VAT przyznawane są wyłącznie na wniosek zgłaszającego,
co w zgłoszeniu celnym jest realizowane poprzez podanie w drugiej części pola
37 importowego zgłoszenia celnego odpowiednich kodów uszczegóławiających procedurę
przewidzianych dla zwolnienia z należności celnych i podatkowych. Dla przypadków objętych
art. 74 ww. rozporządzenia nr 1186/2009 i art. 63 ustawy o VAT są to kody C26 i 2V6.
Warunkiem udzielenia takiego zwolnienia jest złożenie oświadczenia, w którym zgłaszający
zobowiąże się do uiszczenia wszystkich należności przywozowych w przypadku, jeżeli
zwolnienie takie nie byłoby przyznane. Zwolnienie przyznaje się wyłącznie organizacjom,
których procedury księgowe umożliwiają właściwym organom nadzorowanie ich działalności
i które oferują wszelkie gwarancje uznane za niezbędne do tego celu.
W związku z powyższym, w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2,
NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r., w pkt 4.2.20.5 Inne dokumenty, dodaje się nowy
kod dokumentu z opisem:
„4DK2 – oświadczenie podmiotu o przyjęciu zobowiązania do uiszczenia należności celnych
przywozowych oraz należności podatkowych, w przypadku, jeżeli zwolnienie z takich
należności towarów, o których mowa w art. 74 rozporządzenia nr 1186/2009 oraz w art. 63
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ustawy o VAT, nie byłoby przyznane oraz oświadczenie podmiotu, że jego procedury
księgowe umożliwiają właściwym organom nadzorowanie jego działalności i że oferuje on
wszelkie gwarancje niezbędne do tego celu.”.
Podanie kodu uszczegóławiającego procedurę C26 bez kodu dokumentu wymaganego 4DK2
spowoduje odrzucenie zgłoszenia celnego przesłanego do systemu AIS/IMPORT.
Departament Ceł w Ministerstwie Finansów uprzejmie informuje, że na portalu
podatki.gov.pl, w zakładce Cło/Zabezpieczenie i pobór należności celnych oraz zwrot
i umorzenia należności celnych/Zabezpieczenie kwot długu celnego został udostępniony
zaktualizowany materiał informacyjny pt. „Zabezpieczenie długu celnego – Unijny Kodeks
Celny”.
2.

Lp

Przedmiotowy materiał został opracowany w związku z zakończeniem okresu przejściowego
związanego z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego. Załącznikiem do znowelizowanego
dokumentu jest lista procedur wykorzystywana przez Systemy Informatyczne Skarbowo –
Celne (SISC) przy rejestracji pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego oraz złożonych
na ich podstawie zabezpieczeń, która umożliwia rejestrację pod jednym nr GRN
zabezpieczenia obejmującego różne procedury celne.
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