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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2446 

z dnia 28 lipca 2015 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 
szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 290, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 
ustanawiające unijny kodeks celny ( 1 ), w szczególności jego art. 2, 7, 10, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 
115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 
253, 265, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 („kodeks”) przyznaje Komisji, zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej („TFUE”), uprawnienia do uzupełnienia innych niż istotne elementów kodeksu, zgodnie z art. 290 
TFUE. Wzywa się zatem Komisję do wykonania nowych uprawnień w kontekście zmian wprowadzonych Trak
tatem z Lizbony, aby doprecyzować przepisy kodeksu i zapewnić ich właściwe stosowanie. 

(2) Podczas prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów 
oraz z zainteresowanymi stronami, które aktywnie przyczyniły się do przygotowania niniejszego rozporządzenia. 

(3) W kodeksie promuje się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE ( 2 ), które mają istotne znaczenie dla ułatwienia wymiany handlowej i równo
cześnie umożliwiają zapewnienie skuteczności kontroli celnych, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia 
kosztów przedsiębiorstw oraz poziomu ryzyka dla społeczeństwa. W związku z tym każda wymiana informacji 
między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami i organami celnymi, a także przechowywanie takich 
informacji przy użyciu technik elektronicznego przetwarzania danych, wymagają specyfikacji dotyczących 
systemów informacyjnych służących do przechowywania i przetwarzania informacji celnych oraz określenia 
zakresu i celu systemów teleinformatycznych, które mają zostać wprowadzone w porozumieniu między Komisją 
a państwami członkowskimi. Należy również dostarczyć bardziej szczegółowych informacji odnośnie do szcze
gólnych systemów związanych z formalnościami i procedurami celnymi lub – w przypadku systemów, w których 
zharmonizowany interfejs UE jest zdefiniowany jako element systemu oferującego bezpośredni i zharmonizowany 
na poziomie UE dostęp do danych handlowych – istniejących w formie usługi zintegrowanej z elektronicznym 
systemem celnym. 

(4) Procedury oparte na systemach teleinformatycznych ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 
2454/93 ( 3 ) i stosowane już w dziedzinie przywozu, wywozu i tranzytu okazały się skuteczne. W związku 
z tym należy zapewnić dalsze stosowanie tych przepisów.
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( 1 ) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1. 
( 2 ) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy 

dokumentów w sektorach ceł i handlu (Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 21). 
( 3 ) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).



 

(5) Aby ułatwić oraz zharmonizować korzystanie z technik elektronicznego przetwarzania danych, należy ustanowić 
wspólne wymogi dotyczące danych dla każdego obszaru, w którym stosowane będą te techniki przetwarzania 
danych. Wspólne wymogi dotyczące danych powinny być zgodne z obowiązującymi unijnymi i krajowymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych. 

(6) Aby zapewnić równe warunki działania operatorom pocztowym i pozostałym operatorom, należy przyjąć jedno
lite ramy dla odprawy celnej przesyłek z korespondencją i przesyłek pocztowych, tak aby możliwe było korzys
tanie z systemów teleinformatycznych. W celu zapewnienia ułatwień w handlu przy jednoczesnym zapobieganiu 
nadużyciom i ochronie praw konsumentów należy ustanowić odpowiednie i wykonalne przepisy dotyczące zgło
szeń celnych dotyczących przesyłek pocztowych, w których zostanie odpowiednio uwzględnione zobowiązanie 
operatorów pocztowych do świadczenia powszechnych usług pocztowych zgodnie z aktami Światowego Związku 
Pocztowego. 

(7) Aby osiągnąć dodatkową elastyczność dla przedsiębiorców i organów celnych, powinno być możliwe dopusz
czenie do korzystania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, w sytuacjach, w których 
ograniczone jest ryzyko nadużyć finansowych. Sytuacje takie powinny zwłaszcza obejmować powiadomienie 
o długu celnym, wymianę informacji poświadczających warunki zwolnienia z należności celnych przywozowych 
zostały spełnione; wykorzystanie do powiadomienia przez organy celne takich samych środków, w sytuacji, 
w której zgłaszający złożył zgłoszenie, korzystając ze środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania 
danych; przedstawienie numeru ewidencyjnego (MRN) do celów tranzytu w inny sposób niż na tranzytowym 
dokumencie towarzyszącym, możliwość retrospektywnego złożenia zgłoszenia wywozowego, przedstawienia 
towarów urzędowi celnemu wyprowadzenia oraz przedstawienia dowodów, że towary opuściły obszar celny 
Unii, lub wymiana i przechowywanie informacji związanych z wnioskiem i decyzją w sprawie wiążącej informacji 
o pochodzeniu. 

(8) W sytuacjach, w których korzystanie z technik elektronicznego przetwarzania danych oznaczałoby nadmierny 
wysiłek dla przedsiębiorców, w celu zmniejszeniu tego obciążenia powinno zezwolić się na korzystanie z innych 
środków, zwłaszcza w przypadku potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów dla przesyłek handlowych 
o ograniczonej wartości lub w przypadku stosowania ustnego zgłoszenia do wywozu również dla towarów 
przeznaczonych do celów handlowych, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza progu statystycznego. To 
samo ma zastosowanie do podróżnego innego niż przedsiębiorca, w sytuacjach, w których zwraca się on z wnio
skiem o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów lub dotyczącym statków rybackich do pewnej długości. 
Z powodu obowiązków wynikających z umów międzynarodowych, które nakazują przeprowadzanie tych 
procedur w formie pisemnej, byłoby to ponadto sprzeczne z tymi umowami, aby nakładać obowiązek korzystania 
z technik elektronicznego przetwarzania danych. 

(9) W celu zapewnienia niepowtarzalnej identyfikacji przedsiębiorców należy wyjaśnić, że każdy przedsiębiorca może 
być zarejestrowany tylko raz, z jasno określonym zestawem danych. Rejestracja przedsiębiorców, którzy nie 
posiadają siedziby w Unii Europejskiej, oraz osób innych niż przedsiębiorcy pozwala na właściwe funkcjonowanie 
systemów teleinformatycznych, które wymagają numeru EORI jako jednoznacznego odniesienia do przedsiębiorcy. 
Nie powinno się przechowywać danych dłużej niż to konieczne, dlatego należy ustanowić przepisy dotyczące 
unieważnienia numeru EORI. 

(10) Okres na skorzystanie z prawa do bycia wysłuchanym przysługującego osobie ubiegającej się o decyzję w sprawie 
stosowania przepisów prawa celnego (wnioskodawcy) powinien być wystarczający, aby umożliwić wnioskodawcy 
przygotowanie i przedstawienie swego stanowiska organom celnym. Okres ten powinien jednak ulec skróceniu 
w przypadkach, w których decyzja dotyczy wyników kontroli towarów nieprawidłowo zgłoszonych organom 
celnym. 

(11) W celu zapewnienia równowagi między skutecznością zadań organów celnych a poszanowaniem prawa do bycia 
wysłuchanym konieczne jest określenie pewnych wyjątków od prawa do bycia wysłuchanym. 

(12) Aby umożliwić organom celnym jak najefektywniejsze podejmowanie decyzji ważnych w całej Unii, należy 
ustanowić jednolite i jasne warunki zarówno dla administracji celnych, jak i dla wnioskodawcy. Warunki te 
powinny przede wszystkim odnosić się do przyjęcia wniosku o wydanie decyzji, nie tylko w odniesieniu do 
nowych wniosków, lecz również z uwzględnieniem wszystkich wcześniejszych decyzji, które zostały unieważnione 
lub cofnięte, gdyż przyjmowane powinny być tylko te wnioski, które dostarczają organom celnym danych 
niezbędnych do jego przeanalizowania. 

(13) W przypadku gdy organ celny wystąpił o dodatkowe informacje konieczne do podjęcia decyzji, należy przewidzieć 
przesunięcie terminu na podjęcie tej decyzji, aby organ celny mógł odpowiednio przeanalizować wszystkie infor
macje przekazane przez wnioskodawcę.
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(14) W niektórych przypadkach decyzja powinna stać się skuteczna od daty innej niż data, w której wnioskodawca 
otrzymał decyzję lub powinien ją otrzymać, tj. w przypadku gdy wnioskodawca zwrócił się o inną datę, od której 
decyzja staje się skuteczna, lub gdy skuteczność decyzji uwarunkowana jest od dopełnienia pewnych formalności 
przez wnioskodawcę. Przypadki takie powinny być dokładnie określone, dla zachowania jasności i pewności 
prawa. 

(15) Z tych samych powodów należy również dokładnie określić przypadki, w których organ celny ma obowiązek 
dokonania ponownej oceny, oraz, w stosownych przypadkach, zawieszenia decyzji. 

(16) W celu zapewnienia koniecznej elastyczności oraz ułatwienia kontroli opartych na audycie należy ustanowić 
dodatkowe kryterium dla tych przypadków, w których nie można ustalić właściwego organu celnego zgodnie 
z art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu. 

(17) Z myślą o ułatwieniach w handlu pożądane byłoby ustalenie, że wnioski dotyczące decyzji w sprawie wiążących 
informacji mogą być składane również w państwie członkowskim, w którym informacje te mają być wykorzys
tane. 

(18) Aby zapobiec wydawaniu nieprawidłowych lub niespójnych decyzji w sprawie wiążących informacji należy okre 
ślić, że w odniesieniu do wydawania takich decyzji powinny obowiązywać szczególne terminy w sytuacji, gdy 
normalny termin nie może być dotrzymany. 

(19) Uproszczenia dla upoważnionego przedsiębiorcy należy określić jako część szczególnych przepisów dotyczących 
uproszczeń celnych ze względów praktycznych, natomiast ułatwienia dla upoważnionego przedsiębiorcy należy 
ocenić pod kątem ryzyka dla bezpieczeństwa i ochrony związanego z konkretnym postępowaniem. Jako że ryzyko 
jest uwzględniane w przypadku, gdy upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS), 
o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. b) kodeksu, składa zgłoszenie celne lub zgłoszenie do powrotnego wywozu 
towarów wyprowadzonych z obszaru celnego Unii, analizy ryzyka dla bezpieczeństwa i ochrony należy dokonać 
na podstawie takich zgłoszeń; żadne dodatkowe dane szczegółowe związane z bezpieczeństwem i ochroną nie 
powinny być wymagane. Pod kątem kryteriów przyznania statusu, upoważniony przedsiębiorca powinien być 
uprzywilejowany pod względem kontroli, chyba że zagroziłoby to możliwości przeprowadzenia kontroli lub 
kontrole te są wymagane w związku ze szczególnym poziomem zagrożenia lub na mocy innych przepisów 
unijnych. 

(20) Decyzją 94/800/WE ( 1 ) Rada zatwierdziła Porozumienie w sprawie reguł pochodzenia (WTO-GATT 1994), dołą
czone do aktu końcowego podpisanego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. Porozumienie w sprawie reguł 
pochodzenia stanowi, że określanie specjalnych reguł dla ustalania pochodzenia dla produktów z niektórych 
sektorów powinno przede wszystkim uwzględniać kraj, w którym na skutek procesu produkcji doszło do zmiany 
klasyfikacji taryfowej. Dopiero jeśli to kryterium nie pozwala na ustalenie kraju, w którym przeprowadzono 
ostatnią isto™ńą obróbkę, można zastosować inne kryteria, takie jak kryterium wartości dodanej lub określenie 
konkretnej operacji przetwarzania. Biorąc pod uwagę fakt, że Unia jest stroną tego Porozumienia, należy ustanowić 
przepisy w unijnym prawie celnym odzwierciedlające ustanowione w Porozumieniu zasady dotyczące ustalania 
kraju, w którym przeprowadzono ostatnią istotną obróbkę. 

(21) Aby zapobiec manipulacji pochodzeniem przywożonych towarów w celu uniknięcia zastosowania środków poli
tyki handlowej, w niektórych przypadkach należy uznać ostatnie istotne przetwarzanie lub obróbkę za nieuza
sadnione ekonomicznie. 

(22) Należy ustanowić reguły pochodzenia mające zastosowanie w związku z definicją pojęcia „produktów pochodzą
cych” oraz w związku z kumulacją w ramach unijnego ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP), jak 
i preferencyjnymi środkami taryfowymi przyjętymi jednostronnie przez Unię w odniesieniu do niektórych państw 
lub terytoriów, aby zapewnić przyznawanie preferencji wyłącznie produktom rzeczywiście pochodzącym z krajów 
korzystających z GSP oraz, odpowiednio, z tych krajów lub terytoriów i w związku z tym, aby korzystali z nich 
przewidywani odbiorcy. 

(23) W celu uniknięcia nieproporcjonalnie wysokich kosztów administracyjnych przy zapewnianiu ochrony interesów 
finansowych Unii konieczne jest, w kontekście upraszczania i ułatwiania, zapewnienie, aby pozwolenie przyznane 
w celu określenia konkretnych kwot w odniesieniu do wartości celnej na podstawie szczególnych kryteriów, było 
zależne od odpowiednich warunków.
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( 1 ) Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wcho
dzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej 
(1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).



 

(24) W celu określenia kwoty należności celnych przywozowych, które mają zostać pobrane od produktów przetwo
rzonych uzyskanych w procedurze uszlachetniania czynnego, konieczne jest określenie metod obliczania, także 
w przypadkach powstania długu celnego w odniesieniu do produktów przetworzonych powstałych w procedurze 
uszlachetniania biernego oraz w przypadkach, gdy zastosowanie mają szczególne należności celne przywozowe.. 

(25) Zabezpieczenie nie jest wymagane w przypadku towarów objętych procedurą odprawy czasowej, gdy nie jest to 
uzasadnione ekonomicznie. 

(26) Najpowszechniej stosowanymi środkami zabezpieczenia płatności długu celnego są depozyt w gotówce lub jego 
ekwiwalent, albo zobowiązanie złożone przez gwaranta; przedsiębiorcy powinni jednak mieć możliwość złożenia 
organom celnym zabezpieczenia w innych formach, o ile dają one równoważną pewność zapłaty kwoty należności 
celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadającej długowi celnemu i innych należności. Należy zatem 
określić te inne formy zabezpieczenia oraz szczególne zasady ich stosowania. 

(27) W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów finansowych Unii i państw członkowskich oraz równych 
warunków działania dla przedsiębiorców, przedsiębiorcy powinni korzystać z obniżenia wysokości zabezpieczenia 
generalnego lub ze zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia tylko w przypadkach, gdy spełniają pewne 
warunki świadczące o ich wiarygodności. 

(28) W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest uzupełnienie przepisów kodeksu dotyczących zwolnienia 
zabezpieczenia dla towarów objętych procedurą tranzytu unijnego lub gdy stosowany jest karnet CPD lub karnet 
ATA. 

(29) Powiadamianie o długu celnym nie jest uzasadnione w pewnych okolicznościach, w których przedmiotowa kwota 
nie przekracza 10 EUR. W takich przypadkach należy zatem zwolnić organy celne z obowiązku powiadamiania 
o długu celnym. 

(30) Aby uniknąć procedury odzyskiwania należności w przypadku, gdy prawdopodobne jest przyznanie umorzenia 
kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, należy zapewnić zawieszenie biegu terminu zapłaty 
kwoty należności celnych do czasu podjęcia decyzji. W celu ochrony interesów finansowych Unii i państw 
członkowskich, aby skorzystać z tego rodzaju zawieszenia wymagane jest zabezpieczenie, z wyjątkiem przypad
ków, w których miałoby to spowodować poważne trudności ekonomiczne lub społeczne. Ta sama zasada powinna 
być stosowana w przypadkach, gdy dług celny powstaje w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa celnego, 
pod warunkiem że danej osobie nie można zarzucić oszustwa ani rażącego zaniedbania. 

(31) W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania kodeksu oraz jasności co do szczegółowych zasad, w oparciu 
o które mają być stosowane przepisy UKC, w tym specyfikacje i procedury, które należy spełnić, należy włączyć 
wymogi i wyjaśnienia do warunków składania wniosku o udzielenie zwrotu lub o umorzenie, powiadomienia 
o decyzji w sprawie udzielenia zwrotu lub umorzenia, formalności i terminu podjęcia decyzji w sprawie udzielenia 
zwrotu lub umorzenia. W przypadku gdy decyzje mają być podjęte przez organy celne państw członkowskich, 
zastosowanie powinny mieć przepisy ogólne, zaś w przypadkach, kiedy decyzję ma podjąć Komisja, należy 
ustanowić szczególną procedurę. W niniejszym rozporządzeniu uregulowana jest procedura dotycząca decyzji 
w sprawie udzielenia zwrotu lub umorzenia, którą ma podjąć Komisja, mianowicie odnośnie do przekazania 
Komisji akt sprawy, powiadomienia o decyzji oraz zastosowania prawa do bycia wysłuchanym, biorąc pod 
uwagę interes Unii polegający na zapewnieniu poszanowania przepisów prawa celnego oraz interes przedsię
biorców działających w dobrej wierze. 

(32) Jeżeli wygaśnięcie długu celnego odbywa się na skutek sytuacji związanych z uchybieniami, które nie mają 
istotnego wpływu na prawidłowy przebieg danej procedury celnej, sytuacje te powinny w szczególności obej
mować przypadki niedopełnienia pewnych obowiązków, pod warunkiem że taka niezgodność może zostać 
naprawiona w późniejszym terminie. 

(33) Doświadczenia zdobyte z systemem teleinformatycznym odnośnie do przywozowych deklaracji skróconych oraz 
wymogów celnych wynikających z unijnego planu działań w zakresie ochrony ładunków lotniczych ( 1 ) wykazały 
potrzebę poprawy jakości danych przekazywanych w takich deklaracji, poprzez wymaganie od stron łańcucha 
dostaw umotywowania transakcji i przemieszczania towarów. W związku z tym, że postanowienia umowne 
uniemożliwiają przewoźnikowi przekazanie wszystkich wymaganych danych, należy określić te przypadki oraz 
osoby, które są w posiadaniu tych danych i mają obowiązek ich dostarczenia.
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(34) W celu umożliwienia dalszej poprawy skuteczności analizy ryzyka dla bezpieczeństwa i ochrony w transporcie 
lotniczym oraz, w przypadku morskich przesyłek kontenerowych, wymagane dane należy przedłożyć przed 
załadunkiem statków powietrznych lub wodnych, zaś w innych przypadkach transportu towarów analiza ryzyka 
może zostać skutecznie przeprowadzona również wtedy, gdy dane zostaną przedłożone przed przybyciem 
towarów na obszar celny Unii. Z tego samego powodu uzasadnione jest zastąpienie ogólnego zwolnienia 
z obowiązku przedstawienia przywozowej deklaracji skróconej dla towarów przemieszczanych zgodnie z postano
wieniami aktów Światowego Związku Pocztowego zwolnieniem dla przesyłek z korespondencją, oraz usunięcie 
zwolnienia, które oparte jest na wartości towarów, jako że wartość nie może być kryterium dla oceny ryzyka dla 
bezpieczeństwa i ochrony. 

(35) W celu zapewnienia swobodnego przemieszczania towarów konieczne jest zastosowanie pewnych formalności 
celnych i kontroli do wymiany towarów unijnych pomiędzy tymi częściami obszaru celnego Unii, do których 
stosuje się przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE ( 1 ) lub dyrektywy Rady 2008/118/WE ( 2 ), a resztą obszaru 
celnego Unii, lub do wymiany handlowej pomiędzy częściami tego obszaru, do których przepisy te nie mają 
zastosowania. 

(36) Przedstawienie towarów w chwili przybycia na obszar celny Unii oraz czasowe składowanie towarów powinno 
zasadniczo mieć miejsce w siedzibie właściwego urzędu celnego lub w magazynach czasowego składowania 
prowadzonych wyłącznie przez posiadacza pozwolenia przyznanego przez organy celne. W celu osiągnięcia 
dodatkowej elastyczności dla przedsiębiorców i organów celnych, należy przewidzieć możliwość zatwierdzenia 
miejsca innego niż właściwy urząd celny do celów prezentacji towarów lub miejsca innego niż magazyn czaso
wego składowania do celów czasowego składowania towarów. 

(37) W celu zwiększenia jasności dla przedsiębiorców odnośnie do odprawy celnej towarów wprowadzanych na obszar 
celny Unii należy określić przepisy mające zastosowanie w sytuacjach, w których domniemanie unijnego statusu 
celnego towarów nie ma zastosowania. Należy ponadto ustanowić przepisy mające zastosowanie w sytuacjach, 
w których towary utrzymują swój status celny towarów unijnych, gdy czasowo opuściły obszar celny Unii i zostały 
ponownie wprowadzone, tak aby i przedsiębiorcy, i organy administracji celnej mogli efektywnie przetworzyć te 
towary w chwili ponownego wprowadzenia. Należy określić warunki przyznania ułatwienia w potwierdzaniu 
unijnego statusu celnego towarów w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców. 

(38) W celu ułatwienia prawidłowego stosowania korzyści ze zwolnienia z należności celnych przywozowych należy 
określić przypadki, w których towary uważa się za powrotnie wprowadzane w stanie, w jakim zostały wywiezione, 
oraz szczególne przypadki towarów powracających, które skorzystały ze środków ustanowionych w ramach 
wspólnej polityki rolnej i również korzystają ze zwolnienia z należności celnych przywozowych. 

(39) W przypadku gdy regularnie stosowane jest uproszczone zgłoszenie objęcia towarów procedurą celną posiadacz 
pozwolenia musi spełnić odpowiednie warunki i kryteria podobne do warunków i kryteriów mających zastoso
wanie do niezależnego przedsiębiorcy, aby zapewnić odpowiednie stosowanie uproszczonych zgłoszeń. Warunki 
i kryteria powinny być proporcjonalne do korzyści z regularnego stosowania uproszczonych zgłoszeń. Należy 
ponadto ustanowić zharmonizowane przepisy w odniesieniu do terminów przewidzianych na złożenie zgłoszenia 
uzupełniającego oraz wszelkich dodatkowych dokumentów, których brakowało w chwili składania uproszczonego 
zgłoszenia. 

(40) W celu uzyskania równowagi między ułatwieniem a kontrolą należy ustanowić odpowiednie warunki, różne od 
tych, które mają zastosowanie do procedur specjalnych, odnośnie do stosowania uproszczonego zgłoszenia i wpisu 
do rejestru zgłaszającego jako uproszczenia w obejmowaniu towarów procedurą celną. 

(41) Mając na uwadze wymagania z zakresu nadzoru nad wyprowadzaniem towarów, wpis do rejestru zgłaszającego 
w przypadku wywozu lub powrotnego wywozu powinien być możliwy jedynie wtedy, gdy organy celne mogą 
obejść się bez zgłoszenia celnego w oparciu o dane transakcji i powinien być ograniczony do konkretnych 
przypadków. 

(42) W przypadkach gdy kwota należności celnych przywozowych potencjalnie nie jest należna w wyniku wniosku 
o przyznanie kontyngentu taryfowego, zwolnienie towarów nie powinno być uzależnione od złożenia zabezpie
czenia, kiedy nie ma powodów, by przypuszczać, że kontyngent taryfowy zostanie wkrótce wyczerpany.
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(43) W celu osiągnięcia dodatkowej elastyczności dla przedsiębiorców i organów celnych należy zezwolić podmiotom 
upoważnionym do ważenia bananów na sporządzanie świadectwa ważenia bananów, które zostanie użyte jako 
dokumenty załączane do zgłoszenia w celu weryfikacji zgłoszenia celnego do dopuszczenia do obrotu. 

(44) W pewnych sytuacjach niedopuszczenie do powstania długu celnego, aby posiadacz pozwolenia musiał płacić 
należności celnych przywozowych. Dlatego w takich przypadkach należy zezwolić na przedłużenie terminu na 
zakończenie procedury specjalnej. 

(45) W interesie utrzymania prawidłowej równowagi między minimalizowaniem obciążeń administracyjnych zarówno 
dla organów celnych, jak i dla przedsiębiorców, a zapewnieniem właściwego stosowania procedur tranzytu i zapo
bieganiem nadużyciom, uproszczenia tranzytowe należy przyznawać, w jak najszerszym zakresie, wiarygodnym 
przedsiębiorcom oraz na podstawie zharmonizowanych kryteriów. W związku z tym wymogi dostępu do tych 
uproszczeń powinny zostać dostosowane do warunków i kryteriów mających zastosowanie do przedsiębiorców, 
którzy chcą otrzymać status upoważnionego przedsiębiorcy. 

(46) W celu zapobieżenia ewentualnym nielegalnym działaniom w przypadkach niektórych procedur tranzytu należy 
określić przepisy dla szczególnych przypadków, w których towary posiadające unijny status celny towarów są 
objęte procedurą tranzytu zewnętrznego. 

(47) Unia jest umawiającą się stroną Konwencji dotyczącej odprawy czasowej ( 1 ), wraz z wszelkimi późniejszymi 
zmianami (konwencja stambulska). W związku z tym ustanowione w niniejszym rozporządzeniu wymogi dla 
szczególnego przeznaczenia obejmujące odprawę czasową, które umożliwią czasowe wykorzystywanie towarów 
nieunijnych na obszarze celnym Unii z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywo
zowych, muszą być zgodne z tą konwencją. 

(48) Należy uprościć i zracjonalizować procedury celne: składowanie celne, wolne obszary celne, końcowe przezna
czenie, uszlachetnianie czynne i bierne, aby stosowanie procedur specjalnych w handlu stało się bardziej atrakcyjne 
dla przedsiębiorców. W tym celu należy połączyć w jedną procedurę uszlachetniania czynnego procedury: uszla
chetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych i w systemie zawieszeń oraz przetwarzania pod kontrolą celną. 

(49) Względy pewności prawa oraz równego traktowania przedsiębiorców wymagają wskazania przypadków, w których 
wymagane jest sprawdzenie warunków ekonomicznych dla procedur uszlachetniania czynnego i uszlachetniania 
biernego. 

(50) Aby przedsiębiorcy mogli korzystać z większej elastyczności pod względem wykorzystywania towarów ekwiwa
lentnych, powinno być możliwe wykorzystanie towarów ekwiwalentnych w ramach procedury uszlachetniania 
biernego. 

(51) W celu zredukowania kosztów administracyjnych należy ustanowić dłuższy okres ważności pozwoleń na korzys
tanie z procedury szczególnego przeznaczenia i procedury przetwarzania niż okres stosowany na podstawie 
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. 

(52) Rozliczenie zamknięcia powinno być wymagane nie tylko w przypadku uszlachetniania czynnego, lecz także 
w przypadku końcowego przeznaczenia, aby ułatwić odzyskiwanie kwot należności celnych przywozowych, 
a przez to chronić interesy finansowe Unii. 

(53) Należy wyraźnie określić przypadki, w których dozwolone jest przemieszczanie towarów objętych procedurą 
specjalną inną niż tranzyt, tak aby nie było potrzeby stosowania procedury unijnego tranzytu zewnętrznego, 
która wymagałaby dwóch dodatkowych zgłoszeń celnych. 

(54) W celu zapewnienia najbardziej efektywnej i zarazem najmniej uciążliwej analizy ryzyka deklarację poprzedzającą 
wyprowadzenie należy składać w terminie uwzględniającym konkretną sytuację dotyczącą dla danego rodzaju 
transportu. Odnośnie do transportu morskiego, w przypadku przesyłek kontenerowych wymagane dane należy 
złożyć w terminie jeszcze przed załadunkiem statku, zaś w innych przypadkach transportu towarów analiza ryzyka 
może również zostać efektywnie przeprowadzona, gdy dane zostaną złożone w terminie zależnym od wyprowa
dzenia towarów z obszaru celnego Unii. Obowiązek składania deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie powinien 
być uchylony, gdy rodzaj towarów, sposób ich transportu lub ich szczególna sytuacja zezwalają na ocenę, że nie 
ma konieczności wymagania danych dotyczących ryzyka dla bezpieczeństwa i ochrony, bez uszczerbku dla 
zobowiązań dotyczących zgłoszeń wywozowych lub zgłoszeń do powrotnego wywozu.

PL L 343/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015 

( 1 ) Dz.U. L 130 z 27 maja 1993 r., s. 1.



 

(55) W celu osiągnięcia dodatkowej elastyczności dla organów celnych, w przypadku zaistnienia pewnych nieprawid 
łowości w ramach procedury wywozu organ celny powinien mieć możliwość unieważnienia zgłoszenia celnego. 

(56) W celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów przedsiębiorców i zapewnienia utrzymania ważności decyzji 
podjętych przez organy celne i pozwoleń udzielonych przez te organy na podstawie przepisów kodeksu lub na 
podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ( 1 ) i rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, należy ustanowić 
przepisy przejściowe, aby umożliwić dostosowanie tych decyzji i pozwoleń do nowych przepisów prawnych. 

(57) Aby dać państwom członkowskim wystarczająco dużo czasu na dostosowanie zamknięć celnych i specjalnego 
rodzaju zamknięć celnych, stosowanych w celu zapewnienia identyfikacji towarów objętych procedurą tranzytu do 
nowych wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy ustanowić okres przejściowy, w którym 
państwa członkowskie mogą nadal używać zamknięć spełniających wymagania techniczne określone w rozporzą
dzeniu (EWG) nr 2454/93. 

(58) Przepisy ogólne uzupełniające kodeks są ściśle ze sobą powiązane, nie można ich rozdzielić z powodu wzajem
nego powiązania ich przedmiotu, ponieważ zawierają przepisy horyzontalne mające zastosowanie do wielu 
procedur celnych. W związku z tym należy zebrać je w jednym rozporządzeniu, aby zapewnić spójność prawa, 

(59) W celu umożliwienia pełnego stosowania kodeksu przepisy niniejszego rozporządzenia powinny mieć zastoso
wanie od dnia 1 maja 2016 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

TYTUŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

ROZDZIAŁ 1 

Zakres stosowania przepisów prawa celnego, zadania organów celnych i definicje 

Artykuł 1 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

1) „środek polityki rolnej” oznacza przepisy dotyczące przywozu i wywozu produktów, które są objęte załącznikiem 
71-02, pkt 1, 2 i 3; 

2) „karnet ATA” oznacza międzynarodowy dokument celny na potrzeby odprawy czasowej wystawiony zgodnie 
z konwencją ATA lub konwencją stambulską; 

3) „konwencja ATA” oznacza Konwencję celną w sprawie karnetu ATA dla odprawy czasowej towarów, sporządzoną 
w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.; 

4) „konwencja stambulska” oznacza Konwencję dotyczącą odprawy czasowej sporządzoną w Stambule dnia 26 czerwca 
1990 r.; 

5) „bagaż” oznacza wszelkie towary przewożone jakimkolwiek środkiem transportu w związku z podróżą osoby 
fizycznej; 

6) „kodeks” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 
ustanawiające unijny kodeks celny; 

7) „unijny port lotniczy” oznacza każdy port lotniczy znajdujący się na obszarze celnym Unii; 

8) „port unijny” oznacza każdy port morski znajdujący się na obszarze celnym Unii;
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9) „Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej” oznacza Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej ( 1 ); 

10) „państwo wspólnego tranzytu” oznacza każde państwo niebędące państwem członkowskim UE, które jest umawia
jącą się stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej; 

11) „państwo trzecie” oznacza państwo lub terytorium poza obszarem celnym Unii; 

12) „karnet CPD” oznacza międzynarodowy dokument celny na potrzeby odprawy czasowej środka transportu, wysta
wiony zgodnie z konwencją stambulską; 

13) „urząd celny wyjścia” oznacza urząd celny, w którym przyjmowane jest zgłoszenie celne obejmujące towary proce
durą tranzytu unijnego; 

14) „urząd celny przeznaczenia” oznacza urząd celny, w którym przedstawiane są towary objęte procedurą tranzytu 
unijnego w celu zakończenia tej procedury; 

15) „urząd celny pierwszego wprowadzenia” oznacza urząd celny, który jest właściwy dla dozoru celnego w miejscu, 
w którym środek transportu przewożący towary dociera na teren obszaru celnego Unii z terytorium poza tym 
obszarem; 

16) »urząd celny wywozu« oznacza urząd celny, w którym składane jest zgłoszenie wywozowe lub zgłoszenie do 
powrotnego wywozu dla towarów wyprowadzanych poza obszar celny Unii; 

17) „urząd celny objęcia” oznacza urząd celny wskazany w pozwoleniu na korzystanie z procedury specjalnej, o którym 
mowa w art. 211 ust. 1 kodeksu, uprawniony do dopuszczania towarów do procedury specjalnej; 

18) „numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy” („numer EORI”) oznacza numer identyfikacyjny niepowtarzalny 
na obszarze celnym Unii, przyznany przez organ celny przedsiębiorcy lub innej osobie w celu zarejestrowania tej 
osoby do potrzeb celnych; 

19) „eksporter” oznacza 

a) osobę mającą siedzibę na obszarze celnym Unii, którą – w chwili przyjęcia zgłoszenia – wiąże umowa z odbiorcą 
w państwie trzecim i która jest uprawniona do decydowania o wysłaniu towarów do miejsca przeznaczenia poza 
obszarem celnym Unii; 

b) osobę prywatną przewożącą towary, które mają zostać wywiezione, przy czym towary te umieszczone są 
w bagażu osobistym tej osoby; 

c) w innych przypadkach – osobę mającą siedzibę na obszarze celnym Unii, która jest uprawniona do decydowania 
o wysyłaniu towarów do miejsca przeznaczenia poza obszarem celnym Unii; 

20) „ogólnie przyjęte zasady rachunkowości” oznaczają zasady, przyjęte lub cieszące się powszechną akceptacją w danym 
kraju i w danym czasie, co do rozumienia tego, które gospodarcze zasoby oraz zobowiązania powinny być 
zapisywane jako aktywa i pasywa, które zmiany w aktywach i pasywach podlegają zapisom, jak takie aktywa i pasywa 
oraz zmiany w nich mają być mierzone, które informacje winny być ujawniane i w jakim trybie, oraz jak należy 
sporządzać sprawozdawczość finansową; 

21) „towary o charakterze niehandlowym” oznaczają: 

a) towary umieszczane w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, jeżeli takie 
przesyłki: 

(i) mają charakter okazjonalny;
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(ii) zawierają towary, które są przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny i które ze 
względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego; oraz 

(iii) są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat; 

b) towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, w przypadku gdy: 

(i) mają charakter okazjonalny; oraz 

(ii) składają się wyłącznie z towarów przeznaczonych na użytek własny podróżnych, lub ich rodzin lub 
z towarów przeznaczonych na prezenty, rodzaj i ilość takich towarów nie może wskazywać na ich przywóz 
lub wywóz w celach handlowych; 

22) „numer ewidencyjny” (MRN) oznacza numer rejestracyjny przyznany przez właściwe organy celne deklaracjom, 
zgłoszeniom lub powiadomieniom, o których mowa w art. 5 ust. 9–14 kodeksu, operacjom TIR lub potwierdzeniom 
unijnego statusu celnego towarów; 

23) „termin zamknięcia procedury” oznacza czas, przed upływem którego towary objęte procedurą specjalną, z wyjątkiem 
tranzytu, lub produkty przetworzone muszą zostać objęte kolejną procedurą celną, muszą zostać zniszczone, muszą 
zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii lub musi im zostać przypisane przewidziane końcowe przeznaczenie. 
W przypadku uszlachetniania biernego termin zamknięcia procedury oznacza okres, w którym towary czasowo 
wywiezione mogą być powrotnie przywiezione na obszar celny Unii w postaci produktów przetworzonych oraz 
objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, aby mogły skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należ
ności celnych przywozowych; 

24) „towary w przesyłce pocztowej” oznaczają towary inne niż przesyłki z korespondencją, zawarte w paczce lub 
pakiecie pocztowym i przewożone na odpowiedzialność operatora pocztowego lub przez niego zgodnie z przepisami 
Konwencji Światowego Związku Pocztowego przyjętej dnia 10 lipca 1984 r. pod egidą Organizacji Narodów 
Zjednoczonych; 

25) „operator pocztowy” oznacza operatora mającego siedzibę w danym państwie członkowskim i wyznaczonego przez 
dane państwo do świadczenia międzynarodowych usług regulowanych Konwencją Powszechnego Związku Poczto
wego; 

26) „przesyłki z korespondencją” oznaczają listy, pocztówki, listy napisane alfabetem Braille’a oraz druki niepodlegające 
należnościom celnym przywozowym ani wywozowym; 

27) „uszlachetnianie bierne IM/EX” oznacza uprzedni przywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów 
ekwiwalentnych w ramach procedury uszlachetniania biernego przed wywozem towarów przez nie zastępowanych, 
o których mowa w art. 223 ust. 2 lit. d) kodeksu; 

28) „uszlachetnianie bierne EX/IM” oznacza wywóz towarów unijnych w ramach procedury uszlachetniania biernego 
przed przywozem produktów przetworzonych; 

29) „uszlachetnianie czynne EX/IM” oznacza uprzedni wywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwi
walentnych w ramach procedury uszlachetniania czynnego przed przywozem towarów przez nie zastępowanych, 
o których mowa w art. 223 ust. 2 lit. c) kodeksu; 

30) „uszlachetnianie czynne IM/EX” oznacza przywóz towarów nieunijnych w ramach procedury uszlachetniania czyn
nego przed wywozem produktów przetworzonych; 

31) „osoba prywatna” oznacza osoby fizyczne inne niż podatnicy, którzy działają w takim charakterze, o których mowa 
w dyrektywie Rady 2006/112/WE; 

32) „publiczny skład celny typu I” oznacza publiczny skład celny, za który odpowiedzialność, o której mowa w art. 242 
ust. 1 kodeksu, spoczywa na posiadaczu pozwolenia i osobie uprawnionej do korzystania z procedury;
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33) „publiczny skład celny typu II” oznacza publiczny skład celny, za który odpowiedzialność, o której mowa w art. 242 
ust. 2 kodeksu, spoczywa na osobie uprawnionej do korzystania z procedury; 

34) „jednolity dokument przewozowy” oznacza w kontekście statusu celnego dokument przewozowy wystawiony przez 
państwo członkowskie, obejmujący przewóz towarów z punktu wyjścia na obszarze celnym Unii do punktu 
przeznaczenia na tym obszarze, na odpowiedzialność przewoźnika wystawiającego dokument; 

35) „specjalny obszar podatkowy” oznacza część obszaru celnego Unii, na której nie mają zastosowania przepisy 
dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej lub dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących 
podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG; 

36) „kontrolny urząd celny” oznacza 

a) w przypadku czasowego składowania, o którym mowa w tytule IV kodeksu, lub w przypadku procedur specjal
nych innych niż tranzyt, o których mowa w tytule VII kodeksu, urząd celny wskazany w pozwoleniu do kontroli 
danego czasowego składowania towarów lub danej procedury specjalnej; 

b) w przypadku uproszczonego zgłoszenia celnego, o którym mowa w art. 166 kodeksu, odprawy scentralizowanej, 
o której mowa w art. 179 kodeksu, wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 182 kodeksu, urząd celny 
wskazany w pozwoleniu do kontroli objęcia towarów daną procedurą celną; 

37) „konwencja TIR” oznacza Konwencję celną dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów na podstawie karnetu 
TIR sporządzoną w Genewie w dniu 14 listopada 1975 r.; 

38) „operacja TIR” oznacza przemieszczanie towarów na obszarze celnym Unii zgodnie z konwencją TIR; 

39) „przeładunek” oznacza załadunek i rozładunek produktów i towarów z pokładu jednego środka transportu 
i ponowny załadunek na inny środek transportu; 

40) „podróżny” oznacza każdą osobę fizyczną, która: 

a) wjeżdża na obszar celny Unii czasowo i nie zamieszkuje na nim na stałe; lub 

b) powraca na obszar celny Unii, na którym zamieszkuje na stałe, po czasowym pobycie poza terytorium Unii; lub 

c) opuszcza czasowo obszar celny Unii, na którym zamieszkuje na stałe; lub 

d) po pobycie czasowym opuszcza obszar celny Unii, na którym nie zamieszkuje na stałe; 

41) „odpady i pozostałości” oznacza jedno z poniższych: 

a) towary lub produkty, które zaklasyfikowano jako odpady i pozostałości zgodnie z Nomenklaturą scaloną; 

b) w kontekście procedur końcowego przeznaczenia lub uszlachetniania czynnego, towary lub produkty pochodzące 
z operacji przetwarzania, które mają zerową lub niską wartość ekonomiczną i które nie mogą zostać wykorzys
tane bez poddania ich dalszemu przetwarzaniu; 

42) „paleta” oznacza urządzenie, na którego powierzchni może zostać zgromadzona pewna ilość towarów, aby tworzyły 
jednostkę ładunkową w celu jej transportowania lub obsługiwania bądź układania przy pomocy urządzeń mecha
nicznych. Urządzenie to składa się z dwóch płaszczyzn oddzielonych wspornikami lub z jednej płaszczyzny 
podtrzymywanej przez podstawki; całkowita wysokość urządzenia jest zmniejszona do minimum umożliwiającego 
obsługiwanie go za pomocą wózków widłowych lub wózków paletowych; może być również wyposażona 
w nadbudowę; 

43) „unijny statek przetwórnia” oznacza statek zarejestrowany w części terytorium państwa członkowskiego stanowiącej 
część obszaru celnego Unii, który pływa pod banderą państwa członkowskiego i nie łowi produktów rybołówstwa 
morskiego, ale przetwarza je na pokładzie;
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44) „unijny statek rybacki” oznacza statek zarejestrowany w części terytorium państwa członkowskiego stanowiącej część 
obszaru celnego Unii, który pływa pod banderą państwa członkowskiego, dokonując połowu produktów rybołów
stwa morskiego i – w zależności od przypadku – przetwarzając je na pokładzie; 

45) „regularna linia żeglugowa” oznacza linię żeglugową, na której statki przewożą towary jedynie między portami 
unijnymi, przy czym nie przypływają one z żadnego punktu położonego poza obszarem celnym Unii lub znajdu
jącego się w wolnym obszarze celnym portu unijnego, nie płyną do takiego punktu ani nie zawijają do niego. 

ROZDZIAŁ 2 

Prawa i obowiązki osób wynikające z przepisów prawa celnego 

S e k c j a 1 

U d z i e l a n i e i n f o r m a c j i 

P o d s e k c j a 1 

W s p ó l n e w y m o g i d o t y c z ą c e d a n y c h d o c e l ó w w y m i a n y i p r z e c h o w y w a n i a i n f o r m a c j i 

Artykuł 2 

Wspólne wymogi dotyczące danych 

(art. 6 ust. 2 kodeksu) 

1. Wymiana i przechowywanie informacji wymaganych do sporządzenia wniosków i decyzji podlegają wspólnym 
wymogom dotyczącym danych określonym w załączniku A. 

2. Wymiana i przechowywanie informacji wymaganych do dokonania zgłoszeń, powiadomień i potwierdzenia statusu 
celnego podlegają wspólnym wymogom dotyczącym danych określonym w załączniku B. 

P o d s e k c j a 2 

R e j e s t r a c j a o s ó b d o k o n y w a n a p r z e z o r g a n y c e l n e 

Artykuł 3 

Treść danych zawartych we wpisie w systemie EORI 

(art. 6 ust. 2 kodeksu) 

W chwili rejestracji danej osoby organy celne zbierają i przechowują dane określone w załączniku 12-01 dotyczące tej 
osoby. Dane te stanowią wpis dotyczący rejestracji w systemie EORI. 

Artykuł 4 

Dostarczenie danych na potrzeby rejestracji w systemie EORI 

(art. 6 ust. 4 kodeksu) 

Organy celne mogą zezwolić osobom na dostarczenie danych niezbędnych do rejestracji w systemie EORI za pomocą 
środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

Artykuł 5 

Przedsiębiorcy niemający siedziby na obszarze celnym Unii 

(art. 22 ust. 2 i art. 9 ust. 2 kodeksu) 

1. Przedsiębiorca niemający siedziby na obszarze celnym Unii dokonują rejestracji przed: 

a) złożeniem zgłoszenia celnego na obszarze celnym Unii innego niż następujące zgłoszenia: 

(i) zgłoszenie celne dokonane zgodnie z art. 135–144; 

(ii) zgłoszenie celne dotyczące objęcia towarów procedurą odprawy czasowej lub zgłoszenie do powrotnego wywozu 
w celu zamknięcia tej procedury;
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(iii) zgłoszenie celne dokonane w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej ( 1 ) przez przedsiębiorcę 
posiadającego siedzibę w państwie wspólnego tranzytu; 

(iv) zgłoszenie celne dokonane w ramach procedury tranzytu unijnego przez przedsiębiorcę posiadającego siedzibę 
w Andorze lub San Marino; 

b) złożenie wywozowej lub przywozowej deklaracji skróconej na obszarze celnym Unii; 

c) złożenie deklaracji do czasowego składowania na obszarze celnym Unii; 

d) działanie jako przewoźnik do celów transportu morskiego, śródlądowego lub lotniczego; 

e) działanie jako przewoźnik, który jest podłączony do systemu celnego i życzy sobie otrzymywać wszelkie powiado
mienia przewidziane w przepisach prawa celnego dotyczące składania lub zmiany przywozowych deklaracji skróco
nych. 

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 lit. a) ppkt (ii), przedsiębiorcy, którzy nie mają siedziby na obszarze celnym Unii, 
rejestrują się w organach celnych przed złożeniem zgłoszenia celnego dotyczącego objęcia towarów procedurą odprawy 
czasowej lub zgłoszenia do powrotnego wywozu w celu zamknięcia tej procedury w przypadkach, gdy rejestracja jest 
wymagana dla stosowania wspólnego systemu zarządzania zabezpieczeniami. 

3. Niezależnie od przepisów ust. 1 lit. a) ppkt (iii), przedsiębiorcy posiadający siedzibę w państwie wspólnego tranzytu 
rejestrują się w organach celnych przed złożeniem zgłoszenia celnego w ramach Konwencji o wspólnej procedurze 
tranzytowej, jeżeli zgłoszenie to jest składane zamiast przywozowej deklaracji skróconej lub wykorzystywane jako 
deklaracja poprzedzająca wyprowadzenie. 

4. Niezależnie od przepisów ust. 1 lit. a) ppkt (iv), przedsiębiorcy posiadający siedzibę w Andorze lub San Marino 
rejestrują się w organach celnych przed złożeniem zgłoszenia celnego w ramach procedury tranzytu unijnego, jeżeli 
zgłoszenie to jest składane zamiast przywozowej deklaracji skróconej lub wykorzystywane jako deklaracja poprzedzająca 
wyprowadzenie. 

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. d), przedsiębiorca działający jako przewoźnik w ramach transportu morskiego, 
śródlądowego lub lotniczego nie rejestruje się w organach celnych, jeżeli przyznano mu niepowtarzalny numer identy
fikacyjny w państwie trzecim w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partnerstwa handlowego, który 
jest uznawany przez Unię. 

6. W przypadkach, gdy rejestracja jest wymagana zgodnie z niniejszym artykułem dokonuje się jej w organach celnych 
właściwych ze względu na miejsce, w którym przedsiębiorcy po raz pierwszy składają deklarację, zgłoszenie lub wniosek 
o wydanie decyzji. 

Artykuł 6 

Osoby inne niż przedsiębiorcy 

(art. 9 ust. 3 kodeksu) 

1. Osoby inne niż przedsiębiorcy są zobowiązane do zarejestrowania się; rejestracji dokonują organy celne, jeżeli 
został spełniony jeden z następujących warunków: 

a) rejestracja taka jest wymagana w ustawodawstwie państwa członkowskiego; 

b) osoba taka prowadzi działalność, w przypadku której wymagany jest numer EORI zgodnie z wymogami załącznika 
A i załącznika B. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku gdy osoba inna niż przedsiębiorca jedynie okazjonalnie składa 
zgłoszenia celne, a organy celne uznają to za uzasadnione, rejestracja nie jest wymagana.
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Artykuł 7 

Unieważnienie numeru EORI 

(art. 9 ust. 4 kodeksu) 

1. Organy celne unieważniają numer EORI w następujących przypadkach: 

a) na wniosek osoby zarejestrowanej; 

b) gdy organ celny wie, że zarejestrowana osoba zakończyła działalność wymagającą rejestracji. 

2. Organ celny rejestruje datę unieważnienia numeru EORI i powiadamia o tym osobę zarejestrowaną. 

S e k c j a 2 

D e c y z j e d o t y c z ą c e s t o s o w a n i a p r z e p i s ó w p r a w a c e l n e g o 

P o d s e k c j a 1 

P r a w o d o b y c i a w y s ł u c h a n y m 

Artykuł 8 

Termin zastosowania prawa do bycia wysłuchanym 

(art. 22 ust. 6 kodeksu) 

1. Termin, w którym wnioskodawca ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska przed wydaniem decyzji, która 
byłaby dla niego niekorzystna, wynosi 30 dni. 

2. Niezależnie od przepisów ust. 1, gdy decyzja odnosi się do wyników kontroli towarów, w przypadku których nie 
złożono żadnej deklaracji skróconej, deklaracji do czasowego składowania, zgłoszenia do powrotnego wywozu ani 
zgłoszenia celnego, organy celne mogą wymagać od zainteresowanej osoby przedstawienia jej stanowiska w ciągu 24 
godzin. 

Artykuł 9 

Środki powiadamiania o podstawach 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Jeżeli powiadomienia, o którym mowa w art. 22 ust. 6 akapit pierwszy kodeksu, dokonuje się w ramach procesu 
weryfikacji lub kontroli, powiadomienie można przekazać, korzystając ze środków innych niż techniki elektronicznego 
przetwarzania danych. 

Jeżeli przy użyciu środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych składa się wniosek lub powiadamia 
się o decyzji, powiadomienie można przekazać, korzystając z tych samych środków. 

Artykuł 10 

Wyjątki od prawa do bycia wysłuchanym 

(art. 22 ust. 6 akapit drugi kodeksu) 

Szczególne przypadki, w których wnioskodawca nie ma możliwości przedstawienia swojego stanowiska, są następujące: 

a) gdy wniosek o wydanie decyzji nie spełnia warunków określonych w art. 11; 

b) gdy organy celne powiadamiają osobę, która złożyła przywozową deklarację skróconą, o tym, że towary nie zostały 
załadowane w przypadku przesyłek kontenerowych przewożonych transportem morskim i lotniczym; 

c) gdy decyzja dotyczy powiadomienia wnioskodawcy o decyzji Komisji, o której mowa w art. 116 ust. 3 kodeksu; 

d) gdy unieważnia się numer EORI.
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P o d s e k c j a 2 

P r z e p i s y o g ó l n e d o t y c z ą c e d e c y z j i w y d a w a n y c h n a w n i o s e k 

Artykuł 11 

Warunki przyjmowania wniosków 

(art. 22 ust. 2 kodeksu) 

1. Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej stosowania przepisów prawa celnego przyjmuje się, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 

a) jeżeli w przypadkach, gdy jest to wymagane przez procedurę, której dotyczy wniosek, wnioskodawca jest zareje
strowany zgodnie z art. 9 kodeksu; 

b) jeżeli w przypadkach, gdy jest to wymagane przez procedurę, której dotyczy wniosek, wnioskodawca posiada siedzibę 
na obszarze celnym Unii; 

c) wniosek złożono organowi celnemu wyznaczonemu do przyjmowania wniosków w państwie członkowskim właści
wego organu celnego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu; 

d) wniosek nie dotyczy decyzji wydanej z takim samym zamiarem co poprzednia decyzja adresowana do tego samego 
wnioskodawcy, którą unieważniono lub cofnięto w roku poprzedzającym wniosek ze względu na fakt, że wniosko
dawca nie wypełnił obowiązku nałożonego na niego na mocy tej decyzji. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. d) okres, o którym mowa w tej literze, wynosi trzy lata, jeżeli poprzednia 
decyzja została unieważniona zgodnie z art. 27 ust. 1 kodeksu lub jeżeli wniosek jest wnioskiem o przyznanie statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy złożonym zgodnie z art. 38 kodeksu. 

Artykuł 12 

Organ celny właściwy do wydania decyzji 

(art. 22 ust. 1 kodeksu) 

W przypadku gdy nie jest możliwe wyznaczenie właściwego organu celnego zgodnie z art. 22 ust. 1 akapit trzeci 
kodeksu, właściwym organem celnym jest organ właściwy dla miejsca, w którym jest przechowywana lub dostępna 
ewidencja i dokumentacja wnioskodawcy (główne księgi rachunkowe na potrzeby celne) umożliwiająca organowi 
celnemu wydanie decyzji. 

Artykuł 13 

Przedłużenie terminu na wydanie decyzji 

(art. 22 ust. 3 kodeksu) 

1. Jeżeli, po przyjęciu wniosku, organ celny właściwy do wydania decyzji uzna za koniecznie zwrócenie się do 
wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji w celu podjęcia decyzji, ustanawia termin dla wnioskodawcy 
na dostarczenie tych informacji, który nie przekracza 30 dni, a termin na wydanie decyzji określony w art. 22 ust. 3 
kodeksu przedłuża się o ten okres. Wnioskodawca jest informowany o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji. 

2. Jeżeli zastosowanie ma art. 8 ust. 1, termin na wydanie decyzji określony w art. 22 ust. 3 kodeksu zostaje 
przedłużony o okres 30 dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony o przedłużeniu terminu. 

3. Jeżeli organ celny właściwy do podjęcia decyzji przedłużył termin konsultacji z innym organem celnym, termin na 
wydanie decyzji przedłuża się o ten sam okres co przedłużenie okresu konsultacji. Wnioskodawca jest informowany 
o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji. 

4. Jeżeli istnieją poważne podstawy uzasadniające podejrzenie naruszenia przepisów prawa celnego, a organy celne 
prowadzą dochodzenia oparte na tych podstawach, termin na wydanie decyzji przedłuża się o czas niezbędny do 
zakończenia tych dochodzeń. Takie przedłużenie terminu nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy. Wnioskodawcę 
powiadamia się o przedłużeniu terminu, o ile nie zagraża to dochodzeniu.
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Artykuł 14 

Data wejścia w życie 

(art. 22 ust. 4 i 5 kodeksu) 

Decyzja staje się skuteczna począwszy od innego dnia niż dzień doręczenia jej wnioskodawcy lub uznania jej za 
doręczoną w następujących przypadkach: 

a) jeżeli decyzja korzystnie wpłynie na wnioskodawcę, a wnioskodawca zażądał zmiany daty jej wejścia w życie, w takim 
przypadku decyzja staje się skuteczna, począwszy od daty żądanej przez wnioskodawcę, pod warunkiem że przypada 
ona po dacie, w której decyzja została doręczona wnioskodawcy lub w której uznaje się ją za doręczoną; 

b) jeżeli poprzednią decyzję wydano z ograniczonym terminem, a wyłącznym celem obecnej decyzji jest przedłużenie jej 
ważności, w takim przypadku decyzja staje się skuteczna od następnego dnia po upływie okresu ważności poprzedniej 
decyzji; 

c) jeżeli skuteczność decyzji jest uzależniona od dopełnienia pewnych formalności przez wnioskodawcę, w takim przy
padku decyzja staje się skuteczna począwszy od dnia doręczenia wnioskodawcy powiadomienia od właściwego organu 
celnego, w którym stwierdza się pomyślne dopełnienie formalności lub od dnia uznania tego powiadomienia za 
doręczone. 

Artykuł 15 

Ponowna ocena decyzji 

(art. 23 ust. 4 lit. a) kodeksu) 

1. Organ celny właściwy do wydania decyzji musi ponownie ocenić decyzję w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmian wprowadzonych do stosownych przepisów unijnych, mających wpływ na decyzję; 

b) w razie potrzeby, w wyniku prowadzonego monitorowania; 

c) w razie potrzeby, ze względu na informacje dostarczone przez posiadacza decyzji zgodnie z art. 23 ust. 2 kodeksu lub 
przez inne organy. 

2. Organ celny właściwy do wydania decyzji przekazuje wyniki ponownej oceny posiadaczowi decyzji. 

Artykuł 16 

Zawieszenie decyzji 

(art. 23 ust. 4 lit. b) kodeksu) 

1. Organ celny właściwy do wydania decyzji zawiesza decyzję zamiast ją unieważnić, cofnąć lub zmienić zgodnie 
z art. 23 ust. 3, art. 27 lub 28 kodeksu, jeżeli: 

a) organ celny uważa, że mogą istnieć wystarczające podstawy do unieważnienia, cofnięcia lub zmiany decyzji, ale nie 
dysponuje jeszcze wszystkimi niezbędnymi elementami do podjęcia decyzji w sprawie unieważnienia, cofnięcia lub 
zmiany; 

b) dany organ celny uważa, że warunki wydania decyzji nie zostały spełnione lub że posiadacz decyzji nie wypełnia 
wszystkich obowiązków nałożonych na mocy tej decyzji oraz że właściwe jest, aby zagwarantować posiadaczowi 
decyzji odpowiedni czas na podjęcie środków w celu zapewnienia spełnienia warunków lub wypełnienia obowiązków; 

c) posiadacz decyzji domaga się takiego zawieszenia, ponieważ jest czasowo niezdolny do spełnienia warunków okre 
ślonych w odniesieniu do decyzji lub nie jest w stanie wypełnić obowiązków nałożonych na mocy tej decyzji. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), posiadacz decyzji powiadamia organ celny właściwy do 
wydania decyzji o środkach, jakie podejmie w celu zapewnienia spełnienia warunków lub wypełnienia obowiązków, oraz 
o okresie potrzebnym mu na podjęcie tych środków.
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Artykuł 17 

Okres zawieszenia decyzji 

(art. 23 ust. 4 lit. b) kodeksu) 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), okres zawieszenia wyznaczony przez właściwy organ celny 
odpowiada okresowi, jaki jest potrzebny organowi celnemu na ustalenie, czy warunki dotyczące unieważnienia, cofnięcia 
lub zmiany zostały spełnione. Okres ten nie może przekroczyć 30 dni. 

Jeżeli organ celny uważa jednak, że posiadacz decyzji może nie spełnić kryteriów określonych w art. 39 lit. a) kodeksu, 
decyzję należy zawiesić do momentu ustalenia, czy doszło do poważnego naruszenia lub ponownych naruszeń przez 
którąkolwiek z następujących osób: 

a) posiadacza decyzji; 

b) osobę kierującą przedsiębiorstwem, które jest posiadaczem decyzji, lub osobę pełniącą funkcje kontrolne nad 
zarządem przedsiębiorstwa; 

c) osobę odpowiedzialną za kwestie celne w przedsiębiorstwie, które jest posiadaczem danej decyzji. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) i c), okres zawieszenia ustalony przez organ celny właściwy 
do wydania decyzji odpowiada okresowi zgłoszonemu przez posiadacza decyzji zgodnie z art. 16 ust. 2. Okres zawie
szenia można, w stosownych przypadkach, dodatkowo przedłużyć na wniosek posiadacza decyzji. 

Okres zawieszenia można dodatkowo przedłużyć o okres potrzebny właściwemu organowi celnemu do zweryfikowania, 
czy przedmiotowe środki zapewniają spełnienie warunków lub wypełnienie obowiązków. Okres ten nie może przekra
czać 30 dni. 

3. Jeżeli – w następstwie zawieszenia decyzji – organ celny właściwy do wydania decyzji zamierza unieważnić, cofnąć 
lub zmienić przedmiotową decyzję zgodnie z art. 23 ust. 3, art. 27 lub 28 kodeksu, w stosownych przypadkach okres 
zawieszania, określony zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, zostaje przedłużony do momentu, aż decyzja w sprawie 
unieważnienia, cofnięcia lub zmiany stanie się skuteczna. 

Artykuł 18 

Wygaśnięcie zawieszenia 

(art. 23 ust. 4 lit. b) kodeksu) 

1. Zawieszenie decyzji wygasa po upływie okresu zawieszenia, chyba że przed upływem tego okresu będzie miała 
miejsce jedna z następujących sytuacji: 

a) zawieszenie zostanie cofnięte w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), w sytuacji, gdy nie istnieją żadne 
podstawy do unieważnienia, cofnięcia lub zmiany decyzji zgodnie z art. 23 ust. 3, art. 27 lub 28 kodeksu, w którym 
to przypadku zawieszenie wygasa z dniem cofnięcia; 

b) zawieszenie zostanie cofnięte w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) i c), w sytuacji, gdy posiadacz 
decyzji podejmuje, w sposób zadowalający organ celny właściwy do wydania decyzji, niezbędne środki w celu 
zapewnienia spełnienia warunków przewidzianych w decyzji lub wypełnienia obowiązków nałożonych na mocy tej 
decyzji, w którym to przypadku zawieszenie wygasa z dniem cofnięcia; 

c) zawieszona decyzja zostanie unieważniona, cofnięta lub zmieniona, w którym to przypadku zawieszenie wygasa 
z dniem unieważnienia, cofnięcia lub zmiany. 

2. Organ celny właściwy do wydania decyzji powiadamia posiadacza decyzji o wygaśnięciu okresu zawieszenia.
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P o d s e k c j a 3 

D e c y z j e w s p r a w i e w i ą ż ą c y c h i n f o r m a c j i 

Artykuł 19 

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie wiążących informacji 

(art. 22 ust. 1 akapit trzeci i art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu wniosek o wydanie decyzji w sprawie wiążących 
informacji i wszelkich dokumentów towarzyszących lub uzupełniających składa się właściwemu organowi celnemu 
w państwie członkowskim, w którym wnioskodawca ma siedzibę, lub właściwemu organowi celnemu w państwie 
członkowskim, w którym informacje będą wykorzystywane. 

2. Wskutek złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie wiążących informacji, uważa się, że wnioskodawca zgadza 
się na podanie do wiadomości publicznej za pośrednictwem stron internetowych Komisji wszystkich danych zawartych 
w decyzji, włączając wszelkie fotografie, obrazy i broszury, z wyjątkiem informacji poufnych. Wszelkie publiczne 
ujawnienie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych. 

3. Jeżeli nie istnieje żaden system teleinformatyczny do składania wniosków o wydanie decyzji w sprawie wiążącej 
informacji o pochodzeniu (WIP), państwa członkowskie mogą zezwolić na składanie wniosków przy użyciu środków 
innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

Artykuł 20 

Terminy 

(art. 22 ust. 3 kodeksu) 

1. Jeżeli Komisja powiadamia organy celne o zawieszeniu wydawania decyzji WIT i WIP zgodnie z art. 34 ust. 10 lit. 
a) kodeksu, termin wydania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 3 akapit pierwszy kodeksu, zostaje dodatkowo 
przedłużony do czasu powiadomienia organów celnych przez Komisję o zapewnieniu prawidłowej i jednolitej klasyfikacji 
taryfowej lub prawidłowego i jednolitego określenia pochodzenia. 

Przedłużony termin, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie może przekroczyć 10 miesięcy, z wyjątkiem szczegól
nych okoliczności, w których możliwe jest dodatkowe przedłużenie tego terminu o maksymalnie 5 miesięcy. 

2. Okres, o którym mowa w art. 22 ust. 3 akapit drugi kodeksu, może przekroczyć 30 dni, jeżeli w tym terminie nie 
jest możliwe zakończenie analizy, którą organ celny właściwy do wydania decyzji uważa za niezbędną do wydania 
przedmiotowej decyzji. 

Artykuł 21 

Powiadomienie o wydaniu decyzji WIP 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Jeżeli wniosek o wydanie decyzji WIP złożono, korzystając ze środków innych niż techniki elektronicznego przetwa
rzania danych, organy celne mogą powiadomić wnioskodawcę o decyzji WIP, korzystając ze środków innych niż techniki 
elektronicznego przetwarzania danych. 

Artykuł 22 

Ograniczenia w odniesieniu do stosowania przepisów dotyczących ponownej oceny i zawieszenia 

(art. 23 ust. 4 kodeksu) 

Artykuły 15–18 dotyczące ponownej oceny i zawieszenia decyzji nie mają zastosowania do decyzji w sprawie wiążących 
informacji.
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S e k c j a 3 

U p o w a ż n i o n y p r z e d s i ę b i o r c a 

P o d s e k c j a 1 

K o r z y ś c i w y n i k a j ą c e z p o s i a d a n i a s t a t u s u u p o w a ż n i o n e g o p r z e d s i ę b i o r c y 

Artykuł 23 

Ułatwienia dotyczące deklaracji poprzedzających wyprowadzenie 

(art. 38 ust. 2 lit. b) kodeksu) 

1. Jeżeli upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS), o którym mowa w art. 38 ust. 2 
lit. b) kodeksu, składa w imieniu własnym deklarację poprzedzającą wyprowadzenie w formie zgłoszenia celnego lub 
zgłoszenia do powrotnego wywozu, żadne inne dane niż te wymienione w przedmiotowych zgłoszeniach nie będą 
wymagane. 

2. Jeżeli AEOS składa deklarację poprzedzającą wyprowadzenie w formie zgłoszenia celnego lub zgłoszenia do 
powrotnego wywozu w imieniu innej osoby również będącej AEOS, żadne inne dane niż te wymienione w przedmio
towych zgłoszeniach nie będą wymagane. 

Artykuł 24 

Uprzywilejowane traktowanie w odniesieniu do oceny i kontroli ryzyka 

(art. 38 ust. 6 kodeksu) 

1. Upoważniony przedsiębiorca (AEO) podlega mniejszej liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów niż inni 
przedsiębiorcy. 

2. Jeżeli AEOS złożył przywozową deklarację skróconą lub – w przypadkach, o których mowa w art. 130 kodeksu – 
zgłoszenie celne lub deklarację do czasowego składowania, lub jeżeli AEOS złożył powiadomienie i udostępnił dane 
związane z jego przywozową deklaracją skróconą w jego systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 8 
kodeksu, urząd celny pierwszego wprowadzenia, o którym mowa w art. 127 ust. 3 akapit pierwszy, powiadamia 
wspomnianego AEOS o wybraniu przesyłki do kontroli fizycznej. Powiadomienia dokonuje się przed przybyciem 
towarów na obszar celny Unii. 

Dane powiadomienie zostaje udostępnione także przewoźnikowi, jeżeli jest nim inna osoba niż AEOS, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, pod warunkiem że przewoźnik jest AEOS i jest podłączony do systemów teleinformatycznych na 
potrzeby zgłoszeń, o których mowa w akapicie pierwszym. 

Powiadomienia tego nie dokonuje się, jeżeli może ono zagrozić możliwości przeprowadzenia kontroli lub jej wynikom. 

3. Jeżeli AEO składa deklarację do czasowego składowania lub zgłoszenie celne zgodnie z art. 171 kodeksu, organ 
celny właściwy do przyjęcia deklaracji do czasowego składowania lub tego zgłoszenia celnego powiadamia AEO 
o wybraniu przesyłki do kontroli celnej. Powiadomienia dokonuje się przed przedstawieniem towarów organom celnym. 

Powiadomienia tego nie dokonuje się, jeżeli może ono zagrozić możliwości przeprowadzenia kontroli lub jej wynikom. 

4. Jeżeli przesyłki zgłoszone przez AEO wybrano do kontroli fizycznej lub kontroli dokumentów, kontrole te prze
prowadza się w pierwszej kolejności. 

Na wniosek AEO kontrole można przeprowadzać w miejscu innym niż miejsce przedstawienia towarów organom 
celnym. 

5. Powiadomienia wspomniane w ust. 2 i 3 nie dotyczą kontroli celnych, o których przeprowadzeniu zadecydowano 
na podstawie deklaracji do czasowego składowania lub zgłoszenia celnego po przedstawieniu towarów. 

Artykuł 25 

Zwolnienie z uprzywilejowanego traktowania 

(art. 38 ust. 6 kodeksu) 

Uprzywilejowane traktowanie, o którym mowa w art. 24, nie ma zastosowania do żadnych kontroli celnych związanych 
z podwyższonym poziomem zagrożenia lub obowiązkami kontrolnymi określonymi w pozostałych przepisach unijnych.

PL L 343/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

W pierwszej kolejności organy celne przeprowadzają jednak niezbędne czynności, formalności i kontrole przesyłek 
zgłoszonych przez AEOS. 

P o d s e k c j a 2 

W n i o s e k o p r z y z n a n i e s t a t u s u u p o w a ż n i o n e g o p r z e d s i ę b i o r c y 

Artykuł 26 

Warunki przyjmowania wniosków o przyznanie statusu AEO 

(art. 22 ust. 2 kodeksu) 

1. Oprócz warunków przyjmowania wniosków przewidzianych w art. 11 ust. 1, ubiegając się o przyznanie statusu 
AEO, wnioskodawca musi złożyć kwestionariusz dotyczący samooceny, który organy celne udostępniają wraz z tym 
wnioskiem. 

2. Przedsiębiorca składa jeden pojedynczy wniosek o przyznanie statusu AEO obejmujący wszystkie jego stałe siedziby 
na obszarze celnym Unii. 

Artykuł 27 

Właściwy organ celny 

(art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu) 

Jeżeli nie można wyznaczyć właściwego organu celnego zgodnie z art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu lub art. 12 
niniejszego rozporządzenia, wniosek składa się organom celnym państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca 
posiada stałą siedzibę oraz w którym przechowywane lub udostępniane są informacje na temat głównych działań 
w zakresie zarządzania logistycznego w Unii wskazane we wniosku. 

Artykuł 28 

Termin na wydanie decyzji 

(art. 22 ust. 3 kodeksu) 

1. Termin na wydanie decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 3 akapit pierwszy kodeksu, można przedłużyć o okres do 
60 dni. 

2. Jeżeli toczą się postępowania karne, które budzą wątpliwości co do spełnienia przez wnioskodawcę warunków 
określonych w art. 39 lit. a) kodeksu, termin na wydanie decyzji zostaje przedłużony o czas niezbędny do zakończenia 
tych postępowań. 

Artykuł 29 

Data wejścia w życie pozwolenia AEO 

(art. 22 ust. 4 kodeksu) 

Na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 4 kodeksu certyfikat, którym nadaje się status AEO („pozwolenie AEO”), wchodzi 
w życie piątego dnia po wydaniu decyzji. 

Artykuł 30 

Skutki prawne zawieszenia 

(art. 23 ust. 4 lit. b) kodeksu) 

1. Jeżeli zawiesza się pozwolenie AEO ze względu na niespełnienie kryteriów określonych w art. 39 kodeksu, organ 
celny musi zawiesić decyzję wydaną w odniesieniu do tego AEO, która opiera się na pozwoleniu AEO w ogóle lub na 
szczegółowych kryteriach, które doprowadziły do zawieszenia pozwolenia AEO. 

2. Zawieszenie decyzji w sprawie stosowania przepisów prawa celnego wydanej w odniesieniu do AEO nie może 
prowadzić do automatycznego zawieszenia pozwolenia AEO. 

3. Jeżeli decyzja dotycząca osoby, która jest zarówno AEOS, jak i upoważnionym przedsiębiorcą w zakresie uprosz
czeń celnych (AEOC), o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. a) kodeksu, zostanie zawieszona zgodnie z art. 16 ust. 1 ze 
względu na niespełnienie warunków określonych w art. 39 lit. d) kodeksu, pozwolenie AEOC tej osoby zostanie 
zawieszone, ale pozwolenie AEOS pozostanie ważne.
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Jeżeli decyzja dotycząca osoby, która jest zarówno AEOS, jak i AEOC, zostanie zawieszona zgodnie z art. 16 ust. 1 ze 
względu na niespełnienie warunków określonych w art. 39 lit. e) kodeksu, pozwolenie AEOS tej osoby zostanie zawie
szone, ale pozwolenie AEOC pozostanie ważne. 

TYTUŁ II 

ELEMENTY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH STOSOWANE SĄ NALEŻNOŚCI CELNE PRZYWOZOWE LUB WYWOZOWE 
ORAZ INNE ŚRODKI DOTYCZĄCE WYMIANY TOWAROWEJ 

ROZDZIAŁ 1 

Pochodzenie towarów 

S e k c j a 1 

N i e p r e f e r e n c y j n e p o c h o d z e n i e t o w a r ó w 

Artykuł 31 

Towary całkowicie uzyskane w danym państwie lub na danym terytorium 

(art. 60 ust. 1 kodeksu) 

Za całkowicie uzyskane w danym państwie lub na danym terytorium uznaje się następujące towary: 

a) produkty mineralne wydobyte w tym państwie lub na tym terytorium; 

b) produkty roślinne tam zebrane; 

c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane; 

d) produkty uzyskane z żywych zwierząt tam wyhodowanych; 

e) produkty uzyskane przez polowania lub połowy tam przeprowadzone; 

f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza znajdującego się poza wodami terytorialnymi 
jakiegokolwiek państwa przez statki zarejestrowane w danym państwie lub na danym terytorium i pływające pod 
banderą danego państwa lub terytorium; 

g) towary uzyskane lub wytworzone na pokładzie statków przetwórni z produktów określonych w lit. f), pochodzących 
z tego państwa lub terytorium, o ile te statki przetwórnie są zarejestrowane w tym państwie lub terytorium i pływają 
pod jego banderą; 

h) produkty wydobyte z dna morskiego lub podglebia pod dnem morskim poza wodami terytorialnymi, pod warunkiem 
że dane państwo lub terytorium posiada wyłączne prawa do eksploatacji tego dna lub podglebia; 

i) odpady i pozostałości powstałe w wyniku działalności wytwórczej oraz używane artykuły, jeżeli zostały tam zebrane 
i nadają się wyłącznie do odzyskiwania surowców; 

j) towary tam wytworzone wyłącznie z produktów wymienionych w lit. a)–i). 

Artykuł 32 

Towary, w produkcję których zaangażowane jest więcej niż jedno państwo lub terytorium 

(art. 60 ust. 2 kodeksu) 

Towary wymienione w załączniku 22-01 uznaje się za towary, które zostały poddane ostatniemu istotnemu przetwa
rzaniu lub obróbce, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w państwie 
lub na terytorium, gdzie reguły określone w tym załączniku są spełnione lub które są określone przez te reguły.
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Artykuł 33 

Operacje obróbki lub przetwarzania, które nie są ekonomicznie uzasadnione 

(art. 60 ust. 2 kodeksu) 

Wszelkie operacje obróbki lub przetwarzania przeprowadzone w innym państwie lub na innym terytorium uznaje się za 
ekonomicznie nieuzasadnione, jeżeli na podstawie dostępnych faktów ustalono, że celem tych operacji było uniknięcie 
zastosowania środków, o których mowa w art. 59 kodeksu. 

W przypadku towarów objętych załącznikiem 22-01 do tych towarów zastosowanie mają działowe reguły rezydualne. 

W odniesieniu do towarów, które nie są objęte załącznikiem 22-01, dla których ostatnia obróbka lub przetwarzanie 
zostały uznane za nieuzasadnione ekonomicznie, uznaje się, że towary te zostały poddane ostatniemu istotnemu, 
ekonomicznie uzasadnionemu przetworzeniu lub obróbce, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stano
wiło istotny etap wytwarzania w państwie lub na terytorium, z którego pochodziła większa część materiałów, określona 
na podstawie wartości tych materiałów. 

Artykuł 34 

Minimalne operacje 

(art. 60 ust. 2 kodeksu) 

Następujących operacji nie uznaje się za istotne ekonomicznie uzasadnione przetworzenie lub obróbkę do celów nadania 
pochodzenia: 

a) operacje mające na celu zachowanie produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania (wietrzenie, 
rozkładanie, suszenie, usuwanie uszkodzonych części i podobne czynności) lub operacje ułatwiające przesyłkę lub 
transport; 

b) proste czynności polegające na usuwaniu kurzu, przesiewaniu lub sortowaniu, segregowaniu, dobieraniu, myciu, 
rozcinaniu; 

c) zmiany opakowania oraz rozdzielanie i łączenie przesyłek, proste umieszczanie w butelkach, puszkach, butlach, 
workach, pudełkach, skrzynkach, umieszczanie na kartonach lub deskach oraz wszelkie inne proste operacje związane 
z pakowaniem; 

d) dobieranie towarów w zestawy lub komplety lub przygotowywanie do sprzedaży; 

e) umieszczanie znaków, etykiet lub innych podobnych wyróżniających oznakowań na towarach lub na ich opakowa
niach; 

f) prosty montaż części produktu dla otrzymania kompletnego wyrobu; 

g) demontaż bądź zmiana zastosowania; 

h) połączenie dwóch lub więcej operacji wymienionych w lit. a)–g). 

Artykuł 35 

Akcesoria, części zamienne lub narzędzia 

(art. 60 kodeksu) 

1. Akcesoria, części zamienne lub narzędzia, które dostarczane są z którymkolwiek z towarów wymienionych 
w sekcjach XVI, XVII i XVIII Nomenklatury scalonej i które są częścią ich standardowego wyposażenia, uznaje sie za 
posiadające to samo pochodzenie co te towary. 

2. Podstawowe części zamienne do wykorzystania z którymkolwiek z towarów wymienionych w sekcjach XVI, XVII 
i XVIII Nomenklatury scalonej uprzednio dopuszczonym do obrotu w Unii uznaje się za mające to samo pochodzenie, co 
te towary, jeżeli włączenie podstawowych części zamiennych na etapie produkcji nie zmieniłoby ich pochodzenia.
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3. Do celów niniejszego artykułu podstawowe części zamienne oznaczają części, które: 

a) stanowią komponenty, bez których właściwe funkcjonowanie dopuszczonych do obrotu lub uprzednio wywiezionych 
części wyposażenia, maszyny, aparatu lub pojazdu, nie może zostać zapewnione; oraz 

b) są charakterystyczne dla tych towarów; oraz 

c) są przeznaczone do ich normalnej konserwacji i zastąpienia części tego samego rodzaju, które uległy zniszczeniu lub 
przestały nadawać się do użytku. 

Artykuł 36 

Elementy neutralne i opakowanie 

(art. 60 kodeksu) 

1. W celu określenia, czy towary pochodzą z danego państwa lub terytorium, nie bierze się pod uwagę pochodzenia 
następujących elementów: 

a) energii i paliwa; 

b) instalacji i wyposażenia; 

c) maszyn i narzędzi; 

d) materiałów, które nie wchodzą ani nie są przeznaczone do wejścia w końcowy skład towarów. 

2. W przypadkach, w których, na podstawie reguły 5 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej ustano
wionej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 ( 1 ), opakowania i pojemniki opakowaniowe uważane 
są za część produktu do celów klasyfikacji, nie bierze się ich pod uwagę do celów określenia pochodzenia, z wyjątkiem 
przypadku, w którym reguła w załączniku 22-01, dotycząca danych towarów, oparta jest na procencie wartości dodanej. 

S e k c j a 2 

P r e f e r e n c y j n e p o c h o d z e n i e t o w a r ó w 

Artykuł 37 

Definicje 

Do celów niniejszej sekcji stosuje się następujące definicje: 

1) „kraj korzystający” oznacza kraj korzystający z ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) ujęty w załączniku II 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 ( 2 ); 

2) „wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwarzania łącznie z montażem; 

3) „materiał” oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp. użyte do wytworzenia produktu; 

4) „produkt” oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania; 

5) „towary” oznaczają zarówno materiały, jak i produkty; 

6) „kumulacja dwustronna” oznacza system, który pozwala uznawać produkty pochodzące z Unii za materiały pocho
dzące z kraju korzystającego, kiedy zostaną one w tym kraju poddane dalszemu przetworzeniu lub użyte do 
wytworzenia nowego produktu;
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7) „kumulacja pochodzenia z Norwegią, Szwajcarią lub Turcją” oznacza system pozwalający uznawać produkty pocho
dzące z Norwegii, Szwajcarii lub Turcji za materiały pochodzące z kraju korzystającego, o ile zostaną one w tym 
kraju poddane dalszemu przetworzeniu lub użyte do wytworzenia nowego produktu, który następnie jest przywo 
żony do Unii; 

8) „kumulacja regionalna” oznacza system, na mocy którego produkty, które w rozumieniu niniejszej sekcji pochodzą 
z kraju należącego do grupy regionalnej, uznaje się za materiały pochodzące z innego kraju tej samej grupy 
regionalnej (lub innej grupy w przypadkach, gdzie dopuszcza się kumulację między grupami), o ile zostaną one 
w tym kraju poddane dalszemu przetworzeniu lub użyte do wytworzenia nowego produktu; 

9) „kumulacja rozszerzona” oznacza system, w którym uczestnictwo uzależnione jest od dopuszczenia przez Komisję 
na wniosek kraju korzystającego, na mocy którego określone materiały pochodzące z kraju, z którym Unię łączy 
wiążąca umowa o wolnym handlu zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), 
uznaje się za materiały pochodzące ze wspomnianego kraju korzystającego, o ile zostaną one w tym kraju poddane 
dalszemu przetworzeniu lub użyte do wytworzenia nowego produktu; 

10) „materiały zamienne” oznaczają materiały tego samego rodzaju i jakości handlowej, charakteryzujące się identycz
nymi cechami technicznymi i fizycznymi, i niemożliwe do rozróżnienia po tym, jak zostaną użyte do wytworzenia 
finalnego produktu; 

11) „grupa regionalna” oznacza grupę krajów, między którymi stosuje się kumulację regionalną; 

12) „wartość celna” oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania art. VII Układu Ogól
nego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 roku (porozumienie WTO w sprawie ustalania wartości celnej); 

13) „wartość materiałów” oznacza wartość celną w chwili przywozu użytych materiałów niepochodzących lub, jeżeli nie 
jest ona znana bądź nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za te materiały 
w państwie produkcji; przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio w przypadku potrzeby ustalenia wartości 
użytych materiałów pochodzących; 

14) „cena ex-works” oznacza cenę zapłaconą za produkt ex-works wytwórcy, w którego zakładzie przeprowadzono 
ostatnią obróbkę lub przetwarzanie, przy czym cena ta obejmuje sumę wartości wszystkich użytych materiałów 
oraz innych kosztów związanych z produkcją, pomniejszoną o wszystkie podatki wewnętrzne, które są zwracane lub 
mogą podlegać zwrotowi z chwilą wywozu uzyskanego produktu. 

W przypadku gdy cena faktycznie zapłacona nie odzwierciedla wszystkich związanych z produkcją kosztów, które 
zostały rzeczywiście poniesione w państwie produkcji, cena ex-works oznacza sumę wszystkich tych kosztów 
pomniejszoną o wszystkie podatki wewnętrzne, które są zwracane lub mogą podlegać zwrotowi z chwilą wywozu 
uzyskanego produktu. 

W przypadku gdy ostatnia obróbka lub przetwarzanie zostały zlecone wytwórcy, pojęcie „wytwórcy”, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, może odnosić się do przedsiębiorstwa, które zatrudniło podwykonawcę; 

15) „najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzących” oznacza maksymalną zawartość materiałów 
niepochodzących, jaka pozwala na uznanie procesu wytwarzania za operację obróbki lub przetworzenia wystar
czającą dla nadania produktom statusu pochodzenia. Może być ona wyrażona w postaci wartości procentowej ceny 
ex-works produktu lub jako procent masy netto wspomnianych wykorzystanych materiałów, objętych określoną 
grupą działów, działem, pozycją lub podpozycją; 

16) „masa netto” oznacza masę samych towarów bez opakowań i wszelkiego rodzaju pojemników; 

17) „działy”, „pozycje” i „podpozycje” odnoszą się do działów, pozycji i podpozycji (cztero- i sześciocyfrowych kodów) 
stosowanych w nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zaleceniem 
Rady Współpracy Celnej z dnia 26 czerwca 2004 r.;
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18) „klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału do konkretnej pozycji lub podpozycji Systemu 
Zharmonizowanego; 

19) „przesyłka” oznacza produkty, które są: 

a) wysłane w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy; lub 

b) objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy, a w przy
padku braku takiego dokumentu – jedną fakturą; 

20) „eksporter” oznacza osobę dokonującą wywozu towarów do Unii lub do kraju korzystającego, która może 
udowodnić pochodzenie towarów, niezależnie od tego, czy jest ich wytwórcą, i czy samodzielnie dopełnia formal
ności wywozowych; 

21) „zarejestrowany eksporter” oznacza: 

a) eksportera, który ma siedzibę w kraju korzystającym i jest zarejestrowany przez właściwe organy tego kraju do 
celów wywozu produktów w ramach systemu do Unii lub innego kraju korzystającego, z którym możliwa jest 
kumulacja regionalna; lub 

b) eksportera, który ma siedzibę w państwie członkowskim i jest zarejestrowany przez organy celne tego państwa 
członkowskiego do celów wywozu produktów pochodzących z Unii, które mają zostać wykorzystane jako 
materiały w kraju korzystającym w ramach kumulacji dwustronnej; lub 

c) ponowny nadawca towarów, który ma siedzibę w państwie członkowskim i jest zarejestrowany przez organy 
celne tego państwa członkowskiego do celów sporządzenia zastępczego oświadczenia o pochodzeniu w celu 
ponownego wysłania produktów pochodzących do innego miejsca na obszarze celnym Unii lub w stosownych 
przypadkach do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji („zarejestrowany ponowny nadawca”); 

22) „oświadczenie o pochodzeniu” oznacza oświadczenie sporządzone przez eksportera lub ponownego nadawcę towa
rów, wskazujące, że objęte nim produkty spełniają reguły pochodzenia w ramach systemu. 

P o d s e k c j a 1 

W y s t a w i a n i e l u b s p o r z ą d z a n i e d o w o d ó w p o c h o d z e n i a 

Artykuł 38 

Sposób składania wniosków o świadectwa informacyjne INF 4 i wystawiania tych świadectw 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

1. Wniosek o świadectwo informacyjne INF 4 można złożyć z wykorzystaniem środków innych niż techniki elek
tronicznego przetwarzania danych, z zachowaniem wymogów dotyczących danych wymienionych w załączniku 22-02. 

2. Świadectwa informacyjne INF 4 muszą spełniać wymogi dotyczące danych wymienione w załączniku 22-02. 

Artykuł 39 

Sposób składania wniosków o upoważnienie dla upoważnionego eksportera i wystawiania tych upoważnień 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Wnioski o nadanie statusu upoważnionego eksportera do celów sporządzania dowodów preferencyjnego pochodzenia 
można składać a upoważnienia dla upoważnionego eksportera można wystawiać z wykorzystaniem środków innych niż 
techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

Artykuł 40 

Sposób składnia wniosków o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Wnioski o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera można składać z wykorzystaniem środków innych niż techniki 
elektronicznego przetwarzania danych.
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P o d s e k c j a 2 

D e f i n i c j a p o j ę c i a p r o d u k t ó w p o c h o d z ą c y c h m a j ą c a z a s t o s o w a n i e w r a m a c h s y s t e m u G S P 
U n i i 

Artykuł 41 

Zasady ogólne 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

Następujące produkty uznaje się za pochodzące z kraju korzystającego: 

a) produkty całkowicie uzyskane w tym kraju w rozumieniu art. 44; 

b) produkty uzyskane w tym kraju zawierające materiały, które nie zostały tam całkowicie uzyskane, pod warunkiem że 
materiały te zostały tam poddane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu w rozumieniu art. 45. 

Artykuł 42 

Zasada terytorialności 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Warunki uzyskania statusu pochodzenia określone w niniejszej podsekcji muszą zostać spełnione w zaintereso
wanym kraju korzystającym. 

2. Pojęcie „kraju korzystającego” obejmuje również morze terytorialne danego kraju w rozumieniu Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza (konwencja z Montego Bay z dnia 10 grudnia 1982 r.), ale nie może 
przekraczać granic tego morza. 

3. Jeżeli produkty pochodzące wywiezione z kraju korzystającego do innego kraju powracają do kraju korzystającego, 
to są one uznawane za niepochodzące, chyba że można wykazać, zgodnie z wymogami właściwych organów, że 
spełnione są następujące warunki: 

a) produkty powracające są tymi samymi produktami, które zostały wywiezione; oraz 

b) nie zostały one poddane żadnym operacjom wykraczającym poza czynności niezbędne dla zachowania ich w dobrym 
stanie, gdy znajdowały się w kraju, do którego zostały wywiezione, lub gdy były wywożone. 

Artykuł 43 

Zakaz manipulacji 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Produkty zgłoszone do dopuszczenia do obrotu w Unii muszą być tymi samymi produktami, co produkty wywie
zione z kraju korzystającego uznanego za kraj ich pochodzenia. Nie mogą one zostać zmienione, przekształcone 
w jakikolwiek sposób ani poddane operacjom innym niż operacje służące zachowaniu ich w dobrym stanie albo 
dodawaniu lub umieszczaniu znaków, etykiet, pieczęci lub innej dokumentacji w celu zapewnienia zgodności z okre 
ślonymi wymogami krajowymi obowiązującymi w Unii, zanim nie zostaną zgłoszone do dopuszczenia do obrotu. 

2. Produkty przywożone do kraju korzystającego do celów kumulacji na mocy art. 53, 54, 55 lub 56 muszą być tymi 
samymi produktami, co produkty wywiezione z kraju uznanego za kraj ich pochodzenia. Nie mogą one zostać zmie
nione, przekształcone w jakikolwiek sposób ani poddane operacjom innym niż operacje służące zachowaniu ich 
w dobrym stanie, zanim nie zostaną zgłoszone do odpowiedniej procedury celnej w państwie przywozu. 

3. Możliwe jest składowanie produktów, pod warunkiem że pozostają one pod dozorem celnym w państwie lub 
państwach tranzytu. 

4. Możliwe jest dzielenie przesyłek, jeżeli dokonuje tego eksporter lub inna osoba na jego odpowiedzialność, pod 
warunkiem że towary pozostają pod dozorem celnym w państwie lub państwach tranzytu.
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5. Uznaje się, ze istnieje zgodność z ust. 1–4, chyba że organy celne mają powody, by przyjąć przeciwne domnie
manie; w takich przypadkach organy celne mogą zażądać od zgłaszającego udokumentowania zgodności, przy czym 
można ją udowodnić za pomocą wszelkich środków, włącznie z umownym dokumentem przewozowym w rodzaju 
konosamentu, albo dowodami faktycznymi lub materialnymi, jak oznakowanie lub numeracja opakowań, lub innymi 
dowodami związanymi z samymi towarami. 

Artykuł 44 

Produkty całkowicie uzyskane 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Za całkowicie uzyskane w kraju korzystającym uznaje się następujące produkty: 

a) produkty mineralne wydobyte z ziemi lub dna morskiego kraju korzystającego; 

b) rośliny i produkty roślinne tam uprawiane lub zebrane; 

c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane; 

d) produkty pochodzące od żywych zwierząt tam wyhodowanych; 

e) produkty pochodzące z ubitych zwierząt tam urodzonych i wyhodowanych; 

f) produkty uzyskane przez polowania lub połowy tam przeprowadzone; 

g) produkty akwakultury, o ile ryby, skorupiaki i mięczaki zostały tam urodzone i wyhodowane; 

h) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza znajdującego się poza wszystkimi morzami 
terytorialnymi przez statki tego kraju; 

i) produkty wytworzone na pokładzie statków przetwórni danego kraju wyłącznie z produktów określonych w lit. h); 

j) artykuły używane, które zostały tam zebrane, nadające się tylko do odzyskiwania surowców; 

k) odpady i pozostałości powstałe w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej; 

l) produkty wydobyte z dna morskiego lub z gruntu pod dnem morskim znajdującego się poza wszystkimi morzami 
terytorialnymi, pod warunkiem posiadania wyłącznych praw do eksploatacji; 

m) towary tam wytworzone wyłącznie z produktów wymienionych w lit. a)–l). 

2. Pojęcia „statki tego kraju” i „statki przetwórnie danego kraju” użyte w ust. 1 lit. h) oraz i) odnoszą się tylko do 
statków i statków przetwórni, które spełniają każdy z następujących warunków: 

a) są zarejestrowane w kraju korzystającym lub państwie członkowskim; 

b) pływają pod banderą kraju korzystającego lub państwa członkowskiego; 

c) spełniają jeden z poniższych warunków: 

(i) w co najmniej 50 % należą do obywateli kraju korzystającego lub państwa członkowskiego; lub 

(ii) należą do przedsiębiorstw: 

— których główna siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terytorium kraju korzys
tającego lub państwa członkowskiego; oraz
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— które w co najmniej 50 % należą do kraju korzystającego lub państwa członkowskiego lub podmiotów 
publicznych lub obywateli kraju korzystającego lub państwa członkowskiego. 

3. Poszczególne warunki określone w ust. 2 mogą być spełniane w państwach członkowskich lub w różnych krajach 
korzystających, o ile wszystkie te kraje korzystające objęte są kumulacją regionalną zgodnie z art. 55 ust. 1 i 5. W takim 
przypadku produkty uznaje się za pochodzące z kraju korzystającego, pod którego banderą pływa statek lub statek 
przetwórnia, zgodnie z ust. 2 lit. b). 

Akapit pierwszy ma zastosowanie tylko wówczas, gdy spełnione są warunki określone w art. 55 ust. 2 lit. a), c) i d). 

Artykuł 45 

Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Nie naruszając przepisów art. 47 i 48, produkty, które nie zostały całkowicie uzyskane w danym kraju korzysta
jącym w rozumieniu art. 44, uznaje się za pochodzące z tego kraju, jeżeli spełnione są warunki określone dla przed
miotowych towarów w wykazie w załączniku 22-03. 

2. W przypadku produktów, które uzyskały status produktów pochodzących z danego kraju zgodnie z ust. 1, 
a następnie zostały poddane dalszemu przetwarzaniu w tym samym kraju i zostały wykorzystane jako materiały do 
wytworzenia innych produktów, ewentualne wykorzystanie materiałów niepochodzących w trakcie wytwarzania tych 
produktów nie jest brane pod uwagę. 

Artykuł 46 

Średnie 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Obowiązek ustalenia, czy spełnione zostały wymogi art. 45 ust. 1, dotyczy każdego produktu. 

Jednak w przypadku, gdy odpowiednie reguły polegają na spełnieniu warunku najwyższej dopuszczalnej zawartości 
materiałów niepochodzących, przez wzgląd na fluktuacje kosztów i kursów wymiany walut wartość materiałów niepo
chodzących może być obliczana z wykorzystaniem średniej określonej w ust. 2. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, średnią cenę ex-works produktu oraz średnią wartość 
wykorzystanych materiałów niepochodzących oblicza się odpowiednio na podstawie sumy cen ex-works uzyskanych 
we wszystkich transakcjach sprzedaży produktów w poprzednim roku podatkowym oraz sumy wartości wszystkich 
materiałów niepochodzących wykorzystanych w trakcie wytwarzania produktów w ciągu poprzedniego roku podatko
wego zdefiniowanego w kraju wywozu, albo też, w przypadku braku pełnych danych dotyczących całego roku podat
kowego, na podstawie krótszego, jednak przynajmniej trzymiesięcznego okresu. 

3. Eksporterzy decydujący się na obliczenie na podstawie średniej stosują konsekwentnie taką metodę w ciągu całego 
roku następującego po roku podatkowym odniesienia lub, w stosownych przypadkach, w ciągu roku następującego po 
wspomnianym krótszym okresie przyjętym za okres odniesienia. Mogą oni zaprzestać stosowania takiej metody, jeżeli 
w danym roku podatkowym lub skróconym, co najmniej trzymiesięcznym okresie odniesienia odnotują ustanie wahań 
kosztów lub kursów wymiany walut, które uzasadniały wykorzystanie takiej metody obliczeń. 

4. Średnie wartości, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio jako cenę ex-works oraz wartość materiałów 
niepochodzących do celów weryfikacji spełnienia wymogu najwyższej dopuszczalnej zawartości materiałów niepocho
dzących. 

Artykuł 47 

Niewystarczająca obróbka lub przetwarzanie 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Nie naruszając przepisów ust. 3, następujące operacje uznaje się za obróbkę lub przetwarzanie niewystarczające do 
nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy wymogi określone w art. 45 zostały spełnione:
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a) operacje mające na celu zapewnienie zachowania produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania; 

b) dzielenie i łączenie opakowań; 

c) mycie, czyszczenie; usuwanie kurzu, rdzy, oleju, farby lub innych pokryć; 

d) wszelkie prasowanie materiałów lub artykułów włókienniczych; 

e) proste operacje malowania i polerowania; 

f) łuskanie i częściowe lub całkowite bielenie ryżu; polerowanie i glazurowanie zbóż oraz ryżu; 

g) operacje polegające na barwieniu lub aromatyzowaniu cukru lub formowaniu kostek cukru; częściowe lub całkowite 
mielenie cukru kryształu; 

h) obieranie, drylowanie i łuskanie owoców, orzechów i warzyw; 

i) ostrzenie, proste szlifowanie lub proste cięcie; 

j) przesiewanie, przeglądanie, sortowanie, klasyfikowanie, stopniowanie, dobieranie (łącznie z tworzeniem zestawów 
artykułów); 

k) proste umieszczanie w butelkach, puszkach, butlach, workach, pudełkach, skrzynkach, umocowanie na kartonach lub 
deskach oraz wszelkie inne proste operacje związane z pakowaniem; 

l) umieszczanie lub drukowanie znaków, etykiet, logo i innych znaków rozpoznawczych na produktach lub ich 
opakowaniach; 

m) proste mieszanie produktów, nawet różnych rodzajów; mieszanie cukru z dowolnymi materiałami; 

n) proste dodawanie wody, rozcieńczanie, odwadnianie lub skażanie produktów; 

o) prosty montaż części artykułów w celu utworzenia całego artykułu lub rozkładanie produktów na części; 

p) ubój zwierząt; 

q) połączenie dwóch lub więcej liczby operacji określonych w lit. a)–p). 

2. Na potrzeby ust. 1 operację uznaje się za prostą, jeżeli jej wykonanie nie wymaga szczególnych umiejętności ani 
maszyn, urządzeń czy narzędzi specjalnie wykonanych lub zainstalowanych w tym celu. 

3. W celu określenia, czy obróbka lub przetwarzanie dokonane na produkcie powinny być traktowane jako niewystar
czające w rozumieniu ust. 1, uwzględnia się wszystkie operacje przeprowadzane w kraju korzystającym na danym 
produkcie. 

Artykuł 48 

Tolerancja ogólna 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 45 i z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego artykułu materiały niepochodzące, które 
zgodnie z warunkami określonymi w wykazie w załączniku 22-03 nie mogą być wykorzystywane do wytwarzania 
danego produktu, mogą jednak zostać użyte pod warunkiem że ich całkowita wartość lub szacowana masa netto 
w produkcie nie przekracza: 

a) 15 % masy produktu dla produktów objętych działem 2 lub działami od 4 do 24 Systemu Zharmonizowanego, 
innych niż przetworzone produkty rybołówstwa objęte działem 16;
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b) 15 % ceny ex-works produktu w przypadku pozostałych produktów, z wyłączeniem produktów objętych działami 
50–63 Systemu Zharmonizowanego, do których zastosowanie mają tolerancje określone w uwagach 6 i 7 części 
I załącznika 22-03. 

2. Przepisy ust. 1 nie umożliwiają przekraczania jakichkolwiek wartości procentowych określających najwyższą 
dopuszczalną zawartość materiałów niepochodzących określoną na mocy reguł ustanowionych w wykazie w załączniku 
22-03. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do produktów całkowicie uzyskanych w kraju korzystającym w rozumieniu 
art. 44. Jednak nie naruszając przepisów art. 47 i art. 49 ust. 2, tolerancja określona w tych ustępach ma zastosowanie do 
sumy wszystkich materiałów wykorzystanych do wytwarzania produktu, w odniesieniu do których w myśl reguł okre 
ślonych dla danego produktu w wykazie w załączniku 22-03 obowiązuje wymóg całkowitego uzyskania materiałów. 

Artykuł 49 

Jednostka kwalifikacyjna 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Jednostką, którą uwzględnia się do celów stosowania przepisów niniejszej podsekcji, jest konkretny produkt uznany 
za jednostkę podstawową dla określania klasyfikacji z zastosowaniem Systemu Zharmonizowanego. 

2. Jeżeli w skład przesyłki wchodzi pewna liczba produktów identycznych klasyfikowanych do tej samej pozycji 
Systemu Zharmonizowanego, przepisy niniejszej podsekcji stosuje się z uwzględnieniem każdego produktu oddzielnie. 

3. Jeśli zgodnie z regułą 5 Ogólnych reguł interpretacji Systemu Zharmonizowanego opakowanie jest traktowane 
łącznie z produktem do celów klasyfikacji, powinno być ono również traktowane łącznie do celów określania pocho
dzenia. 

Artykuł 50 

Akcesoria, części zamienne i narzędzia 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

Akcesoria, części zamienne i narzędzia dostarczone ze sprzętem, maszyną, aparatem lub pojazdem, które są częścią 
typowego wyposażenia i zostały wliczone w cenę ex-works, uznaje się za stanowiące całość z danym sprzętem, maszyną, 
aparatem lub pojazdem. 

Artykuł 51 

Zestawy 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

Zestawy w rozumieniu reguły 3 b) Ogólnych reguł interpretacji Systemu Zharmonizowanego uznaje się za pochodzące, 
jeżeli wszystkie elementy zestawu są produktami pochodzącymi. 

Jeżeli jednak zestaw składa się z produktów pochodzących i niepochodzących, to jest on w całości uznawany za 
pochodzący, jeżeli wartość produktów niepochodzących nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu. 

Artykuł 52 

Elementy neutralne 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

Przy ustalaniu, czy produkt jest produktem pochodzącym, nie uwzględnia się pochodzenia następujących składników, 
które mogły zostać wykorzystane w procesie jego wytwarzania: 

a) energii i paliwa; 

b) instalacji i wyposażenia; 

c) maszyn i narzędzi;
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d) wszystkich innych towarów, które nie wchodzą w końcowy skład produktu ani nie są do tego przeznaczone. 

P o d s e k c j a 3 

R e g u ł y d o t y c z ą c e k u m u l a c j i i z a r z ą d z a n i a z a p a s a m i m a t e r i a ł ó w m a j ą c e z a s t o s o w a n i e 
w r a m a c h s y s t e m u G S P U n i i 

Artykuł 53 

Kumulacja dwustronna 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

Kumulacja dwustronna dopuszcza uznawanie produktów pochodzących z Unii wykorzystanych w danym kraju korzys
tającym do wytworzenia produktu za materiały pochodzące z tego kraju, jeżeli dokonana tam obróbka lub przetwarzanie 
wykraczają poza operacje opisane w art. 47 ust. 1. 

Artykuły 41–52 oraz przepisy dotyczące późniejszej weryfikacji dowodów pochodzenia stosuje się odpowiednio do 
wywozu z Unii do kraju korzystającego do celów kumulacji dwustronnej. 

Artykuł 54 

Kumulacja pochodzenia z Norwegią, Szwajcarią lub Turcją 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Kumulacja pochodzenia z Norwegią, Szwajcarią lub Turcją dopuszcza uznawanie produktów pochodzących z tych 
krajów za materiały pochodzące z kraju korzystającego, jeżeli dokonana tam obróbka lub przetwarzanie wykraczają poza 
operacje opisane w art. 47 ust. 1. 

2. Kumulacja pochodzenia z Norwegią, Szwajcarią lub Turcją nie ma zastosowania do produktów objętych działami 
od 1 do 24 Systemu Zharmonizowanego. 

Artykuł 55 

Kumulacja regionalna 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Kumulacja regionalna ma zastosowanie do następujących czterech odrębnych grup regionalnych: 

a) Grupa I: Brunei, Filipiny, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Mjanma/Birma, Tajlandia, Wietnam; 

b) Grupa II: Boliwia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Peru, Salwador, Wene
zuela; 

c) Grupa III: Bangladesz, Bhutan, Indie, Malediwy, Nepal, Pakistan, Sri Lanka; 

d) Grupa IV: Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. 

2. Kumulację regionalną między krajami należącymi do tej samej grupy stosuje się wyłącznie przy spełnieniu nastę
pujących warunków: 

a) państwa uczestniczące w kumulacji są, w chwili wywozu produktów do Unii, krajami korzystającymi, w odniesieniu 
do których nie wycofano tymczasowo preferencyjnego traktowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012; 

b) do celów kumulacji regionalnej między krajami jednej grupy regionalnej stosuje się reguły pochodzenia określone 
w podsekcji 2; 

c) kraje grupy regionalnej zobowiązały się: 

(i) przestrzegać lub zapewnić przestrzeganie przepisów niniejszej podsekcji; oraz
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(ii) zapewniać współpracę administracyjną niezbędną dla prawidłowego wykonania przepisów niniejszej podsekcji 
w odniesieniu do Unii oraz między sobą; 

d) zobowiązanie, o którym mowa w lit. c), zostało notyfikowane Komisji przez sekretariat danej grupy regionalnej lub 
przez inne odpowiednie wspólne ciało reprezentujące wszystkich członków tej grupy. 

Do celów lit. b), jeżeli kwalifikujące operacje określone w części II załącznika 22-03 są zróżnicowane dla poszczególnych 
krajów uczestniczących w kumulacji, pochodzenie produktów wywożonych z jednego do drugiego kraju grupy regio
nalnej do celów kumulacji regionalnej ustala się w oparciu o reguły, jakie obowiązywałyby w przypadku wywozu do Unii. 

Jeżeli kraje należące do grupy regionalnej spełniały warunki określone w akapicie pierwszym lit. c) i d) przed dniem 
1 stycznia 2011 r., nowe zobowiązanie nie jest wymagane. 

3. Materiały wymienione w załączniku 22-04 są wyłączone z kumulacji regionalnej przewidzianej w ust. 2, jeżeli: 

a) preferencje taryfowe przysługujące w Unii każdemu z krajów uczestniczących w kumulacji są różne; oraz 

b) w wyniku kumulacji materiały objęte preferencjami korzystałyby z bardziej korzystnego traktowania taryfowego niż 
to, z którego korzystałyby w przypadku bezpośredniego wywozu do Unii. 

4. Kumulację regionalną między krajami korzystającymi w ramach jednej grupy regionalnej stosuje się wyłącznie pod 
warunkiem że obróbka lub przetwarzanie produktów w kraju korzystającym, w którym materiały te podlegają dalszemu 
przetwarzaniu lub są wykorzystywane do wytwarzania, wykraczają poza operacje opisane w art. 47 ust. 1 oraz, w przy
padku produktów włókienniczych, również poza operacje określone w załączniku 22-05. 

Jeżeli warunki określone w akapicie pierwszym nie są spełnione, a materiały podlegają jednej lub większej liczbie operacji 
opisanych w art. 47 ust. 1 lit. b)–g), to krajem wskazanym jako kraj pochodzenia na dowodzie pochodzenia wysta
wionym lub sporządzonym do celów wywozu produktów do Unii jest ten kraj grupy regionalnej, na który przypada 
największy udział w ogólnej wartości wykorzystanych materiałów pochodzących z krajów grupy regionalnej. 

Jeżeli produkty wywozi się bez dalszej obróbki lub przetwarzania lub jeżeli poddano je tylko operacjom opisanym 
w art. 47 ust. 1 lit. a), krajem wskazanym jako kraj pochodzenia na dowodzie pochodzenia wystawionym lub sporzą
dzonym do celów wywozu produktów do Unii jest kraj korzystający wymieniony na dowodach pochodzenia wystawio
nych lub sporządzonych w kraju korzystającym, w którym produkty zostały wyprodukowane. 

5. Na wniosek organów kraju korzystającego należącego do grupy I lub III Komisja może dopuścić kumulację 
regionalną między krajami z tych grup, pod warunkiem że uzna, iż spełnione są wszystkie z następujących warunków: 

a) spełnione są warunki określone w ust. 2 lit. a) i b); oraz 

b) kraje uczestniczące w takiej kumulacji regionalnej zobowiązały się i wspólnie powiadomiły Komisję o swoim zobo
wiązaniu, by: 

(i) przestrzegać lub zapewnić przestrzeganie przepisów niniejszej podsekcji, podsekcji 2 oraz wszystkich innych 
przepisów dotyczących wdrażania reguł pochodzenia; 

(ii) zapewniać współpracę administracyjną niezbędną dla prawidłowego wykonania przepisów niniejszej podsekcji 
oraz podsekcji 2 w odniesieniu do Unii oraz między sobą.

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/31



 

Do wniosku, o którym mowa w akapicie pierwszym, dołącza się dowód spełnienia warunków określonych w tym 
akapicie. Wniosek jest kierowany do Komisji. Komisja podejmie decyzję w sprawie wniosku, uwzględniając wszystkie 
elementy mające związek z kumulacją, które uzna za istotne, włącznie z materiałami, które mają być objęte kumulacją. 

6. Kumulacja regionalna między krajami korzystającymi z grupy I lub grupy III, o ile zostanie zatwierdzona, 
dopuszcza uznawanie materiałów pochodzących z kraju jednej grupy regionalnej za materiały pochodzące z kraju 
innej grupy regionalnej, jeśli zostają one wykorzystane do wytworzenia uzyskanego tam produktu, pod warunkiem że 
obróbka lub przetwarzanie dokonane w tym ostatnim kraju korzystającym wykraczają poza operacje opisane w art. 47 
ust. 1 oraz, w przypadku produktów włókienniczych, również poza operacje określone w załączniku 22-05. 

Jeżeli warunki określone w akapicie pierwszym nie są spełnione, a materiały podlegają jednej lub większej liczbie operacji 
opisanych w art. 47 ust. 1 lit. b)–q), krajem wskazanym jako kraj pochodzenia na dowodzie pochodzenia do celów 
wywozu produktów do Unii jest ten kraj uczestniczący w kumulacji, na który przypada największy udział w ogólnej 
wartości wykorzystanych materiałów pochodzących z krajów uczestniczących w kumulacji. 

Jeżeli produkty wywozi się bez dalszej obróbki lub przetwarzania lub jeżeli poddano je tylko operacjom opisanym 
w art. 47 ust. 1 lit. a), krajem wskazanym jako kraj pochodzenia na dowodzie pochodzenia wystawionym lub sporzą
dzonym do celów wywozu produktów do Unii jest kraj korzystający wymieniony na dowodach pochodzenia wystawio
nych lub sporządzonych w kraju korzystającym, w którym produkty zostały wyprodukowane. 

7. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) datę wejścia w życie kumulacji między krajami 
grupy I i III na mocy ust. 5, uczestniczące w niej kraje oraz, w stosownych przypadkach, wykaz materiałów, do których 
stosuje się kumulację. 

8. Artykuły 41–52, przepisy regulujące wystawianie lub sporządzanie dowodów pochodzenia oraz przepisy dotyczące 
późniejszej weryfikacji dowodów pochodzenia stosuje się odpowiednio do wywozu z jednego kraju korzystającego do 
innego kraju korzystającego do celów kumulacji regionalnej. 

Artykuł 56 

Kumulacja rozszerzona 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Na wniosek organów kraju korzystającego Komisja może dopuścić kumulację rozszerzoną między krajem korzys
tającym a krajem, z którym Unię łączy wiążąca umowa o wolnym handlu zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie 
taryf celnych i handlu (GATT), pod warunkiem że spełnione są wszystkie z następujących warunków: 

a) kraje uczestniczące w kumulacji zobowiązały się przestrzegać lub zapewnić przestrzeganie przepisów niniejszej 
podsekcji, podsekcji 2 i wszystkich innych przepisów dotyczących wdrażania reguł pochodzenia oraz zapewnić 
współpracę administracyjną niezbędną dla prawidłowego wykonania przepisów niniejszej podsekcji oraz podsekcji 
2 w odniesieniu do Unii oraz między sobą; 

b) zainteresowany kraj korzystający złożył Komisji swoje zobowiązanie, o którym mowa w lit. a). 

Wniosek, o którym mowa w akapicie pierwszym, zawiera wykaz materiałów objętych kumulacją oraz dowody spełnienia 
warunków określonych w akapicie pierwszym lit. a) i b). Wniosek jest kierowany do Komisji. W przypadku zmiany 
przedmiotowych materiałów składa się kolejny wniosek. 

Z kumulacji rozszerzonej wyłączone są materiały objęte działami od 1 do 24 Systemu Zharmonizowanego.
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2. W przypadku kumulacji rozszerzonej, o której mowa w ust. 1, pochodzenie wykorzystanych materiałów oraz 
dokumenty, jakie należy przedstawić w celu potwierdzenia pochodzenia, ustala się zgodnie z regułami określonymi 
w odpowiedniej umowie o wolnym handlu. Pochodzenie produktów przeznaczonych na wywóz do Unii ustala się 
zgodnie z regułami pochodzenia określonymi w podsekcji 2. 

W celu nadania statusu pochodzenia produktowi uzyskanemu nie jest wymagane poddanie wystarczającej obróbce lub 
przetwarzaniu materiałów pochodzących z kraju, z którym Unię łączy umowa o wolnym handlu, i wykorzystanych 
w kraju korzystającym do wytworzenia produktu przeznaczonego na wywóz do Unii, pod warunkiem że obróbka lub 
przetwarzanie dokonane w kraju korzystającym wykraczają poza operacje opisane w art. 47 ust. 1. 

3. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) datę wejścia w życie kumulacji rozszerzonej, 
uczestniczące w niej kraje oraz wykaz materiałów, do których stosuje się kumulację. 

Artykuł 57 

Stosowanie kumulacji dwustronnej lub kumulacji pochodzenia z Norwegią, Szwajcarią lub Turcją w połączeniu 
z kumulacją regionalną 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

W przypadku korzystania z kumulacji dwustronnej lub kumulacji pochodzenia z Norwegią, Szwajcarią lub Turcją 
w połączeniu z kumulacją regionalną uzyskany produkt nabywa pochodzenie jednego z krajów odpowiedniej grupy 
regionalnej określonego zgodnie z art. 55 ust. 4 akapit pierwszy i drugi lub, w stosownych przypadkach, art. 55 ust. 6 
akapit pierwszy i drugi. 

Artykuł 58 

Rozróżnienie księgowe zapasów materiałów unijnych eksporterów 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Jeśli w trakcie obróbki lub przetwarzania produktu wykorzystano materiały zamienne pochodzące i niepochodzące, 
organy celne państw członkowskich mogą, na pisemny wniosek przedsiębiorców mających siedzibę na obszarze celnym 
Unii, zezwolić na zarządzanie materiałami w Unii z wykorzystaniem metody rozróżnienia księgowego do celów dalszego 
wywozu do kraju korzystającego w ramach kumulacji dwustronnej, bez konieczności magazynowania takich materiałów 
osobno. 

2. Organy celne państw członkowskich mogą uzależnić udzielenie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, od speł
nienia warunków, które uznają za stosowne. 

Pozwolenia udziela się wyłącznie wtedy, gdy przy wykorzystaniu metody, o której mowa w ust. 1, można zapewnić, aby 
w dowolnym czasie liczba produktów uzyskanych, które mogą być uznane za pochodzące z Unii, nie różniła się od 
liczby możliwej do uzyskania przy zastosowaniu metody fizycznego oddzielenia magazynowanych materiałów. 

Po uzyskaniu pozwolenia metoda jest stosowana, a jej stosowanie jest rejestrowane na podstawie ogólnych zasad 
rachunkowości mających zastosowanie w Unii. 

3. Korzystający z metody, o której mowa w ust. 1, sporządza samodzielnie lub, do czasu wdrożenia systemu zareje
strowanych eksporterów, występuje z wnioskiem o dowody pochodzenia dla takiej ilości produktów, jakie mogą być 
uznane za pochodzące z Unii. Na wniosek organów celnych państw członkowskich korzystający składa oświadczenie 
dotyczące sposobu zarządzania tymi ilościami. 

4. Organy celne państw członkowskich monitorują korzystanie z pozwolenia, o którym mowa w ust. 1. 

Mogą one cofnąć pozwolenie w następujących przypadkach: 

a) posiadacz w jakikolwiek sposób czyni z pozwolenia niewłaściwy użytek; lub
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b) posiadacz nie spełnia któregokolwiek z innych warunków określonych w niniejszej podsekcji, podsekcji 2 oraz 
wszystkich innych przepisów dotyczących wdrażania reguł pochodzenia. 

P o d s e k c j a 4 

D e f i n i c j a p o j ę c i a p r o d u k t ó w p o c h o d z ą c y c h m a j ą c a z a s t o s o w a n i e w r a m a c h r e g u ł 
p o c h o d z e n i a d o c e l ó w p r e f e r e n c y j n y c h ś r o d k ó w t a r y f o w y c h p r z y j ę t y c h j e d n o s t r o n n i e 

p r z e z U n i ę w o d n i e s i e n i u d o n i e k t ó r y c h p a ń s t w l u b t e r y t o r i ó w 

Artykuł 59 

Wymogi ogólne 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Do celów stosowania przepisów dotyczących preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez 
Unię w odniesieniu do niektórych państw, grup państw lub terytoriów (zwanych dalej „krajami lub terytoriami korzys
tającymi”), z wyjątkiem tych określonych w podsekcji 2 niniejszej sekcji oraz krajów i terytoriów zamorskich stowarzy
szonych z Unią, następujące produkty uznaje się za produkty pochodzące z krajów lub terytoriów korzystających: 

a) produkty całkowicie uzyskane w kraju korzystającym lub na terytorium korzystającym w rozumieniu art. 60; 

b) produkty uzyskane w tym kraju korzystającym lub na tym terytorium korzystającym, przy wytworzeniu których 
wykorzystano produkty inne niż te określone w lit. a), pod warunkiem że produkty te poddano wystarczającej 
obróbce lub przetwarzaniu w rozumieniu art. 61. 

2. Do celów niniejszej podsekcji produkty pochodzące z Unii w rozumieniu ust. 3 niniejszego artykułu, które poddano 
w kraju korzystającym lub na terytorium korzystającym obróbce lub przetwarzaniu wykraczającym poza obróbkę lub 
przetwarzanie opisane w art. 62, uznaje się za pochodzące z tego kraju lub terytorium korzystającego. 

3. Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do celów ustalania pochodzenia produktów uzyskanych w Unii. 

Artykuł 60 

Produkty całkowicie uzyskane 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Za całkowicie uzyskane w kraju korzystającym lub na terytorium korzystającym lub w Unii uznaje się następujące 
produkty: 

a) produkty mineralne wydobyte z ziemi lub dna morskiego kraju korzystającego lub Unii; 

b) produkty roślinne tam zebrane; 

c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane; 

d) produkty pochodzące od żywych zwierząt tam wyhodowanych; 

e) produkty pochodzące z ubitych zwierząt tam urodzonych i wyhodowanych; 

f) produkty uzyskane przez polowania lub połowy tam przeprowadzone; 

g) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza znajdującego się poza wszystkimi morzami 
terytorialnymi przez statki tego kraju lub terytorium; 

h) produkty wytworzone na pokładzie statków przetwórni danego kraju lub terytorium wyłącznie z produktów okre 
ślonych w lit. g); 

i) artykuły używane nadające się tylko do odzyskiwania surowców, które zostały tam zebrane;
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j) odpady i pozostałości powstałe w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej; 

k) produkty wydobyte z dna morskiego lub z gruntu pod dnem morskim znajdującego się poza wodami terytorialnymi 
danego państwa, pod warunkiem że kraj korzystający lub terytorium korzystające lub państwo członkowskie posiada 
wyłączne prawa do eksploatacji; 

l) towary tam wytworzone wyłącznie z produktów wymienionych w lit. a)–k). 

2. Pojęcia „statki tego kraju lub terytorium” i „statki przetwórnie danego kraju lub terytorium” użyte w ust. 1 lit. g) 
oraz h) odnoszą się tylko do statków i statków przetwórni, które spełniają następujące warunki: 

a) są zarejestrowane lub zgłoszone w kraju lub na terytorium korzystającym lub w państwie członkowskim; 

b) pływają pod banderą kraju lub terytorium korzystającego lub państwa członkowskiego; 

c) przynajmniej w 50 % należą do obywateli kraju lub terytorium korzystającego lub państw członkowskich albo spółki, 
która ma siedzibę w tym kraju lub na tym terytorium korzystającym, lub w jednym z państw członkowskich, której 
dyrektor bądź dyrektorzy, przewodniczący zarządu lub rady nadzorczej i większość członków zarządu lub rady są 
obywatelami tego kraju lub terytorium korzystającego, lub państw członkowskich, oraz w których ponadto, w przy
padku spółek, co najmniej połowa kapitału należy do tego kraju lub terytorium korzystającego, lub państw członkow
skich, lub podmiotów publicznych lub obywateli danego kraju lub terytorium korzystającego, lub państw członkow
skich; 

d) kapitan i oficerowie statków i statków przetwórni są obywatelami kraju lub terytorium korzystającego, lub państw 
członkowskich; 

e) załoga składa się w przynajmniej 75 % z obywateli kraju lub terytorium korzystającego lub państw członkowskich. 

3. Pojęcia „kraj korzystający lub terytorium korzystające” i „Unia” obejmują również wody terytorialne tego kraju lub 
terytorium, lub państw członkowskich. 

4. Statki działające na pełnym morzu, w tym statki przetwórnie, na których złowione ryby poddaje się obróbce lub 
przetwarzaniu, uznaje się za część terytorium kraju lub terytorium korzystającego, lub państwa członkowskiego, do 
którego należą, pod warunkiem że spełniają warunki określone w ust. 2. 

Artykuł 61 

Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

Do celów art. 59 produkty, które nie zostały całkowicie uzyskane w kraju lub na terytorium korzystającym, lub w Unii, 
uznaje się za poddane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu, jeżeli spełnione są warunki określone w wykazie 
w załączniku 22-11. 

Warunki te wskazują, dla wszystkich produktów objętych niniejszą podsekcją, obróbkę lub przetwarzanie, które muszą 
być dokonane na materiałach niepochodzących wykorzystanych w wytwarzaniu, i mają zastosowanie wyłącznie do tych 
materiałów. 

Jeżeli produkt, który nabył status pochodzącego przez spełnienie warunków określonych w wykazie, zostaje wykorzys
tany do wytworzenia innego produktu, nie mają do niego zastosowania warunki stosowane do produktu, do którego 
zostaje włączony, i nie uwzględnia się materiałów niepochodzących, które mogły zostać wykorzystane do jego wytwo
rzenia.
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Artykuł 62 

Niewystarczająca obróbka lub przetwarzanie 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Nie naruszając przepisów ust. 2, następujące operacje uznaje się za obróbkę lub przetwarzanie niewystarczające do 
nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy wymogi określone w art. 61 zostały spełnione: 

a) operacje mające na celu zapewnienie zachowania produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania; 

b) dzielenie i łączenie opakowań; 

c) mycie, czyszczenie; usuwanie kurzu, rdzy, oleju, farby lub innych pokryć; 

d) wszelkie prasowanie materiałów i artykułów włókienniczych; 

e) proste operacje malowania i polerowania; 

f) łuskanie, częściowe lub całkowite mielenie, polerowanie i glazurowanie zbóż oraz ryżu; 

g) operacje polegające na barwieniu lub aromatyzowaniu cukru lub formowaniu kostek cukru; częściowe lub całkowite 
mielenie cukru; 

h) obieranie, drylowanie i łuskanie owoców, orzechów i warzyw; 

i) ostrzenie, proste szlifowanie lub proste cięcie; 

j) przesiewanie, przeglądanie, sortowanie, klasyfikowanie, ocenianie, dobieranie (łącznie z tworzeniem zestawów arty
kułów); 

k) proste umieszczanie w butelkach, puszkach, butlach, workach, pudełkach, skrzynkach, umocowanie na kartonach lub 
deskach oraz wszelkie inne proste operacje związane z pakowaniem; 

l) umieszczanie lub drukowanie znaków, etykiet, logo i innych znaków rozpoznawczych na produktach lub ich 
opakowaniach; 

m) proste mieszanie produktów, nawet różnych rodzajów; mieszanie cukru z dowolnymi materiałami; 

n) proste dodawanie wody, rozcieńczanie albo odwadnianie lub skażanie produktów; 

o) prosty montaż części artykułów w celu utworzenia całego artykułu lub rozkładanie produktów na części; 

p) ubój zwierząt; 

q) połączenie dwóch lub więcej liczby operacji określonych w lit. a)–p). 

2. Wszystkie operacje przeprowadzone w kraju lub na terytorium korzystającym, lub w Unii na danym produkcie 
rozpatruje się łącznie w celu ustalenia, czy obróbka lub przetwarzanie dokonane na produkcie mają być uznane za 
niewystarczające w rozumieniu ust. 1. 

Artykuł 63 

Jednostka kwalifikacyjna 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Jednostką kwalifikacyjną do celów stosowania przepisów niniejszej podsekcji jest poszczególny produkt, który 
uznaje się za jednostkę podstawową przy określaniu klasyfikacji z wykorzystaniem nomenklatury Systemu Zharmonizo
wanego.
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A zatem: 

a) jeżeli produkt składający się z grupy lub zestawu artykułów zaklasyfikowany jest na warunkach przewidzianych 
w Systemie Zharmonizowanym do jednej pozycji, to jednostkę kwalifikacyjną stanowi całość; 

b) jeżeli przesyłka składa się z kilku identycznych produktów zaklasyfikowanych do tej samej pozycji Systemu Zhar
monizowanego, to każdy produkt musi być traktowany indywidualnie do celów stosowania przepisów niniejszej 
podsekcji. 

2. Jeśli zgodnie z regułą 5 Ogólnych reguł interpretacji Systemu Zharmonizowanego opakowanie jest traktowane 
łącznie z produktem do celów klasyfikacji, powinno być ono również traktowane łącznie do celów określania pocho
dzenia. 

Artykuł 64 

Tolerancja ogólna 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 61 materiały niepochodzące mogą zostać wykorzystane do wytworzenia 
danego produktu pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu. 

Jeżeli w wykazie podana jest jedna wartość procentowa dla maksymalnej wartości materiałów niepochodzących lub 
większa ich liczba, stosowanie przepisów pierwszego akapitu nie może powodować przekroczenia tych wartości procen
towych. 

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do produktów objętych działami 50–63 Systemu Zharmonizowanego. 

Artykuł 65 

Akcesoria, części zamienne i narzędzia 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

Akcesoria, części zamienne i narzędzia dostarczone ze sprzętem, maszyną, aparatem lub pojazdem, które są częścią 
typowego wyposażenia i są wliczone w ich cenę lub nie są ujęte na oddzielnych fakturach, uznaje się za stanowiące 
całość z danym sprzętem, maszyną, aparatem lub pojazdem. 

Artykuł 66 

Zestawy 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

Zestawy w rozumieniu reguły 3 Ogólnych reguł interpretacji Systemu Zharmonizowanego uznaje się za pochodzące, 
jeżeli wszystkie elementy zestawu są produktami pochodzącymi. Jednakże jeżeli zestaw składa się z produktów pocho
dzących i niepochodzących, uznaje się go w całości za pochodzący, jeżeli wartość produktów niepochodzących nie 
przekracza 15 % ceny ex-works zestawu. 

Artykuł 67 

Elementy neutralne 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

Przy ustalaniu, czy produkt jest produktem pochodzącym, nie jest konieczne ustalanie pochodzenia następujących 
składników, które mogły zostać wykorzystane w procesie jego wytwarzania: 

a) energii i paliwa; 

b) instalacji i wyposażenia; 

c) maszyn i narzędzi; 

d) towarów, które nie wchodzą w końcowy skład produktu ani nie są do tego przeznaczone.
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P o d s e k c j a 5 

W y m o g i t e r y t o r i a l n e m a j ą c e z a s t o s o w a n i e w r a m a c h r e g u ł p o c h o d z e n i a d o c e l ó w 
p r e f e r e n c y j n y c h ś r o d k ó w t a r y f o w y c h p r z y j ę t y c h j e d n o s t r o n n i e p r z e z U n i ę 

w o d n i e s i e n i u d o n i e k t ó r y c h p a ń s t w l u b t e r y t o r i ó w 

Artykuł 68 

Zasada terytorialności 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

Warunki dotyczące nabywania statusu pochodzenia określone w podsekcji 4 oraz w niniejszej podsekcji muszą być 
nieprzerwanie spełniane w kraju lub na terytorium korzystającym lub w Unii. 

Jeżeli produkty pochodzące wywiezione z kraju lub terytorium korzystającego lub z Unii do innego kraju są zwracane, są 
one uznawane za niepochodzące, chyba że można wykazać, w sposób wymagany przez właściwe organy, że spełnione są 
następujące warunki: 

a) produkty powracające są tymi samymi produktami, które zostały wywiezione; 

b) nie zostały one poddane żadnym operacjom wykraczającym poza operacje niezbędne dla zachowania ich w dobrym 
stanie, gdy znajdowały się w kraju, do którego zostały wywiezione, lub gdy były wywożone. 

Artykuł 69 

Transport bezpośredni 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Za przewożone bezpośrednio z kraju lub terytorium korzystającego do Unii lub z Unii do kraju korzystającego lub 
na terytorium korzystające uznaje się: 

a) produkty, których przewóz nie odbywa się przez terytorium innego kraju; 

b) produkty stanowiące pojedynczą przesyłkę, których przewóz odbywa się przez terytorium krajów innych niż kraj 
korzystający lub terytorium korzystające lub Unia, z dokonaniem, jeżeli wystąpi taka sytuacja, przeładunku albo 
czasowego składowania w tych krajach, pod warunkiem że dane produkty pozostaną pod nadzorem organów celnych 
w kraju tranzytu lub składowania i nie zostaną tam poddane operacjom innym niż rozładunek i ponowny załadunek 
lub jakiejkolwiek operacji innej niż mająca na celu zachowanie ich w dobrym stanie; 

c) produkty, których przewóz odbywa się bez przerw rurociągami przez terytoria inne niż terytorium wywożącego kraju 
lub terytorium korzystającego, lub Unii. 

2. Dowodem spełnienia warunków określonych w ust. 1 lit. b) jest przedłożenie właściwym organom celnym które
gokolwiek z następujących dokumentów: 

a) jednolitego dokumentu przewozowego obejmującego przejazd z państwa wywozu przez kraj tranzytu; 

b) świadectwa wystawionego przez organy celne kraju tranzytu: 

(i) podającego dokładny opis produktów; 

(ii) wskazującego daty rozładunku i ponownego załadunku produktów oraz, w stosownych przypadkach, nazwy 
statków lub innych wykorzystanych środków transportu; oraz 

(iii) poświadczającego warunki, na jakich produkty pozostawały w kraju tranzytu; 

c) bądź, w razie braku powyższych, innych dokumentów poświadczających.
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Artykuł 70 

Wystawy 

(art. 64 ust. 3 kodeksu) 

1. Produkty pochodzące wysłane z kraju lub terytorium korzystającego na wystawę w innym kraju i sprzedane po 
wystawie w celu przywozu do Unii korzystają przy przywozie z preferencji taryfowych, o których mowa w art. 59, jeżeli 
spełniają warunki określone w podsekcji 4 oraz w niniejszej podsekcji umożliwiające uznanie ich za pochodzące z danego 
kraju lub terytorium korzystającego i pod warunkiem, że zgodnie z wymogami właściwych organów celnych Unii 
wykazano, iż: 

a) eksporter wysłał te produkty bezpośrednio z kraju lub terytorium korzystającego do państwa, w którym organizowana 
jest wystawa, i tam je wystawił; 

b) produkty te zostały sprzedane lub zbyte w inny sposób przez eksportera osobie w Unii; 

c) produkty zostały wysłane do Unii w trakcie wystawy lub bezpośrednio po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na 
wystawę; 

d) produkty nie były, od chwili ich wysyłki na wystawę, wykorzystane do celów innych niż prezentacja na tej wystawie. 

2. Świadectwo przewozowe EUR1 przedkłada się organom celnym Unii w normalnym trybie. Musi być w nim podana 
nazwa i adres wystawy. W stosownych przypadkach można zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających rodzaj 
produktów i warunki, na których były one wystawiane. 

3. Ustęp 1 stosuje się do wszelkich wystaw handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, targów lub 
podobnych pokazów lub wystaw publicznych, które nie są organizowane do celów prywatnych w sklepach czy lokalach 
przedsiębiorstw w celu sprzedaży produktów zagranicznych i podczas których produkty pozostają pod dozorem celnym. 

ROZDZIAŁ 2 

Wartość celna towarów 

Artykuł 71 

Uproszczenie 

(art. 73 kodeksu) 

1. Pozwolenia, o którym mowa w art. 73 kodeksu, można udzielić, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a) zastosowanie procedury, o której mowa w art. 166 kodeksu, wiązałoby się w danych okolicznościach z poniesieniem 
nieproporcjonalnych kosztów administracyjnych; 

b) ustalona wartość celna nie będzie znacząco odbiegać od wartości celnej ustalonej w przypadku braku pozwolenia. 

2. Pozwolenia udziela się pod warunkiem że wnioskodawca: 

a) spełnia kryterium określone w art. 39 lit. a) kodeksu; 

b) utrzymuje system księgowy zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości stosowanymi przez państwo 
członkowskie, w którym prowadzona jest księgowość, ułatwiający kontrolę celną opartą na audycie; system księgowy 
obejmuje dane historyczne na potrzeby przedstawienia ścieżki audytu od chwili wprowadzenia danych do akt; 

c) posiada strukturę administracyjną odpowiednią do charakteru i rozmiaru prowadzonej przez siebie działalności, która 
umożliwia zarządzanie przepływem towarów, a także przeprowadza kontrole wewnętrzne zapewniające możliwość 
wykrywania transakcji nielegalnych lub nieprawidłowych.
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TYTUŁ III 

DŁUG CELNY I ZABEZPIECZENIA 

ROZDZIAŁ 1 

Powstanie długu celnego 

S e k c j a 1 

P r z e p i s y w s p ó l n e d l a d ł u g ó w c e l n y c h p o w s t a ł y c h w p r z y w o z i e i w w y w o z i e 

P o d s e k c j a 1 

R e g u ł y o b l i c z a n i a k w o t y n a l e ż n o ś c i c e l n y c h p r z y w o z o w y c h l u b w y w o z o w y c h 

Artykuł 72 

Obliczanie kwoty należności celnych przywozowych od produktów przetworzonych powstałych w ramach 
procedury uszlachetniania czynnego 

(art. 86 ust. 3 kodeksu) 

1. Aby określić kwotę należności celnych przywozowych od produktów przetworzonych zgodnie z art. 86 ust. 3 
kodeksu, ilość towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, które uznaje się za występujące w produktach 
przetworzonych, w odniesieniu do których powstaje dług celny, określa się zgodnie z ust. 2–6. 

2. Metodę skali ilościowej określoną w ust. 3 i 4 stosuje się w następujących przypadkach: 

a) gdy w wyniku procesów przetwarzania powstaje tylko jeden rodzaj produktów przetworzonych; 

b) gdy w wyniku procesów przetwarzania powstają różne rodzaje produktów przetworzonych, a wszystkie składniki lub 
części towarów objętych procedurą znajdują się w każdym z tych produktów przetworzonych. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), ilość towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, które 
uznaje się za występujące w produktach przetworzonych, dla których powstaje dług celny, określa się z zastosowaniem 
udziału procentowego, jaki produkty przetworzone, dla których powstaje dług celny, mają w łącznej ilości produktów 
przetworzonych powstałych w ramach procesu przetwarzania, do łącznej ilości towarów objętych procedurą uszlachet
niania czynnego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b), ilość towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, które 
uznaje się za występujące w produktach przetworzonych, dla których powstaje dług celny, określa się z zastosowaniem 
do łącznej ilości towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego udziału procentowego obliczonego przez prze
mnożenie następujących elementów: 

a) udziału procentowego, jaki produkty przetworzone, dla których powstaje dług celny, mają w łącznej ilości produktów 
przetworzonych tego samego rodzaju powstałych w ramach operacji przetwarzania; 

b) udziału procentowego, jaki łączna ilość produktów przetworzonych tego samego rodzaju – niezależnie od tego, czy 
powstaje dług celny – mają w łącznej ilości wszystkich produktów przetworzonych powstałych w ramach operacji 
przetwarzania. 

5. Ilości towarów objętych procedurą, które zostają zniszczone i utracone podczas procesu przetwarzania, w szcze
gólności w wyniku parowania, osuszania, sublimacji lub wycieku, nie uwzględnia się przy stosowaniu metody skali 
ilościowej. 

6. W przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 2, metodę skali wartościowej stosuje się zgodnie z drugim, 
trzecim i czwartym akapitem. 

Ilość towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, które uznaje się za występujące w produktach przetwo
rzonych, dla których powstaje dług celny, określa się z zastosowaniem do łącznej ilości towarów objętych procedurą 
uszlachetniania czynnego wskaźnika procentowego określonego przez przemnożenie następujących elementów:
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a) udziału procentowego, jaki produkty przetworzone, dla których powstaje dług celny, mają w łącznej wartości 
produktów przetworzonych tego samego rodzaju powstałych w ramach operacji przetwarzania; 

b) udziału procentowego, jaki łączna wartość produktów przetworzonych tego samego rodzaju – niezależnie od tego, 
czy powstaje dług celny – stanowi w łącznej wartości wszystkich produktów przetworzonych powstałych w ramach 
operacji przetwarzania. 

Do celów stosowania metody skali wartościowej wartość produktów przetworzonych określa się na podstawie aktualnych 
cen ex-works na obszarze celnym Unii lub – jeżeli takich cen ex-works nie można ustalić – aktualnych cen sprzedaży 
identycznych lub podobnych produktów na obszarze celnym Unii. Ceny między stronami, co do których wydaje się, że 
są ze sobą powiązane lub że zawarły między sobą porozumienia kompensacyjne, nie mogą zostać wykorzystane do 
określania wartości produktów przetworzonych, jeżeli nie zostanie stwierdzone, że powiązanie to nie wywiera wpływu na 
te ceny. 

Jeśli wartość produktów przetworzonych nie może zostać ustalona zgodnie z akapitem trzecim, określa się ją przy użyciu 
jakiejkolwiek rozsądnej metody. 

Artykuł 73 

Stosowanie przepisów dotyczących procedury końcowego przeznaczenia do produktów przetworzonych 
powstałych w ramach procedury uszlachetniania czynnego 

(art. 86 ust. 3 kodeksu) 

1. Do celów stosowania art. 86 ust. 3 kodeksu, przy określaniu kwoty należności celnych przywozowych odpowia
dającej długowi celnemu w odniesieniu do produktów przetworzonych powstałych w ramach procedury uszlachetniania 
czynnego, towary objęte tą procedurą korzystają ze zwolnienia z cła lub z obniżonej stawki celnej ze względu na swoje 
szczególne przeznaczenie, które to zwolnienie lub którą to obniżoną stawkę celną zastosowano by do tych towarów, 
gdyby objęto je procedurą końcowego przeznaczenia zgodnie z art. 254 kodeksu. 

2. Ustęp 1 stosuje się przy spełnieniu następujących warunków: 

a) mogło być wydane pozwolenie na objęcie towarów procedurą końcowego przeznaczenia; oraz 

b) warunki zwolnienia z cła lub obniżenia stawki celnej ze względu na szczególne przeznaczenie tych towarów byłyby 
spełnione w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego. 

Artykuł 74 

Stosowanie preferencyjnego traktowania taryfowego do towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego 

(art. 86 ust. 3 kodeksu) 

Do celów stosowania art. 86 ust. 3 kodeksu jeżeli w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą 
uszlachetniania czynnego towary przywożone spełniają warunki objęcia preferencyjnym traktowaniem taryfowym 
w ramach kontyngentów taryfowych lub plafonów taryfowych, to towary te kwalifikują się do objęcia dowolnym 
preferencyjnym traktowaniem taryfowym przewidzianym w odniesieniu do identycznych towarów w chwili przyjęcia 
zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu. 

Artykuł 75 

Specyficzne cło przywozowe od produktów przetworzonych powstałych w ramach procedury uszlachetniania 
biernego lub produktów zamiennych 

(art. 86 ust. 5 kodeksu) 

Jeżeli specyficzne cło przywozowe ma być zastosowane w odniesieniu do produktów przetworzonych powstałych 
w ramach procedury uszlachetniania biernego lub produktów zamiennych, kwotę należności celnych przywozowych 
oblicza się na podstawie wartości celnej produktów przetworzonych w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego do dopusz
czenia do obrotu, pomniejszonej o wartość statystyczną odpowiednich towarów czasowo wywożonych w chwili objęcia 
ich uszlachetnianiem biernym, pomnożonej przez kwotę należności celnych przywozowych stosowaną do produktów 
przetworzonych lub produktów zamiennych, podzielonej przez wartość celną produktów przetworzonych lub produktów 
zamiennych.
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Artykuł 76 

Odstępstwo od metody obliczania kwoty należności celnych przywozowych od produktów przetworzonych 
powstałych w ramach procedury uszlachetniania czynnego 

(art. 86 ust. 3 i art. 86 ust. 4 kodeksu) 

Artykuł 86 ust. 3 kodeksu stosuje się bez konieczności składania wniosku przez zgłaszającego, jeżeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki: 

a) produkty przetworzone powstałe w ramach procedury uszlachetniania czynnego zostają przywiezione bezpośrednio 
lub pośrednio przez odpowiedniego posiadacza pozwolenia w okresie jednego roku od ich powrotnego wywozu; 

b) w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego towary podlegałyby 
środkowi polityki handlowej lub rolnej lub cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub 
cłu odwetowemu, gdyby zgłoszono je wówczas do dopuszczenia do obrotu; 

c) zgodnie z art. 166 nie było konieczne sprawdzenie warunków ekonomicznych. 

P o d s e k c j a 2 

T e r m i n u s t a l e n i a m i e j s c a p o w s t a n i a d ł u g u c e l n e g o 

Artykuł 77 

Termin ustalenia miejsca powstania długu celnego w ramach tranzytu unijnego 

(art. 87 ust. 2 kodeksu) 

W odniesieniu do towarów objętych procedurą tranzytu unijnego terminem, o którym mowa w art. 87 ust. 2 kodeksu, 
jest jeden z następujących terminów: 

a) siedem miesięcy od ostatniego dnia, w którym towary powinny zostać przedstawione w urzędzie celnym przezna
czenia, chyba że przed upływem tego terminu wniosek o przeniesienie odzyskania długu celnego przesłano do urzędu 
właściwego dla miejsca, w którym – zgodnie z informacjami uzyskanymi przez urząd celny państwa członkowskiego 
wyjścia – miały miejsce zdarzenia prowadzące do powstania długu celnego; w takim przypadku przedmiotowy termin 
można przedłużyć o maksymalnie jeden miesiąc; 

b) jeden miesiąc od upływu terminu na udzielenie odpowiedzi przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury na 
wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do zamknięcia procedury, jeżeli urzędu celnego państwa członkowskiego 
wyjścia nie powiadomiono o przybyciu towarów, a osoba uprawniona do korzystania z procedury udzieliła niewystar
czających informacji bądź też nie udzieliła żadnych informacji. 

Artykuł 78 

Termin ustalenia miejsca powstania długu celnego w ramach tranzytu zgodnie z konwencją TIR 

(art. 87 ust. 2 kodeksu) 

W odniesieniu do towarów objętych tranzytem zgodnie z Konwencją celną dotyczącą międzynarodowego przewozu 
towarów z zastosowaniem karnetów TIR z późniejszymi zmianami („konwencja TIR”) termin, o którym mowa w art. 87 
ust. 2 kodeksu, wynosi siedem miesięcy od ostatniego dnia, w którym towary powinny zostać przedstawione w urzędzie 
celnym przeznaczenia lub wyprowadzenia. 

Artykuł 79 

Termin ustalenia miejsca powstania długu celnego w ramach tranzytu zgodnie z konwencją ATA lub konwencją 
stambulską 

(art. 87 ust. 2 kodeksu) 

W odniesieniu do towarów objętych tranzytem zgodnie z Konwencją celną w sprawie karnetu ATA dla odprawy 
warunkowej towarów sporządzoną w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. z późniejszymi zmianami („konwencja ATA”) 
lub z Konwencją dotyczącą odprawy czasowej z późniejszymi zmianami („konwencja stambulska”) termin, o którym 
mowa w art. 87 ust. 2 kodeksu, wynosi siedem miesięcy od dnia, w którym towary powinny zostać przedstawione 
w urzędzie celnym przeznaczenia.

PL L 343/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

Artykuł 80 

Termin ustalenia miejsca powstania długu celnego w przypadkach innych niż tranzyt 

(art. 87 ust. 2 kodeksu) 

W odniesieniu do towarów objętych procedurą specjalną inną niż tranzyt lub towarów objętych czasowym składowaniem 
termin, o którym mowa w art. 87 ust. 2 kodeksu, wynosi siedem miesięcy od upływu któregokolwiek z następujących 
terminów: 

a) wyznaczonego terminu zamknięcia procedury specjalnej; 

b) wyznaczonego terminu zakończenia dozoru celnego towarów końcowego przeznaczenia; 

c) wyznaczonego terminu zakończenia czasowego składowania; 

d) przewidzianego terminu zakończenia przemieszczania towarów objętych procedurą składowania celnego między 
różnymi miejscami na obszarze celnym Unii, jeżeli procedury nie zamknięto. 

ROZDZIAŁ 2 

Zabezpieczenie potencjalnego lub istniejącego długu celnego 

S e k c j a 1 

P r z e p i s y o g ó l n e 

Artykuł 81 

Przypadki, w których zabezpieczenie nie jest wymagane w odniesieniu do towarów objętych procedurą 
odprawy czasowej 

(art. 89 ust. 8 lit. c) kodeksu). 

Objęcie towarów procedurą odprawy czasowej nie jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia w następujących przy
padkach: 

a) jeżeli zgłoszenie celne można złożyć ustnie lub w innej formie, o której mowa w art. 141; 

b) w przypadku materiałów wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym przez przewoźników lotniczych, przedsię
biorstwa żeglugi morskiej lub kolejowe lub dostawców usług pocztowych – jeżeli materiały te są wyraźnie oznaczone; 

c) w przypadku opakowań przywożonych jako puste – jeżeli noszą nieścieralne i nieusuwalne oznaczenia; 

d) jeżeli poprzedni posiadacz pozwolenia na odprawę czasową zgłosił towary do procedury odprawy czasowej zgodnie 
z art. 136 lub 139, a następnie towary te objęto odprawą czasową w tym samym celu. 

Artykuł 82 

Zabezpieczenie w formie zobowiązania gwaranta 

(art. 94, art. 22 ust. 4 i art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

1. Jeżeli zabezpieczenie jest składane w formie zobowiązania gwaranta i może być wykorzystywane w więcej niż 
jednym państwie członkowskim, gwarant wskazuje adres do doręczeń lub wyznacza pełnomocnika w każdym państwie 
członkowskim, w którym zabezpieczenie może zostać wykorzystane. 

2. Cofnięcie uznania gwaranta lub zobowiązania gwaranta staje się skuteczne szesnastego dnia następującego po dniu, 
w którym decyzja o cofnięciu została dostarczona do gwaranta lub uznana za dostarczoną.
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3. Odwołanie zobowiązania przez gwaranta staje się skuteczne szesnastego dnia następującego po dniu, w którym 
odwołanie zostało zgłoszone przez gwaranta do urzędu celnego, w którym złożono zabezpieczanie. 

4. Jeżeli zabezpieczenie obejmujące pojedynczą operację (zabezpieczenie pojedyncze) jest składane w formie karnetów, 
może zostać złożone za pomocą środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

Artykuł 83 

Formy zabezpieczenia inne niż depozyt w gotówce lub zobowiązanie złożone przez gwaranta 

(art. 92 ust. 1 lit. c) kodeksu). 

1. Formy zabezpieczenia inne niż depozyt w gotówce lub zobowiązanie złożone przez gwaranta są następujące: 

a) ustanowienie hipoteki, długu gruntowego, zastawu użytkowego lub innego prawa uważanego za równoważne prawu 
dotyczącemu nieruchomości; 

b) przelew wierzytelności, ustanowienie zastawu, połączone lub niepołączone z utratą posiadania, na towarach, papierach 
wartościowych lub wierzytelnościach lub na bankowej książeczce oszczędnościowej lub na wpisie do państwowego 
rejestru długów; 

c) ustanowienie umownej solidarności dłużników w odniesieniu do pełnej kwoty długu przez osobę trzecią upoważnioną 
do tego przez organy celne lub przedstawienie weksla, którego zapłata jest zagwarantowana przez osobę trzecią; 

d) depozyt w gotówce lub inny środek płatności uznany za równoważny z depozytem w gotówce, w walucie innej niż 
euro lub waluta państwa członkowskiego, w którym zabezpieczenie jest wymagane; 

e) udział, pod warunkiem wpłaty składki, w ogólnym systemie zabezpieczeń zarządzanym przez organy celne. 

2. Form zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, nie przyjmuje się w odniesieniu do objęcia towarów procedurą 
tranzytu unijnego. 

3. Państwa członkowskie przyjmują formy zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, o ile te formy zabezpieczenia 
przyjmuje się na mocy prawa krajowego. 

S e k c j a 2 

Z a b e z p i e c z e n i e g e n e r a l n e i z w o l n i e n i e z o b o w i ą z k u z ł o ż e n i a z a b e z p i e c z e n i a 

Artykuł 84 

Obniżenie wysokości zabezpieczenia generalnego i zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

(art. 95 ust. 2 kodeksu) 

1. Pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego w wysokości obniżonej do 50 % kwoty referencyjnej udziela 
się pod warunkiem że wnioskodawca dowiedzie, iż spełnia poniższe warunki: 

a) prowadzi system rachunkowości zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w państwie 
członkowskim, w którym prowadzona jest księgowość, wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli celnych opartych 
na audycie oraz prowadzi historyczną ewidencję danych na potrzeby przedstawienia ścieżki audytu od chwili wpro
wadzenia danych do akt; 

b) ustanowił strukturę administracyjną odpowiednią dla charakteru i rozmiaru prowadzonej przez siebie działalności, 
która umożliwia zarządzanie przepływem towarów, a także przeprowadza kontrole wewnętrzne zapewniające możli
wość zapobiegania, wykrywania i korygowania błędów oraz możliwość zapobiegania nielegalnym lub nieprawid 
łowym transakcjom oraz wykrywania takich transakcji; 

c) nie został postawiony w stan upadłości;
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d) w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku wywiązywał się z zobowiązań finansowych związanych z uiszczaniem 
należności celnych i wszelkich innych należności, podatków lub opłat pobieranych w związku z przywozem lub 
wywozem towarów; 

e) wykaże na podstawie ewidencji i informacji obejmujących okres trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, że jego 
sytuacja finansowa umożliwia mu wywiązanie się ze spoczywających na nim zobowiązań, biorąc pod uwagę rodzaj 
i skalę prowadzonej działalności gospodarczej, a także udowodni, że nie posiada żadnych ujemnych aktywów netto, 
chyba że istnieje możliwość pokrycia takich aktywów; 

f) jest w stanie wykazać, że jego sytuacja finansowa umożliwia mu wywiązanie się ze spoczywających na nim zobo
wiązań w odniesieniu do części kwoty referencyjnej nieobjętej zabezpieczeniem. 

2. Pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego w wysokości obniżonej do 30 % kwoty referencyjnej udziela 
się pod warunkiem że wnioskodawca dowiedzie, iż spełnia poniższe warunki: 

a) prowadzi system rachunkowości zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w państwie 
członkowskim, w którym prowadzona jest księgowość, wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli celnych opartych 
na audycie oraz prowadzi historyczną ewidencję danych na potrzeby przedstawienia ścieżki audytu od chwili wpro
wadzenia danych do akt; 

b) ustanowił strukturę administracyjną odpowiednią dla charakteru i rozmiaru prowadzonej przez siebie działalności, 
która umożliwia zarządzanie przepływem towarów, a także przeprowadza kontrole wewnętrzne zapewniające możli
wość zapobiegania, wykrywania i korygowania błędów oraz możliwość zapobiegania nielegalnym lub nieprawid 
łowym transakcjom oraz wykrywania takich transakcji; 

c) zapewnia, że odpowiedni pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku powiadamiania organów celnych w każdym 
przypadku wykrycia trudności związanych z przestrzeganiem przepisów, oraz ustanawia procedury powiadamiania 
organów celnych o wystąpieniu takich trudności; 

d) nie został postawiony w stan upadłości; 

e) w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku wywiązywał się z zobowiązań finansowych związanych z uiszczaniem 
należności celnych i wszelkich innych należności, podatków lub opłat pobieranych w związku z przywozem lub 
wywozem towarów; 

f) wykaże na podstawie ewidencji i informacji obejmujących okres trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, że jego 
sytuacja finansowa umożliwia mu wywiązanie się ze spoczywających na nim zobowiązań, biorąc pod uwagę rodzaj 
i skalę prowadzonej działalności gospodarczej, a także udowodni, że nie posiada żadnych ujemnych aktywów netto, 
chyba że istnieje możliwość pokrycia takich aktywów; 

g) jest w stanie wykazać, że jego sytuacja finansowa umożliwia mu wywiązanie się ze spoczywających na nim zobo
wiązań w odniesieniu do części kwoty referencyjnej nieobjętej zabezpieczeniem. 

3. Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przyznaje się pod warunkiem że wnioskodawca dowiedzie, iż 
spełnia poniższe warunki: 

a) prowadzi system rachunkowości zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w państwie 
członkowskim, w którym prowadzona jest księgowość, wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli celnych opartych 
na audycie oraz prowadzi historyczną ewidencję danych na potrzeby przedstawienia ścieżki audytu od chwili wpro
wadzenia danych do akt; 

b) zapewnia organowi celnemu możliwość uzyskania fizycznego dostępu do swoich systemów rachunkowości oraz, 
w stosownych przypadkach, do swojej ewidencji handlowej i transportowej; 

c) korzysta z systemu logistycznego zapewniającego możliwość identyfikowania towarów unijnych i nieunijnych, wska
zując – w stosownych przypadkach – lokalizację tych towarów; 

d) ustanowił strukturę administracyjną odpowiednią dla charakteru i rozmiaru prowadzonej przez siebie działalności, 
która umożliwia zarządzanie przepływem towarów, a także przeprowadza kontrole wewnętrzne zapewniające możli
wość zapobiegania, wykrywania i korygowania błędów oraz możliwość zapobiegania nielegalnym lub nieprawid 
łowym transakcjom oraz wykrywania takich transakcji;
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e) w stosownych przypadkach, stosuje odpowiednie procedury obsługi licencji i pozwoleń przyznanych zgodnie ze 
środkami polityki handlowej lub związanych z handlem produktami rolnymi; 

f) stosuje odpowiednie procedury archiwizacji ewidencji i informacji oraz ochrony przed utratą informacji; 

g) zapewnia, że odpowiedni pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku powiadamiania organów celnych w każdym 
przypadku wykrycia trudności związanych z przestrzeganiem przepisów, oraz ustanawia procedury powiadamiania 
organów celnych o wystąpieniu takich trudności; 

h) stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony swojego systemu komputerowego przed 
nieupoważnionym dostępem oraz w celu ochrony dokumentacji; 

i) nie został postawiony w stan upadłości; 

j) w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku wywiązywał się z zobowiązań finansowych związanych z uiszczaniem 
należności celnych i wszelkich innych należności, podatków lub opłat pobieranych w związku z przywozem lub 
wywozem towarów; 

k) wykaże na podstawie ewidencji i informacji obejmujących okres trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, że jego 
sytuacja finansowa umożliwia mu wywiązanie się ze spoczywających na nim zobowiązań, biorąc pod uwagę rodzaj 
i skalę prowadzonej działalności gospodarczej, a także udowodni, że nie posiada żadnych ujemnych aktywów netto, 
chyba że istnieje możliwość pokrycia takich aktywów; 

l) jest w stanie wykazać, że jego sytuacja finansowa umożliwia mu wywiązanie się ze spoczywających na nim zobo
wiązań w odniesieniu do części kwoty referencyjnej nieobjętej zabezpieczeniem. 

4. Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność krócej niż trzy lata, warunek, o którym mowa w ust. 1 lit. d), ust. 2 lit. e) 
i ust. 3 lit. j), weryfikuje się w oparciu o dostępną ewidencję i dostępne informacje. 

S e k c j a 3 

P r z e p i s y d o t y c z ą c e p r o c e d u r y t r a n z y t u u n i j n e g o i p r o c e d u r y p r z e w i d z i a n e j 
k o n w e n c j ą s t a m b u l s k ą i k o n w e n c j ą A T A 

Artykuł 85 

Zwolnienie gwaranta ze zobowiązań w ramach procedury tranzytu unijnego 

(art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 3 lit. a) i art. 98 kodeksu) 

1. Jeżeli procedura tranzytu unijnego nie została zamknięta, organy celne państwa członkowskiego wyjścia, w terminie 
dziewięciu miesięcy, licząc od dnia, w którym towary miały zostać przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia, 
powiadamiają gwaranta, że procedura nie została zamknięta. 

2. Jeżeli procedura tranzytu unijnego nie została zamknięta, organy celne, ustalone zgodnie z art. 87 kodeksu, 
w terminie trzech lat, od dnia przyjęcia zgłoszenia tranzytowego, powiadamiają gwaranta, że jest lub może być zobo
wiązany do zapłacenia długu, za który odpowiada w odniesieniu do przedmiotowej procedury tranzytu unijnego. 

3. Gwarant zostaje zwolniony ze swoich zobowiązań, jeżeli któregokolwiek z powiadomień, o których mowa w ust. 1 
i 2, nie dokonano w stosunku do niego przed upływem określonych terminów. 

4. Jeżeli dokonano któregokolwiek z tych powiadomień, gwarant jest powiadamiany o odzyskaniu długu celnego lub 
zamknięciu procedury.
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5. Wspólne wymogi dotyczące danych dla powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, są określone w załączniku 32- 
04. 

Wspólne wymogi dotyczące danych dla powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, są określone w załączniku 32-05. 

6. Zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu powiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, można przesyłać z wyko
rzystaniem środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

Artykuł 86 

Zgłoszenie stowarzyszeniu poręczającemu roszczenia o zapłatę za towary objęte karnetem ATA 
i powiadomienie stowarzyszenia poręczającego o niezwolnieniu karnetów CPD zgodnie z procedurą 

przewidzianą w konwencji ATA lub konwencji stambulskiej 

(art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 3 lit. a) i art. 98 kodeksu) 

1. W przypadku niewywiązania się z jednego z zobowiązań wynikających z karnetu ATA lub karnetu CPD organy 
celne dokonują uregulowania zobowiązań z dokumentów odprawy czasowej (odpowiednio „zgłoszenie stowarzyszeniu 
poręczającemu roszczenia o zapłatę” lub „powiadomienie o niezwolnieniu”) zgodnie z art. 9, 10 i 11 załącznika A do 
konwencji stambulskiej lub, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 7, 8 i 9 konwencji ATA. 

2. Kwotę należności celnych przywozowych i podatków wynikających ze zgłoszenia stowarzyszeniu poręczającemu 
roszczenia o zapłatę oblicza się przy pomocy wzoru formularza naliczania należności. 

3. Wspólne wymogi dotyczące danych dla zgłoszenia stowarzyszeniu poręczającemu roszczenia o zapłatę, o którym 
mowa w ust. 1, są określone w załączniku 33-01. 

4. Wspólne wymogi dotyczące danych dla powiadomienia o niezwolnieniu karnetów CPD, o którym mowa w ust. 1, 
są określone w załączniku 33-02. 

5. Zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu zgłoszenie stowarzyszeniu poręczającemu roszczenia o zapłatę i powiado
mienie o niezwolnieniu karnetów CPD można przesłać do właściwego stowarzyszenia poręczającego z wykorzystaniem 
środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

ROZDZIAŁ 3 

Odzyskanie i zapłata należności celnych oraz zwrot i umorzenie kwoty należności celnych przywozowych 
i wywozowych 

S e k c j a 1 

O k r e ś l a n i e k w o t y n a l e ż n o ś c i c e l n y c h p r z y w o z o w y c h l u b w y w o z o w y c h , 
p o w i a d a m i a n i e o d ł u g u c e l n y m o r a z k s i ę g o w a n i e 

P o d s e k c j a 1 

P o w i a d o m i e n i e o d ł u g u c e l n y m i z g ł o s z e n i e s t o w a r z y s z e n i u p o r ę c z a j ą c e m u r o s z c z e n i a 
o z a p ł a t ę 

Artykuł 87 

Sposoby powiadamiania o długu celnym 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Powiadomienia o długu celnym zgodnie z art. 102 kodeksu można dokonywać z wykorzystaniem środków innych niż 
techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

Artykuł 88 

Zwolnienie z obowiązku powiadomienia o długu celnym 

(art. 102 ust. 1 lit. d) kodeksu) 

1. Organy celne mogą odstąpić od powiadomienia o długu celnym powstałym w wyniku niespełnienia warunków lub 
obowiązków, o których mowa w art. 79 lub 82 kodeksu, jeżeli kwota należności celnych przywozowych lub wywozo
wych jest niższa niż 10 EUR.
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2. Jeżeli pierwotnie powiadomiono o długu celnym ze wskazaniem kwoty należności celnych przywozowych lub 
wywozowych niższej od należnej kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, organy celne mogą 
odstąpić od powiadomienia o długu celnym równym różnicy między tymi kwotami, pod warunkiem że jest ona niższa 
niż 10 EUR. 

3. Ograniczenie do 10 EUR, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do każdego podstępowania w sprawie 
odzyskania. 

S e k c j a 2 

Z a p ł a t a k w o t y n a l e ż n o ś c i c e l n y c h p r z y w o z o w y c h l u b w y w o z o w y c h 

Artykuł 89 

Zawieszenie biegu terminu zapłaty w przypadku wniosku o umorzenie 

(art. 108 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

1. Organy celne zawieszają bieg terminu zapłaty kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych odpo
wiadającej długowi celnemu do czasu podjęcia decyzji w sprawie wniosku o umorzenie, pod warunkiem że spełnione są 
następujące warunki: 

a) jeżeli złożono wniosek o umorzenie na podstawie art. 118, 119 lub 120 kodeksu – warunki określone w danym 
artykule są prawdopodobnie spełnione; 

b) jeżeli złożono wniosek o umorzenie na podstawie art. 117 kodeksu – warunki określone w art. 117 i art. 45 ust. 2 
kodeksu są prawdopodobnie spełnione. 

2. Jeżeli towary będące przedmiotem wniosku o umorzenie nie znajdują się, w chwili składania wniosku, już pod 
dozorem celnym, wymagane jest złożenie zabezpieczenia. 

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 organy celne nie wymagają zabezpieczenia, jeżeli zostanie stwierdzone, że złożenie 
zabezpieczenia mogłoby spowodować poważne gospodarcze lub społeczne trudności dłużnika. 

Artykuł 90 

Zawieszenie biegu terminu zapłaty w przypadku towarów, które mają stać się przedmiotem przepadku, 
zniszczenia lub zrzeczenia się na rzecz skarbu państwa 

(art. 108 ust. 3 lit. b) kodeksu) 

Jeżeli towary pozostają pod dozorem celnym i mają stać się przedmiotem przepadku, zniszczenia lub zrzeczenia się na 
rzecz skarbu państwa, a organy celne uznają, że warunki przepadku, zniszczenia lub zrzeczenia się są prawdopodobnie 
spełnione, organy celne zawieszają bieg terminu zapłaty kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych 
odpowiadającej długowi celnemu do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przepadku, zniszczenia lub zrzeczenia 
się. 

Artykuł 91 

Zawieszenie biegu terminu zapłaty w przypadku długów celnych powstałych w wyniku niespełnienia 
warunków lub obowiązków 

(art. 108 ust. 3 lit. c) kodeksu) 

1. Organy celne zawieszają bieg terminu zapłaty kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych odpo
wiadającej długowi celnemu przez osobę, o której mowa w art. 79 ust. 3 lit. a) kodeksu, w przypadku gdy dług celny 
powstał w wyniku niespełnienia warunków lub obowiązków, o których mowa w art. 79 kodeksu, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 

a) zidentyfikowano przynajmniej jednego innego dłużnika zgodnie z art. 79 ust. 3 lit. b) lub c) kodeksu; 

b) dłużnik, o którym mowa w lit. a), został powiadomiony o kwocie należności celnych przywozowych lub wywozo
wych zgodnie z art. 102 kodeksu;
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c) osoba, o której mowa w art. 79 ust. 3 lit. a) kodeksu, nie jest uważana za dłużnika zgodnie z art. 79 ust. 3 lit. b) lub 
c) kodeksu i nie można jej zarzucić oszustwa ani rażącego zaniedbania. 

2. Zawieszenie jest uzależnione od złożenia przez osobę, której jest ono przyznawane, zabezpieczenia w kwocie 
przedmiotowych należności celnych przywozowych lub wywozowych, z wyjątkiem którejkolwiek z następujących sytua
cji: 

a) zabezpieczenie obejmujące całą kwotę przedmiotowych należności celnych przywozowych lub wywozowych już 
istnieje, a gwarant nie został zwolniony ze swoich zobowiązań; 

b) na podstawie udokumentowanej oceny zostało stwierdzone, że wymóg złożenia zabezpieczenia mógłby spowodować 
poważne gospodarcze lub społeczne trudności dłużnika. 

3. Okres zawieszenia jest ograniczony do jednego roku. Okres ten może zostać jednakże przedłużony przez organy 
celne w uzasadnionych przypadkach. 

S e k c j a 3 

Z w r o t i u m o r z e n i e 

P o d s e k c j a 1 

P r z e p i s y o g ó l n e i p r o c e d u r a 

Artykuł 92 

Wniosek o zwrot lub umorzenie 

(art. 6 ust. 3 lit. a), art. 22 ust. 1 i art. 103 kodeksu) 

1. W drodze odstępstwa od art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu wniosek o zwrot lub umorzenie należności celnych 
przywozowych lub wywozowych, o których mowa w art. 116 kodeksu, składa się do właściwych organów celnych 
państwa członkowskiego, w którym powiadomiono o długu celnym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można składać z wykorzystaniem środków innych niż techniki elektronicznego 
przetwarzania danych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim. 

Artykuł 93 

Informacje uzupełniające, w przypadku gdy towary znajdują się w innym państwie członkowskim 

(art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Wspólne wymogi dotyczące danych dla wniosku o informacje uzupełniające, w przypadku gdy towary znajdują się 
w innym państwie członkowskim, są określone w załączniku 33-06. 

Wniosek o informacje uzupełniające, o którym mowa w akapicie pierwszym, można składać z wykorzystaniem środków 
innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

Artykuł 94 

Sposoby powiadamiania o decyzji w sprawie zwrotu lub umorzenia 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

O decyzji w sprawie zwrotu lub umorzenia należności celnych przywozowych lub wywozowych można powiadamiać 
zainteresowaną osobę z wykorzystaniem środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych.
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Artykuł 95 

Wspólne wymogi dotyczące danych związane z formalnościami, w przypadku gdy towary znajdują się 
w innym państwie członkowskim 

(art. 6 ust. 2 kodeksu) 

Wspólne wymogi dotyczące danych dla odpowiedzi na wniosek o informacje dotyczące dopełnienia formalności, w przy
padku gdy wniosek o zwrot lub umorzenie dotyczy towarów, które znajdują się w państwie członkowskim innym niż to, 
w którym powiadomiono o długu celnym, są określone w załączniku 33-07. 

Artykuł 96 

Sposoby wysyłania informacji na temat dopełnienia formalności, w przypadku gdy towary znajdują się 
w innym państwie członkowskim 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Wniosek, o którym mowa w art. 95, można składać z wykorzystaniem środków innych niż techniki elektronicznego 
przetwarzania danych. 

Artykuł 97 

Przedłużenie terminu na podjęcie decyzji w sprawie zwrotu lub umorzenia 

(art. 22 ust. 3 kodeksu) 

Jeżeli zastosowanie ma art. 116 ust. 3 akapit pierwszy kodeksu lub art. 116 ust. 3 akapit drugi lit. b) kodeksu, bieg 
terminu na podjęcie decyzji w sprawie zwrotu lub umorzenia zostaje zawieszony do czasu, kiedy dane państwo 
członkowskie otrzyma powiadomienie o decyzji Komisji lub powiadomienie przez Komisję o zwrocie akt sprawy 
z przyczyn, o których mowa w art. 98 ust. 6. 

Jeżeli zastosowanie ma art. 116 ust. 3 akapit drugi lit. b) kodeksu, bieg terminu na podjęcie decyzji w sprawie zwrotu lub 
umorzenia zostaje zawieszony do czasu, kiedy dane państwo członkowskie otrzyma powiadomienie o decyzji Komisji 
w sprawie przypadku dotyczącego kwestii porównywalnych pod względem faktycznym i prawnym. 

P o d s e k c j a 2 

D e c y z j e p o d e j m o w a n e p r z e z K o m i s j ę 

Artykuł 98 

Przekazanie Komisji akt sprawy w celu podjęcia decyzji 

(art. 116 ust. 3 kodeksu) 

1. Przed przekazaniem akt sprawy Komisji państwo członkowskie powiadamia zainteresowaną osobę o zamiarze 
takiego przekazania i daje jej 30 dni na podpisanie oświadczenia, w którym potwierdza, że zapoznała się z tymi aktami 
i oświadcza, że nie ma nic do dodania, lub wymienia wszystkie informacje dodatkowe, które jej zdaniem należy 
uwzględnić. Jeżeli zainteresowana osoba nie przedstawi takiego oświadczenia w ciągu tych 30 dni, uważa się, że zapo
znała się ona z aktami i nie ma nic do dodania. 

2. Jeżeli państwo członkowskie przekazuje Komisji akta sprawy, by ta podjęła decyzję, w przypadkach, o których 
mowa w art. 116 ust. 3 kodeksu, akta te muszą zawierać co najmniej następujące informacje: 

a) streszczenie sprawy; 

b) szczegółowe informacje, z których wynika, że warunki określone w art. 119 lub art. 120 kodeksu są spełnione; 

c) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, lub oświadczenie państwa członkowskiego potwierdzające, że uznaje się, iż 
zainteresowana osoba zapoznała się z aktami sprawy i nie ma nic do dodania.

PL L 343/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

3. Komisja potwierdza odbiór akt sprawy danemu państwu członkowskiemu niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

4. Komisja udostępnia wszystkim państwom członkowskim kopię streszczenia sprawy, o której mowa w ust. 2 lit. a), 
w terminie 15 dni od daty otrzymania akt sprawy. 

5. Jeżeli informacje przekazane przez państwo członkowskie nie są wystarczające, aby Komisja mogła podjąć decyzję, 
Komisja może zażądać od państwa członkowskiego informacji uzupełniających. 

6. Komisja zwraca akta sprawy państwu członkowskiemu, a sprawę uważa się za nigdy nieprzedłożoną Komisji 
w każdym z następujących przypadków: 

a) akta sprawy są wyraźnie niekompletne, gdyż nie zawierają niczego, co by uzasadniało rozpatrzenie sprawy przez 
Komisję; 

b) na mocy art. 116 ust. 3 akapit drugi kodeksu sprawa nie powinna była zostać przedłożona Komisji; 

c) państwo członkowskie przekazało Komisji nowe informacje o charakterze mogącym znacząco zmienić ocenę stanu 
faktycznego prawnego sprawy, podczas gdy Komisja nadal rozpatruje tę sprawę. 

Artykuł 99 

Prawo zainteresowanej osoby do złożenia wyjaśnień 

(art. 116 ust. 3 kodeksu) 

1. Jeżeli Komisja zamierza podjąć niekorzystną decyzję w przypadkach, o których mowa w art. 116 ust. 3 kodeksu, 
powiadamia zainteresowaną osobę o swoich zastrzeżeniach na piśmie wraz z odniesieniem do wszelkich dokumentów 
i informacji, na których opiera te zastrzeżenia. Komisja informuje zainteresowaną osobę o jej prawie dostępu do akt 
sprawy. 

2. Komisja informuje dane państwo członkowskie o swoim zamiarze i wysłaniu powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 1. 

3. Zainteresowana osoba ma możliwość wyrażenia wobec Komisji swojego stanowiska na piśmie w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 

Artykuł 100 

Terminy 

(art. 116 ust. 3 kodeksu) 

1. Komisja podejmuje decyzję o tym, czy zwrot lub umorzenie są uzasadnione, w ciągu dziewięciu miesięcy od daty 
otrzymania akt, o których mowa w art. 98 ust. 1. 

2. Jeżeli Komisja uznaje za konieczne zwrócić się do państwa członkowskiego o informacje uzupełniające zgodnie 
z art. 98 ust. 5, termin, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się o okres równy okresowi, jaki upłynął od dnia wysłania 
przez Komisję wniosku o informacje uzupełniające do dnia otrzymania tych informacji. Komisja powiadamia zaintere
sowaną osobę o tym przedłużeniu. 

3. Jeżeli Komisja prowadzi dochodzenie w celu podjęcia decyzji, termin, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się 
o okres niezbędny do zakończenia dochodzenia. Przedłużenie terminu nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy. 
Komisja powiadamia państwo członkowskie i zainteresowaną osobę o datach wszczęcia i zakończenia dochodzenia.
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4. Jeżeli Komisja zamierza podjąć niekorzystną decyzję, o której mowa w art. 99 ust. 1, termin określony w ust. 1 
przedłuża się o 30 dni. 

Artykuł 101 

Powiadomienie o decyzji 

(art. 116 ust. 3 kodeksu) 

1. Komisja powiadamia zainteresowane państwo członkowskie o swojej decyzji w możliwie najkrótszym terminie, a w 
każdym razie najpóźniej w ciągu 30 dni od upływu terminu określonego w art. 100 ust. 1. 

2. Organ celny właściwy do podjęcia decyzji wydaje decyzję na podstawie decyzji Komisji, o której został powiado
miony zgodnie z ust. 1. 

Państwo członkowskie, do którego należy organ celny właściwy do podjęcia decyzji, powiadamia odpowiednio Komisję, 
przesyłając jej kopię tej decyzji. 

3. Jeżeli decyzja w przypadkach, o których mowa w art. 116 ust. 3, jest dla zainteresowanej osoby korzystna, Komisja 
może określić warunki, na których organy celne mają dokonać zwrotu lub umorzenia należności w przypadkach, 
w których występują kwestie porównywalne pod względem faktycznym i prawnym. 

Artykuł 102 

Skutki niepodjęcia decyzji lub niepowiadomienia o decyzji 

(art. 116 ust. 3 kodeksu) 

Jeżeli Komisja nie podejmie decyzji w terminie określonym w art. 100 lub nie powiadomi danego państwa członkow
skiego o decyzji w terminie przewidzianym w art. 101 ust. 1, organ celny właściwy do podjęcia decyzji podejmuje 
decyzję korzystną dla zainteresowanej osoby. 

ROZDZIAŁ 4 

Wygaśnięcie długu celnego 

Artykuł 103 

Uchybienia niemające istotnego wpływu na prawidłowy przebieg procedury celnej 

(art. 124 ust. 1 lit. h) oraz i) kodeksu) 

Za uchybienia niemające istotnego wpływu na prawidłowy przebieg procedury celnej uznaje się następujące sytuacje: 

a) przekroczenie terminu o okres, który nie jest dłuższy niż przedłużenie terminu, które zostałoby przyznane, gdyby 
złożony został wniosek o takie przedłużenie; 

b) jeżeli dług celny powstał w odniesieniu do towarów objętych procedurą specjalną lub czasowo składowanych na 
podstawie art. 79 ust. 1 lit. a) lub c) kodeksu oraz towary te zostały następnie dopuszczone do obrotu; 

c) jeżeli dozór celny został w późniejszym czasie przywrócony dla towarów, które nie są formalnie częścią procedury 
tranzytowej, ale poprzednio były czasowo składowane lub zostały objęte procedurą specjalną wraz z towarami 
formalnie objętymi tą procedurą tranzytową; 

d) w przypadku towarów objętych procedurą specjalną inną niż tranzyt lub wolne obszary celne lub w przypadku 
towarów, które są czasowo składowane, jeżeli popełniono błąd w odniesieniu do informacji zawartych w zgłoszeniu 
celnym zamykającym procedurę lub kończącym czasowe składowanie, pod warunkiem że błąd ten nie ma wpływu na 
zamknięcie procedury lub zakończenie czasowego składowania; 

e) w przypadku gdy dług celny powstał na podstawie art. 79 ust. 1 lit. a) lub b) kodeksu, pod warunkiem że zainte
resowana osoba poinformowała właściwe organy celne o niewypełnieniu warunków lub obowiązków, zanim powia
domiono o długu celnym albo zanim organy celne poinformowały tę osobę o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
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TYTUŁ IV 

TOWARY WPROWADZANE NA OBSZAR CELNY UNII 

ROZDZIAŁ 1 

Przywozowa deklaracja skrócona 

Artykuł 104 

Zwolnienie z obowiązku złożenia przywozowej deklaracji skróconej 

(art. 127 ust. 2 lit. b) kodeksu) 

1. Obowiązek złożenia przywozowej deklaracji skróconej uchyla się w odniesieniu do następujących towarów: 

a) energii elektrycznej; 

b) towarów wprowadzanych rurociągiem; 

c) przesyłek z korespondencją; 

d) majątku ruchomego gospodarstwa domowego określonego w art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 
1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych ( 1 ), pod warunkiem 
że nie jest przewożony na podstawie umowy przewozu; 

e) towarów, w przypadku których dozwolone jest ustne zgłoszenie celne zgodnie z art.135 i art. 136 ust. 1, pod 
warunkiem że nie są przewożone na podstawie umowy przewozu; 

f) towarów, o których mowa w art. 138 lit. b)–d) lub art. 139 ust. 1, które uznaje się za zgłoszone zgodnie z art. 141, 
pod warunkiem że nie są przewożone na podstawie umowy przewozu; 

g) towarów znajdujących się w bagażu osobistym podróżnych; 

h) towarów przemieszczanych z zastosowaniem formularza 302 przewidzianego w Umowie między Państwami-Stro
nami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, podpisanej w Londynie w dniu 19 czerwca 
1951 r.; 

i) broni i sprzętu wojskowego wprowadzanych na obszar celny Unii przez organy odpowiedzialne za obronę wojskową 
państwa członkowskiego w ramach transportu wojskowego lub transportu prowadzonego na wyłączny użytek władz 
wojskowych; 

j) następujących towarów wprowadzanych na obszar celny Unii bezpośrednio z instalacji morskich eksploatowanych 
przez osobę mającą swoją siedzibę na obszarze celnym Unii: 

(i) towarów, które zostały wprowadzone na te instalacje morskie w celu ich budowy, naprawy, konserwacji lub 
adaptacji; 

(ii) towarów, które zostały wykorzystane do zamontowania na instalacjach morskich lub jako wyposażenie tych 
instalacji; 

(iii) zaopatrzenia używanego lub zużywanego na instalacjach morskich; 

(iv) odpadów innych niż niebezpieczne ze wspomnianych instalacji morskich; 

k) towarów uprawnionych do zwolnień zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z dnia 
18 kwietnia 1961 r., Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z dnia 24 kwietnia 1963 r. i innymi 
konwencjami konsularnymi lub też Konwencją nowojorską o misjach specjalnych z dnia 16 grudnia 1969 r.;
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l) następujących towarów przewożonych na pokładzie statków wodnych i powietrznych: 

(i) towarów, które dostarczono w celu zamontowania ich jako części lub akcesoria tych statków wodnych 
i powietrznych; 

(ii) towarów umożliwiających działanie silników, maszyn i innych urządzeń znajdujących się na tych statkach 
wodnych lub powietrznych; 

(iii) artykułów żywnościowych i innych produktów przeznaczonych do konsumpcji lub sprzedaży na pokładzie; 

m) towarów wprowadzanych na obszar celny Unii z terytorium Ceuty i Melilli, Gibraltaru, wyspy Helgoland, Republiki 
San Marino, Państwa Watykańskiego, gmin Livigno i Campione d’Italia lub wód krajowych jeziora Lugano we 
Włoszech znajdujących się pomiędzy nabrzeżem a granicą polityczną strefy położonej pomiędzy Ponte Tresa 
i Porto Ceresio; 

n) produktów rybołówstwa morskiego i innych produktów wydobytych z morza poza obszarem celnym Unii przez 
unijne statki rybackie; 

o) statków, i przewożonych na nich towarów, wpływających na wody terytorialne państwa członkowskiego wyłącznie 
w celu załadowania na pokład zaopatrzenia bez łączenia się z którymkolwiek obiektem portowym; 

p) towarów objętych karnetami ATA i CPD, pod warunkiem że nie są przewożone na podstawie umowy przewozu. 

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązek składania przywozowej deklaracji skróconej uchyla się w odniesieniu do 
towarów w przesyłkach pocztowych, których masa nie przekracza 250 gramów. 

Nie stosuje się kar w przypadku towarów w przesyłkach pocztowych o masie przekraczającej 250 gramów, które 
wprowadza się na obszar celny Unii, ale które nie są objęte przywozową deklaracją skróconą. Analizę ryzyka przepro
wadza się po przedstawieniu towarów oraz na podstawie deklaracji do czasowego składowania, jeśli jest ona dostępna, 
lub zgłoszenia celnego obejmującego te towary. 

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja dokona przeglądu sytuacji towarów w przesyłkach pocztowych zgodnie z niniejszym 
ustępem w celu wniesienia odpowiednich poprawek, które mogą okazać się konieczne, biorąc pod uwagę wykorzystanie 
przez operatorów pocztowych środków elektronicznych do przemieszczania towarów. 

Artykuł 105 

Terminy złożenia przywozowej deklaracji skróconej w przypadku transportu morskiego 

(art. 127 ust. 3 i 7 kodeksu) 

Jeżeli towary wprowadza się na obszar celny Unii drogą morską, przywozową deklarację skróconą składa się w następu
jących terminach: 

a) dla przesyłek kontenerowych, innych niż gdy zastosowanie znajduje lit. c) lub d), najpóźniej 24 godziny przed 
załadowaniem towarów na statek, na którym mają zostać wprowadzone na obszar celny Unii; 

b) dla przesyłek masowych/luzem, innych niż gdy zastosowanie znajduje lit. c) lub d), najpóźniej cztery godziny przed 
przybyciem statku do pierwszego portu wprowadzenia na obszar celny Unii; 

c) przynajmniej dwie godziny przed przybyciem statku do pierwszego portu wprowadzenia na obszar celny Unii 
w przypadku towarów przywożonych z któregokolwiek z następujących miejsc: 

(i) Grenlandii; 

(ii) Wysp Owczych; 

(iii) Islandii;

PL L 343/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

(iv) portów na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym; 

(v) wszystkich portów w Maroku; 

d) dla przewozów, innych niż gdy zastosowanie znajduje lit. c), pomiędzy terytorium znajdującym się poza obszarem 
celnym Unii a francuskimi departamentami zamorskimi, Azorami, Maderą lub Wyspami Kanaryjskimi, jeżeli podróż 
trwa krócej niż 24 godziny, przynajmniej dwie godziny przed przybyciem do pierwszego portu wprowadzenia na 
obszar celny Unii. 

Artykuł 106 

Terminy złożenia przywozowej deklaracji skróconej w przypadku transportu lotniczego 

(art. 127 ust. 3 i 7 kodeksu) 

1. Jeżeli towary wprowadza się na obszar celny Unii drogą powietrzną, przywozową deklarację skróconą składa się 
możliwie jak najwcześniej. 

Minimalny zestaw danych zawartych w przywozowej deklaracji skróconej składa się najpóźniej przed załadowaniem 
towarów na statek powietrzny, na którym mają zostać wprowadzone na obszar celny Unii. 

2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, złożono jedynie minimalny zestaw danych zawartych 
w przywozowej deklaracji skróconej, pozostałe dane dostarcza się w następujących terminach: 

a) dla lotów trwających krócej niż cztery godziny, najpóźniej do czasu rzeczywistego odlotu statku powietrznego; 

b) dla pozostałych lotów, najpóźniej cztery godziny przed przybyciem statku powietrznego do pierwszego portu lotni
czego na obszarze celnym Unii. 

Artykuł 107 

Terminy złożenia przywozowej deklaracji skróconej w przypadku transportu kolejowego 

(art. 127 ust. 3 i 7 kodeksu) 

Jeżeli towary wprowadza się na obszar celny Unii koleją, przywozową deklarację skróconą składa się w następujących 
terminach: 

a) jeżeli podróż pociągiem z ostatniego dworca kolejowego znajdującego się w państwie trzecim do urzędu celnego 
pierwszego wprowadzenia trwa krócej niż dwie godziny, najpóźniej godzinę przed przybyciem towarów na miejsce, 
dla którego dany urząd celny jest właściwy; 

b) we wszystkich pozostałych przypadkach najpóźniej dwie godziny przed przybyciem towarów na miejsce, dla którego 
dany urząd celny pierwszego wprowadzenia jest właściwy. 

Artykuł 108 

Terminy złożenia przywozowej deklaracji skróconej w przypadku transportu drogowego 

(art. 127 ust. 3 i 7 kodeksu) 

Jeżeli towary wprowadza się na obszar celny Unii w ramach transportu drogowego, przywozową deklarację skróconą 
składa się najpóźniej godzinę przed przybyciem towarów na miejsce, dla którego dany urząd celny pierwszego wprowa
dzenia jest właściwy. 

Artykuł 109 

Terminy złożenia przywozowej deklaracji skróconej w przypadku transportu wodnego śródlądowego 

(art. 127 ust. 3 i 7 kodeksu) 

Jeżeli towary wprowadza się na obszar celny Unii śródlądową drogą wodną, przywozową deklarację skróconą składa się 
najpóźniej dwie godziny przed przybyciem towarów na miejsce, dla którego dany urząd celny pierwszego wprowadzenia 
jest właściwy.
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Artykuł 110 

Terminy złożenia przywozowej deklaracji skróconej w przypadku transportu kombinowanego 

(art. 127 ust. 3 i 7 kodeksu) 

Jeżeli towary wprowadza się na obszar celny Unii za pomocą środka transportu, który sam jest transportowany 
aktywnym środkiem transportu, terminem złożenia przywozowej deklaracji skróconej jest termin mający zastosowanie 
do aktywnego środka transportu. 

Artykuł 111 

Terminy złożenia przywozowej deklaracji skróconej w przypadku siły wyższej 

(art. 127 ust. 3 i 7 kodeksu) 

Terminy, o których mowa w art. 105–109, nie mają zastosowania w przypadku działania siły wyższej. 

Artykuł 112 

Dostarczanie danych zawartych w przywozowej deklaracji skróconej przez inne osoby w określonych 
przypadkach w odniesieniu do transportu morskiego lub transportu wodnego śródlądowego 

(art. 127 ust. 6 kodeksu) 

1. Jeżeli, w przypadku transportu morskiego lub wodnego śródlądowego, w odniesieniu do tych samych towarów co 
najmniej jedna osoba inna niż przewoźnik zawarła co najmniej jedną dodatkową umowę przewozu objętą co najmniej 
jednym konosamentem, a osoba wystawiająca konosament nie udostępniła danych wymaganych do sporządzenia przy
wozowej deklaracji skróconej swojemu partnerowi umowy, który wystawia konosament jej lub jej partnerowi umowy, 
z którym zawarła umowę o wspólnym załadunku towarów, osoba, która nie udostępniła wymaganych danych, przeka
zuje te dane urzędowi celnemu pierwszego wprowadzenia zgodnie z art. 127 ust. 6 kodeksu. 

Jeżeli odbiorca wskazany w konosamencie, dla którego nie ma konosamentów stanowiących jego podstawę, nie 
udostępnia danych wymaganych do sporządzenia przywozowej deklaracji skróconej osobie wystawiającej ten konosa
ment, przekazuje te dane urzędowi celnemu pierwszego wprowadzenia. 

2. Każda osoba dostarczająca dane, o których mowa w art. 127 ust. 5 kodeksu, jest odpowiedzialna za dane, które 
dostarczyła zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) i b) kodeksu. 

Artykuł 113 

Dostarczanie danych zawartych w przywozowej deklaracji skróconej przez inne osoby w określonych 
przypadkach w odniesieniu do transportu lotniczego 

(art. 127 ust. 6 kodeksu) 

1. Jeżeli, w przypadku transportu lotniczego, w odniesieniu do tych samych towarów co najmniej jedna osoba inna 
niż przewoźnik zawarła co najmniej jedną dodatkową umowę przewozu objętą co najmniej jednym lotniczym listem 
przewozowym, a osoba wystawiająca lotniczy list przewozowy nie udostępniła danych wymaganych do sporządzenia 
przywozowej deklaracji skróconej swojemu partnerowi umowy, który wystawia lotniczy list przewozowy jej lub jej 
partnerowi umowy, z którym zawarła umowę o wspólnym załadunku towarów, osoba, która nie udostępniła wymaga
nych danych, przekazuje te dane urzędowi celnemu pierwszego wprowadzenia zgodnie z art. 127 ust. 6 kodeksu. 

2. Jeżeli, w przypadku transportu lotniczego, towary przemieszcza się zgodnie z przepisami zawartymi w aktach 
Światowego Związku Pocztowego, a operator pocztowy nie udostępnia przewoźnikowi danych wymaganych do sporzą
dzenia przywozowej deklaracji skróconej, operator pocztowy przekazuje te dane urzędowi celnemu pierwszego wprowa
dzenia zgodnie z art. 127 ust. 6 kodeksu. 

3. Każda osoba dostarczająca dane, o których mowa w art. 127 ust. 5 kodeksu, jest odpowiedzialna za dane, które 
dostarczyła zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) i b) kodeksu.
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ROZDZIAŁ 2 

Przybycie towarów 

Artykuł 114 

Wymiana towarów ze specjalnymi obszarami podatkowymi 

(art. 1 ust. 3 kodeksu) 

Państwa członkowskie stosują niniejszy rozdział i art. 133–152 kodeksu wobec towarów będących przedmiotem 
wymiany handlowej między specjalnym obszarem podatkowym a inną częścią obszaru celnego Unii, która nie jest 
specjalnym obszarem podatkowym. 

Artykuł 115 

Zatwierdzenie miejsca do przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania 

(art. 139 ust. 1 i art. 147 ust. 1 kodeksu) 

1. Miejsce inne niż właściwy urząd celny może zostać zatwierdzone do celów przedstawienia towarów, jeżeli speł
niono następujące warunki: 

a) spełniono wymogi określone w art. 148 ust. 2 i 3 kodeksu oraz w art. 117; 

b) towary zostały zgłoszone do procedury celnej następnego dnia po ich przedstawieniu, chyba że organy celne wyma
gają rewizji towarów zgodnie z art. 140 ust. 2 kodeksu. 

Jeżeli miejsce posiada już pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania, zatwierdzenie nie jest wyma
gane. 

2. Miejsce inne niż magazyn czasowego składowania może zostać zatwierdzone do celów czasowego składowania 
towarów, jeżeli spełniono następujące warunki: 

a) spełniono wymogi określone w art. 148 ust. 2 i 3 kodeksu oraz w art. 117; 

b) towary zostały zgłoszone do procedury celnej następnego dnia po ich przedstawieniu, chyba że organy celne wyma
gają rewizji towarów zgodnie z art. 140 ust. 2 kodeksu. 

Artykuł 116 

Ewidencja 

(art. 148 ust. 4 kodeksu) 

1. Ewidencja, o której mowa w art. 148 ust. 4 kodeksu, zawiera następujące informacje i dane: 

a) odniesienie do odpowiedniej deklaracji do czasowego składowania dotyczącej składowanych towarów oraz odniesienie 
do terminu zakończenia czasowego składowania; 

b) datę i dane identyfikujące dokumenty celne dotyczące składowanych towarów oraz wszelkie pozostałe dokumenty 
odnoszące się do czasowego składowania towarów; 

c) dane, numery identyfikacyjne, liczbę i rodzaj opakowań, ilość i zwykły opis handlowy lub techniczny towarów oraz 
w stosownych przypadkach oznaczenia identyfikacyjne kontenera niezbędne do zidentyfikowania towarów; 

d) lokalizację towarów oraz dane dotyczące przemieszczania towarów; 

e) status celny towarów;
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f) dane dotyczące czynności zwyczajowych określonych w art. 147 ust. 2 kodeksu; 

g) dane dotyczące przemieszczania towarów czasowo składowanych między magazynami czasowego składowania zloka
lizowanymi w różnych państwach członkowskich, dane na temat przybycia towarów do magazynów czasowego 
składowania w miejscu przeznaczenia. 

Jeżeli ewidencja nie jest częścią głównych ksiąg rachunkowych na potrzeby celne, powinna odnosić się do głównych ksiąg 
rachunkowych na potrzeby celne. 

2. Organy celne mogą uchylić wymóg dostarczenia niektórych informacji określonych w ust. 1, jeśli nie wpływa to 
niekorzystnie na dozór celny i kontrole towarów. Jednakże możliwość takiego uchylenia nie ma zastosowania w przy
padku przemieszczania towarów między magazynami czasowego składowania. 

Artykuł 117 

Sprzedaż detaliczna 

(art. 148 ust. 1 kodeksu) 

Pozwoleń na prowadzenie magazynów czasowego składowania, o których mowa w art. 148 kodeksu, udziela się na 
następujących warunkach: 

a) magazynów czasowego składowania nie wykorzystuje się do celów sprzedaży detalicznej; 

b) w przypadku gdy składowane towary stanowią zagrożenie lub istnieje prawdopodobieństwo, że spowodują zepsucie 
innych towarów lub z innych powodów wymagają specjalnych magazynów, magazyny czasowego składowania muszą 
być specjalnie wyposażone do składowania takich towarów; 

c) magazyny czasowego składowania prowadzone są wyłącznie przez posiadacza pozwolenia. 

Artykuł 118 

Inne przypadki przemieszczania towarów czasowo składowanych 

(art. 148 ust. 5 lit. c) kodeksu) 

Zgodnie z art. 148 ust. 5 lit. c) kodeksu organy celne mogą zezwolić na przemieszczanie towarów czasowo składowa
nych między różnymi magazynami czasowego składowania objętymi różnymi pozwoleniami na prowadzenie maga
zynów czasowego składowania – pod warunkiem że posiadaczami pozwoleń są AEOC. 

TYTUŁ V 

PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE STATUSU CELNEGO, OBJĘCIA TOWARÓW PROCEDURĄ CELNĄ, WERYFIKACJI, 
ZWOLNIENIA I DYSPONOWANIA TOWARAMI 

ROZDZIAŁ 1 

Status celny towarów 

S e k c j a 1 

P r z e p i s y o g ó l n e 

Artykuł 119 

Domniemanie statusu celnego 

(art. 153 ust. 1 i art. 155 ust. 2 kodeksu) 

1. Domniemanie posiadania unijnego statusu celnego towarów nie ma zastosowania do następujących towarów: 

a) towarów wprowadzonych na obszar celny Unii, który są objęte dozorem celnym, w celu określenia ich statusu 
celnego; 

b) towarów czasowo składowanych;
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c) towarów objętych dowolną procedurą specjalną z wyjątkiem tranzytu wewnętrznego, procedury uszlachetniania 
biernego i procedury końcowego przeznaczenia; 

d) produktów rybołówstwa morskiego złowionych przez unijny statek rybacki poza obszarem celnym Unii, na wodach 
innych niż wody terytorialne państwa trzeciego, które wprowadzono na obszar celny Unii, jak określono w art. 129; 

e) towarów uzyskanych z produktów określonych w lit. d) na pokładzie takiego statku lub unijnego statku przetwórni, 
przy których wytworzeniu zostały użyte inne produkty o unijnym statusie celnym, które wprowadzono na obszar 
celny Unii w sposób określony w art. 129; 

f) produktów rybołówstwa morskiego i innych produktów wydobytych lub złowionych przez statki pływające pod 
banderą państwa trzeciego w obrębie obszaru celnego Unii. 

2. Towary unijne, które nie są objęte procedurą celną, mogą być przemieszczane bez zmiany ich statusu celnego 
z jednego miejsca do drugiego na obszarze celnym Unii i czasowo przemieszczane poza ten obszar w następujących 
przypadkach: 

a) w przypadku towarów przewożonych drogą powietrzną i załadowanych lub przeładowanych w unijnym porcie 
lotniczym w celu przesyłki do innego unijnego portu lotniczego, pod warunkiem że przewóz odbywa się z zastoso
waniem jednolitego dokumentu przewozowego wystawionego w państwie członkowskim; 

b) w przypadku towarów transportowanych drogą morską i przewożonych między portami unijnymi regularną linią 
żeglugową, na którą zostało wydane pozwolenie zgodnie z art. 120; 

c) w przypadku towarów przewożonych drogą kolejową i transportowanych przez państwo trzecie będące stroną 
Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z zastosowaniem jednolitego dokumentu przewozowego wystawionego 
w państwie członkowskim oraz jeżeli taka możliwość jest przewidziana w umowie międzynarodowej. 

3. Towary unijne, które nie są objęte procedurą celną, mogą być przemieszczane z jednego miejsca do drugiego na 
obszarze celnym Unii i czasowo przemieszczane poza ten obszar bez zmiany ich statusu celnego w następujących 
przypadkach, pod warunkiem że unijny status celny towarów jest potwierdzony: 

a) towary, które przewieziono z jednego miejsca do drugiego znajdującego się na obszarze celnym Unii i które czasowo 
opuściły ten obszar drogą morską lub powietrzną; 

b) towary, które przewieziono z jednego miejsca do drugiego znajdującego się na obszarze celnym Unii przez terytorium 
spoza obszaru celnego Unii, bez przeładunku, przy czym transport odbywa się na podstawie jednolitego dokumentu 
przewozowego wystawionego w państwie członkowskim; 

c) towary, które przewieziono z jednego miejsca do drugiego znajdującego się na obszarze celnym Unii przez terytorium 
spoza obszaru celnego Unii i które przeładowano poza tym obszarem na inny środek transportu niż ten, na który 
zostały pierwotnie załadowane, przy czym wystawiono nowy dokument przewozowy obejmujący przewóz z teryto
rium spoza obszaru celnego Unii, pod warunkiem że do nowego dokumentu dołączona jest kopia oryginalnego 
jednolitego dokumentu przewozowego; 

d) silnikowe pojazdy drogowe zarejestrowane w państwie członkowskim, które tymczasowo opuściły i ponownie 
wjechały na obszar celny Unii; 

e) opakowania, palety i inne podobne materiały, z wyjątkiem kontenerów, należące do osoby mającej siedzibę na 
obszarze celnym Unii i wykorzystywane w transporcie towarowym, które tymczasowo opuściły i ponownie wjechały 
na obszar celny Unii;
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f) towary znajdujące się w bagażu przewożonym przez pasażera, które nie są przeznaczone do celów handlowych 
i które tymczasowo opuściły i ponownie wjechały na obszar celny Unii. 

S e k c j a 2 

R e g u l a r n a l i n i a ż e g l u g o w a n a p o t r z e b y c e l n e 

Artykuł 120 

Pozwolenie na ustanowienie regularnej linii żeglugowej 

(art. 155 ust. 2 kodeksu) 

1. Właściwy do wydania decyzji organ celny może udzielić przedsiębiorstwu żeglugowemu pozwolenia dla celów 
regularnej linii żeglugowej, umożliwiającego mu przemieszczanie towarów unijnych między miejscami na obszarze 
celnym Unii oraz do ich czasowego przemieszczania poza ten obszar, bez zmiany statusu celnego towarów unijnych. 

2. Pozwolenia udziela się wyłącznie w przypadku, gdy: 

a) przedsiębiorstwo żeglugowe posiada siedzibę na obszarze celnym Unii; 

b) spełniło kryterium określone w art. 39 lit. a) kodeksu; 

c) zobowiązało się do przekazania organowi celnemu właściwemu do wydania decyzji informacji, o których mowa 
w art. 121 ust. 1, po wydaniu pozwolenia; oraz 

d) zobowiązało się nie zawijać na trasach regularnych linii żeglugowych do żadnego portu na terytorium spoza obszaru 
celnego Unii lub w jakimkolwiek wolnym obszarze celnym w porcie unijnym oraz zobowiązało się nie przeprowa
dzać przeładunku na morzu. 

3. Przedsiębiorstwa żeglugowe, które uzyskały pozwolenie zgodnie z niniejszym artykułem, zapewniają regularną linię 
żeglugową określoną w tym artykule. 

Regularną linię żeglugową zapewnia się korzystając ze statków zarejestrowanych do tego celu zgodnie z art. 121. 

Artykuł 121 

Rejestracja statków i portów 

(art. 22 ust. 4 i art. 155 ust. 2 kodeksu) 

1. Przedsiębiorstwo żeglugowe upoważnione do ustanowienia regularnej linii żeglugowej do celów art. 119 ust. 2 
lit. b) dokonuje rejestracji statków, które zamierza wykorzystać, oraz portów, do których zamierza zawinąć do celów tej 
żeglugi, poprzez przekazanie organowi celnemu właściwemu do wydania decyzji następujących informacji: 

a) nazwy statków przydzielonych do obsługi regularnej linii żeglugowej; 

b) nazwy portu, z którego dany statek rozpoczyna operację w ramach regularnej linii żeglugowej; 

c) nazwy portów, do których statki będą zawijać. 

2. Rejestracja, o której mowa w ust. 1, staje się skuteczna pierwszego dnia roboczego następującego po dniu rejestracji 
przez organ celny właściwy do wydania decyzji. 

3. Przedsiębiorstwo żeglugowe upoważnione do ustanowienia regularnej linii żeglugowej do celów art.119 ust. 2 lit. b) 
powiadamia organ celny właściwy do wydania decyzji o wszelkich zmianach w informacjach określonych w ust. 1 lit. a), 
b) i c) oraz o dacie i godzinie, kiedy zmiana staje się skuteczna.
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Artykuł 122 

Nieprzewidziane okoliczności podczas transportu towarów regularną linią żeglugową 

(art. 153 ust. 1 i art. 155 ust. 2 kodeksu) 

Jeżeli statek zarejestrowany do obsługi regularnej linii żeglugowej do celów art. 119 ust. 2 lit. b) wskutek wystąpienia 
nieprzewidzianych okoliczności dokonuje przeładunku towarów na morzu, zawija do portu poza obszarem celnym Unii, 
do portu niebędącego częścią regularnej linii żeglugowej lub do wolnego obszaru celnego w porcie unijnym lub dokonuje 
załadunku lub rozładunku towarów w tego rodzaju portach, status celny tych towarów nie ulega zmianie, chyba że 
zostały załadowane lub rozładowane w tych lokalizacjach. 

Jeżeli organy celne mają powody, aby wątpić, że towary spełniają te warunki, należy potwierdzić status celny danych 
towarów. 

S e k c j a 3 

P o t w i e r d z e n i e u n i j n e g o s t a t u s u c e l n e g o t o w a r ó w 

P o d s e k c j a 1 

P r z e p i s y o g ó l n e 

Artykuł 123 

Okres ważności dokumentów T2L, T2LF lub manifestu celnego towarów 

(art. 22 ust. 5 kodeksu) 

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w postaci dokumentów T2L, T2LF lub manifestu celnego towarów jest 
ważne przez 90 dni od dnia rejestracji lub – jeżeli zgodnie z art. 128 nie ma obowiązku rejestracji manifestu celnego 
towarów – od dnia jego wystawienia. Na wniosek zainteresowanej osoby oraz z uzasadnionych przyczyn urząd celny 
może wyznaczyć dłuższy termin ważności potwierdzenia. 

Artykuł 124 

Sposoby przekazywania MRN dokumentów T2L, T2LF lub manifestu celnego towarów 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

MRN dokumentów T2L, T2LF lub manifestu celnego towarów można przedstawić z wykorzystaniem jednego z następu
jących środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych: 

a) kodu kreskowego; 

b) dokumentu rejestracji statusu; 

c) innych środków dopuszczanych przez przyjmujący organ celny. 

P o d s e k c j a 2 

P o t w i e r d z e n i a p r z e d s t a w i o n e z w y k o r z y s t a n i e m ś r o d k ó w i n n y c h n i ż t e c h n i k i 
e l e k t r o n i c z n e g o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h 

Artykuł 125 

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w przypadku podróżnych innych niż przedsiębiorcy 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Podróżny inny niż przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem w wersji papierowej o dostarczenie potwierdzenia 
unijnego statusu celnego towarów. 

Artykuł 126 

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów poprzez przedstawienie faktury lub dokumentu 
przewozowego 

(art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

1. Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów, których wartość nie przekracza 15 000 EUR, można przedstawić 
z wykorzystaniem jednego z następujących środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych:
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a) faktury dotyczącej towarów; 

b) dokumentu przewozowego dotyczącego towarów. 

2. Na fakturze lub w dokumencie przewozowym, o których mowa w ust. 1, podaje się przynajmniej: pełną nazwę lub 
imię i nazwisko oraz adres nadawcy lub zainteresowanej osoby, jeżeli nie ma nadawcy; właściwy urząd celny; liczbę, 
rodzaj, znaki towarowe i numery referencyjne opakowań, opis towarów, masę towarów brutto (w kg), wartość towarów 
oraz w razie potrzeby liczbę kontenerów. 

Nadawca lub zainteresowana osoba, jeżeli nie ma nadawcy, określa unijny status celny towarów, zaznaczając odpo
wiednio kod „T2L” lub „T2LF” i składając podpis na fakturze lub w dokumencie przewozowym. 

Artykuł 127 

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w postaci karnetów TIR lub ATA lub formularzy 302 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Jeżeli towary unijne przewozi się zgodnie z konwencją TIR, konwencją ATA,konwencją stambulską lub Umową między 
Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącą statusu ich sił zbrojnych, podpisaną w Londynie w dniu 
19 czerwca 1951 r., potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów można przedstawić z wykorzystaniem środków 
innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

P o d s e k c j a 3 

P o t w i e r d z e n i e u n i j n e g o s t a t u s u c e l n e g o t o w a r ó w w y d a n e p r z e z u p o w a ż n i o n e g o w y s t a w c ę 

Artykuł 128 

Ułatwienie w zakresie wystawiania potwierdzenia przez upoważnionego wystawcę 

(art. 153 ust. 2 kodeksu) 

1. Każda osoba mająca siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniająca kryteria określone w art. 39 lit. a) i b) kodeksu 
może być upoważniona do wydania: 

a) dokumentu T2L lub T2LF bez konieczności składania wniosku o zatwierdzenie; 

b) manifestu celnego towarów bez konieczności zwrócenia się do właściwego urzędu celnego z wnioskiem o zatwier
dzenie i rejestrację potwierdzenia. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje właściwy urząd celny na wniosek zainteresowanej osoby. 

P o d s e k c j a 4 

P r z e p i s y s z c z e g ó ł o w e d o t y c z ą c e p r o d u k t ó w r y b o ł ó w s t w a m o r s k i e g o i t o w a r ó w 
u z y s k i w a n y c h z t a k i c h p r o d u k t ó w 

Artykuł 129 

Status celny produktów rybołówstwa morskiego i towarów uzyskiwanych z takich produktów 

(art. 153 ust. 2 kodeksu) 

Do celów udowodnienia unijnego statusu celnego produktów i towarów wymienionych w art. 119 ust. 1 lit. d) i e) 
potwierdza się, że towary te przewieziono bezpośrednio na obszar celny Unii w jeden z następujących sposobów: 

a) na unijnym statku rybackim, na którym złowiono produkty oraz – w stosownych przypadkach – dokonano ich 
przetworzenia; 

b) na unijnym statku rybackim po przeładunku produktów ze statku, o którym mowa w lit. a);
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c) na unijnym statku przetwórni, na którym dokonano przetworzenia produktów po ich przeładunku ze statku, o którym 
mowa w lit. a); 

d) na dowolnym innym statku, na który przedmiotowe produkty i towary zostały przeładowane ze statków, o których 
mowa w lit. a), b) lub c), bez dokonywania jakichkolwiek późniejszych zmian; 

e) za pomocą środka transportu objętego jednolitym dokumentem przewozowym sporządzonym w państwie lub na 
terytorium niestanowiącym części obszaru celnego Unii, gdzie produkty lub towary zostały wyładowane ze statków, 
o których mowa w lit. a), b), c) lub d). 

Artykuł 130 

Potwierdzenie statusu celnego produktów rybołówstwa morskiego i towarów uzyskiwanych z takich 
produktów 

(art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

1. Do celów udowodnienia statusu celnego zgodnie z art. 129 dziennik połowowy, deklaracja wyładunkowa, dekla
racja przeładunkowa i dane z systemu monitorowania statków, zależnie od przypadku, wymagane zgodnie z rozporzą
dzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 ( 1 ), zawierają następujące informacje: 

a) miejsce połowu produktów rybołówstwa morskiego, umożliwiające ustalenie, że produkty lub towary mają unijny 
status celny zgodnie z art. 129; 

b) produkty rybołówstwa morskiego (nazwa i rodzaj) oraz ich masę brutto (w kg); 

c) rodzaj towarów otrzymanych z produktów rybołówstwa morskiego, o których mowa w lit. b), opisanych w sposób 
umożliwiający ich sklasyfikowanie w ramach nomenklatury scalonej oraz ich masę brutto (w kg). 

2. W przypadku przeładunku produktów i towarów, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. d) i e), na unijny statek 
rybacki lub unijny statek przetwórnię (statek odbierający) w dzienniku połowowym lub w deklaracji przeładunkowej 
unijnego statku rybackiego lub unijnego statku przetwórni, z których dane produkty i towary zostają przeładowane, 
oprócz informacji wymienionych w ust. 1 podaje się nazwę, państwo bandery, numer rejestracyjny oraz pełne imię 
i nazwisko kapitana statku odbierającego, na który produkty i towary zostały przeładowane. 

Oprócz informacji wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) w dzienniku połowowym lub w deklaracji przeładunkowej statku 
odbierającego podaje się nazwę, państwo bandery, numer rejestracyjny oraz pełne imię i nazwisko kapitana unijnego 
statku rybackiego lub unijnego statku przetwórni, z których dane produkty i towary zostały przeładowane. 

3. Do celów ust. 1 i 2 organy celne akceptują papierową wersję dziennika połowowego, deklaracji wyładunkowej lub 
deklaracji przeładunkowej w przypadku statków o całkowitej długości wynoszącej co najmniej 10 m, która nie przekracza 
jednak 15 m. 

Artykuł 131 

Przeładunek 

(art. 6 ust. 3 kodeksu) 

1. W przypadku przeładunku produktów i towarów, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. d) i e), na statki 
odbierające, inne niż unijne statki rybackie lub unijne statki przetwórnie, należy, jako potwierdzenie unijnego statusu 
celnego towarów, przedstawić wydruk deklaracji przeładunkowej statku odbierającego, do której należy załączyć wydruk 
dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej i danych z systemu monitorowania statków, w zależności od przy
padku, unijnego statku rybackiego lub unijnego statku przetwórni, z którego przeładowano produkty lub towary.
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2. W przypadku więcej niż jednego przeładunku należy przedłożyć wydruki wszystkich deklaracji przeładunkowych. 

Artykuł 132 

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w przypadku produktów rybołówstwa morskiego i innych 
produktów wydobytych lub złowionych przez statki pływające pod banderą państwa trzeciego w obrębie 

obszaru celnego Unii 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w przypadku produktów rybołówstwa morskiego i innych produktów 
wydobytych lub złowionych przez statki pływające pod banderą państwa trzeciego w obrębie obszaru celnego Unii może 
być przekazane w postaci wydruku z dziennika połowowego. 

Artykuł 133 

Produkty i towary przeładowywane i transportowane przez państwo lub przez terytorium, które nie stanowi 
części obszaru celnego Unii 

(art. 6 ust. 2 kodeksu) 

Jeżeli produkty i towary, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. d) i e), są przeładowywane i transportowane przez 
państwo lub przez terytorium, które nie stanowi części obszaru celnego Unii, przedstawia się wydruk dziennika poło
wowego unijnego statku rybackiego lub unijnego statku przetwórni, do którego w stosownych przypadkach załączony 
jest wydruk deklaracji przeładunkowej. Wydruki te zawierają następujące informacje: 

a) zatwierdzenie przez organ celny państwa trzeciego; 

b) datę przybycia produktów i towarów do danego państwa trzeciego oraz ich wyprowadzenia z tego państwa; 

c) środek transportu wykorzystywany w celu ponownej przesyłki na obszar celny Unii; 

d) adres organu celnego, o którym mowa w lit. a). 

ROZDZIAŁ 2 

Objęcie towarów procedurą celną 

S e k c j a 1 

P r z e p i s y o g ó l n e 

Artykuł 134 

Zgłoszenia celne w przypadku handlu ze specjalnymi obszarami podatkowymi 

(art. 1 ust. 3 kodeksu) 

1. Następujące przepisy mają zastosowanie do wymiany towarów unijnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 kodeksu: 

a) tytuł V rozdziały 2, 3 i 4 kodeksu; 

b) tytuł VIII rozdziały 2 i 3 kodeksu; 

c) tytuł V rozdziały 2 i 3 niniejszego rozporządzenia; 

d) tytuł VIII rozdziały 2 i 3 niniejszego rozporządzenia. 

2. Każda osoba może wypełnić swoje zobowiązania wynikające z przepisów, o których mowa w ust. 1, poprzez 
przedłożenie faktury lub dokumentu przewozowego w przypadku:
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a) towarów wysyłanych ze specjalnego obszaru podatkowego do innej części obszaru celnego Unii, która nie specjalnym 
obszarem podatkowym, w tym samym państwie członkowskim; 

b) towarów wprowadzanych do specjalnego obszaru podatkowego z innej części obszaru celnego Unii, która nie jest 
specjalnym obszarem podatkowym, w tym samym państwie członkowskim; 

c) towarów wysyłanych z innej części obszaru celnego Unii, która nie specjalnym obszarem podatkowym, do specjalnego 
obszaru podatkowego w tym samym państwie członkowskim; 

d) towarów wprowadzanych do innej części obszaru celnego Unii, która nie specjalnym obszarem podatkowym, ze 
specjalnego obszaru podatkowego w tym samym państwie członkowskim; 

Artykuł 135 

Ustne zgłoszenie do dopuszczenia do obrotu 

(art. 158 ust. 2 kodeksu) 

1. Przedmiotem ustnych zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu mogą być następujące towary: 

a) towary o charakterze niehandlowym; 

b) towary o charakterze handlowym znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, pod warunkiem że ich wartość nie 
przekracza 1 000 EUR lub ich masa netto nie przekracza 1 000 kg; 

c) produkty uzyskane przez unijnych rolników z gospodarstw znajdujących się w państwie trzecim oraz produkty 
pochodzące z połowów, działalności rybnych gospodarstw hodowlanych oraz łowiectwa, które są objęte zwolnieniem 
z należności celnych na mocy art. 35–38 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009; 

d) nasiona, nawozy i produkty do uprawy gleby i pielęgnacji roślin uprawnych przywożone przez producentów rolnych 
z państw trzecich do użytku w gospodarstwach znajdujących się na obszarze bezpośrednio sąsiadującym z tymi 
państwami, które są objęte zwolnieniem z należności celnych na mocy art. 39–40 rozporządzenia (WE) nr 
1186/2009. 

2. Przedmiotem ustnych zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu mogą być towary, o których mowa w art. 136 
ust. 1, pod warunkiem że towary te są objęte zwolnieniem z należności celnych przywozowych jako towary powracające. 

Artykuł 136 

Ustne zgłoszenie do odprawy czasowej i powrotnego wywozu 

(art. 158 ust. 2 kodeksu) 

1. Przedmiotem ustnych zgłoszeń celnych do odprawy czasowej mogą być następujące towary: 

a) palety, kontenery i środki transportu oraz części zamienne, akcesoria i wyposażenie do odnośnych palet, kontenerów 
i środków transportu, o których mowa w art. 208–213; 

b) rzeczy osobiste oraz sprzęt sportowy, o których mowa w art. 219; 

c) materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy, używane na statkach zaangażowanych w międzynarodowy ruch 
morski, o których mowa w art. 220 lit. a); 

d) sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny, o którym mowa w art. 222; 

e) zwierzęta, o których mowa w art. 223, pod warunkiem że są przeznaczone do celów sezonowego pasterstwa 
wędrownego, wypasu albo do prowadzenia prac lub transportu; 

f) sprzęt, o którym mowa w art. 224 lit. a);
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g) instrumenty i aparaty niezbędne lekarzowi w celu zapewnienia pomocy pacjentowi czekającemu na organ do prze
szczepu, spełniające warunki określone w art. 226 ust. 1; 

h) materiały do pomocy w przypadku katastrof wykorzystywane w połączeniu ze środkami podejmowanymi w celu 
walki ze skutkami katastrof lub podobnych sytuacji oddziałujących na obszar celny Unii; 

i) przenośne instrumenty muzyczne czasowo przywożone przez podróżnych i przeznaczone do użytku jako wyposa 
żenie zawodowe; 

j) opakowania przywożone z zawartością i przeznaczone do powrotnego wywozu, z zawartością bądź bez, noszące 
trwałe, nieusuwalne oznakowania identyfikujące osobę mającą siedzibę poza obszarem celnym Unii; 

k) sprzęt radiowy i telewizyjny do produkcji i nadawania oraz pojazdy specjalnie przystosowanych do celów produkcji 
i transmisji radiowych i telewizyjnych wraz z wyposażeniem, przywożone przez organizacje publiczne lub prywatne 
mające swoją siedzibę poza obszarem celnym Unii i zaakceptowane przez organy celne, które wydały pozwolenie na 
dokonanie odprawy czasowej takiego sprzętu i pojazdów; 

l) inne towary, o ile zezwolą na to organy celne. 

2. Ustne składanie zgłoszeń do powrotnego wywozu jest możliwe w momencie zamykania procedury odprawy 
czasowej w przypadku towarów, o których mowa w ust. 1. 

Artykuł 137 

Ustne zgłoszenie wywozowe 

(art. 158 ust. 2 kodeksu) 

1. Przedmiotem ustnych zgłoszeń celnych do wywozu mogą być następujące towary: 

a) towary o charakterze niehandlowym; 

b) towary o charakterze handlowym, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 1 000 EUR lub ich masa netto nie 
przekracza 1 000 kg; 

c) środki transportu zarejestrowane na obszarze celnym Unii i przeznaczone do powrotnego przywozu oraz części 
zamienne, akcesoria i wyposażenie do odnośnych środków transportu; 

d) zwierzęta domowe wywożone w chwili przenoszenia działalności rolniczej z Unii do państwa trzeciego, które są 
objęte zwolnieniem z należności celnych na mocy art. 115 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009; 

e) produkty uzyskane przez producentów rolnych na obszarach znajdujących się w Unii, które są objęte zwolnieniem 
z należności celnych na mocy art. 116, 117 i 118 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009; 

f) nasiona wywożone przez producentów rolnych w celu wykorzystania na obszarach położonych w państwach trze
cich, które są objęte zwolnieniem z należności celnych na mocy art. 119 i 120 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009; 

g) ściółka i pasze dla zwierząt w czasie wywozu, które są objęte zwolnieniem z należności celnych na mocy art. 121 
rozporządzenia (WE) nr 1186/2009. 

2. Przedmiotem ustnych zgłoszeń celnych do wywozu mogą być towary, o których mowa w art. 136 ust. 1, jeżeli 
towary są przeznaczone do powrotnego przywozu.
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Artykuł 138 

Towary uznane za zgłoszone do dopuszczenia do obrotu zgodnie z art. 141 

(art. 158 ust. 2 kodeksu) 

Następujące towary uznaje się za zgłoszone do dopuszczenia do obrotu zgodnie z art.141, jeżeli nie zostały zgłoszone 
w inny sposób: 

a) towary o charakterze niehandlowym, znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, które są objęte zwolnieniem 
z należności celnych przywozowych na mocy art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 jako towary powra
cające; 

b) towary, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. c) i d); 

c) środki transportu, które są objęte zwolnieniem z należności celnych przywozowych jako towary powracające zgodnie 
z art. 203 kodeksu; 

d) przenośne instrumenty muzyczne będące przedmiotem powrotnego przywozu przez podróżnych, które są objęte 
zwolnieniem z należności celnych przywozowych jako towary powracające zgodnie z art. 203 kodeksu; 

e) przesyłki z korespondencją; 

f) towary w przesyłce pocztowej, które są objęte zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23–27 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009. 

Artykuł 139 

Towary uznane za zgłoszone do odprawy czasowej i powrotnego wywozu zgodnie z art. 141 

(art. 158 ust. 2 kodeksu) 

1. Towary, o których mowa w art. 136 ust. 1 lit. e)–j), uznaje się za zgłoszone do odprawy czasowej zgodnie 
z art. 141, jeżeli nie zostały zgłoszone w inny sposób. 

2. Towary, o których mowa w art. 136 ust. 1 lit. e)–j), uznaje się za zgłoszone do powrotnego wywozu zgodnie 
z art. 141, jeżeli nie zostały zgłoszone w inny sposób, zamykając procedurę odprawy czasowej. 

Artykuł 140 

Towary uznane za zgłoszone do wywozu zgodnie z art. 141 

(art. 158 ust. 2 kodeksu) 

1. Następujące towary uznaje się za zgłoszone do wywozu zgodnie z art. 141, jeżeli nie zostały zgłoszone w inny 
sposób: 

a) towary, o których mowa w art. 137; 

b) przenośne instrumenty muzyczne podróżnych. 

2. W przypadku wysyłki towarów na wyspę Helgoland takie towary uznaje się za zgłoszone do wywozu zgodnie 
z art. 141. 

Artykuł 141 

Czynności uznawane za zgłoszenie celne 

(art. 158 ust. 2 kodeksu) 

1. W odniesieniu do towarów, o których mowa w art.138 lit. a)–d), art. 139 i art. 140 ust. 1, każdą z poniższych 
czynności uznaje się za zgłoszenie celne: 

a) przejście pasem zielonym lub „nic do zgłoszenia” w urzędzie celnym, w którym istnieje system dwóch pasów;
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b) przejście przez urząd celny nieposiadający dwóch kontrolowanych pasów; 

c) umieszczenie naklejki samoprzylepnej lub plakietki zgłoszenia celnego „nic do zgłoszenia” na przedniej szybie samo
chodu osobowego, o ile taka możliwość przewidziana jest w przepisach krajowych. 

2. Przesyłki z korespondencją uznaje się za zgłoszone do dopuszczenia do obrotu z chwilą ich wprowadzenia na 
obszar celny Unii. 

Przesyłki z korespondencją uznaje się za zgłoszone do wywozu lub powrotnego wywozu z chwilą opuszczenia przez nie 
obszaru celnego Unii. 

3. Towary w przesyłce pocztowej, które są objęte zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 
23–27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009, uznaje się za zgłoszone do dopuszczenia do obrotu z chwilą ich 
przedstawienia organowi celnemu zgodnie z art. 139 kodeksu, pod warunkiem że organy celne zatwierdzą wymagane 
dane. 

4. Towary w przesyłce pocztowej, których wartość nie przekracza 1 000 EUR i które nie podlegają należnościom 
celnym wywozowym, uznaje się za zgłoszone do wywozu z chwilą ich wywozu poza obszar celny Unii. 

Artykuł 142 

Towary, których nie można zgłosić ustnie ani zgodnie z art. 141 

(art. 158 ust. 2 kodeksu) 

Artykuły 135–140 nie mają zastosowania do następujących towarów: 

a) towarów, w odniesieniu do których zostały spełnione formalności dla uzyskania refundacji lub korzyści finansowych 
przy wywozie w ramach wspólnej polityki rolnej; 

b) towarów, w odniesieniu do których złożono wniosek o zwrot należności celnych lub innych należności; 

c) towarów będących przedmiotem zakazu lub ograniczenia; 

d) towarów będących przedmiotem dowolnej innej formalności przewidzianej w przepisach Unii, którą organy celne są 
zobowiązane dopełnić. 

Artykuł 143 

Zgłoszenia celne w wersji papierowej 

(art. 158 ust. 2 kodeksu) 

Podróżni mogą złożyć zgłoszenie celne w wersji papierowej w odniesieniu do przewożonych przez nich towarów. 

Artykuł 144 

Zgłoszenie celne dotyczące towarów w przesyłkach pocztowych 

(art. 6 ust. 2 kodeksu) 

Operator pocztowy może złożyć zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu zawierające ograniczony zestaw danych, 
o którym mowa w załączniku B, w odniesieniu do towarów w przesyłce pocztowej, jeżeli te towary spełniają wszystkie 
następujące warunki: 

a) ich wartość nie przekracza 1 000 EUR; 

b) w odniesieniu do takich towarów nie został złożony żaden wniosek o zwrot lub umorzenie należności celnych; 

c) towary te nie są przedmiotem zakazów i ograniczeń.
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S e k c j a 2 

U p r o s z c z o n e z g ł o s z e n i a c e l n e 

Artykuł 145 

Warunki uzyskania pozwolenia na regularne stosowanie uproszczonych zgłoszeń celnych 

(art. 166 ust. 2 kodeksu) 

1. Pozwolenia na regularne obejmowanie towarów procedurą celną na podstawie zgłoszenia uproszczonego zgodnie 
z art. 166 ust. 2 kodeksu udziela się, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

a) wnioskodawca spełnia kryterium określone w art. 39 lit. a) kodeksu; 

b) w stosownych przypadkach stosuje odpowiednie procedury obsługi pozwoleń przyznanych zgodnie ze środkami 
polityki handlowej lub związanych z handlem produktami rolnymi; 

c) wnioskodawca zapewnia, że odpowiedni pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku powiadamiania organów 
celnych w każdym przypadku wykrycia trudności związanych z przestrzeganiem przepisów, oraz ustanawia procedury 
powiadamiania organów celnych o wystąpieniu takich trudności; 

d) w stosownych przypadkach, stosuje odpowiednie procedury obsługi pozwoleń na przywóz i pozwoleń na wywóz 
związanych z zakazami lub ograniczeniami, w tym środki mające na celu rozróżnianie towarów objętych zakazami 
lub ograniczeniami od innych towarów oraz zapewnienie przestrzegania takich zakazów i ograniczeń. 

2. Uznaje się, że AEOC spełniają warunki, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) i d), jeżeli ich ewidencja jest 
odpowiednia do celów objęcia towarów procedurą celną na podstawie zgłoszenia uproszczonego. 

Artykuł 146 

Zgłoszenie uzupełniające 

(art. 167 ust. 1 kodeksu) 

1. Jeżeli organy celne mają dokonać zaksięgowania należnej kwoty należności celnych przywozowych lub wywozo
wych zgodnie z art. 105 ust. 1 akapit pierwszy kodeksu, w terminie 10 dni od zwolnienia towarów składa się zgłoszenie 
uzupełniające, o którym mowa w art. 167 ust. 1 akapit pierwszy kodeksu. 

2. Jeżeli zaksięgowanie odbywa się zgodnie z art. 105 ust. 1 akapit drugi kodeksu, a zgłoszenie uzupełniające ma 
charakter ogólny, okresowy lub podsumowujący, okres, którego dotyczy zgłoszenie uzupełniające, nie może przekroczyć 
jednego miesiąca kalendarzowego. 

3. Termin na złożenie zgłoszenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 2, ustalają organy celne. Termin ten nie 
może przekraczać 10 dni od upływu okresu, którego dotyczy zgłoszenie uzupełniające. 

Artykuł 147 

Terminy, przed upływem których zgłaszający ma dysponować dokumentami załączanymi do zgłoszenia 
uzupełniającego 

(art. 167 ust. 1 kodeksu) 

1. Zgłaszający ma dysponować dokumentami załączanymi do zgłoszenia, których brakowało w momencie składania 
zgłoszenia uproszczonego, w terminie przewidzianym na złożenie zgłoszenia uzupełniającego zgodnie z art. 146 ust. 1 
lub 3. 

2. W należycie uzasadnionych okolicznościach organy celne mogą zgodzić się na udostępnienie dokumentów załą
czanych do zgłoszenia w terminie dłuższym niż termin przewidziany w ust. 1.
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3. Jeżeli dokumenty załączane do zgłoszenia dotyczą wartości celnej towarów, w odpowiednio uzasadnionych okolicz
nościach organy celne mogą wyznaczyć dłuższy termin niż termin przewidziany w ust. 1 i 2, należycie uwzględniając 
okres ograniczenia, o którym mowa w art. 103 ust. 1 kodeksu. 

S e k c j a 3 

P r z e p i s y m a j ą c e z a s t o s o w a n i e d o w s z y s t k i c h z g ł o s z e ń c e l n y c h 

Artykuł 148 

Unieważnienie zgłoszenia celnego po zwolnieniu towarów 

(art. 174 ust. 2 kodeksu) 

1. Jeżeli zostanie ustalone, że towary, które miały zostać zgłoszone do innej procedury celnej, omyłkowo zgłoszono 
do procedury celnej, w ramach której powstaje dług celny w przywozie, zgłoszenie celne zostaje unieważnione po 
zwolnieniu towarów na uzasadniony wniosek zgłaszającego, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

a) wniosek złożono w terminie 90 dni od daty przyjęcia zgłoszenia; 

b) towary nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z procedurą celną, do której zostałyby zgłoszone, gdyby nie 
popełniono błędu; 

c) w chwili złożenia błędnego zgłoszenia spełnione zostały warunki objęcia towarów procedurą celną, do której zosta 
łyby zgłoszone, gdyby nie popełniono błędu; 

d) złożono zgłoszenie celne do procedury celnej, do której towary zostałyby zgłoszone, gdyby nie popełniono błędu. 

2. Jeżeli zostanie ustalone, że do procedury celnej, w ramach której powstaje dług celny w przywozie, omyłkowo 
zgłoszono nie te towary, które należało, zgłoszenie celne zostaje unieważnione po zwolnieniu towarów na uzasadniony 
wniosek zgłaszającego, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

a) wniosek złożono w terminie 90 dni od daty przyjęcia zgłoszenia; 

b) błędnie zgłoszone towary nie zostały użyte w inny sposób niż ten, na który zezwolono w ich pierwotnym stanie 
i zostały przywrócone do swojego początkowego stanu; 

c) ten sam urząd celny jest właściwy zarówno do błędnie zgłoszonych towarów, jak i do towarów, które zgłaszający 
zamierzał zgłosić; 

d) towary mają zostać zgłoszone do takiej samej procedury celnej co błędnie zgłoszone towary. 

3. Jeżeli towary sprzedane na podstawie umowy zawieranej na odległość, której definicję podano w art. 2 pkt 7 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE ( 1 ), zostały dopuszczone do obrotu i stanowią towary powra
cające, zgłoszenie celne zostaje unieważnione po zwolnieniu towarów na uzasadniony wniosek zgłaszającego, jeżeli 
spełnione zostały następujące warunki: 

a) wniosek złożono w terminie 90 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego; 

b) towary wywieziono, aby zwrócić je na pierwotny adres dostawcy lub na inny adres wskazany przez tego dostawcę. 

4. Oprócz przypadków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, zgłoszenie celne unieważnia się po zwolnieniu towarów, na 
uzasadniony wniosek zgłaszającego, w każdym z następujących przypadków:
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a) a) jeżeli towary zwolniono do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetnienia biernego i nie opuściły obszaru 
celnego Unii; 

b) jeżeli towary unijne błędnie zgłoszono do procedury celnej stosowanej wobec towarów nieunijnych, a ich status celny 
jako towarów unijnych został potem potwierdzony za pomocą T2L, T2LF lub manifestu celnego towarów; 

c) jeżeli towary błędnie zgłoszono w ramach więcej niż jednego zgłoszenia celnego; 

d) jeżeli pozwolenie z mocą wsteczną przyznano zgodnie z art. 211 ust. 2 kodeksu; 

e) jeżeli towary unijne objęto procedurą składowania celnego zgodnie z art. 237 ust. 2 kodeksu i nie można ich dłużej 
obejmować tą procedurą zgodnie z art. 237 ust. 2 kodeksu. 

5. Zgłoszenie celne dotyczące towarów, które podlegają należnościom celnym wywozowym i są przedmiotem wnio
sków o zwrot należności celnych przywozowych, refundacji lub innych kwot stosowanych przy wywozie bądź innych 
specjalnych środków przy wywozie, można unieważnić jedynie zgodnie z ust. 4 lit. a), jeśli spełnione są następujące 
warunki: 

a) zgłaszający dostarcza urzędowi celnemu wywozu lub, w przypadku uszlachetniania biernego, urzędowi celnemu 
objęcia dowody, że towary nie opuściły obszaru celnego Unii; 

b) jeżeli zgłoszenie celne ma formę papierową, zgłaszający ponownie przedstawia urzędowi celnemu wywozu lub, 
w przypadku uszlachetniania biernego, urzędowi celnemu objęcia wszystkie kopie zgłoszenia celnego, wraz ze 
wszystkimi innymi dokumentami, które zostały mu wydane w związku z przyjęciem zgłoszenia; 

c) zgłaszający dostarcza urzędowi celnemu wywozu dowody, że wszelkie refundacje i inne kwoty lub korzyści finansowe 
przewidziane w związku z wywozem danych towarów zostały zwrócone lub że właściwe organy podjęły niezbędne 
środki w celu zapewnienia, że nie zostały one zapłacone; 

d) zgłaszający wywiązuje się ze wszelkich pozostałych zobowiązań, którymi jest objęty w odniesieniu do towarów; 

e) anuluje się wszelkie korekty dokonane w pozwoleniu na wywóz przedstawionym wraz ze zgłoszeniem celnym. 

S e k c j a 4 

I n n e u p r o s z c z e n i a 

Artykuł 149 

Warunki udzielania pozwoleń na przeprowadzenie odprawy scentralizowanej 

(art. 179 ust. 1 kodeksu) 

1. Aby zezwolono na korzystanie z odprawy scentralizowanej zgodnie z art. 179 kodeksu, wnioski dotyczące 
odprawy scentralizowanej muszą odnosić do dowolnej z poniższych kwestii: 

a) dopuszczenia do obrotu; 

b) składowania celnego; 

c) odprawy czasowej; 

d) końcowego przeznaczenia; 

e) uszlachetniania czynnego; 

f) uszlachetniania biernego;
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g) wywozu; 

h) powrotnego wywozu. 

2. Jeżeli zgłoszenie celne ma formę wpisu do rejestru zgłaszającego, można zezwolić na odprawę scentralizowaną 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 150. 

Artykuł 150 

Warunki udzielania pozwoleń na dokonanie wpisu do rejestru zgłaszającego 

(art. 182 ust. 1 kodeksu) 

1. Pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru zgłaszającego udziela się, jeżeli wniosko
dawcy wykażą, że spełnili kryteria określone w art. 39 lit. a), b) i d) kodeksu. 

2. Aby udzielono pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru zgłaszającego zgodnie z art. 
182 ust. 1 kodeksu, wniosek musi odnosić się do dowolnej z poniższych kwestii: 

a) dopuszczenia do obrotu; 

b) składowania celnego; 

c) odprawy czasowej; 

d) końcowego przeznaczenia; 

e) uszlachetniania czynnego; 

f) uszlachetniania biernego; 

g) wywozu i powrotnego wywozu. 

3. Jeżeli wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczy dopuszczenia do obrotu, pozwolenia nie udziela się w następujących 
przypadkach: 

a) jednoczesne dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego towarów zwolnionych z VAT zgodnie 
z art. 138 dyrektywy 2006/112/WE oraz, w stosownych przypadkach, zawieszenie poboru akcyzy zgodnie z art. 17 
dyrektywy 2008/118/WE; 

b) powrotny przywóz wraz z jednoczesnym dopuszczeniem do obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów 
zwolnionych z VAT zgodnie z art. 138 dyrektywy 2006/112/WE oraz, w stosownych przypadkach, zawieszenie 
poboru akcyzy zgodnie z art. 17 dyrektywy 2008/118/WE. 

4. Jeżeli wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczy wywozu i powrotnego wywozu, pozwolenia udziela się jedynie 
w przypadku spełnienia obu poniższych warunków: 

a) uchylono wymóg złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie zgodnie z art. 263 ust. 2 kodeksu; 

b) urząd celny wywozu jest także urzędem celnym wyprowadzenia lub urząd celny wywozu i urząd celny wyprowa
dzenia poczyniły przygotowania zapewniające objęcie towarów dozorem celnym przy wyprowadzeniu. 

5. Jeżeli wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczy wywozu i powrotnego wywozu, nie zezwala się na wywóz 
wyrobów akcyzowych, chyba że art. 30 dyrektywy 2008/118/WE ma zastosowanie.
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6. Pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego nie udziela się, jeżeli wniosek dotyczy procedury, w przypadku której 
wymagana jest ujednolicona wymiana informacji między organami celnymi zgodnie z art. 181, chyba że organy celne 
zgodzą się na wykorzystanie innych środków wymiany elektronicznej. 

Artykuł 151 

Warunki udzielania pozwoleń na samoobsługę celną 

(art. 185 ust. 1 kodeksu) 

Jeżeli wnioskodawca, o którym mowa w art. 185 ust. 2 kodeksu, jest posiadaczem pozwolenia na dokonanie wpisu do 
rejestru zgłaszającego, wówczas zezwala się na samoobsługę celną, pod warunkiem że wniosek o samoobsługę celną 
dotyczy procedur celnych, o których mowa w art. 150 ust. 2, lub powrotnego wywozu. 

Artykuł 152 

Formalności i kontrole celne związane z samoobsługą celną 

(art. 185 ust. 1 kodeksu) 

Posiadacze pozwolenia na samoobsługę celną mogą uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie, w ramach dozoru celnego, 
kontroli przestrzegania zakazów i ograniczeń określonych w pozwoleniu. 

ROZDZIAŁ 3 

Zwolnienie towarów 

Artykuł 153 

Zwolnienie nieuzależnione od złożenia zabezpieczenia 

(art. 195 ust. 2 kodeksu) 

Jeżeli, przed zwolnieniem towarów, które są przedmiotem wniosku o przyznanie kontyngentu taryfowego, danego 
kontyngentu taryfowego nie uważa się za krytyczny, zwolnienie towarów nie jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia 
w odniesieniu do tych towarów. 

Artykuł 154 

Powiadomienie o zwolnieniu towarów 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

1. Jeżeli zgłoszenie do procedury celnej lub zgłoszenie do powrotnego wywozu składa się z wykorzystaniem środków 
innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, organy celne mogą, do celów powiadomienia zgłaszającego 
o zwolnieniu towarów, korzystać ze środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

2. Jeżeli przed zwolnieniem towary były czasowo składowane, a organy celne są zobowiązane powiadomić posiadacza 
pozwolenia na prowadzenie danego magazynu czasowego składowania o zwolnieniu towarów, informacje można dostar
czyć korzystając ze środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

TYTUŁ VI 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ ZWOLNIENIE Z NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH 

ROZDZIAŁ 1 

Dopuszczenie do obrotu 

Artykuł 155 

Pozwolenie na sporządzenie świadectw ważenia bananów 

(art. 163 ust. 3 kodeksu) 

Organy celne udzielają pozwolenia na sporządzenie dokumentów załączanych do standardowego zgłoszenia celnego 
poświadczającego ważenie świeżych bananów objętych kodem CN 0803 90 10 podlegających należnościom celnym 
przywozowym („świadectwo ważenia bananów”), jeżeli wnioskodawca ubiegający się o takie pozwolenie spełnia wszystkie 
następujące warunki:
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a) spełnia kryterium określone w art. 39 lit. a) kodeksu; 

b) jest zaangażowany w przywóz, przewóz, składowanie lub przeładunek świeżych bananów objętych kodem CN 
0803 90 10 podlegającymi należnościom celnym przywozowym; 

c) zapewnia prawidłową realizację operacji ważenia; 

d) dysponuje właściwymi urządzeniami do ważenia; 

e) prowadzi ewidencję, która umożliwia organom celnym przeprowadzanie niezbędnych kontroli. 

Artykuł 156 

Termin 

(art. 22 ust. 3 kodeksu) 

Decyzję w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 155 wydaje się bez zbędnej zwłoki 
i najpóźniej 30 dni od daty przyjęcia wniosku. 

Artykuł 157 

Sposoby przekazywania świadectwa ważenia bananów 

(art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Świadectwa ważenia bananów można sporządzać i składać, korzystając ze środków innych niż techniki elektronicznego 
przetwarzania danych. 

ROZDZIAŁ 2 

Zwolnienie z należności celnych przywozowych 

S e k c j a 1 

T o w a r y p o w r a c a j ą c e 

Artykuł 158 

Towary uznawane za powracające w takim stanie, w jakim zostały wywiezione 

(art. 203 ust. 5 kodeksu) 

1. Towary uznaje się za powracające w takim stanie, w jakim zostały wywiezione, jeżeli po wywiezieniu z obszaru 
celnego Unii nie zostały poddane zabiegom lub czynnościom innym niż te zmieniające ich wygląd lub konieczne do ich 
naprawy, przywrócenia im dobrego stanu lub utrzymania ich w dobrym stanie. 

2. Towary uznaje się za powracające w takim stanie, w jakim zostały wywiezione, jeżeli po wywiezieniu z obszaru 
celnego Unii zostały poddane zabiegom lub czynnościom inne niż te zmieniające ich wygląd lub konieczne do ich 
naprawy, przywrócenia im dobrego stanu lub utrzymania ich w dobrym stanie, ale po rozpoczęciu takich zabiegów lub 
czynności okazało się, że są one nieodpowiednie w odniesieniu do planowanego wykorzystania towarów. 

3. Jeżeli towary, określone w ust. 1 lub 2 zostały poddane zabiegom lub czynnościom, które wiązałyby się z pobra
niem należności celnych przywozowych jak za towary objęte procedurą uszlachetniania biernego, towary te uznaje się za 
powracające w stanie, w jakim zostały wywiezione, jedynie pod warunkiem że takie zabiegi lub czynności, w tym 
zamontowanie części zamiennych, nie wykracza po za to co jest absolutnie niezbędne, aby umożliwić wykorzystanie 
towarów w taki sam sposób, jak w chwili wywozu z obszaru celnego Unii.
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Artykuł 159 

Towary, które skorzystały ze środków ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej 

(art. 204 kodeksu) 

1. Towary powracające, które skorzystały ze środków ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej, są zwolnione 
z należności celnych przywozowych, pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków: 

a) refundacje lub inne kwoty wypłacone w ramach tych środków zostały zwrócone, właściwe organy podjęły wszelkie 
niezbędne kroki, aby wstrzymać płatność takich kwot w ramach wspomnianych środków w odniesieniu do tych 
towarów, bądź też inne udzielone korzyści finansowe zostały anulowane; 

b) towary znajdowały się w jednej z następujących sytuacji: 

(i) nie mogły zostać wprowadzone na rynek w państwie, do którego zostały wysłane; 

(ii) zostały zwrócone przez odbiorcę jako uszkodzone lub niezgodne z umową; 

(iii) zostały powrotnie przywiezione na obszar celny Unii ze względu na niemożność wykorzystania ich zgodnie 
z zamierzonym celem w związku z innego rodzaju okolicznościami, na które eksporter nie miał wpływu; 

c) towary zostały zgłoszone do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii w terminie 12 miesięcy od dnia 
spełnienia formalności celnych związanych z ich wywozem lub w późniejszym terminie, o ile zezwoliły na to organy 
celne państwa członkowskiego powrotnego przywozu w należycie uzasadnionych okolicznościach. 

2. Okoliczności określone w ust. 1 lit. b) ppkt (iii) obejmują: 

a) towary powracające na obszar celny Unii w konsekwencji awarii, która nastąpiła przed dostarczeniem odbiorcy, albo 
samych towarów, albo też środka transportu, na którym były przewożone; 

b) towary pierwotnie wywiezione w celu konsumpcji lub sprzedaży na targach handlowych lub innej podobnej imprezie, 
które nie zostały tam skonsumowane lub sprzedane; 

c) towary, które nie mogły zostać dostarczone odbiorcy w związku z niezdolnością fizyczną lub prawną tego odbiorcy 
do wywiązania się z umowy, na mocy której dokonano wywozu towarów; 

d) towary, które w wyniku zakłóceń naturalnych, politycznych lub społecznych nie mogły zostać dostarczone odbiorcy 
lub dotarły do niego po upływie terminu dostawy przewidzianego umową; 

e) owoce i warzywa objęte wspólną organizacją rynku tych produktów, wywożone i wysyłane w ramach konsygnacji, 
które nie zostały jednak sprzedane na rynku państwa przeznaczenia. 

Artykuł 160 

Sposoby przekazywania arkusza informacyjnego INF 3 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Dokument poświadczający, że warunki zwolnienia z należności celnych przywozowych zostały spełnione („arkusz 
informacyjny INF 3”) można przekazać korzystając ze środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania 
danych.
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TYTUŁ VII 

PROCEDURY SPECJALNE 

ROZDZIAŁ 1 

Przepisy ogólne 

S e k c j a 1 

W n i o s e k o u d z i e l e n i e p o z w o l e n i a 

Artykuł 161 

Wnioskodawca mający siedzibę poza obszarem celnym Unii 

(art. 211 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Na zasadzie odstępstwa od art. 211 ust. 3 lit. a) kodeksu, organy celne mogą okazjonalnie, gdy uznają to za zasadne, 
udzielić pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia lub procedury uszlachetniania czynnego 
osobom mającym siedzibę poza obszarem celnym Unii. 

Artykuł 162 

Miejsce złożenia wniosku, jeżeli wnioskodawca ma siedzibę poza obszarem celnym Unii 

(art. 22 ust. 1 kodeksu) 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu, gdy wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie na 
korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia ma siedzibę poza obszarem celnym Unii, właściwym organem celnym 
jest organ właściwy dla miejsca, w którym towary mają zostać użyte po raz pierwszy. 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu, gdy wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie na 
korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego ma siedzibę poza obszarem celnym Unii, właściwym organem celnym 
jest organ właściwy dla miejsca, w którym towary mają zostać przetworzone po raz pierwszy. 

Artykuł 163 

Wniosek o udzielenie pozwolenia na podstawie zgłoszenia celnego 

(art. 6 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 3 lit. a) oraz art. 211 ust. 1 kodeksu) 

1. Zgłoszenie celne uznaje się za wniosek o udzielenie pozwolenia, pod warunkiem że towarzyszą mu dodatkowe 
dane określone w załączniku A, w każdym z następujących przypadków: 

a) gdy towary mają być objęte procedurą odprawy czasowej, chyba że organy celne wymagają formalnego wniosku 
w przypadkach objętych art. 236 lit. b); 

b) gdy towary mają być objęte procedurą końcowego przeznaczenia a wnioskodawca zamierza w całości nadać towarom 
określone końcowe przeznaczenie; 

c) gdy towary inne niż te wymienione w załączniku 71-02 mają być objęte procedurą uszlachetniania czynnego; 

d) gdy towary inne niż te wymienione w załączniku 71-02 mają być objęte procedurą uszlachetniania biernego; 

e) gdy udzielono pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego a produkty zamienne mają być 
dopuszczone do obrotu przy zastosowaniu systemu standardowej wymiany, który nie jest objęty tym pozwoleniem; 

f) gdy produkty przetworzone mają być dopuszczone do obrotu po uszlachetnianiu biernym a proces przetwarzania 
dotyczy towarów o charakterze niehandlowym.
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2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w następujących przypadkach: 

a) zgłoszenie uproszczone; 

b) odprawa scentralizowana; 

c) wpis do rejestru zgłaszającego; 

d) w przypadku ubiegania się o pozwolenie inne niż dotyczące odprawy czasowej z udziałem więcej niż jednego państwa 
członkowskiego; 

e) w przypadku ubiegania się o wykorzystanie towarów ekwiwalentnych zgodnie z art. 223 kodeksu; 

f) gdy właściwy organ celny powiadamia zgłaszającego że wymagane jest sprawdzenie warunków ekonomicznych 
zgodnie z art. 211 ust. 6 kodeksu; 

g) gdy zastosowanie ma art. 167 ust. 1 lit. f); 

h) w przypadku ubiegania się o pozwolenie z mocą wsteczną zgodnie z art. 211 ust. 2 kodeksu, z wyjątkiem przy
padków, o których mowa w ust. 1 lit. e) lub f) niniejszego artykułu. 

3. Jeżeli organy celne uważają, że objęcie środków transportu lub części zamiennych, akcesoriów i wyposażenia do 
środków transportu procedurą odprawy czasowej wiązałoby się z poważnym ryzykiem niespełnienia jednego z zobo
wiązań określonych w przepisach prawa celnego, zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, nie składa się w formie 
ustnej ani zgodnie z art. 141. W takim przypadku organy celne informują o tym zgłaszającego niezwłocznie po 
przedstawieniu towarów organom celnym. 

4. Obowiązek dostarczenia dodatkowych danych, o których mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadkach 
dotyczących następujących typów zgłoszeń: 

a) zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu składanych w formie ustnej zgodnie z art. 135; 

b) zgłoszeń celnych do odprawy czasowej lub zgłoszeń do powrotnego wywozu składanych w formie ustnej zgodnie 
z art. 136; 

c) zgłoszeń celnych do odprawy czasowej lub zgłoszeń do powrotnego wywozu zgodnie z art. 139 uznanych za 
złożone zgodnie z art. 141. 

5. Karnety ATA i CPD uznaje się za wnioski o udzielenie pozwolenia na korzystanie z odprawy czasowej, jeżeli 
spełniają wszystkie następujące warunki: 

a) karnet został wystawiony w państwie umawiającej się strony konwencji ATA lub konwencji stambulskiej, zatwier
dzony i zagwarantowany przez stowarzyszenie będące częścią systemu gwarancji, określonego w art. 1 lit. d) załącz
nika A do konwencji stambulskiej; 

b) karnet dotyczy towarów i zastosowań objętych konwencją, na mocy której został wystawiony; 

c) karnet jest poświadczony przez organy celne; 

d) karnet jest ważny na całym obszarze celnym Unii.
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Artykuł 164 

Wniosek o przedłużenie lub zmianę pozwolenia 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Organy celne mogą zezwolić na złożenie wniosku o przedłużenie lub zmianę pozwolenia, o którym mowa w art. 211 
ust. 1 kodeksu, w formie pisemnej. 

Artykuł 165 

Dokumenty załączane do ustnego zgłoszenia celnego do odprawy czasowej 

(art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 3 lit. a) oraz art. 211 ust. 1 kodeksu) 

Jeżeli ustne zgłoszenie celne uznaje się za wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z odprawy czasowej zgodnie 
z art. 163, zgłaszający przedstawia dokument załączony do zgłoszenia, jak określono w załączniku 71-01. 

S e k c j a 2 

W y d a n i e d e c y z j i w s p r a w i e w n i o s k u 

Artykuł 166 

Sprawdzenie warunków ekonomicznych 

(art. 211 ust. 3 i 4 kodeksu) 

1. Warunek określony w art. 211 ust. 4 lit. b) kodeksu nie ma zastosowania do pozwoleń na korzystanie z uszla
chetniania czynnego, z wyjątkiem następujących przypadków: 

a) jeżeli kwotę należności celnych przywozowych oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 kodeksu, istnieje dowód na 
istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego wpływu na istotne interesy unijnych producentów, a dany 
przypadek nie jest objęty art. 167 ust. 1 lit. a)–f); 

b) jeżeli kwotę należności celnych przywozowych oblicza się zgodnie z art. 85 kodeksu a towary, które mają być objęte 
procedurą uszlachetniania czynnego, podlegałyby środkowi polityki rolnej lub handlowej, tymczasowemu lub osta
tecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu 
z zawieszenia koncesji, gdyby zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu, przy czym dany przypadek nie jest objęty 
art. 167 ust. 1 lit. h), i), m), p) lub s); 

c) jeżeli kwotę należności celnych przywozowych oblicza się zgodnie z art. 85 kodeksu a towary, które mają być objęte 
procedurą uszlachetniania czynnego, nie podlegałyby środkowi polityki rolnej ani środkowi polityki handlowej, 
tymczasowemu ani ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu ani cłu 
dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji, gdyby zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu, oraz istnieje 
dowód na istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego wpływu na istotne interesy producentów unij
nych;. przy czym dany przypadek nie jest objęty art. 167 ust. 1 lit. g)–s). 

2. Warunek określony w art. 211 ust. 4 lit. b) kodeksu nie ma zastosowania do pozwoleń na uszlachetnianie bierne, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje dowód na istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego wpływu na istotne 
interesy unijnych producentów towarów wymienionych w załączniku 71-02, a towary nie są przeznaczone do naprawy. 

Artykuł 167 

Przypadki, w których warunki ekonomiczne uznaje się za spełnione w odniesieniu do uszlachetniania czynnego 

(art. 211 ust. 5 kodeksu) 

1. Warunki ekonomiczne w odniesieniu do uszlachetniania czynnego uznaje się za spełnione, jeżeli wniosek dotyczy 
jednego z poniższych procesów: 

a) przetwarzanie towarów niewymienionych w załączniku 71-02; 

b) naprawa;
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c) przetwarzanie towarów bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia, które jest 
przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami na rzecz osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii, zazwyczaj 
w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia; 

d) przetwarzanie pszenicy durum na makaron; 

e) objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w granicach ilości określonej na podstawie bilansu zgodnie 
z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 ( 1 ); 

f) przetwarzanie towarów wymienionych w załączniku 71-02, w jednej z następujących sytuacji: 

(i) niedostępność towarów wyprodukowanych w Unii objętych tym samym ośmiocyfrowym kodem CN, mających 
taką samą jakość handlową i parametry techniczne jak towary przewidziane do przywozu do celów planowanych 
procesów przetwarzania; 

(ii) różnice w cenie między towarami wyprodukowanymi w Unii a tymi przewidzianymi do przywozu, jeżeli towary 
porównywalne nie mogą zostać wykorzystane, ponieważ ich cena uczyniłaby proponowaną operację handlową 
ekonomicznie nieopłacalną; 

(iii) zobowiązania umowne, w przypadku gdy towary porównywalne nie odpowiadają wymaganiom umownym 
nabywcy produktów przetworzonych z państwa trzeciego, lub w przypadku gdy, zgodnie z umową, produkty 
przetworzone muszą zostać otrzymane z towarów przewidzianych do objęcia procedurą uszlachetniania czyn
nego w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony praw własności przemysłowej lub 
handlowej; 

(iv) łączna wartość towarów, które mają zostać objęte procedurą uszlachetniania czynnego, w przeliczeniu na wnio
skodawcę i na rok kalendarzowy nie przekracza 150 000 EUR dla żadnego ośmiocyfrowego kodu CN; 

g) przetwarzanie towarów w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami technicznymi obowiązującymi przy ich 
dopuszczeniu do obrotu; 

h) przetwarzanie towarów o charakterze niehandlowym; 

i) przetwarzanie towarów otrzymanych na mocy poprzedniego pozwolenia, którego wydanie podlegało sprawdzeniu 
warunków ekonomicznych; 

j) 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 są przeznaczone dla sektora spożywczego; 

k) przetwarzanie na produkty przeznaczone do włączenia lub wykorzystania w cywilnych statkach powietrznych, dla 
których zostało wystawiane świadectwo zdatności do lotu; 

l) przetwarzanie na produkty korzystające z autonomicznego zawieszenia należności celnych przywozowych na 
niektóre rodzaje broni i sprzętu wojskowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 150/2003 ( 2 ); 

m) przetwarzanie towarów na próbki; 

n) przetwarzanie wszelkich elektronicznych komponentów, części, zespołów lub innych materiałów na produkty tech
nologii informacyjnej; 

o) przetwarzanie towarów objętych kodami CN 2707 lub 2710 na produkty objęte kodami CN 2707, 2710 lub 2902; 

p) zredukowanie do odpadów i pozostałości, zniszczenie, odzyskiwanie części lub komponentów;
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q) denaturacja; 

r) zwyczajowe czynności, o których mowa w art. 220 kodeksu; 

s) łączna wartość towarów, które mają zostać objęte procedurą uszlachetniania czynnego, w przeliczeniu na wnio
skodawcę i na rok kalendarzowy, dla każdego ośmiocyfrowego kodu CN, nie przekracza 150 000 EUR w odniesieniu 
do towarów, które są objęte załącznikiem 71-02 oraz 300 000 EUR dla innych towarów, z wyjątkiem przypadków, 
w których towary, które mają zostać objęte procedurą uszlachetniania czynnego, podlegałyby tymczasowemu lub 
ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynika
jącemu z zawieszenia koncesji, gdyby zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu. 

2. Niedostępność, o której mowa w ust. 1 lit. f) ppkt (i), dotyczy dowolnego z następujących przypadków: 

a) zupełnego braku produkcji towarów porównywalnych na obszarze celnym Unii; 

b) niedostępności takich towarów w ilości wystarczającej do przeprowadzenia przewidzianych procesów przetwarzania; 

c) porównywalne towary unijne nie mogą być udostępnione wnioskodawcy w odpowiednim czasie dla przeprowadzenia 
proponowanej operacji handlowej, mimo iż zamówienie zostało złożone we właściwym czasie. 

Artykuł 168 

Obliczanie kwoty należności celnych przywozowych w określonych przypadkach uszlachetniania czynnego 

(art. 86 ust. 4 kodeksu) 

1. Jeżeli sprawdzenie warunków ekonomicznych nie jest konieczne, a towary, które mają być objęte procedurą 
uszlachetniania czynnego, podlegałyby środkowi polityki rolnej lub handlowej, tymczasowemu lub ostatecznemu cłu 
antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia 
koncesji, gdyby zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu, kwotę należności celnych przywozowych oblicza się zgodnie 
z art. 86 ust. 3 kodeksu. 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania, jeżeli warunki ekonomiczne uznaje się za spełnione w przypadkach określonych 
w art. 167 ust. 1 lit. h), i), m), p) lub s). 

2. Jeżeli produkty przetworzone powstałe w ramach procedury uszlachetniania czynnego zostają przywiezione 
bezpośrednio lub pośrednio przez posiadacza pozwolenia i dopuszczone do obrotu w okresie jednego roku od ich 
powrotnego wywozu, kwotę należności celnych przywozowych określa się zgodnie z art. 86 ust. 3 kodeksu. 

Artykuł 169 

Pozwolenie na korzystanie z towarów ekwiwalentnych 

(art. 223 ust. 1 i 2 oraz art. 223 ust. 3 lit. c) kodeksu) 

1. Do celów udzielenia pozwolenia zgodnie z art. 223 ust. 2 kodeksu nie bierze się pod uwagę, czy towary ekwi
walentne są wykorzystywane systematycznie, czy też nie. 

2. Na wykorzystanie towarów ekwiwalentnych, o których mowa w art. 223 ust. 1 akapit pierwszy kodeksu, nie 
zezwala się, jeżeli towary objęte procedurą specjalną podlegałyby tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingo
wemu, cłu wyrównawczemu, cłu ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji, gdyby 
zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu.
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3. Na wykorzystanie towarów ekwiwalentnych, o których mowa w art. 223 ust. 1 akapit drugi kodeksu, nie zezwala 
się, jeżeli towary nieunijne przetwarzane zamiast towarów unijnych objętych procedurą uszlachetniania biernego podlega 
łyby tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, cłu ochronnemu lub cłu dodat
kowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji, gdyby zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu. 

4. Na korzystanie z towarów ekwiwalentnych w ramach składowania celnego nie zezwala się, jeżeli towary nieunijne 
objęte procedurą składowania celnego to towary, o których mowa w załączniku 71-02. 

5. Na wykorzystanie towarów ekwiwalentnych nie zezwala się w przypadku towarów lub produktów genetycznie 
zmodyfikowanych lub zawierających elementy, które zostały poddane modyfikacji genetycznej. 

6. Na zasadzie odstępstwa od art. 223 ust. 1 akapit trzeci kodeksu następujące towary uznaje się za towary ekwi
walentne do celów uszlachetniania czynnego: 

a) towary posiadające wyższy stopień przetworzenia niż towary nieunijne objęte procedurą uszlachetniania czynnego, 
jeżeli zasadnicza część przetworzenia w odniesieniu do tych towarów ekwiwalentnych jest przeprowadzana w przed
siębiorstwie posiadacza pozwolenia lub w przedsiębiorstwie, w którym proces jest przeprowadzany w jego imieniu; 

b) w przypadku naprawy nowe towary zamiast towarów używanych lub towary w lepszym stanie niż towary nieunijne 
objęte procedurą uszlachetniania czynnego; 

c) towary, które posiadają podobne parametry techniczne jak towary, które zastępują, pod warunkiem że mają one ten 
sam ośmiocyfrowy kod Nomenklatury scalonej oraz taką samą jakość handlową. 

7. Na zasadzie odstępstwa od art. 223 ust. 1 akapit trzeci kodeksu do towarów, o których mowa w załączniku 71-04, 
zastosowanie mają przepisy szczególne określone w tym załączniku. 

8. W przypadku odprawy czasowej towary ekwiwalentne można wykorzystywać wyłącznie gdy pozwolenie na 
odprawę czasową z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych jest udzielane zgodnie z art. 208–211. 

Artykuł 170 

Produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego IM/EX 

(art. 211 ust. 1 kodeksu) 

1. Na wniosek wnioskodawcy w pozwoleniu na korzystanie z uszlachetniania czynnego IM/EX określa się, że produkty 
przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego IM/EX, które nie zostały zgłoszone do kolejnej 
procedury celnej ani nie zostały powrotnie wywiezione po upływie terminu zamknięcia procedury, uznaje się za dopusz
czone do obrotu w dniu upłynięcia terminu zamknięcia procedury. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli produkty lub towary są przedmiotem zakazów i ograniczeń. 

Artykuł 171 

Termin na podjęcie decyzji w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 211 ust. 1 
kodeksu 

(art. 22 ust. 3 kodeksu) 

1. Jeżeli wniosek o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 211 ust. 1 lit. a) kodeksu, dotyczy tylko jednego 
państwa członkowskiego, na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 3 akapit pierwszy kodeksu decyzję w sprawie wniosku 
podejmuje się niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Jeżeli wniosek o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 211 ust. 1 lit. b) kodeksu, dotyczy tylko jednego państwa 
członkowskiego, na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 3 akapit pierwszy kodeksu decyzję w sprawie wniosku podejmuje 
się niezwłocznie i nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. 

2. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia warunków ekonomicznych zgodnie z art. art. 211 ust. 6 kodeksu, termin, 
o którym mowa w niniejszym artykule ust. 1 akapit pierwszy przedłuża się do jednego roku od dnia przekazania Komisji 
akt sprawy.
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Organy celne informują wnioskodawcę lub posiadacza pozwolenia o konieczności sprawdzenia warunków ekonomicz
nych oraz, jeżeli nie wydano jeszcze pozwolenia, o przedłużeniu terminu zgodnie z akapitem pierwszym. 

Artykuł 172 

Moc wsteczna 

(art. 22 ust. 4 kodeksu) 

1. Jeżeli organy celne udzielają pozwolenia z mocą wsteczną zgodnie z art. 211 ust. 2 kodeksu, pozwolenie zaczyna 
obowiązywać najwcześniej w dniu przyjęcia wniosku. 

2. W wyjątkowych okolicznościach organy celne mogą wyrazić zgodę, aby pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, 
zaczęło obowiązywać najwcześniej w terminie jednego roku – a w przypadku towarów objętych załącznikiem 71-02, 
trzech miesięcy – przed dniem przyjęcia wniosku. 

3. Jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia terminu ważności pozwolenia w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji 
i towarów, pozwolenia można udzielić z mocą wsteczną od daty wygaśnięcia pierwotnego pozwolenia. 

Jeżeli – zgodnie z art. 211 ust. 6 kodeksu – zachodzi konieczność sprawdzenia warunków ekonomicznych w związku 
z przedłużeniem terminu ważności pozwolenia w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji i towarów, pozwolenie 
udzielone z mocą wsteczną zaczyna obowiązywać najwcześniej w dniu rozstrzygnięcia kwestii warunków ekonomicz
nych. 

Artykuł 173 

Ważność pozwolenia 

(art. 22 ust. 5 kodeksu) 

1. Jeżeli pozwolenia udziela się zgodnie z art. 211 ust. 1 lit. a) kodeksu, okres ważności pozwolenia nie przekracza 
pięciu lat od dnia, w którym pozwolenie zaczyna obowiązywać. 

2. Okres ważności, o którym mowa w ust. 1, nie przekracza trzech lat, jeżeli pozwolenie dotyczy towarów, o których 
mowa w załączniku 71-02. 

Artykuł 174 

Termin zamknięcia procedury specjalnej 

(art. 215 ust. 4 kodeksu) 

1. Na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z procedury organy celne mogą przedłużyć termin zamknięcia 
procedury określony w pozwoleniu udzielnym zgodnie z art. 211 ust. 1 kodeksu nawet po upływie pierwotnie okre 
ślonego terminu. 

2. Jeżeli termin zamknięcia procedury upływa w określonym dniu w odniesieniu do wszystkich towarów objętych 
procedurą w danym okresie, organy celne mogą przewidzieć w pozwoleniu, o którym mowa w art. 211 ust. 1 lit. a) 
kodeksu, że termin zamknięcia procedury zostanie automatycznie przedłużony w odniesieniu do wszystkich towarów 
nadal objętych procedurą w tym dniu. Organy celne mogą podjąć decyzję o zakończeniu automatycznego przedłużania 
terminu w odniesieniu do wszystkich lub niektórych towarów objętych procedurą. 

Artykuł 175 

Rozliczenie zamknięcia 

(art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 3 lit. a) oraz art. 211 ust. 1 kodeksu) 

1. Pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego IM/EX, uszlachetniania czynnego EX/IM bez 
zastosowania ujednoliconej wymiany informacji, o której mowa w art. 176, lub końcowego przeznaczenia stanowią, 
że posiadacz pozwolenia musi przedstawić rozliczenie zamknięcia kontrolnemu urzędowi celnemu w ciągu 30 dni od 
upływu terminu zamknięcia procedury.
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Kontrolny urząd celny może jednak zwolnić z obowiązku przedstawienia rozliczenia zamknięcia, jeżeli uzna, że nie jest 
ono konieczne. 

2. Na wniosek posiadacza pozwolenia organy celne mogą przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 1, do 60 dni. 
W szczególnych przypadkach organy celne mogą przedłużyć ten okres nawet po jego upływie. 

3. Rozliczenie zamknięcia zawiera dane wymienione w załączniku 71-06, chyba że kontrolny urząd celny zadecyduje 
inaczej. 

4. Jeżeli produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego IM/EX uznaje się za dopusz
czone do obrotu zgodnie z art. 170 ust. 1, fakt ten należy podać w rozliczeniu zamknięcia. 

5. Jeżeli w pozwoleniu na uszlachetnianie czynne IM/EX określa się, że produkty przetworzone lub towary objęte tą 
procedurą uznaje się za dopuszczone do obrotu w dniu upływu terminu zamknięcia procedury, posiadacz pozwolenia 
przedstawia rozliczenie zamknięcia kontrolnemu urzędowi celnemu zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. 

6. Organy celne mogą zezwolić na przedstawienie rozliczenia zamknięcia z wykorzystaniem środków innych niż 
techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

Artykuł 176 

Ujednolicona wymiana informacji i obowiązki posiadacza pozwolenia na korzystanie z procedury 
uszlachetniania 

(art. 211 ust. 1 kodeksu) 

1. W pozwoleniach na korzystanie z uszlachetniania czynnego EX/IM lub uszlachetniania biernego EX/IM, które 
dotyczą jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby, i w pozwoleniach na korzystanie z uszlachetniania 
czynnego IM/EX lub uszlachetniania biernego IM/EX, które dotyczą więcej niż jednego państwa członkowskiego, określa 
się następujące obowiązki: 

a) stosowanie ujednoliconej wymiany informacji (INF), o której mowa w art. 181, chyba że organy celne uzgodnią 
korzystanie z innych środków elektronicznej wymiany informacji; 

b) posiadacz pozwolenia przedstawia kontrolnemu urzędowi celnemu informacje, o których mowa w sekcji A załącznika 
71-05; 

c) w przypadku złożenia następujących zgłoszeń lub powiadomień muszą one zawierać odniesienie do stosownego 
numeru INF: 

(i) zgłoszenie celne do uszlachetniania czynnego; 

(ii) zgłoszenie wywozowe do uszlachetniania czynnego EX/IM lub uszlachetniania biernego; 

(iii) zgłoszenia celne do dopuszczenia do obrotu po uszlachetnianiu biernym; 

(iv) zgłoszenia celne do zakończenia procedury uszlachetniania; 

(v) zgłoszenia celne o zamknięcie procedury przetwarzania. 

2. W pozwoleniach na korzystanie z uszlachetniania czynnego IM/EX, które dotyczą tylko jednego państwa człon
kowskiego, określa się, że na wniosek kontrolnego urzędu celnego posiadacz pozwolenia zobowiązany jest przedstawić 
temu urzędowi celnemu wystarczające informacje na temat towarów, które zostały objęte procedurą uszlachetniania 
czynnego, pozwalające kontrolnemu urzędowi celnemu na obliczenie kwoty należności celnych przywozowych zgodnie 
z art. 86 ust. 3 kodeksu.
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Artykuł 177 

Składowanie towarów unijnych wraz z towarami nieunijnymi w miejscu składowym 

(art. 211 ust. 1 kodeksu) 

Jeżeli towary unijne są składowane wraz z towarami nieunijnymi w miejscu składowym przeznaczonym do składowania 
celnego, a każdorazowe identyfikowanie każdego rodzaju towarów jest niemożliwe lub wiązałoby się z koniecznością 
poniesienia nieproporcjonalnie wysokich kosztów, w pozwoleniu, o którym mowa w art. 211 ust. 1 lit. b) kodeksu, 
określa się, że stosuje się rozdzielność księgową w odniesieniu do każdego rodzaju towarów, statusu celnego oraz – 
w stosownych przypadkach – pochodzenia towarów. 

S e k c j a 3 

I n n e p r z e p i s y 

Artykuł 178 

Ewidencja 

(art. 211 ust. 1 i art. 214 ust. 1 kodeksu) 

1. Ewidencja, o której mowa w art. 214 ust. 1 kodeksu, zawiera następujące informacje: 

a) w stosownych przypadkach odniesienie do pozwolenia wymaganego do objęcia towarów procedurą specjalną; 

b) numer ewidencyjny (MRN) lub, jeżeli nie istnieje, każdy inny numer lub kod identyfikujący zgłoszenia celne, za 
pomocą których towary obejmuje się procedurą specjalną oraz, jeżeli procedura została zamknięta zgodnie z art. 215 
ust. 1 kodeksu, informacje na temat sposobu zamknięcia procedury; 

c) dane, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację dokumentów celnych innych niż zgłoszenia celne, wszystkich 
innych dokumentów istotnych z punktu widzenia objęcia towarów procedurą specjalną oraz wszystkich innych 
dokumentów istotnych dla zamknięcia procedury; 

d) dane szczegółowe dotyczące oznaczeń, numerów identyfikacyjnych, ilości i rodzaju opakowań, ilości i zwykłego 
opisu handlowego lub technicznego towarów oraz w stosownych przypadkach oznaczeń identyfikacyjnych kontenera 
niezbędnych do identyfikacji towarów; 

e) lokalizację towarów i informacje o każdym ich przemieszczeniu; 

f) status celny towarów; 

g) dane dotyczące zwyczajowych czynności i w stosownych przypadkach nowej klasyfikacji taryfowej wynikającej 
z takich zwyczajowych czynności; 

h) dane dotyczące odprawy czasowej lub końcowego przeznaczenia; 

i) dane dotyczące uszlachetniania czynnego lub biernego, w tym informacje na temat charakteru przetwarzania; 

j) jeżeli zastosowanie ma art. 86 ust. 1 kodeksu – koszty składowania lub czynności zwyczajowych; 

k) w stosownych przypadkach współczynnik produktywności lub sposób jego obliczania; 

l) dane umożliwiające dozór celny i kontrole stosowania towarów ekwiwalentnych zgodnie z art. 223 kodeksu; 

m) jeżeli zachodzi konieczność zastosowania rozdzielności księgowej – informacje na temat rodzaju towarów, statusu 
celnego i w stosownych przypadkach miejsca pochodzenia towarów;
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n) w przypadkach odprawy czasowej, o której mowa w art. 238 – dane wymagane w przedmiotowym artykule; 

o) w przypadkach uszlachetniania czynnego, o którym mowa w art. 241 – dane wymagane w przedmiotowym artykule; 

p) w stosownych przypadkach dane dotyczące każdego przeniesienia praw i obowiązków zgodnie z art. 218 kodeksu; 

q) jeżeli ewidencja nie jest częścią głównych ksiąg rachunkowych na potrzeby celne – odniesienie do takich głównych 
ksiąg rachunkowych na potrzeby celne; 

r) dodatkowe informacje w szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek organów celnych. 

2. W przypadku wolnych obszarów celnych oprócz informacji wymienionych w ust. 1 ewidencja zawiera następujące 
dane: 

a) dane identyfikujące dokumenty przewozowe dotyczące towarów wprowadzanych do wolnych obszarów celnych lub 
z nich wyprowadzanych; 

b) dane dotyczące używania lub zużywania towarów, których dopuszczenie do obrotu lub objęcie procedurą odprawy 
czasowej nie spowodowałoby zastosowania należności celnych przywozowych lub środków wspólnej polityki rolnej 
lub handlowej zgodnie z art. 247 ust. 2 kodeksu. 

3. Organy celne mogą odstąpić od wymogu dostarczenia niektórych informacji określonych w ust. 1 i 2, jeśli nie 
wpływa to niekorzystnie na dozór celny i kontrole stosowania procedury specjalnej. 

4. W przypadku odprawy czasowej ewidencję prowadzi się tylko wtedy, gdy wymagają tego organy celne. 

Artykuł 179 

Przemieszczanie towarów między różnymi miejscami na obszarze celnym Unii 

(art. 219 kodeksu) 

1. Przemieszczanie towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej lub końcowego prze
znaczenia może odbywać się między różnymi miejscami na obszarze celnym Unii bez dopełnienia formalności celnych 
innych niż te określone w art. 178 ust. 1 lit. e). 

2. Towary objęte uszlachetnianiem biernym można przemieszczać na obszarze celnym Unii z urzędu celnego objęcia 
do urzędu celnego wyprowadzenia. 

3. Przemieszczanie towarów objętych procedurą składowania celnego może odbywać się na obszarze celnym Unii bez 
dopełnienia formalności celnych innych niż te określone w art. 178 ust. 1 lit. e) w następujących sytuacjach: 

a) między różnymi miejscami składowymi wyznaczonymi w tym samym pozwoleniu; 

b) z urzędu celnego objęcia do miejsc składowych; lub 

c) z miejsc składowych do urzędu celnego wyprowadzenia lub dowolnego urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na 
stosowanie procedury specjalnej, o którym mowa w art. 211 ust. 1 kodeksu, uprawnionego do dopuszczania towarów 
do kolejnej procedury celnej lub do otrzymywania zgłoszenia do powrotnego wywozu w celu zamknięcia procedury 
specjalnej. 

Koniec przemieszczania w ramach procedury składowania celnego następuje w terminie 30 dni od wyprowadzenia 
towarów ze składu celnego. 

Na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z procedury organy celne mogą przedłużyć przedmiotowy trzydziestod
niowy okres.
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4. Jeżeli towary są przemieszczane w ramach procedury składowania celnego z miejsc składowych do urzędu celnego 
wyprowadzenia, w ewidencji, o której mowa w art. 214 ust. 1 kodeksu, uwzględnia się informacje na temat wyprowa
dzenia towarów w terminie 100 dni od wyprowadzenia towarów ze składu celnego. 

Na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z procedury organy celne mogą przedłużyć przedmiotowy studniowy 
okres. 

Artykuł 180 

Zwyczajowe czynności 

(art. 220 kodeksu) 

Zwyczajowe czynności przewidziane w art. 220 kodeksu wymieniono w załączniku 71-03. 

Artykuł 181 

Ujednolicona wymiana informacji 

(art. 6 ust. 2 kodeksu) 

1. Kontrolny urząd celny udostępnia istotne dane określone w sekcji A załącznika 71-05 w systemie teleinforma
tycznym utworzonym na podstawie art. 16 ust. 1 kodeksu do celów ujednoliconej wymiany informacji (INF) w zakresie: 

a) procedury uszlachetniania czynnego EX/IM lub procedury uszlachetniania biernego EX/IM, jeżeli w procedurze bierze 
udział jedno państwo członkowskie lub większa ich liczba; 

b) procedury uszlachetniania czynnego IM/EX lub procedury uszlachetniania biernego IM/EX, jeżeli w procedurze bierze 
udział więcej niż jedno państwo członkowskie. 

2. Jeżeli właściwy organ celny, o którym mowa w art. 101 ust. 1 kodeksu, zwrócił się z wnioskiem o ujednoliconą 
wymianę informacji między organami celnymi w odniesieniu do towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego 
IM/EX obejmującą tylko jedno państwo członkowskie, kontrolny urząd celny udostępnia istotne dane określone w sekcji 
B załącznika 71-05 w systemie teleinformatycznym utworzonym na podstawie art. 16 ust. 1 kodeksu do celów INF. 

3. Jeżeli zgłoszenie celne lub zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie zawiera 
odniesienie do INF, właściwe organy celne udostępniają konkretne dane określone w sekcji A załącznika 71-05 w 
systemie teleinformatycznym utworzonym na podstawie art. 16 ust. 1 kodeksu do celów INF. 

4. Na wniosek posiadacza pozwolenia organy celne ujawniają mu aktualne informacje dotyczące INF. 

Artykuł 182 

Status celny zwierząt urodzonych ze zwierząt objętych procedurą specjalną 

(art. 153 ust. 3 kodeksu) 

Jeżeli całościowa wartość zwierząt urodzonych na obszarze celnym Unii ze zwierząt będących przedmiotem jednego 
zgłoszenia celnego i objętych procedurą składowania, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego przekracza 
100 EUR, takie zwierzęta uznaje się za towary nieunijne i obejmuje tą samą procedurą co zwierzęta, z których są 
urodzone. 

Artykuł 183 

Zwolnienie z obowiązku złożenia zgłoszenia uzupełniającego 

(art. 167 ust. 2 lit. b) kodeksu) 

Zwolnienie z obowiązku złożenia zgłoszenia uzupełniającego stosuje się w odniesieniu do towarów, w przypadku 
których procedura specjalna inna niż tranzyt została zamknięta poprzez objęcie towarów kolejną procedurą specjalną 
inną niż tranzyt, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
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a) posiadaczem pozwolenia na stosowanie pierwszej i kolejnej procedury specjalnej jest ta sama osoba; 

b) zgłoszenie celne do pierwszej procedury specjalnej złożono w standardowej formie lub zgłaszający złożył zgłoszenie 
uzupełniające zgodnie z art. 167 ust. 1 akapit pierwszy kodeksu w odniesieniu do pierwszej procedury specjalnej; 

c) pierwsza procedura specjalna zostaje zamknięta poprzez objęcie towarów kolejną procedurą specjalną inną niż 
końcowe przeznaczenie lub uszlachetnianie czynne w następstwie złożenia zgłoszenia celnego w formie wpisu do 
rejestru zgłaszającego. 

ROZDZIAŁ 2 

Tranzyt 

S e k c j a 1 

P r o c e d u r a t r a n z y t u z e w n ę t r z n e g o i w e w n ę t r z n e g o 

Artykuł 184 

Sposoby przekazywania organom celnym numeru ewidencyjnego (MRN) operacji tranzytowej i numeru 
ewidencyjnego (MRN) operacji TIR 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Numer ewidencyjny (MRN) zgłoszenia tranzytowego lub operacji TIR można przedstawić organom celnym z wykorzys
taniem jednego z następujących środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych: 

a) kodu kreskowego; 

b) tranzytowego dokumentu towarzyszącego; 

c) tranzytowego dokumentu towarzyszącego/bezpieczeństwo; 

d) w przypadku operacji TIR – karnetu TIR; 

e) innych środków dopuszczanych przez przyjmujący organ celny. 

Artykuł 185 

Tranzytowy dokument towarzyszący i tranzytowy dokument towarzyszący/bezpieczeństwo 

(art. 6 ust. 2 kodeksu) 

Wspólne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do tranzytowego dokumentu towarzyszącego i, w razie potrzeby, 
wykazu pozycji, a także tranzytowego dokumentu towarzyszącego/bezpieczeństwo i tranzytowego wykazu pozycji/bez
pieczeństwo są określone w załączniku B-02. 

Artykuł 186 

Wnioski dotyczące statusu upoważnionego odbiorcy do celów operacji TIR 

(art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu) 

Do celów operacji TIR wnioski dotyczące statusu upoważnionego odbiorcy, o którym mowa w art. 230 kodeksu, składa 
się do organu celnego właściwego do wydania decyzji w państwie członkowskim, w którym operacje TIR wnioskodawcy 
mają się zakończyć. 

Artykuł 187 

Pozwolenia dotyczące statusu upoważnionego odbiorcy do celów operacji TIR 

(art. 230 kodeksu) 

1. Status upoważnionego odbiorcy określony w art. 230 kodeksu przyznaje się wnioskodawcom spełniającym nastę
pujące warunki:
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a) wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze celnym Unii; 

b) wnioskodawca oświadcza, że będzie regularnie odbierał towary przemieszczane w ramach operacji TIR; 

c) wnioskodawca spełnia kryteria określone w art. 39 lit. a), b) i d) kodeksu. 

2. Pozwoleń udziela się jedynie pod warunkiem że organ celny uznaje, iż będzie w stanie zapewnić nadzór nad 
operacjami TIR i przeprowadzać kontrole, nie podejmując wysiłków administracyjnych nieproporcjonalnych w stosunku 
do wymagań danej osoby. 

3. Pozwolenie dotyczące statusu upoważnionego odbiorcy ma zastosowanie do operacji TIR, które mają się zakończyć 
w państwie członkowskim, w którym udzielono pozwolenia, w miejscu lub miejscach w tym państwie członkowskim 
określonych w pozwoleniu. 

S e k c j a 2 

P r o c e d u r a u n i j n e g o t r a n z y t u z e w n ę t r z n e g o i w e w n ę t r z n e g o 

Artykuł 188 

Specjalne obszary podatkowe 

(art. 1 ust. 3 kodeksu) 

1. Jeżeli towary unijne przemieszczane są ze specjalnego obszaru podatkowego do innej części obszaru celnego Unii, 
która nie jest specjalnym obszarem podatkowym, a przemieszczanie to kończy się w miejscu położonym poza państwem 
członkowskim, w którym towary zostały wprowadzone do tej części obszaru celnego Unii, towary te są przemieszczane 
w ramach procedury unijnego tranzytu wewnętrznego, o której mowa w art. 227 kodeksu. 

2. W sytuacjach innych niż te, o których mowa w ust. 1, procedurę unijnego tranzytu wewnętrznego można stosować 
w odniesieniu do towarów unijnych przemieszczanych między specjalnym obszarem podatkowym a inną częścią obszaru 
celnego Unii. 

Artykuł 189 

Stosowanie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej w szczególnych przypadkach 

(art. 226 ust. 2 kodeksu) 

Jeżeli towary unijne są wywożone do państwa trzeciego będącego stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej 
lub są wywożone i przewożone przez co najmniej jedno państwo wspólnego tranzytu, przy czym zastosowanie mają 
postanowienia Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, towary te obejmuje się procedurą unijnego tranzytu 
zewnętrznego, o której mowa w art. 226 ust. 2 kodeksu w następujących przypadkach: 

a) towary unijne poddano formalnościom celnym wywozowym w celu udzielenia zwrotów przy wywozie do państw 
trzecich w ramach wspólnej polityki rolnej; 

b) towary unijne pochodzą z zapasów interwencyjnych i podlegają środkom kontroli w zakresie stosowania lub prze
znaczenia i poddane zostały formalnościom celnym przy wywozie do państw trzecich w ramach wspólnej polityki 
rolnej; 

c) towary unijne kwalifikują się do otrzymania zwrotu lub umorzenia należności celnych przywozowych, pod warun
kiem że zostaną objęte procedurą tranzytu zewnętrznego zgodnie z art. 118 ust. 4 kodeksu.
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Artykuł 190 

Poświadczenie odbioru zatwierdzone przez urząd celny przeznaczenia 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Poświadczenie odbioru zatwierdzone przez urząd celny przeznaczenia na wniosek osoby, która przedstawia towary 
i dokumenty wymagane przez ten urząd, zawiera dane określone w załączniku 72-03. 

Artykuł 191 

Przepisy ogólne dotyczące pozwoleń na uproszczenia 

(art. 233 ust. 4 kodeksu) 

1. Pozwoleń, o których mowa w art. 233 ust. 4 kodeksu, udziela się wnioskodawcom spełniającym następujące 
warunki: 

a) wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze celnym Unii; 

b) wnioskodawca oświadcza, że będzie regularnie stosował unijne operacje tranzytowe; 

c) wnioskodawca spełnia kryteria określone w art. 39 lit. a), b) i d) kodeksu. 

2. Pozwoleń udziela się jedynie pod warunkiem że organ celny uznaje, iż będzie w stanie zapewnić nadzór nad 
procedurą tranzytu unijnego i przeprowadzać kontrole, nie podejmując wysiłków administracyjnych nieproporcjonalnych 
w stosunku do wymagań danej osoby. 

Artykuł 192 

Wnioski dotyczące statusu upoważnionego nadawcy na potrzeby objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego 

(art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu) 

Do celów objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego wnioski dotyczące statusu upoważnionego nadawcy, o którym 
mowa w art. 233 ust. 4 lit. a) kodeksu, składa się organowi celnemu właściwemu do wydania decyzji w państwie 
członkowskim, w którym operacja tranzytu unijnego wnioskodawcy ma się rozpocząć. 

Artykuł 193 

Pozwolenia dotyczące statusu upoważnionego nadawcy na potrzeby objęcia towarów procedurą tranzytu 
unijnego 

(art. 233 ust. 4 kodeksu) 

Status upoważnionego nadawcy, o którym mowa w art. 233 ust. 4 lit. a) kodeksu, przyznaje się wyłącznie wniosko
dawcom, którzy są upoważnieni zgodnie z art. 89 ust. 5 kodeksu do złożenia zabezpieczenia generalnego lub do 
skorzystania ze zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia zgodnie z art. 95 ust. 2 kodeksu. 

Artykuł 194 

Wnioski dotyczące statusu upoważnionego odbiorcy na potrzeby odbioru towarów przemieszczanych 
w ramach procedury tranzytu unijnego 

(art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu) 

Do celów odbioru towarów przemieszczanych w ramach procedury tranzytu unijnego wnioski dotyczące statusu 
upoważnionego odbiorcy, o którym mowa w art. 233 ust. 4 lit. b) kodeksu, składa się organowi celnemu właściwemu 
do wydania decyzji w państwie członkowskim, w którym operacja tranzytu unijnego wnioskodawcy ma się zakończyć.
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Artykuł 195 

Pozwolenia dotyczące statusu upoważnionego odbiorcy na potrzeby odbioru towarów przemieszczanych 
w ramach procedury tranzytu unijnego 

(art. 233 ust. 4 kodeksu) 

Status upoważnionego odbiorcy, o którym mowa w art. 233 ust. 4 lit. b) kodeksu, przyznaje się wyłącznie wniosko
dawcom, którzy oświadczyli, że będą regularnie odbierać towary objęte procedurą tranzytu unijnego. 

Artykuł 196 

Poświadczenie odbioru wystawione przez upoważnionego odbiorcę 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Poświadczenie odbioru wystawione przewoźnikowi przez upoważnionego odbiorcę po dostarczeniu wymaganych 
towarów i informacji zawiera dane określone w załączniku 72-03. 

Artykuł 197 

Pozwolenie dotyczące stosowania specjalnego rodzaju zamknięć celnych 

(art. 233 ust. 4 kodeksu) 

1. Zgodnie z art. 233 ust. 4 lit. c) kodeksu pozwoleń dotyczących stosowania w ramach procedury tranzytu unijnego 
specjalnego rodzaju zamknięć celnych na środkach transportu, kontenerach lub opakowaniach udziela się, jeżeli organy 
celne zatwierdzą zamknięcia określone we wniosku o udzielenie pozwolenia. 

2. W kontekście wydawania pozwolenia organ celny zatwierdza specjalnego rodzaju zamknięcia celne, które zostały 
zatwierdzone przez organy celne innego państwa członkowskiego, chyba że posiada informacje, że dane zamknięcie jest 
nieodpowiednie na potrzeby celne. 

Artykuł 198 

Pozwolenie na korzystanie ze zgłoszenia tranzytowego ze zmniejszoną liczbą danych 

(art. 233 ust. 4 lit. d) kodeksu) 

Pozwoleń na mocy art. 233 ust. 4 lit. d) kodeksu dotyczących stosowania zgłoszenia celnego ze zmniejszoną liczbą 
danych w celu objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego udziela się w: 

a) transporcie towarowym drogą kolejową; 

b) transporcie towarowym drogą powietrzną i morską, jeżeli elektronicznego dokumentu przewozowego nie stosuje się 
jako zgłoszenia tranzytowego. 

Artykuł 199 

Pozwolenia na stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia tranzytowego 
w transporcie lotniczym 

(art. 233 ust. 4 lit. e) kodeksu) 

Do celów transportu lotniczego pozwoleń na stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia 
tranzytowego w celu objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego zgodnie z art. 233 ust. 4 lit. e) kodeksu udziela się 
wyłącznie w przypadku, gdy: 

a) wnioskodawca obsługuje znaczącą liczbę lotów między unijnymi portami lotniczymi;
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b) wnioskodawca wykaże, że będzie w stanie zapewnić dostęp do danych zawartych w elektronicznym dokumencie 
przewozowym urzędowi celnemu wyjścia w porcie lotniczym wyjścia i urzędowi celnemu przeznaczenia w porcie 
lotniczym przeznaczenia oraz że dane te są takie same w urzędzie celnym wyjścia i w urzędzie celnym przeznaczenia. 

Artykuł 200 

Pozwolenia na stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia tranzytowego 
w transporcie morskim 

(art. 233 ust. 4 lit. e) kodeksu) 

Do celów transportu morskiego pozwoleń na stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia 
tranzytowego w celu objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego zgodnie z art. 233 ust. 4 lit. e) kodeksu udziela się 
wyłącznie w przypadku, gdy: 

a) wnioskodawca obsługuje znaczącą liczbę przewozów między portami unijnymi; 

b) wnioskodawca wykaże, że będzie w stanie zapewnić dostęp do danych zawartych w elektronicznym dokumencie 
przewozowym urzędowi celnemu wyjścia w porcie wyjścia i urzędowi celnemu przeznaczenia w porcie przeznaczenia 
oraz że dane te są takie same w urzędzie celnym wyjścia i w urzędzie celnym przeznaczenia. 

ROZDZIAŁ 3 

Składowanie celne 

Artykuł 201 

Sprzedaż detaliczna 

(art. 211 ust. 1 lit. b) kodeksu) 

Pozwoleń na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów udziela się pod warun
kiem, że miejsc składowych nie wykorzystuje się do celów sprzedaży detalicznej, chyba że towary są sprzedawane 
detalicznie w jednej z następujących sytuacji: 

a) w przypadku zwolnienia podróżnych podróżujących do lub z państw lub terytoriów znajdujących się poza obszarem 
celnym Unii z należności celnych przywozowych; 

b) w przypadku zwolnienia członków organizacji międzynarodowych z należności celnych przywozowych; 

c) w przypadku zwolnienia sił NATO z należności celnych przywozowych; 

d) w przypadku zwolnienia z należności celnych przywozowych na mocy porozumień dyplomatycznych lub konsular
nych; 

e) zdalnie, w tym za pośrednictwem internetu. 

Artykuł 202 

Specjalnie wyposażone miejsca składowe 

(art. 211 ust. 1 lit. b) kodeksu) 

W przypadku gdy towary stanowią zagrożenie lub istnieje prawdopodobieństwo, że spowodują zepsucie innych towarów 
lub z innych powodów wymagają specjalnych miejsc składowych, w pozwoleniach na prowadzenie miejsc składowych 
przeznaczonych do składowania celnego towarów można sprecyzować, że towary mogą być składowane jedynie w miejs
cach składowych specjalnie wyposażonych na potrzeby ich przyjęcia. 

Artykuł 203 

Typy miejsc składowych 

(art. 211 ust. 1 lit. b) kodeksu) 

W pozwoleniach na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego określa się, które z nastę
pujących typów składów celnych będą stosowane na podstawie każdego pozwolenia:
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a) publiczny skład celny typu I; 

b) publiczny skład celny typu II; 

c) prywatny skład celny. 

ROZDZIAŁ 4 

Szczególne przeznaczenie 

S e k c j a 1 

O d p r a w a c z a s o w a 

P o d s e k c j a 1 

P r z e p i s y o g ó l n e 

Artykuł 204 

Przepisy ogólne 

(art. 211 ust. 1 lit. a) kodeksu) 

O ile nie przewidziano inaczej, pozwoleń na korzystanie z procedury odprawy czasowej udziela się pod warunkiem, że 
stan towarów objętych procedurą pozostaje taki sam. 

Dopuszczalne są jednak naprawy i konserwacja, włączając przeglądy i regulacje lub środki mające na celu zachowanie 
towarów lub zapewnienie ich zgodności z wymogami technicznymi dla ich zastosowania w ramach procedury. 

Artykuł 205 

Miejsce złożenia wniosku 

(art. 22 ust. 1 kodeksu) 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu wniosek o udzielenie pozwolenia na odprawę 
czasową składa się organowi celnemu właściwemu dla miejsca, w którym towary stosuje się po raz pierwszy. 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu jeżeli wniosek o udzielenie pozwolenia na odprawę 
czasową składa się w formie ustnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 136, w formie aktu zgodnie z art. 139 lub 
w formie karnetu ATA lub CPD zgodnie z art. 163, to wniosek ten składa się w miejscu, w którym towary przed
stawiono i zgłoszono do odprawy czasowej. 

Artykuł 206 

Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych 

(art. 211 ust. 1 i art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

1. Pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przy
wozowych udziela się w odniesieniu do towarów, które nie spełniają wszystkich odpowiednich wymogów dla całkowi
tego zwolnienia z należności celnych przywozowych określonych w art. 209–216 i art. 219–236. 

2. Pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przy
wozowych nie udziela się w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych. 

3. Pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przy
wozowych udziela się pod warunkiem że kwota należnych należności celnych przywozowych zgodnie z art. 252 ust. 1 
akapit drugi kodeksu zostanie uiszczona w momencie zamknięcia procedury.
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P o d s e k c j a 2 

Ś r o d k i t r a n s p o r t u , p a l e t y i k o n t e n e r y , w t y m a k c e s o r i a i w y p o s a ż e n i e 

Artykuł 207 

Przepisy ogólne 

(art. 211 ust. 3 kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych można objąć towary, o których mowa w art. 208–211 
i art. 213, również w przypadku, gdy wnioskodawca i osoba uprawniona do korzystania z procedury mają siedziby na 
obszarze celnym Unii. 

Artykuł 208 

Palety 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się palety. 

Artykuł 209 

Części zamienne, akcesoria i wyposażenie do palet 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się części zamienne, akcesoria i wyposażenie do 
palet, jeżeli są one czasowo przywożone w celu powrotnego wywozu oddzielnie lub jako część palet. 

Artykuł 210 

Kontenery 

(art. 18 ust. 2 i art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

1. Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się kontenery, jeżeli zostały one trwale 
oznakowane w odpowiednim i wyraźnie widocznym miejscu wszystkimi następującymi informacjami: 

a) danymi identyfikacyjnymi właściciela lub operatora, które mogą zostać podane w formie jego pełnej nazwy/imienia 
i nazwiska lub za pomocą ustalonego systemu identyfikacyjnego, z wyjątkiem symboli takich jak emblematy lub flagi; 

b) znakami i numerami identyfikacyjnymi kontenera podanymi przez właściciela lub operatora; 

c) masą własną kontenera włącznie z jego całym stałym wyposażeniem. 

W przypadku kontenerów przeznaczonych do transportu morskiego lub innych kontenerów oznaczonych standardowym 
kodem ISO składającym się z czterech wielkich liter zakończonych literą U, dane identyfikacyjne właściciela lub głównego 
operatora, numer seryjny kontenera i numer kontrolny kontenera powinny być zgodne z normą międzynarodową ISO 
6346 i jej załącznikami. 

2. W przypadku gdy wniosek o udzielenie pozwolenia sporządza się zgodnie z art. 163 ust. 1, kontenery są 
monitorowane przez osobę mającą siedzibę na obszarze celnym Unii lub przez osobę mającą siedzibę poza obszarem 
celnym Unii, która posiada przedstawiciela na obszarze celnym Unii. 

Osoba ta, na żądanie, dostarcza organom celnym szczegółowych informacji dotyczących przemieszczania każdego 
kontenera objętego procedurą odprawy czasowej, w tym podaje datę oraz miejsce wprowadzenia i wyładunku.
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Artykuł 211 

Części zamienne, akcesoria i wyposażenie do kontenerów 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się części zamienne, akcesoria i wyposażenie do 
kontenerów, jeżeli są one czasowo przywożone w celu powrotnego wywozu oddzielnie lub jako część kontenerów. 

Artykuł 212 

Warunki objęcia środków transportu całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

1. Do celów niniejszego artykułu termin „środki transportu” obejmuje normalne części zamienne, akcesoria i wyposa 
żenie im towarzyszące. 

2. Jeżeli środki transportu zgłasza się do odprawy czasowej ustnie zgodnie z art. 136 lub za pomocą innego aktu 
zgodnie z art. 139, pozwolenia udziela się osobie, która sprawuje fizyczną kontrolę nad towarami w momencie zwol
nienia towarów z procedury odprawy czasowej, chyba że osoba ta działa na rzecz innej osoby. W takim przypadku 
pozwolenia udziela się tej drugiej osobie. 

3. Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się środki transportu drogowego, kolejo
wego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego, jeżeli spełniają następujące warunki: 

a) są zarejestrowane poza obszarem celnym Unii na nazwisko osoby mającej siedzibę poza tym obszarem lub – jeżeli 
środki transportu nie są zarejestrowane – są własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem celny Unii; 

b) są użytkowane przez osobę mającą siedzibę poza obszarem celnym Unii, bez uszczerbku dla art. 214, 215 i 216. 

Jeżeli wspomniane środki transportu są użytkowane prywatnie przez osobę trzecią mającą siedzibę poza obszarem 
celnym Unii, obejmuje się je całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, pod warunkiem że dana 
osoba posiada pisemne upoważnienie od posiadacza pozwolenia. 

Artykuł 213 

Części zamienne, akcesoria i wyposażenie do nieunijnych środków transportu 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się części zamienne, akcesoria i wyposażenie do 
środków transportu, jeżeli są one czasowo przywożone w celu powrotnego wywozu oddzielnie lub jako część środków 
transportu. 

Artykuł 214 

Warunki objęcia osób mających siedzibę na obszarze celnym Unii całkowitym zwolnieniem z należności 
celnych przywozowych 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Osoby mające siedzibę na obszarze celnym Unii korzystają z całkowitego zwolnienia z należności celnych przywozo
wych, jeżeli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków: 

a) w przypadku środków transportu kolejowego – są one udostępnione takim osobom na zasadzie umowy, na mocy 
której każda osoba może używać taboru kolejowego innych osób w ramach tej umowy;
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b) w przypadku środków transportu drogowego zarejestrowanych na obszarze celnym Unii – do środka transportu 
dołączona jest przyczepa; 

c) środki transportu są używane w sytuacjach nadzwyczajnych; 

d) środki transportu są używane przez profesjonalne przedsiębiorstwo zajmujące się wynajmem do celów powrotnego 
wywozu. 

Artykuł 215 

Użytkowanie środków transportu przez osoby fizyczne, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar celny 
Unii 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

1. Osoby fizyczne, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar celny Unii, korzystają z całkowitego zwolnienia 
z należności celnych przywozowych w odniesieniu do środków transportu, które użytkują w celach prywatnych i okaz
jonalnie, na żądanie posiadacza rejestracji, pod warunkiem że posiadacz rejestracji przebywa na obszarze celnym Unii 
w chwili użytkowania środka transportu. 

2. Osoby fizyczne, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar celny Unii, korzystają z całkowitego zwolnienia 
z należności celnych przywozowych w odniesieniu do środków transportu, które wynajęły w drodze umowy pisemnej 
i użytkują w celach prywatnych do jednego z następujących celów: 

a) aby wrócić do swojego miejsca zamieszkania na obszarze celnym Unii; 

b) aby opuścić obszar celny Unii. 

3. Osoby fizyczne, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar celny Unii, korzystają z całkowitego zwolnienia 
z należności celnych przywozowych w odniesieniu do środków transportu, które użytkują w celach handlowych lub 
prywatnych, pod warunkiem że są zatrudnione przez właściciela, najemcę lub dzierżawcę środków transportu oraz że 
pracodawca ma siedzibę poza obszarem celnym Unii. 

Prywatne użytkowanie środków transportu jest dozwolone na potrzeby podróży między miejscem pracy a miejscem 
zamieszkania pracownika lub w celu wykonywania czynności zawodowych pracownika, jak określono w umowie 
o pracę. 

Na żądanie organów celnych osoba użytkująca środek transportu przedstawia kopię umowy o pracę. 

4. Do celów niniejszego artykułu 

a) prywatne użytkowanie oznacza użytkowanie do innych celów niż cele handlowe; 

b) użytkowanie do celów handlowych oznacza użytkowanie środków transportu do przewozu osób za wynagrodzeniem 
albo przemysłowy lub handlowy przewóz towarów, za wynagrodzeniem lub bez. 

Artykuł 216 

Zwolnienie środków transportu z należności celnych przywozowych w innych przypadkach 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

1. Całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych przyznaje się, jeżeli środki transportu mają zostać 
zarejestrowane czasowo na obszarze celnym Unii w celu powrotnego wywozu w imieniu jednej z następujących osób: 

a) osoby mającej swą siedzibę poza obszarem celnym Unii; 

b) osoby fizycznej, której miejscem zwykłego pobytu jest ten obszar, jeśli osoba taka przygotowuje się do zamiany 
zwykłego miejsca pobytu na miejsce poza tym obszarem.
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2. Całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych można przyznać w wyjątkowych przypadkach, gdy 
osoby mające siedzibę na obszarze celnym Unii użytkują środki transportu do celów handlowych w ograniczonym 
terminie. 

Artykuł 217 

Terminy zamknięcia procedury odprawy czasowej w przypadkach dotyczących środków transportu 
i kontenerów 

(art. 215 ust. 4 kodeksu) 

Procedura odprawy czasowej w przypadkach dotyczących środków transportu i kontenerów zostaje zamknięta w nastę
pujących terminach od momentu objęcia towarów procedurą: 

a) w przypadku środków transportu kolejowego: 12 miesięcy; 

b) w przypadku środków transportu innych niż transport kolejowy stosowanych do celów handlowych: czas wymagany 
na przeprowadzenie operacji transportu; 

c) w przypadku środków transportu drogowego stosowanych do celów prywatnych: 

(i) przez uczniów i studentów: okres pobytu ucznia lub studenta na obszarze celnym Unii dla wyłącznego celu 
odbywania studiów; 

(ii) przez osoby wypełniające zadania o konkretnym okresie trwania: okres pobytu tych osób na obszarze celnym 
Unii dla wyłącznego celu wypełnienia zadań; 

(iii) w innych przypadkach, obejmujących zwierzęta juczne lub pociągowe oraz ciągnięte przez nie pojazdy: 6 
miesięcy; 

d) w przypadku środków transportu lotniczego użytkowanych do celów prywatnych: 6 miesięcy; 

e) w przypadku środków transportu morskiego i wodnego śródlądowego użytkowanych do celów prywatnych: 18 
miesięcy; 

f) w przypadku kontenerów, ich wyposażenia i akcesoriów: 12 miesięcy. 

Artykuł 218 

Terminy powrotnego wywozu w przypadku profesjonalnych przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem 

(art. 211 ust. 1 i art. 215 ust. 4 kodeksu) 

1. Jeżeli środki transportu zostały czasowo przywiezione do Unii z całkowitym zwolnieniem z należności celnych 
przywozowych zgodnie z art. 212 i zwrócone profesjonalnym przedsiębiorstwom zajmującym się wynajmem posiada
jącym siedzibę na obszarze celnym Unii, wówczas dokonuje się powrotnego wywozu zamykającego procedurę odprawy 
czasowej w terminie sześciu miesięcy od dnia wprowadzenia środków transportu na obszar celny Unii. 

Jeżeli profesjonalne przedsiębiorstwo zajmujące się wynajmem ponownie wynajmie środki transportu osobie mającej 
siedzibę poza tym obszarem lub osobom fizycznym, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar celny Unii, wówczas 
dokonuje się powrotnego wywozu zamykającego procedurę odprawy czasowej w terminie sześciu miesięcy od daty 
wprowadzenia środków transportu na obszar celny Unii oraz w terminie trzech tygodni od zawarcia umowy dotyczącej 
ponownego wynajmu. 

Za dzień wprowadzenia na obszar celny Unii uznaje się dzień zawarcia umowy wynajmu, w ramach której środki 
transportu użytkowano w chwili wprowadzenia na ten obszar, chyba że potwierdzono rzeczywisty dzień wprowadzenia. 

2. Pozwolenia na dokonanie odprawy czasowej środków transportu, o których mowa w ust. 1, udziela się pod 
warunkiem, że środków transportu nie wykorzystuje się do celów innych niż powrotny wywóz.
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3. W przypadku, o którym mowa w art. 215 ust. 2, w terminie trzech tygodni od zawarcia umowy wynajmu lub 
ponownego wynajmu środki transportu są zwracane przedsiębiorstwu zajmującemu się wynajmem, które ma siedzibę na 
obszarze celnym Unii, jeżeli środki transportu są użytkowane przez osobę fizyczną do powrotu do jej miejsca pobytu na 
obszarze celnym Unii, lub są powrotnie wywożone, jeżeli środki transportu są użytkowane przez tę osobę w celu 
opuszczenia obszaru celnego Unii. 

P o d s e k c j a 3 

T o w a r y i n n e n i ż ś r o d k i t r a n s p o r t u , p a l e t y i k o n t e n e r y 

Artykuł 219 

Rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt sportowy przywożone przez podróżnych 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się towary przywożone przez podróżnych 
mieszkających poza obszarem celnym Unii, jeżeli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków: 

a) towary są rzeczami osobistymi, których posiadanie jest uzasadnione w podróży; 

b) towary są przeznaczone do celów sportowych. 

Artykuł 220 

Materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się materiały o charakterze socjalnym dla 
marynarzy w następujących sytuacjach: 

a) gdy jest on używany na statku zaangażowanym w międzynarodowy ruch morski; 

b) gdy jest on wyładowany z takiego statku i czasowo używany przez załogę na lądzie; 

c) gdy jest on używany przez załogę takiego statku w przedsięwzięciach kulturalnych lub społecznych kierowanych 
przez organizacje niedochodowe lub w miejscach kultu, gdzie odbywają się regularnie nabożeństwa dla marynarzy. 

Artykuł 221 

Materiały do pomocy w przypadku katastrof 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się materiały do pomocy w przypadku katastrof, 
jeżeli są one stosowane w związku ze środkami podjętymi w celu walki ze skutkami katastrof lub podobnych sytuacji 
oddziałujących na obszar celny Unii. 

Wnioskodawca i osoba uprawniona do korzystania z procedury mogą posiadać siedzibę na obszarze celnym Unii. 

Artykuł 222 

Sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się sprzęt medyczny, chirurgiczny lub labora
toryjny wysyłany jako pożyczka na prośbę szpitala lub innej instytucji medycznej, które pilnie potrzebują takiego sprzętu 
jako uzupełnienia ich własnego niedostatecznego wyposażenia, a sprzęt ten jest on przeznaczony do celów diagno
stycznych lub terapeutycznych. Wnioskodawca i osoba uprawniona do korzystania z procedury mogą posiadać siedzibę 
na obszarze celnym Unii.
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Artykuł 223 

Zwierzęta 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się zwierzęta będące własnością osoby mającej 
siedzibę poza obszarem celnym Unii. 

Artykuł 224 

Towary do użytku w strefach przygranicznych 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się następujące towary przeznaczone do użytku 
w strefach przygranicznych: 

a) sprzęt będący w posiadaniu i użyciu osób mających siedzibę w strefie przygranicznej państwa trzeciego sąsiadującej ze 
strefą przygraniczną w Unii, gdzie towary będą stosowane; 

b) towary stosowane w projektach na rzecz budowy, naprawy lub konserwacji infrastruktury zarządzanej przez organy 
publiczne w takiej strefie przygranicznej w Unii. 

Artykuł 225 

Nośniki dźwięku, obrazu lub danych i materiały reklamowe 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się następujące towary: 

a) nośniki dźwięku, obrazu lub danych wydane nieodpłatnie i stosowane do celów demonstracyjnych przed komer
cjalizacją, nagraniem ścieżki dźwiękowej, realizacją dubbingu lub zwielokrotnieniem; 

b) materiały stosowane wyłącznie do celów reklamowych, uwzględniając środki transportu wyposażone specjalnie 
w takich celach. 

Artykuł 226 

Wyposażenie zawodowe 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

1. Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się wyposażenie zawodowe, które spełnia 
następujące warunki: 

a) stanowi własność osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii; 

b) jest przywożone przez osobę mającą swoją siedzibę poza obszarem celnym Unii albo przez pracownika zatrudnianego 
przez właściciela mającego swoją siedzibę na obszarze celnym Unii; 

c) jest stosowane przez przywożącego lub pod nadzorem przywożącego, z wyjątkiem przypadków koprodukcji audio
wizualnych. 

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się 
przenośne instrumenty muzyczne czasowo przywożone przez podróżnych w celu ich zastosowania w charakterze 
wyposażenia zawodowego. Podróżni mogą mieć swoje miejsce zamieszkania na obszarze celnym Unii lub poza tym 
obszarem. 

3. Wyposażenie zawodowe, które ma być stosowane w dowolnym z poniższych celów, nie jest objęte całkowitym 
zwolnieniem z należności celnych przywozowych: 

a) wytwarzanie towarów na skalę przemysłową; 

b) pakowanie towarów na skalę przemysłową;
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c) eksploatacja zasobów naturalnych; 

d) wznoszenie, remontowanie lub konserwacja budynków; 

e) roboty ziemne i podobne projekty. 

Przepisy lit. c), d) i e) nie mają zastosowania do narzędzi ręcznych. 

Artykuł 227 

Materiały pedagogiczne i wyposażenie naukowe 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się materiały pedagogiczne i wyposażenie 
naukowe, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a) stanowią własność osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii; 

b) są przywożone przez publiczne lub prywatne niekomercyjne placówki naukowe, dydaktyczne lub placówki kształcenia 
zawodowego i stosowane pod nadzorem placówek przywożących wyłącznie w celach dydaktycznych, w celach 
związanych z kształceniem zawodowym lub do badań naukowych; 

c) są przywożone w ilościach rozsądnych przy uwzględnieniu celu przywozu; 

d) nie są stosowane do celów czysto komercyjnych. 

Artykuł 228 

Opakowania 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się następujące towary: 

a) opakowania przywożone z zawartością i przeznaczone do powrotnego wywozu, z zawartością lub bez zawartości; 

b) opakowania przywożone puste i przeznaczone do powrotnego wywozu z zawartością. 

Artykuł 229 

Formy, matryce, klisze drukarskie, rysunki, szkice, przyrządy do pomiarów, kontroli i testowania i inne 
podobne artykuły 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się formy, matryce, klisze drukarskie, rysunki, 
szkice, przyrządy do pomiarów, kontroli i testowania i inne podobne artykuły, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a) stanowią własność osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii; 

b) są stosowane w procesie produkcji przez osobę mającą siedzibę na obszarze celnym Unii, a ponad 50 % produkcji 
pochodzącej z ich zastosowania jest wywożone. 

Artykuł 230 

Specjalne narzędzia i przyrządy 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się specjalne narzędzia i przyrządy, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:
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a) stanowią własność osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii; 

b) są udostępniane osobie mającej siedzibę na obszarze celnym Unii do wytwarzania towarów, a ponad 50 % wytwo
rzonych towarów jest wywożone. 

Artykuł 231 

Towary używane do przeprowadzania testów lub poddawane testom 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się towary należące do dowolnej z następujących 
kategorii: 

a) towary poddawane są testom lub eksperymentom lub są przedmiotem pokazów; 

b) towary poddawane są testowi akceptowalnej jakości przewidzianemu w umowie sprzedaży; 

c) towary używane są do przeprowadzania testów, eksperymentów lub pokazów o charakterze niekomercyjnym. 

Artykuł 232 

Próbki 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się próbki wykorzystywane wyłącznie w celach 
pokazowych lub demonstracyjnych na obszarze celnym Unii, pod warunkiem że ilość próbek jest uzasadniona przy 
uwzględnieniu celu, w jakim mają one zostać wykorzystane. 

Artykuł 233 

Zastępcze środki produkcji 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się zastępcze środki produkcji tymczasowo 
udostępniane nabywcy przez dostawcę lub osobę zajmującą się naprawami do momentu dostarczenia lub naprawy 
podobnych towarów. 

Artykuł 234 

Towary przeznaczone na imprezy lub do sprzedaży w określonych sytuacjach 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

1. Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się towary, które mają być wystawione lub 
użyte podczas imprezy publicznej nieorganizowanej wyłącznie w celu komercyjnej sprzedaży towarów, lub towary 
uzyskiwane w trakcie takich imprez z towarów objętych procedurą odprawy czasowej. 

W wyjątkowych przypadkach organy celne mogą przyznać całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych 
w odniesieniu do towarów, które mają być wystawione lub użyte w trakcie innego rodzaju imprez, lub towarów 
uzyskiwanych w trakcie takich imprez z towarów objętych procedurą odprawy czasowej. 

2. Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się towary dostarczane przez właściciela 
w celu przeprowadzenia kontroli osobie na terytorium Unii, która posiada prawo do ich nabycia po zakończeniu 
kontroli. 

3. Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się: 

a) dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki określone w załączniku IX do dyrektywy 2006/112/WE, przywo 
żone do celów wystawienia i potencjalnej sprzedaży; 

b) towary inne niż nowo wyprodukowane, przywożone w celu sprzedaży na aukcji.
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Artykuł 235 

Części zamienne, akcesoria i wyposażenie 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się części zamienne, akcesoria i wyposażenie 
stosowane przy podejmowaniu działań naprawczych i konserwacyjnych, w tym przeglądów, regulacji i prac konserwa
cyjnych, w odniesieniu do towarów objętych procedurą odprawy czasowej. 

Artykuł 236 

Inne towary 

(art. 250 ust. 2 lit. d) kodeksu) 

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych można objąć towary inne niż towary, o których mowa 
w art. 208–216 i 219–235, lub towary niespełniające warunków przewidzianych w tych artykułach w dowolnej z nastę
pujących sytuacji: 

a) jeżeli takie towary są przywożone okazjonalnie na okres nieprzekraczający trzech miesięcy; 

b) jeżeli takie towary są przywożone w szczególnych sytuacjach niewywierających skutku gospodarczego w Unii. 

Artykuł 237 

Specjalne terminy zamknięcia procedury 

(art. 215 ust. 4 kodeksu) 

1. W przypadku towarów, o których mowa w art. 231 lit. c), art. 233 i art. 234 ust. 2, termin zamknięcia procedury 
wynosi 6 miesięcy od daty objęcia towarów procedurą odprawy czasowej. 

2. W przypadku zwierząt, o których mowa w art. 223, termin zamknięcia procedury nie może być krótszy niż 12 
miesięcy od daty objęcia zwierząt procedurą odprawy czasowej. 

P o d s e k c j a 4 

P r z e b i e g p r o c e d u r y 

Artykuł 238 

Dane, które należy zawrzeć w zgłoszeniu celnym 

(art. 6 ust. 2 kodeksu) 

1. Jeżeli towary objęte procedurą odprawy czasowej zostaną następnie objęte procedurą celną, dzięki czemu procedura 
odprawy czasowej będzie mogła zostać zamknięta zgodnie z art. 215 ust. 1 kodeksu, zgłoszenie celne do kolejnej 
procedury celnej inne niż zgłoszenie za pomocą karnetu ATA/CPD musi zawierać wskazanie „TA” oraz, w stosownych 
przypadkach, odpowiedni numer pozwolenia. 

2. Jeżeli towary objęte procedurą odprawy czasowej zostaną powrotnie wywiezione zgodnie z art. 270 ust. 1 kodeksu, 
zgłoszenie do powrotnego wywozu inne niż zgłoszenie za pomocą karnetu ATA/CPD musi zawierać dane, o których 
mowa w ust. 1. 

S e k c j a 2 

K o ń c o w e p r z e z n a c z e n i e 

Artykuł 239 

Obowiązek spoczywający na posiadaczu pozwolenia na końcowe przeznaczenie 

(art. 211 ust. 1 lit. a) kodeksu) 

Pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia udziela się pod warunkiem że posiadacz pozwolenia 
zobowiąże się do spełnienia dowolnego z następujących warunków:
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a) wykorzystania towarów do celów przewidzianych do zastosowania zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej; 

b) przeniesienia zobowiązania, o którym mowa w lit. a), na inną osobę na warunkach określonych przez organy celne. 

ROZDZIAŁ 5 

Przetwarzanie 

Artykuł 240 

Pozwolenie 

(art. 211 kodeksu) 

1. W pozwoleniu na korzystanie z procedury przetwarzania wskazuje się kroki, które należy podjąć, aby potwierdzić 
jeden z następujących faktów: 

a) że produkty przetworzone powstały w wyniku przetwarzania towarów objętych procedurą przetwarzania; 

b) że warunki stosowania towarów ekwiwalentnych zgodnie z art. 223 kodeksu lub systemu standardowej wymiany 
zgodnie z art. 261 kodeksu zostały spełnione. 

2. Pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego może zostać udzielone na akcesoria produkcyjne 
w rozumieniu art. 5 pkt 37 lit. e) kodeksu, z wyjątkiem następujących towarów: 

a) paliw i źródeł energii innych niż te potrzebne do badania produktów przetworzonych lub do wykrywania wad 
w towarach objętych procedurą, które wymagają naprawy; 

b) smarów innych niż te potrzebne do badania, dostosowania lub wycofania produktów przetworzonych; 

c) wyposażenia i narzędzi. 

3. Pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego udziela się, wyłącznie jeżeli spełnione są nastę
pujące warunki: 

a) nie ma możliwości przywrócenia towarów po przetworzeniu do rodzaju lub stanu, jakim cechowały się one 
w momencie objęcia ich procedurą, bez ponoszenia nadmiernych kosztów; 

b) zastosowanie procedury nie może doprowadzić do obejścia przepisów dotyczących pochodzenia i ograniczeń ilościo
wych mających zastosowanie do przywożonych towarów. 

Przepisy akapitu pierwszego nie mają zastosowania, gdy kwota należności celnych przywozowych określana jest zgodnie 
z art. 86 ust. 3 kodeksu. 

Artykuł 241 

Dane, które należy zawrzeć w zgłoszeniu celnym do uszlachetniania czynnego 

(art. 6 ust. 2 kodeksu) 

1. Jeżeli towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego lub produkty przetworzone powstałe w wyniku zastoso
wania tej procedury zostaną następnie objęte procedurą celną, dzięki czemu procedura uszlachetniania czynnego będzie 
mogła zostać zamknięta zgodnie z art. 215 ust. 1 kodeksu, zgłoszenie celne do kolejnej procedury celnej inne niż 
zgłoszenie za pomocą karnetu ATA/CPD musi zawierać wskazanie „UCz” oraz odpowiedni numer pozwolenia lub numer 
INF. 

Jeżeli towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego podlegają szczególnym środkom polityki handlowej i takie 
środki mają w dalszym ciągu zastosowanie w chwili objęcia towarów kolejną procedurą celną, niezależnie od tego, 
czy towary te stanowią produkty przetworzone, czy też nie, zgłoszenie celne do kolejnej procedury celnej musi zawierać 
dane, o których mowa w akapicie pierwszym, oraz wskazanie: „ŚPH”.
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2. Jeżeli towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego są powrotnie wywożone zgodnie z art. 270 ust. 1 
kodeksu, zgłoszenie do powrotnego wywozu musi zawierać dane, o których mowa w ust. 1. 

Artykuł 242 

Uszlachetnianie bierne IM/EX 

(art. 211 ust. 1 kodeksu) 

1. W przypadku uszlachetniania biernego IM/EX w pozwoleniu należy wyznaczyć termin na objęcie towarów unijnych 
zastępowanych towarami ekwiwalentnymi procedurą uszlachetniania biernego. Taki termin nie może przekraczać sześciu 
miesięcy. 

Na wniosek posiadacza pozwolenia termin może zostać przedłużony nawet po jego upływie, pod warunkiem że jego 
całkowita długość nie przekracza jednego roku. 

2. W przypadku uprzedniego przywozu produktów przetworzonych składa się zabezpieczenie pokrywające kwotę 
należności celnych przywozowych, która byłaby wymagana, gdyby zastępowane towary unijne nie zostały objęte proce
durą uszlachetniania biernego zgodnie z ust. 1. 

Artykuł 243 

Naprawa w ramach uszlachetniania biernego 

(art. 211 ust. 1 kodeksu) 

W przypadku gdy celem wniosku o zastosowanie procedury uszlachetniania biernego jest naprawa, towary czasowo 
wywożone muszą być zdatne do naprawy, zaś procedura nie może zostać wykorzystana do podniesienia wydajności 
technicznej towarów. 

TYTUŁ VIII 

TOWARY WYPROWADZANE Z OBSZARU CELNEGO UNII 

ROZDZIAŁ 1 

Formalności przed wyprowadzeniem towarów 

Artykuł 244 

Termin na złożenie deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie 

(art. 263 ust. 1 kodeksu) 

1. Deklarację poprzedzającą wyprowadzenie, o której mowa w art. 263 kodeksu, składa się we właściwym urzędzie 
celnym w następujących terminach: 

a) w przypadku transportu morskiego: 

(i) w przypadku przemieszczania przesyłek kontenerowych na trasach innych niż te, o których mowa w pkt (ii) i (iii), 
najpóźniej 24 godziny przed załadunkiem towarów na statek, na pokładzie którego mają one opuścić obszar 
celny Unii; 

(ii) w przypadku przemieszczania przesyłek kontenerowych pomiędzy obszarem celnym Unii a Grenlandią, Wyspami 
Owczymi, Islandią lub portami na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Czarnym lub Morzu Śród
ziemnym oraz wszystkimi portami w Maroku, najpóźniej dwie godziny przed opuszczeniem portu na obszarze 
celnym Unii; 

(iii) w przypadku przemieszczania przesyłek kontenerowych między francuskimi departamentami zamorskimi, 
Azorami, Maderą lub Wyspami Kanaryjskimi a terytorium poza obszarem celnym Unii, jeżeli czas trwania 
podróży nie przekracza 24 godzin, najpóźniej dwie godziny przed opuszczeniem portu na obszarze celnym Unii; 

(iv) w przypadku przemieszczania nieobejmującego przesyłek kontenerowych, najpóźniej 2 godziny przed opusz
czeniem portu na obszarze celnym Unii;
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b) w przypadku transportu lotniczego, najpóźniej 30 minut przed opuszczeniem portu lotniczego na obszarze celnym 
Unii; 

c) w przypadku transportu drogowego lub transportu wodnego śródlądowego, co najmniej godzinę przed planowanym 
terminem opuszczenia obszaru celnego Unii przez towary; 

d) w przypadku transportu kolejowego: 

(i) jeżeli podróż pociągiem z ostatniej stacji formowania składów pociągów do urzędu celnego wyprowadzenia trwa 
krócej niż dwie godziny, co najmniej godzinę przed przybyciem towarów do miejsca, dla którego dany urząd 
celny wyprowadzenia jest urzędem właściwym; 

(ii) we wszystkich pozostałych przypadkach, najpóźniej dwie godziny przed opuszczeniem obszaru celnego Unii 
przez towary. 

2. Niezależnie od przepisów ust. 1, jeżeli deklaracja poprzedzająca wyprowadzenie dotyczy towarów, w odniesieniu do 
których wniesiono o refundację zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 612/2009 ( 1 ), deklarację składa się we 
właściwym urzędzie celnym najpóźniej w chwili załadunku towarów zgodnie z art. 5 ust. 7 tego rozporządzenia. 

3. W poniższych sytuacjach termin na złożenie deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie odpowiada terminowi 
obowiązującemu w przypadku aktywnych środków transportu wykorzystywanych celem opuszczenia obszaru celnego 
Unii: 

a) jeżeli towary zostały dostarczone do urzędu celnego wyprowadzenia innym środkiem transportu, z którego zostały 
przeniesione przed opuszczeniem obszaru celnego Unii (transport intermodalny); 

b) jeżeli towary zostały dostarczone do urzędu celnego wyprowadzenia środkiem transportu, który sam opuszcza obszar 
celny Unii poprzez jego przewiezienie aktywnym środkiem transportu (transport kombinowany). 

4. Terminy, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, nie obowiązują w przypadku działania siły wyższej. 

Artykuł 245 

Zwolnienie z obowiązku złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie 

(art. 263 ust. 2 lit. b) kodeksu) 

1. Bez uszczerbku dla obowiązku złożenia zgłoszenia celnego zgodnie z art. 158 ust. 1 kodeksu lub zgłoszenia do 
powrotnego wywozu zgodnie z art. 270 ust. 1 kodeksu, zwolnienie z obowiązku złożenia deklaracji poprzedzającej 
wyprowadzenie stosuje się dla następujących towarów: 

a) energii elektrycznej; 

b) towarów wywożonych rurociągami; 

c) przesyłek z korespondencją; 

d) towarów przemieszczanych zgodnie z postanowieniami aktów Światowego Związku Pocztowego; 

e) majątku ruchomego gospodarstwa domowego zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
1186/2009, pod warunkiem że nie jest on przewożony na mocy umowy przewozu; 

f) towarów znajdujących się w bagażu osobistym podróżnych; 

g) towarów, o których mowa w art. 140 ust. 1, z wyjątkiem następujących towarów, w przypadku gdy są one 
przewożone na mocy umowy przewozu:
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(i) palet, części zamiennych, akcesoriów i wyposażenia do palet; 

(ii) kontenerów, części zamiennych, akcesoriów i wyposażenia do kontenerów; 

(iii) środków transportu, części zamiennych, akcesoriów i wyposażenia do środków transportu; 

h) towarów objętych karnetami ATA i CPD; 

i) towarów przemieszczanych z zastosowaniem formularza 302 przewidzianego w Umowie między Państwami-Stro
nami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, podpisanej w Londynie w dniu 19 czerwca 
1951 r.; 

j) towarów przewożonych na statkach wodnych przemieszczających się między portami unijnymi bez zawijania do 
żadnych portów poza obszarem celnym Unii; 

k) towarów przewożonych na statkach powietrznych przemieszczających się między unijnymi portami lotniczymi bez 
lądowania w żadnym porcie lotniczym poza obszarem celnym Unii; 

l) broni i sprzętu wojskowego wyprowadzanego z obszaru celnego Unii przez organy odpowiedzialne za obronę 
wojskową danego państwa członkowskiego w ramach transportu wojskowego lub transportu dokonywanego 
wyłącznie na potrzeby organów wojskowych; 

m) następujących towarów wyprowadzanych z obszaru celnego Unii bezpośrednio na instalacje morskie obsługiwane 
przez osobę mającą siedzibę na obszarze celnym Unii: 

(i) towarów, które mają zostać zastosowane do budowy, naprawy, konserwacji lub adaptacji instalacji morskich; 

(ii) towarów, które mają zostać zamontowane na instalacjach morskich lub które mają stanowić element wyposa 
żenia instalacji morskich; 

(iii) zaopatrzenia, które ma być używane lub zużywane na instalacjach morskich; 

n) towarów, w przypadku których można wystąpić z wnioskiem o zastosowanie zwolnienia zgodnie z Konwencją 
wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r., Konwencją wiedeńską o stosunkach konsu
larnych z dnia 24 kwietnia 1963 r., innymi konwencjami konsularnymi lub Konwencją nowojorską o misjach 
specjalnych z dnia 16 grudnia 1969 r.; 

o) towarów dostarczanych w celu zamontowania jako części lub akcesoria statków wodnych lub powietrznych oraz 
towarów niezbędnych do działania silników, maszyn lub innego wyposażenia jednostek pływających lub statków 
powietrznych, jak również środków spożywczych oraz innych artykułów przeznaczonych do spożycia lub sprzedaży 
na pokładzie; 

p) towarów wysyłanych z obszaru celnego Unii do Ceuty i Melilli, na Gibraltar, na Helgoland, do Republiki San Marino, 
do Państwa Watykańskiego oraz do gmin Livigno i Campione d’Italia lub na włoskie wody krajowe Lago di Lugano 
obejmujące obszar od brzegu jeziora do granicy politycznej strefy położonej pomiędzy Ponte Tresa i Porto Ceresio. 

2. Zwolnienie z obowiązku złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie stosuje się dla towarów w następujących 
przypadkach: 

a) jeżeli statek przewożący towary między portami unijnymi ma zawinąć do portu znajdującego się poza obszarem 
celnym Unii, a towary mają pozostać na pokładzie tego statku w trakcie jego pobytu w porcie znajdującym się poza 
obszarem celnym Unii; 

b) jeżeli statek powietrzny przewożący towary między unijnymi portami lotniczymi ma wylądować w porcie lotniczym 
znajdującym się poza obszarem celnym Unii, a towary mają pozostać na pokładzie tego statku powietrznego w trakcie 
jego pobytu w porcie lotniczym znajdującym się poza obszarem celnym Unii; 

c) jeżeli towary nie są rozładowywane ze środka transportu, który wprowadził je na obszar celny Unii i który wypro
wadzi je z tego obszaru, w danym porcie lub porcie lotniczym;
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d) jeżeli towary zostały załadowane we wcześniej odwiedzonym porcie lub porcie lotniczym na obszarze celnym Unii, 
gdzie złożono deklarację poprzedzającą wyprowadzenie lub zastosowano zwolnienie z obowiązku złożenia deklaracji 
poprzedzającej wyprowadzenie, i nie opuszczą środka transportu, który posłuży do wyprowadzenia ich z obszaru 
celnego Unii; 

e) jeżeli towary czasowo składowane lub objęte procedurą wolnego obszaru celnego są przeładowywane ze środka 
transportu, który dostarczył je do danego magazynu czasowego składowania lub wprowadził je na wolny obszar 
celny pod dozorem tego samego urzędu celnego, na pokład statku, statku powietrznego lub pociągu, który wypro
wadzi je obszaru celnego Unii, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

(i) przeładunek zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od daty przedstawienia towarów zgodnie za art. 144 
lub 245 kodeksu lub – w wyjątkowych przypadkach – w dłuższym terminie wyznaczonym przez organy celne, 
jeżeli termin 14 dni okaże się niewystarczający w danych okolicznościach; 

(ii) organom celnym udostępniono informacje o towarach; 

(iii) zgodnie z wiedzą przewoźnika miejsce przeznaczenia towarów oraz ich odbiorca nie zmieniły się; 

f) jeżeli towary zostały wprowadzone na obszar celny Unii, ale właściwy organ celny odrzucił je i zostały one w związku 
z tym niezwłocznie zwrócone do państwa wywozu. 

ROZDZIAŁ 2 

Formalności przy wyprowadzaniu towarów 

Artykuł 246 

Środki wymiany informacji w przypadku przedstawienia towarów w urzędzie celnym wyprowadzenia 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Jeżeli towary zostały przedstawione urzędowi celnemu wyprowadzenia zgodnie z art. 267 ust. 2 kodeksu, do celów 
wymiany następujących informacji dopuszcza się możliwość wykorzystania środków innych niż techniki elektronicznego 
przetwarzania danych: 

a) numeru identyfikacyjnego zgłoszenia wywozowego; 

b) informacji o rozbieżnościach między towarami zgłoszonymi, towarami zwolnionymi do procedury wywozu oraz 
towarami przedstawionymi. 

Artykuł 247 

Sposoby przedstawiania dowodów potwierdzających, że towary opuściły obszar celny Unii 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

Aby poświadczyć wyprowadzenie towarów, urzędowi celnemu wywozu można przedstawić dowody potwierdzające, że 
towary opuściły obszar celny Unii, stosując środki inne niż techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

ROZDZIAŁ 3 

Wywóz i powrotny wywóz 

Artykuł 248 

Unieważnienie zgłoszenia celnego lub zgłoszenia do powrotnego wywozu 

(art. 174 kodeksu) 

1. W przypadku wystąpienia rozbieżności między rodzajem towarów zwolnionych do wywozu, powrotnego wywozu 
lub uszlachetniania biernego a rodzajem towarów przedstawionych urzędowi celnemu wyprowadzenia urząd celny 
wywozu unieważnia dane zgłoszenie.
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2. Jeżeli po upływie 150 dni od daty zwolnienia towarów do procedury wywozu, procedury uszlachetniania biernego 
lub powrotnego wywozu urząd celny wywozu nie otrzyma informacji o wyprowadzeniu towarów ani dowodów potwier
dzających, że towary opuściły obszar celny Unii, taki urząd może unieważnić dane zgłoszenie. 

Artykuł 249 

Sposoby retrospektywnego składania zgłoszenia wywozowego lub zgłoszenia do powrotnego wywozu 

(art. 6 ust. 3 lit. a) kodeksu) 

W przypadku gdy należało złożyć zgłoszenie wywozowe lub zgłoszenie do powrotnego wywozu, ale towary zostały 
wyprowadzone z obszaru celnego Unii bez złożenia takiego zgłoszenia, przy retrospektywnym składaniu takiego zgło
szenia wywozowego lub zgłoszenia do powrotnego wywozu można wykorzystać środki wymiany informacji inne niż 
techniki elektronicznego przetwarzania danych. 

TYTUŁ IX 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 250 

Ponowna ocena pozwoleń obowiązujących już w dniu 1 maja 2016 r. 

1. Pozwolenia udzielone na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 lub rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, 
które obowiązują w dniu 1 maja 2016 r. i nie są objęte ograniczonym okresem ważności, podlegają ponownej ocenie. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, poniższe pozwolenia nie podlegają ponownej ocenie: 

a) pozwolenia udzielone eksporterom na sporządzanie deklaracji na fakturze, o których mowa w art. 97v i 117 
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93; 

b) pozwolenia na gospodarowanie materiałami z wykorzystaniem metody rozróżnienia księgowego, o której mowa 
w art. 88 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. 

Artykuł 251 

Ważność pozwoleń obowiązujących już w dniu 1 maja 2016 r. 

1. Pozwolenia udzielone na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 lub rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, 
które obowiązują w dniu 1 maja 2016 r., pozostają ważne: 

a) w przypadku pozwoleń mających ograniczony okres ważności, do końca danego okresu lub do dnia 1 maja 2019 r., 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 

b) w przypadku wszystkich pozostałych pozwoleń, aż do ponownej oceny pozwoleń zgodnie z art. 250 ust. 1. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu pozwolenia, o których mowa w art. 250 ust. 2 lit. a) i b), 
pozostają ważne, dopóki nie zostaną cofnięte przez organy celne, które ich udzieliły. 

Artykuł 252 

Ważność decyzji w sprawie wiążących informacji obowiązujących już w dniu 1 maja 2016 r. 

Decyzje w sprawie wiążących informacji już obowiązujące w dniu 1 maja 2016 r. pozostają ważne przez okres określony 
w tych decyzjach. Decyzje takie od dnia 1 maja 2016 r. są wiążące zarówno dla organów celnych, jak i dla posiadacza 
decyzji. 

Artykuł 253 

Ważność decyzji przyznających odroczenie płatności obowiązujących już w dniu 1 maja 2016 r. 

Decyzje przyznające odroczenie płatności, wydane zgodnie z art. 224 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, które obowią
zują w dniu 1 maja 2016 r., pozostają ważne przez następujący okres:
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a) w przypadku decyzji przyznanych w odniesieniu do stosowania procedury, o której mowa w art. 226 lit. a) rozporzą
dzenia (EWG) nr 2913/92, są ważne bezterminowo; 

b) w przypadku decyzji przyznanych w odniesieniu do stosowania jednej z procedur, o których mowa w art. 226 lit. b) 
rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, pozostają ważne, aż do ponownej oceny pozwoleń na korzystanie z zabezpie
czenia generalnego powiązanego z tą decyzją. 

Artykuł 254 

Stosowanie pozwoleń i decyzji obowiązujących już w dniu 1 maja 2016 r. 

Jeżeli decyzja lub pozwolenie pozostają ważne po dniu 1 maja 2016 r. zgodnie z art. 251–253, warunkami, na mocy 
których decyzja ta lub pozwolenie mają zastosowanie, od dnia 1 maja 2016 r., są warunki określone w odpowiednich 
przepisach kodeksu, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiają
cego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny ( 1 ) i niniejszego rozporządzenia, jak określono w tabeli odniesień zawartej 
w załączniku 90. 

Artykuł 255 

Przepisy przejściowe dotyczące stosowania zamknięć celnych 

Z zamknięć celnych i specjalnego rodzaju zamknięć celnych zgodnych z załącznikiem 46a do rozporządzenia (EWG) nr 
2454/93 nadal można korzystać, aż do wyczerpania zapasów lub do dnia 1 maja 2019 r., w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej. 

Artykuł 256 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2016 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Przewodniczący 

Jean-Claude JUNCKER
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ZAŁĄCZNIK A 

WSPÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE DANYCH DLA WNIOSKÓW I DECYZJI 

Uwagi wprowadzające do tabel wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosków i decyzji 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Przepisy zawarte w uwagach mają zastosowanie do wszystkich tytułów niniejszego załącznika. 

2. Tabele wymogów dotyczących danych w tytułach I do XXI zawierają wszystkie dane niezbędne w odniesieniu do 
wniosków i decyzji, o których mowa w niniejszym załączniku. 

3. Formaty, kody i, w stosownych przypadkach, struktura wymogów dotyczących danych opisanych w niniejszym 
załączniku są określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447, które zostaje przyjęte zgodnie z art. 8 
ust. 1 lit. a) kodeksu. 

4. Wymogi dotyczące danych określone w niniejszym załączniku stosuje się do wniosków złożonych i decyzji 
podjętych przy zastosowaniu techniki elektronicznego przetwarzania danych, jak również do wniosków i decyzji 
w formie papierowej. 

5. Dane (D.), które mogą zostać dostarczone dla szeregu wniosków i decyzji, zostały określone w tabelach wymogów 
dotyczących danych w tytule I rozdział 1 niniejszego załącznika. 

6. Dane specyficzne dla pewnych rodzajów wniosków i decyzji zostały określone w tytułach II do XXI niniejszego 
załącznika. 

7. Przepisy szczegółowe dotyczące wszystkich danych, opisane w rozdziale 2 tytułów I do XXI niniejszego załącznika, 
mają zastosowanie bez uszczerbku dla statusu danych określonego w tabelach wymogów dotyczących danych. Na 
przykład D. 5/8 Identyfikacja towarów jest oznaczony jako obowiązkowy (status „A”) w tabeli wymogów dotyczą
cych danych w rozdziale 1 tytułu I niniejszego załącznika w odniesieniu do pozwoleń na uszlachetnianie czynne 
(kolumna 8a) i uszlachetnianie bierne (kolumna 8b); jednak informacji tej nie wypełnia się w przypadku uszlachet
niania czynnego lub uszlachetniania biernego z towarami ekwiwalentnymi ani uszlachetniania biernego z systemem 
standardowej wymiany, zgodnie z rozdziałem 2 tytułu I niniejszego załącznika. 

8. O ile nie określono inaczej poprzez symbole odnoszące się do określonych danych, dane wymienione w odpowied
niej tabeli wymogów dotyczących danych można wykorzystać zarówno do celów wniosków, jak i decyzji. 

9. Status wymieniony w tabeli wymogów dotyczących danych poniżej nie ma żadnego wpływu na fakt, że niektóre 
dane są dostarczane jedynie wtedy, kiedy wymagają tego okoliczności. Na przykład D. 5/6 Towary ekwiwalentne jest 
wykorzystywany tylko wtedy, jeżeli wnioskuje się o wykorzystanie towarów ekwiwalentnych zgodnie z art. 223 
kodeksu. 

10. W przypadku gdy składany jest wniosek o zastosowanie procedury specjalnej innej niż tranzyt zgodnie z art. 163, 
w odniesieniu do danej procedury – oprócz danych wymaganych w zgłoszeniu celnym, o których mowa w tytule 
I rozdział 3 sekcja 1 załącznika B – dostarcza się dodatkowo zestaw danych określony w kolumnie 8f tabeli 
wymogów dotyczących danych w tytule I niniejszego załącznika.
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TYTUŁ I 

Wnioski i decyzje 

ROZDZIAŁ 1 

Legenda do tabeli 

Kolumny Rodzaj wniosku/decyzji Odniesienie do 
przepisów 

Nr tytułu szczególnych 
wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Numer porządkowy odpowiednich danych 

Nazwa D. Nazwa odpowiednich danych 

Decyzje w sprawie wiążących informacji 

1a Wniosek i decyzja w sprawie wiążącej informacji tary
fowej 
(decyzja WIT) 

Artykuł 33 
kodeksu 

Tytuł II 

1b Wniosek i decyzja w sprawie wiążącej informacji 
o pochodzeniu 
(decyzja WIP) 

Artykuł 33 
kodeksu 

Tytuł III 

Upoważniony przedsiębiorca 

2 Wniosek i pozwolenie na korzystanie ze statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy 

Artykuł 38 
kodeksu 

Tytuł IV 

Ustalanie wartości celnej 

3 Wniosek i pozwolenie na korzystanie z uproszczenia 
dotyczącego ustalania kwot stanowiących część 
wartości celnej towarów 

Artykuł 73 
kodeksu 

Tytuł V 

Zabezpieczenie generalne i odroczenie płatności 

4a Wniosek i pozwolenie na złożenie zabezpieczenia 
generalnego, w tym możliwe obniżenie wysokości 
lub zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

Artykuł 95 
kodeksu 

Tytuł VI 

4b Wniosek i pozwolenie na odroczenie płatności należ
ności celnych, o ile pozwolenie nie zostanie przy
znane w odniesieniu do jednej operacji 

Artykuł 110 
kodeksu 

Tytuł VII 

4c Wniosek i decyzja w sprawie zwrotu lub umorzenia 
kwot należności celnych przywozowych lub wywo
zowych 

Artykuł 116 
kodeksu 

Tytuł VIII 

Formalności związane z przybyciem towarów 

5 Wniosek i pozwolenie na prowadzenie magazynu 
czasowego składowania 

Artykuł 148 
kodeksu 

Tytuł IX 

Status celny towarów 

6 a Wniosek i pozwolenie na utworzenie regularnej linii 
żeglugowej 

Artykuł 120 Tytuł X 

6b Wniosek i pozwolenie na korzystanie ze statusu 
upoważnionego wystawcy 

Artykuł 128 Tytuł XI
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Kolumny Rodzaj wniosku/decyzji Odniesienie do 
przepisów 

Nr tytułu szczególnych 
wymogów dotyczących danych 

Formalności celne 

7a Wniosek o pozwolenie na korzystanie ze zgłoszenia 
uproszczonego 

Artykuł 166 ust. 
2 kodeksu 

Tytuł XII 

7b Wniosek i pozwolenie na korzystanie z odprawy 
scentralizowanej 

Artykuł 179 
kodeksu 

Tytuł XIII 

7c Wniosek i pozwolenie na dokonywanie zgłoszeń 
celnych poprzez wpis do rejestru zgłaszającego, 
w tym dla procedury wywozu 

Artykuł 182 
kodeksu 

Tytuł XIV 

7d Wniosek i pozwolenie na korzystanie z samoobsługi 
celnej 

Artykuł 185 
kodeksu 

Tytuł XV 

7e Wniosek i pozwolenie na korzystanie ze statusu 
upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia 
bananów 

Artykuł 155 Tytuł XVI 

Procedury specjalne 

8 a Wniosek i pozwolenie na korzystanie z procedury 
uszlachetniania czynnego 

Artykuł 211 ust. 
1 lit. a) kodeksu 

Tytuł XVII 

8b Wniosek i pozwolenie na korzystanie z procedury 
uszlachetniania biernego 

Artykuł 211 ust. 
1 lit. a) kodeksu 

Tytuł XVIII 

8c Wniosek i pozwolenie na korzystanie z procedury 
końcowego przeznaczenia 

Artykuł 211 ust. 
1 lit. a) kodeksu 

( 1 ) 

8d Wniosek i pozwolenie na korzystanie z procedury 
odprawy czasowej 

Artykuł 211 ust. 
1 lit. a) kodeksu 

( 1 ) 

8e Wniosek i pozwolenie na prowadzenie miejsc składo
wych przeznaczonych do składowania celnego towa
rów 

Artykuł 211 ust. 
1 lit. b) kodeksu 

Tytuł XIX 

8f Wniosek i pozwolenie na korzystanie z procedury 
odprawy czasowej, końcowego przeznaczenia, uszla
chetniania czynnego lub biernego w sytuacjach, gdy 
zastosowanie ma art. 163 

Artykuł 211 ust. 
1 lit. a) kodeksu 
oraz artykuł 163 

( 1 ) 

Tranzyt 

9a Wniosek i pozwolenie na korzystanie ze statusu 
upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR 

Artykuł 230 
kodeksu 

( 1 ) 

9b Wniosek i pozwolenie na korzystanie ze statusu 
upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unij
nego 

Artykuł 233 ust. 
4 lit. a) kodeksu 

Tytuł XX
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Kolumny Rodzaj wniosku/decyzji Odniesienie do 
przepisów 

Nr tytułu szczególnych 
wymogów dotyczących danych 

9c Wniosek i pozwolenie na korzystanie ze statusu 
upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unij
nego 

Artykuł 233 ust. 
4 lit. b) kodeksu 

( 1 ) 

9d Wniosek i pozwolenie na stosowanie specjalnego 
rodzaju zamknięć celnych 

Artykuł 233 ust. 
4 lit. c) kodeksu 

Tytuł XXI 

9e Wniosek i pozwolenie na stosowanie zgłoszenia tran
zytowego ze zmniejszoną liczbą danych 

Artykuł 233 ust. 
4 lit. d) kodeksu 

( 1 ) 

9f Wniosek i pozwolenie na stosowanie elektronicznego 
dokumentu przewozowego jako zgłoszenia celnego 

Artykuł 233 ust. 
4 lit. e) kodeksu 

– 

( 1 ) Brak wymaganych konkretnych danych. 

Oznaczenia w komórkach 

Oznaczenie Opis oznaczenia 

A Wymagane: dane wymagane przez każde państwo członkowskie. 

B Fakultatywne dla państw członkowskich: dane, od wymagania których państwo członkowskie może 
odstąpić. 

C Fakultatywne dla wnioskodawcy: dane, które wnioskodawca może przedstawić, ale których państwa 
członkowskie nie mogą wymagać. 

Grupy danych 

Grupa Nazwa grupy 

Grupa 1 Informacje o wniosku/decyzji 

Grupa 2 Odniesienia do dokumentów, świadectw i pozwoleń 

Grupa 3 Strony 

Grupa 4 Daty, godziny, okresy i miejsca 

Grupa 5 Identyfikacja towarów 

Grupa 6 Warunki i zasady 

Grupa 7 Działania i procedury 

Grupa 8 Inne 

Oznaczenia 

Rodzaj ozna
czenia Opis oznaczenia 

[*] Dane te są wykorzystywane wyłącznie do danego wniosku. 

[+] Dane te są wykorzystywany wyłącznie do danej decyzji.
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Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr 
porząd

kowy D. 
Nazwa D. 1a 1b 2 3 4a 4b 4c 5 6 a 6b 7a 7b 7c 7d 7e 8 a 8b 8c 8d 8e 8f 9a 9b 9c 9d 9e 9f 

Grupa 1 – Informacje o wniosku/decyzji 

1/1 Kod rodzaju 
wniosku/de
cyzji 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

1/2 Podpis/uwie
rzytelnienie 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

1/3 Rodzaj 
wniosku 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

1/4 Geograficzny 
obszar 
ważności – 
Unia 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

1/5 Geograficzny 
obszar 
ważności – 
państwa 
wspólnego 
tranzytu 

A 
[1] 

A 

1/6 Numer refe
rencyjny 
decyzji 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

A 
[2] 

1/7 Organ celny 
podejmujący 
decyzję 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+]
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Nr 
porząd

kowy D. 
Nazwa D. 1a 1b 2 3 4a 4b 4c 5 6 a 6b 7a 7b 7c 7d 7e 8 a 8b 8c 8d 8e 8f 9a 9b 9c 9d 9e 9f 

Grupa 2 – Odniesienia do dokumentów, świadectw i pozwoleń 

2/1 Inne wnioski 
i decyzje 
w sprawie 
posiadanych 
wiążących 
informacji 

A 
[*] 

A 

2/2 Decyzje 
w sprawie 
wiążących 
informacji 
wydane 
innym posia
daczom 

A 
[*] 

A 

2/3 Procedury 
prawne lub 
administra
cyjne w toku 
lub wydane 
orzeczenia 
sądowe 

A 
[*] 

A 
[*] 

2/4 Załączone 
dokumenty 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A A A A 
[3] 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

2/5 Numer iden
tyfikacyjny 
miejsca skła
dowego 

A 
[+] 

A 
[+] 

Grupa 3 – Strony 

3/1 Wnioskodaw
ca/posiadacz 
pozwolenia 
lub decyzji 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4]
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Nr 
porząd

kowy D. 
Nazwa D. 1a 1b 2 3 4a 4b 4c 5 6 a 6b 7a 7b 7c 7d 7e 8 a 8b 8c 8d 8e 8f 9a 9b 9c 9d 9e 9f 

3/2 Identyfikacja 
wnioskodaw
cy/posiadacza 
pozwolenia 
lub decyzji 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

3/3 Przedstawiciel A 
[*] 
[4] 

A 
[*] 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

A 
[4] 

3/4 Identyfikacja 
przedstawi
ciela 

A 
[*] 

A 
[*] 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

3/5 Imię 
i nazwisko 
oraz dane 
kontaktowe 
osoby odpo
wiedzialnej za 
sprawy celne 

A 
[*] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

3/6 Osoba do 
kontaktów 
odpowie
dzialna za 
wniosek 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

C 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

3/7 Osoba kieru
jąca przedsię
biorstwem 
wnioskodawcy 
lub nadzoru
jąca zarzą
dzanie nim 

A 
[*] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

3/8 Właściciel 
towarów 

A A 
[6] 

Grupa 4 – Daty, godziny, okresy i miejsca 

4/1 Miejsce A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

A 
[7] 

4/2 Data A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Nr 
porząd

kowy D. 
Nazwa D. 1a 1b 2 3 4a 4b 4c 5 6 a 6b 7a 7b 7c 7d 7e 8 a 8b 8c 8d 8e 8f 9a 9b 9c 9d 9e 9f 

4/3 Miejsce, 
w którym 
prowadzone 
są główne 
księgi rachun
kowe na 
potrzeby celne 
lub w którym 
są one 
dostępne 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 
[8] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

A 
[*] 
[5] 

4/4 Miejsce 
prowadzenia 
ewidencji 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 
[9] 

A 
[*] 

A 
[*] 
[9] 

A 
[*] 

A 
[*] 
[8] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

4/5 Pierwsze 
miejsce wyko
rzystania lub 
przetwarzania 

A 
[*] 

[10] 

A 
[*] 

[10] 

A 
[*] 

[10] 

A 
[*] 

[10] 

4/6 [Wniosko
wana] Data 
rozpoczęcia 
ważności 
decyzji 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 

A [+] 

C 
[*] 

A [+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 

A [+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

4/7 Data upływu 
ważności 
decyzji 

A 
[+] 

A 
[+] 

A A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

4/8 Lokalizacja 
towarów 

A 
[*] 

[11] 

A A A A A A A 

4/9 Miejsce 
(miejsca) 
przetwarzania 
lub wykorzy
stania 

A A A A A 

4/10 Urząd celny 
(urzędy celne) 
objęcia 

A A A A A



PL 
29.12.2015 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
L 343/119

 

Nr 
porząd

kowy D. 
Nazwa D. 1a 1b 2 3 4a 4b 4c 5 6 a 6b 7a 7b 7c 7d 7e 8 a 8b 8c 8d 8e 8f 9a 9b 9c 9d 9e 9f 

4/11 Urząd celny 
(urzędy celne) 
zamknięcia 

A A A A A A 

4/12 Urząd celny 
zabezpiecze
nia 

A 
[+] 

A A A A 
[12] 

A A A 

4/13 Kontrolny 
urząd celny 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

4/14 Urząd celny 
(urzędy celne) 
przeznaczenia 

C 
[*] 
A 

[+] 

C 
[*] 
A 

[+] 

A 

4/15 Urząd celny 
(urzędy celne) 
wyjścia 

C 
[*] 
A 

[+] 

A 

4/16 Termin A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

[13] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

4/17 Termin 
zamknięcia 
procedury 

A A A A A 

4/18 Rozliczenie 
zamknięcia 

A 
[+] 

[14] 

A 
[+] 

A 
[+] 

[15] 

Grupa 5 – Identyfikacja towarów 

5/1 Kod towaru C 
[*] 
A 

[+] 

A A A 
[*] 

A A A A A A A C 
[*] 

5/2 Opis towarów A A A B A 
[*] 

A A A A A A A A A A
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Nr 
porząd

kowy D. 
Nazwa D. 1a 1b 2 3 4a 4b 4c 5 6 a 6b 7a 7b 7c 7d 7e 8 a 8b 8c 8d 8e 8f 9a 9b 9c 9d 9e 9f 

5/3 Ilość towarów A 
[+] 

A 
[*] 

A A A A A A 

5/4 Wartość 
towarów 

B A A A A 

5/5 Współczynnik 
produktywno 
ści 

A A A A 
[16] 

5/6 Towary ekwi
walentne 

A A A A A 

5/7 Produkty 
przetworzone 

A A A A 
[17] 

5/8 Identyfikacja 
towarów 

A A A A A A 

5/9 Wyłączone 
kategorie lub 
przemiesz
czenia towa
rów 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

Grupa 6 – Warunki 

6/1 Zakazy i ogra
niczenia 

A 
[*] 

A A A 

6/2 Warunki 
ekonomiczne 

A A A 
[17] 

6/3 Uwagi ogólne A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

A 
[+] 

Grupa 7 – Działania i procedury 

7/1 Rodzaj trans
akcji 

A 
[*] 

A 

7/2 Rodzaj 
procedur 
celnych 

A A A A A A
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Nr 
porząd

kowy D. 
Nazwa D. 1a 1b 2 3 4a 4b 4c 5 6 a 6b 7a 7b 7c 7d 7e 8 a 8b 8c 8d 8e 8f 9a 9b 9c 9d 9e 9f 

7/3 Rodzaj zgło
szenia/deklara
cji 

A A 

7/4 Liczba opera
cji 

B 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

7/5 Szczegółowe 
informacje 
dotyczące 
planowanych 
działań 

A A A A A A A 

Grupa 8 – Pozostałe 

8/1 Rodzaj głów
nych ksiąg 
rachunkowych 
na potrzeby 
celne 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 
[8] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

8/2 Rodzaj 
ewidencji 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 
[8] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

8/3 Dostęp do 
danych 

A A 

8/4 Próbki itp. A 
[*] 

A 

8/5 Dodatkowe 
informacje 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*] 

C 
[*]



PL 
L 343/122 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
29.12.2015

 

Nr 
porząd

kowy D. 
Nazwa D. 1a 1b 2 3 4a 4b 4c 5 6 a 6b 7a 7b 7c 7d 7e 8 a 8b 8c 8d 8e 8f 9a 9b 9c 9d 9e 9f 

8/6 Zabezpiecze
nie 

A A A 
[18] 

A 
[12] 

A A A 

8/7 Kwota zabez
pieczenia 

A A 
[18] 

A 
[12] 

A A A 

8/8 Przeniesienie 
praw 
i obowiązków 

A A A A A 

8/9 Słowa 
kluczowe 

A 
[+] 

A 
[+] 

8/10 Szczegóły 
dotyczące 
miejsc składo
wych 

A A 

8/11 Składowanie 
towarów unij
nych 

A A 

8/12 Zgoda na 
publikację 
w wykazie 
posiadaczy 
pozwoleń 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

A 
[*] 

8/13 Obliczenie 
kwoty należ
ności celnych 
przywozo
wych zgodnie 
z art. 86 ust. 
3 kodeksu 

A A 
[19]
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Uwagi 

Numer uwagi Opis uwagi 

[1] Dane te należy podać wyłącznie w przypadku, gdy pozwolenie na udzielenie zabezpieczenia generalnego 
będzie stosowane w celu objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego. 

[2] Dane te stosuje się we wniosku tylko w przypadku wniosku o zmianę, przedłużenie lub cofnięcie decyzji. 

[3] Bez uszczerbku dla wszelkich szczególnych przepisów przyjętych w ramach wspólnej polityki rolnej, 
jeżeli wniosek dotyczy towarów, w odniesieniu do których przy składaniu odpowiedniego zgłoszenia 
celnego przedstawione zostało pozwolenie na przywóz lub pozwolenie na wywóz, to do wniosku musi 
również zostać dołączone zaświadczenie wydane przez organy odpowiedzialne za wydanie takich pozwo
leń, potwierdzające, że zostały podjęte niezbędne kroki w celu unieważnienia skutków takiego pozwo
lenia. 
Jednakże zaświadczenie to nie jest wymagane, w przypadku gdy: 
a) organy celne, do których złożony został wniosek, same wydały dane pozwolenie; 
b) wniosek jest składany z powodu błędu, który nie ma żadnego wpływu na udzielenie pozwolenia. 
Powyższe przepisy stosuje się również w przypadku powrotnego wywozu, umieszczania towarów w skła
dzie celnym lub wolnym obszarze celnym albo zniszczenia towarów. 

[4] Informacje te są obowiązkowe tylko w przypadku, gdy nie jest wymagany numer EORI przedsiębiorcy. 
W przypadku podania numeru EORI, nie należy podawać nazwy i adresu, chyba że stosuje się wniosek 
lub decyzję w formie papierowej. 

[5] Informacji tej nie podaje się, jeżeli wnioskodawca jest upoważnionym przedsiębiorcą. 

[6] Informacja ta podawana jest tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy stosowania odprawy czasowej, 
a informacje wymagane są na mocy przepisów prawa celnego. 

[7] Informacje te są stosowane wyłącznie w przypadku wniosku w formie papierowej. 

[8] Jeżeli planowane jest wykorzystanie publicznego składu celnego typu II, nie stosuje się tych danych. 

[9] Informacja ta nie jest wymagana, jeżeli zastosowanie ma art. 162. 

[10] Informacja ta jest podawana tylko wtedy, jeżeli zastosowanie ma art. 162. 

[11] Informacji tych można nie przedstawiać, gdy przepisy celne Unii zwalniają z obowiązku przedstawienia 
towarów. 

[12] W przypadku wniosku o stosowanie procedury uszlachetniania biernego, nie stosuje się tych danych, 
chyba że składany jest wniosek o uprzedni przywóz produktów zamiennych lub produktów przetwo
rzonych. 

[13] Informacja ta podawana jest tylko w decyzji, w przypadku gdy posiadacz pozwolenia nie jest zwolniony 
z obowiązku przedstawienia towarów. 

[14] Informacja ta jest wykorzystywana wyłącznie w przypadku pozwolenia na stosowanie procedury uszla
chetniania czynnego IM/EX. 

[15] Informacja ta jest wykorzystywana wyłącznie w przypadku pozwolenia na stosowanie procedury uszla
chetniania czynnego IM/EX, uszlachetniania czynnego EX/IM, bez stosowania INF lub procedury końco
wego przeznaczenia. 

[16] Informacja ta podawana jest tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy stosowania procedury uszlachet
niania czynnego lub uszlachetniania biernego, lub procedury końcowego przeznaczenia, a końcowe 
przeznaczenie wiąże się z przetwarzaniem towarów. 

[17] Informacja ta jest wykorzystywana wyłącznie, jeżeli wniosek dotyczy stosowania procedury uszlachet
niania czynnego lub biernego.
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[18] W przypadku wniosku o stosowanie procedury uszlachetniania czynnego EX/IM, nie stosuje się tych 
danych, chyba że zastosowanie mają należności celne wywozowe. 

[19] Informacja ta jest wykorzystywana wyłącznie, jeżeli wniosek dotyczy stosowania procedury uszlachet
niania czynnego. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do wymogów dotyczących danych 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

Grupa 1 – Informacje o wniosku/decyzji 

1/1. Kod rodzaju wniosku/decyzji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wniosek: 

Stosując odpowiednie kody, należy wskazać, o jakie pozwolenie lub decyzję się występuje. 

Decyzja: 

Stosując odpowiednie kody, należy podać rodzaj pozwolenia lub decyzji. 

1/2. Podpis/uwierzytelnienie 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wniosek: 

Wnioski w formie papierowej podpisuje osoba, która składa wniosek. Osoba podpisująca powinna podać swoje stanowi
sko. 

Wnioski złożone z zastosowaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych są uwierzytelniane przez osobę, która 
składa wniosek (wnioskodawcę lub jego przedstawiciela). 

Jeśli wniosek jest składany przez interfejs dla przedsiębiorców zharmonizowany na poziomie UE i określony – we 
wzajemnym porozumieniu – przez Komisję oraz państwa członkowskie, wniosek ten jest uznawany za uwierzytelniony. 

Decyzja: 

Podpis decyzji w formie papierowej lub uwierzytelnienie w inny sposób decyzji podjętych z zastosowaniem techniki 
elektronicznego przetwarzania danych przez osobę, która podejmuje decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia, w sprawie 
wiążących informacji lub w sprawie zwrotu lub umorzenia należności celnych przywozowych lub wywozowych. 

Kolumna 1a tabeli: 

Jeżeli wnioskodawca posiada numer referencyjny, można go tutaj podać. 

Kolumna 2 tabeli: 

Sygnatariuszem powinna być zawsze osoba, która w pełni reprezentuje wnioskodawcę. 

1/3. Rodzaj wniosku 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Stosując odpowiedni kod, należy wskazać rodzaj wniosku. W przypadku wniosku o zmianę lub, w stosownych przy
padkach, o przedłużenie pozwolenia, należy również wskazać odpowiedni numer decyzji jako D. 1/6 Numer referencyjny 
decyzji.
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1/4. Geograficzny obszar ważności – Unia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

W drodze odstępstwa od art. 26 kodeksu należy wskazać, czy skutek decyzji jest ograniczony do jednego lub kilku 
państw członkowskich, wskazując wyraźnie odpowiednie państwo (państwa) członkowskie. 

1/5. Geograficzny obszar ważności – państwa wspólnego tranzytu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Należy podać państwa wspólnego tranzytu, w których pozwolenie może być stosowane. 

1/6. Numer referencyjny decyzji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Niepowtarzalny numer referencyjny nadany decyzji przez właściwy organ celny. 

1/7. Organ celny podejmujący decyzję 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Numer identyfikacyjny lub nazwa i adres organu celnego, który podejmuje decyzję. 

Kolumna 1b tabeli: 

Numer identyfikacyjny lub podpis i nazwa organu celnego państwa członkowskiego, który wydał decyzję. 

Kolumna 2 tabeli: 

Uwierzytelnienie i nazwa organu celnego państwa członkowskiego. Nazwa organu celnego państwa członkowskiego 
może dotyczyć poziomu regionalnego, jeżeli wymaga tego struktura organizacyjna administracji celnej. 

Grupa 2 – Odniesienia do dokumentów, świadectw i pozwoleń 

2/1. Inne wnioski i decyzje w sprawie posiadanych wiążących informacji 

Kolumna 1a tabeli: 

Wskazać (tak/nie), czy wnioskodawca składał w Unii wniosek lub otrzymał decyzję WIT dotyczącą towarów identycznych 
lub podobnych do towarów opisanych w D. 5/2 Opis towarów w niniejszym tytule oraz D. II/3 Nazwa handlowa oraz 
dodatkowe informacje w Tytule II. Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, należy również podać następujące informacje: 

Państwo złożenia wniosku: państwo, w którym wniosek został złożony. 

Miejsce złożenia wniosku: miejsce, w którym został złożony wniosek. 

Data złożenia wniosku: dzień, w którym właściwy organ celny, o którym mowa w art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu, 
otrzymał wniosek. 

Numer referencyjny decyzji WIT: numer referencyjny decyzji WIT, którą wnioskodawca już otrzymał. Ta część jest 
obowiązkowa, jeżeli wnioskodawca otrzymał decyzje WIT w następstwie złożonego przez niego wniosku. 

Data rozpoczęcia ważności decyzji: dzień, w którym rozpoczyna się okres ważności decyzji WIT. 

Kod towaru: kod nomenklatury podany w decyzji WIT. 

Kolumna 1b tabeli: 

Wskazać, czy wnioskodawca ubiegał się o lub otrzymał decyzje WIP lub WIT dotyczące towarów lub materiałów 
identycznych lub podobnych do tych, o których mowa w D. 5/1 Kod towaru oraz D. 5/2. Opis towarów w niniejszym 
tytule oraz D. III/3 w Tytule III; podając odpowiednie informacje szczegółowe. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, należy 
również podać numer referencyjny odnośnej decyzji WIP lub WIT.
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2/2. Decyzje w sprawie wiążących informacji wydane na rzecz innych posiadaczy 

Kolumna 1a tabeli: 

Wskazać, czy wnioskodawca wie o decyzjach WIT wydanych innym posiadaczom dla towarów identycznych lub 
podobnych do tych, które zostały opisane w D. 5/2 Opis towarów w niniejszym tytule oraz D. II/3 Nazwa handlowa 
oraz dodatkowe informacje w Tytule II. Informacje dotyczące istniejących decyzji WIT można sprawdzić w publicznej 
bazie danych EBTI, która jest dostępna w internecie. 

Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, następujące dodatkowe elementy są opcjonalne: 

numer referencyjny decyzji WIT: numer referencyjny decyzji WIT, o której wnioskodawca wie; 

data rozpoczęcia ważności decyzji: dzień, w którym rozpoczyna się okres ważności decyzji WIT; 

kod towaru: kod nomenklatury podany w decyzji WIT. 

Kolumna 1b tabeli: 

Wskazać, czy według wiedzy wnioskodawcy ubiegano się już o decyzje WIP lub WIT dla towarów identycznych lub 
podobnych lub wydano takie decyzje w Unii. 

Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, następujące dodatkowe elementy są opcjonalne: 

numer referencyjny decyzji WIP lub WIT: numer referencyjny decyzji WIP lub WIT, o której wnioskodawca wie; 

data rozpoczęcia ważności decyzji: dzień, w którym rozpoczyna się okres ważności decyzji WIP lub WIT; 

kod towaru: kod nomenklatury podany w decyzji WIP lub WIT. 

2/3. Procedury prawne lub administracyjne w toku lub wydane orzeczenia sądowe 

Kolumna 1a tabeli: 

Wskazać, czy wnioskodawca wie o jakichkolwiek postępowaniach prawnych lub administracyjnych dotyczących klasy
fikacji taryfowej będących w toku na terytorium Unii, lub o już wydanym w Unii orzeczeniu sądu w sprawie klasyfikacji 
taryfowej, odnoszących się do towarów opisanych w D. 5/2. Opis towarów oraz D. II/3 Nazwa handlowa oraz dodat
kowe informacje w Tytule II. Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, następujące dodatkowe elementy są opcjonalne: 

Podać nazwę i adres sądu, numer referencyjny sprawy w toku lub orzeczenia oraz wszelkie inne istotne informacje. 

Kolumna 1b tabeli: 

Wskazać, czy według wiedzy wnioskodawcy, towary opisane w D. 5/1. Kod towaru oraz D. 5/2. Opis towarów w niniej
szym tytule, lub w D. III/3 Warunki umożliwiające określenie pochodzenia w Tytule III, są przedmiotem jakiegokolwiek 
toczącego się w Unii postępowania sądowego lub administracyjnego dotyczącego pochodzenia lub orzeczenia sądowego 
dotyczącego pochodzenia już wydanego na terenie Unii. 

Podać nazwę i adres sądu, numer referencyjny sprawy w toku lub orzeczenia oraz wszelkie inne istotne informacje. 

2/4. Załączone dokumenty 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Podać informacje na temat rodzaju oraz, w stosownych przypadkach, numer identyfikacyjny lub datę wystawienia 
dokumentu lub dokumentów dołączonych do wniosku lub decyzji. Wskazać również całkowitą liczbę dołączonych 
dokumentów. 

Jeżeli dokument zawiera kontynuację informacji dostarczonych gdzie indziej we wniosku lub decyzji, wskazać odniesienie 
do odpowiednich danych. 

2/5. Numer identyfikacyjny miejsca składowego 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

W stosownych przypadkach, podać numer identyfikacyjny nadany miejscu składowemu przez organ celny podejmujący 
decyzję.
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Grupa 3 – Strony 

3/1. Wnioskodawca/posiadacz pozwolenia lub decyzji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wniosek: 

Wnioskodawcą jest osoba, która składa do organów celnych wniosek o wydanie decyzji. 

Podać imię i nazwisko oraz adres danej osoby. 

Decyzja: 

Posiadaczem decyzji jest osoba, na rzecz której decyzja została wydana. 

Posiadaczem pozwolenia jest osoba, na rzecz której pozwolenie zostało wydane. 

3/2. Identyfikacja wnioskodawcy/posiadacza pozwolenia lub decyzji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wniosek: 

Wnioskodawcą jest osoba, która składa do organów celnych wniosek o wydanie decyzji. 

Podać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (numer EORI) danej osoby, jak przewidziano w art. 1 ust. 18. 

W przypadku wniosku złożonego z zastosowaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych, należy zawsze 
podawać numer EORI wnioskodawcy. 

Decyzja: 

Posiadaczem decyzji jest osoba, na rzecz której decyzja została wydana. 

Posiadaczem pozwolenia jest osoba, na rzecz której pozwolenie zostało wydane. 

3/3. Przedstawiciel 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Jeżeli wnioskodawca wskazany w D. 3/1 Wnioskodawca/posiadacz pozwolenia lub decyzji lub w D. 3/2 Identyfikacja 
wnioskodawcy/posiadacza pozwolenia lub decyzji jest reprezentowany przez przedstawiciela, należy podać odpowiednie 
informacje o przedstawicielu. 

Jeśli zażąda tego organ celny podejmujący decyzję zgodnie z art. 19 ust. 2 kodeksu, należy dostarczyć kopię stosownej 
umowy, pełnomocnictwa lub innego dokumentu, który jest dowodem nadania statusu przedstawiciela celnego. 

3/4. Identyfikacja przedstawiciela 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Jeżeli wnioskodawca wskazany w D. 3/1 Wnioskodawca/posiadacz pozwolenia lub decyzji lub w D. 3/2 Wnioskodawca/ 
posiadacz pozwolenia lub decyzji jest reprezentowany przez przedstawiciela, należy podać numer EORI przedstawiciela. 

Jeśli zażąda tego organ celny podejmujący decyzję zgodnie z art. 19 ust. 2 kodeksu, należy dostarczyć kopię stosownej 
umowy, pełnomocnictwa lub innego dokumentu, który jest dowodem nadania statusu przedstawiciela celnego. 

3/5. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy celne 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Informacje kontaktowe danej osoby, w tym – w stosownych przypadkach – jej numer faksu, które mogą być używane do 
dalszych kontaktów i korespondencji w sprawach celnych.
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3/6. Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wniosek 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów z organami celnymi w kwestiach związanych 
z wnioskiem. 

Informacja ta podawana jest tylko w przypadku, gdy jest to osoba inna niż osoba odpowiedzialna za sprawy celne 
podana w D. 3/5 Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy celne. 

Należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz dowolne dane z poniższych: numer telefonu, adres e-mail 
(najlepiej skrzynki funkcyjnej) oraz, w stosownych przypadkach, numer faksu. 

3/7. Osoba kierująca przedsiębiorstwem wnioskodawcy lub nadzorująca zarządzanie nim 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Do celów art. 39 lit. a) kodeksu, należy podać imię i nazwisko oraz pełne dane odpowiedniej osoby (osób) zgodnie 
z prawem działalności/formą spółki wnioskodawcy, w szczególności: dyrektora/kierownika przedsiębiorstwa, dyrektorów 
i członków zarządu, w zależności od struktury przedsiębiorstwa. Dane powinny obejmować: imię i nazwisko, adres, datę 
urodzenia i krajowy numer identyfikacyjny. 

3/8. Właściciel towarów 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Jeżeli ma to zastosowanie zgodnie z odpowiednim artykułem, należy podać imię i nazwisko/nazwę oraz adres nieunij
nego właściciela towarów, które mają zostać objęte procedurą odprawy czasowej, zgodnie z opisem w D. 5/1. Kod 
towaru oraz D. 5/2. Opis towarów. 

Grupa 4 – Daty, godziny, okresy i miejsca 

4/1. Miejsce 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wniosek: 

Miejsce, w którym wniosek został podpisany lub w inny sposób uwierzytelniony. 

Decyzja: 

Miejsce, w którym zostało wydane pozwolenie lub decyzja w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu lub w sprawie 
zwrotu i umorzenia kwot należności celnych przywozowych lub wywozowych. 

4/2. Data 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wniosek: 

Data, w której wnioskodawca podpisał lub w inny sposób uwierzytelnił wniosek. 

Decyzja: 

Data, w której zostało wydane pozwolenie lub decyzja w sprawie wiążącej informacji lub w sprawie zwrotu i umorzenia 
kwot należności celnych przywozowych lub wywozowych. 

4/3. Miejsce, w którym prowadzone są główne księgi rachunkowe na potrzeby celne lub w którym są one 
dostępne 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu, są to księgi, które 
mają być uznawane przez organy celne za główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, pozwalające organom celnym na 
nadzorowanie i monitorowanie wszystkich działań objętych danym pozwoleniem. Istniejące handlowe, podatkowe lub 
inne materiały księgowe wnioskodawcy mogą być uznane za główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, jeżeli 
ułatwiają kontrole oparte na audycie.
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Należy podać pełny adres miejsca, w tym państwo członkowskie, w którym główne księgi rachunkowe będą przecho
wywane lub udostępniane. Kod UN/LOCODE może zastąpić adres, jeśli umożliwia jednoznaczną identyfikację danej 
lokalizacji. 

Kolumny 1a i 1b tabeli: 

W przypadku wiążącej informacji, należy podać te dane tylko wtedy, gdy państwo jest inne niż w danych podanych do 
identyfikacji wnioskodawcy. 

4/4. Miejsce prowadzenia ewidencji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Należy wpisać pełny adres miejsca (miejsc), w tym państwo członkowskie, w którym przechowywane są ewidencje 
wnioskodawcy lub w którym mają być przechowywane. Kod UN/LOCODE może zastąpić adres, jeśli umożliwia jedno
znaczną identyfikację danej lokalizacji. 

Informacja ta jest konieczna do określenia lokalizacji ewidencji dotyczącej towarów znajdujących się pod adresem 
wskazanym w D. 4/8. Lokalizacja towarów. 

4/5. Pierwsze miejsce wykorzystania lub przetwarzania 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Stosując odpowiednie kody, podać adres danego miejsca. 

4/6. [Wnioskowana] Data rozpoczęcia ważności decyzji 

Kolumny 1a i 1b tabeli: 

Data, od której rozpoczyna się ważność decyzji w sprawie wiążących informacji. 

Kolumna 2 tabeli: 

Podać dzień, miesiąc i rok, zgodnie z art. 29. 

Kolumna 3; 4a; 5; 6a; 6b; 7a–7e, 8a do 8e oraz 9a–9f tabeli: 

Wniosek: 

Wnioskodawca może wystąpić o to, aby okres ważności pozwolenia rozpoczynał się określonego dnia. Jednak data ta 
powinna uwzględniać nieprzekraczalne terminy określone w art. 22 ust. 2 i 3 kodeksu, a wnioskowana data nie może 
być wcześniejsza niż data określona w art. 22 ust. 4 kodeksu. 

Decyzja: 

Dzień, w którym pozwolenie staje się skuteczne. 

Kolumna 4b tabeli: 

Wniosek: 

Wnioskodawca może wystąpić o to, aby okres ważności pozwolenia rozpoczynał się określonego dnia. Jednak data ta 
powinna uwzględniać nieprzekraczalne terminy określone w art. 22 ust. 2 i 3 kodeksu i nie może być wcześniejsza niż 
data określona w art. 22 ust. 4 kodeksu. 

Decyzja: 

Data rozpoczęcia pierwszego okresu operacyjnego ustalonego przez organ na potrzeby obliczenia terminu odroczenia 
płatności. 

4/7. Data upływu ważności decyzji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Data, z którą kończy się ważność pozwolenia lub decyzji w sprawie wiążących informacji.
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4/8. Lokalizacja towarów 

Kolumna 4c tabeli: 

Należy podać nazwę i adres danej lokalizacji, w tym w stosownych przypadkach kod pocztowy. W przypadku gdy 
wniosek jest składany z zastosowaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych, adres można zastąpić odpo
wiednim kodem, jeśli umożliwia on jednoznaczną identyfikację lokalizacji. 

Kolumna 7e tabeli: 

Stosując odpowiedni kod, należy podać numer identyfikacyjny miejsca, w którym odbywa się ważenie bananów. 

Kolumny 7b–7d tabeli: 

Stosując odpowiedni kod, należy podać numer identyfikacyjny miejsca, w którym towary mogą zostać umieszczone 
podczas objęcia procedurą celną. 

Kolumna 9a tabeli: 

Stosując odpowiedni kod, należy podać numer identyfikacyjny miejsca (miejsc), w którym towary będą odbierane 
w ramach operacji TIR. 

Kolumna 9b tabeli: 

Stosując odpowiedni kod, należy podać numer identyfikacyjny miejsca (miejsc), w którym towary będą obejmowane 
procedurą tranzytu unijnego. 

Kolumna 9c tabeli: 

Stosując odpowiedni kod, należy podać numer identyfikacyjny miejsca (miejsc), w którym towary będą odbierane 
w ramach procedury tranzytu unijnego. 

4/9. Miejsce (miejsca) przetwarzania lub wykorzystania 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Stosując odpowiednie kody, należy podać adres danego miejsca (miejsc). 

4/10. Urząd celny (urzędy celne) objęcia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać proponowany urząd celny (urzędy celne) zgodnie z art. 1 pkt 16. 

4/11. Urząd celny (urzędy celne) zamknięcia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać proponowany urząd celny (urzędy celne). 

4/12. Urząd celny zabezpieczenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać odpowiedni urząd celny. 

4/13. Kontrolny urząd celny 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać właściwy urząd celny zgodnie z art. 1 pkt 35.
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4/14. Urząd celny (urzędy celne) przeznaczenia 

Kolumny 9a i 9c tabeli: 

Wskazać urząd celny (urzędy celne) przeznaczenia, właściwy dla miejsca, w którym towary są odbierane przez upoważ
nionego odbiorcę. 

Kolumna 9f tabeli: 

Wskazać urząd celny (urzędy celne) przeznaczenia, właściwy dla danego portu (portów)/portu lotniczego (portów 
lotniczych) przeznaczenia. 

4/15. Urząd celny (urzędy celne) wyjścia 

Kolumna 9b tabeli: 

Wskazać urząd celny (urzędy celne) wyjścia odpowiedzialny za miejsce, w którym towary będą obejmowane procedurą 
tranzytu unijnego. 

Kolumna 9f tabeli: 

Wskazać urząd celny (urzędy celne) wyjścia, właściwy dla danego portu (portów)/portu lotniczego (portów lotniczych) 
przeznaczenia. 

4/16. Termin 

Kolumna 6b tabeli: 

Wskazać wyrażony w minutach termin, w którym urząd celny może przeprowadzać kontrole przed wysyłką towarów. 

Kolumna 7b tabeli: 

Wskazać wyrażony w minutach termin, w którym urząd celny przedstawienia informuje kontrolny urząd celny 
o zamiarze przeprowadzenia kontroli, zanim towary uzna się za zwolnione. 

Kolumna 7c tabeli: 

Wskazać wyrażony w minutach termin, w którym urząd celny może poinformować o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli, zanim towary uzna się za zwolnione. 

Kolumny 9a i 9c tabeli: 

Wskazać wyrażony w minutach termin, w którym upoważniony odbiorca otrzymuje pozwolenie na rozładunek. 

Kolumna 9b tabeli: 

Wskazać wyrażony w minutach termin, w jakim po złożeniu zgłoszenia tranzytowego przez upoważnionego nadawcę 
urząd celny wyjścia może przeprowadzić ewentualną kontrolę towarów przed zwolnieniem i wysyłką towarów. 

4/17. Termin zamknięcia procedury 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać przewidywany czas wyrażony w miesiącach, potrzebny na przeprowadzenie operacji lub wykorzystanie 
w ramach wnioskowanej specjalnej procedury celnej. 

Wskazać, czy ma zastosowanie automatyczne przedłużenie terminu zamknięcia procedury zgodnie z art. 174 ust. 2. 

Kolumna 8a tabeli: 

Organ celny podejmujący decyzję może określić w pozwoleniu, że termin zamknięcia procedury upływa ostatniego dnia 
kolejnego miesiąca/kwartału/półrocza następującego po miesiącu/kwartale/półroczu, podczas którego termin zamknięcia 
procedury rozpoczął bieg.
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4/18. Rozliczenie zamknięcia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać, czy konieczne jest stosowanie rozliczenia zamknięcia. 

Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, należy podać nieprzekraczalny termin przewidziany w art. 175 ust. 1, w którym posiadacz 
pozwolenia powinien dostarczyć rozliczenie zamknięcia do kontrolnego urzędu celnego. 

W stosownych przypadkach należy określić treść rozliczenia zamknięcia, zgodnie z art. 175 ust. 3. 

Grupa 5 – Identyfikacja towarów 

5/1. Kod towaru 

Kolumna 1a tabeli: 

Wniosek: 

Wskazać kod nomenklatury celnej, do którego towary mają zostać zaklasyfikowane według wnioskodawcy. 

Decyzja: 

Kod nomenklatury celnej, do którego towar musi zostać zaklasyfikowany w nomenklaturze celnej. 

Kolumna 1b tabeli: 

Wniosek: 

Pozycja/podpozycja (kod nomenklatury celnej), do której towary są klasyfikowane na wystarczającym poziomie szcze
gółowości, aby umożliwić identyfikację reguły do ustalenia pochodzenia. W przypadku gdy wnioskodawca o WIP jest 
posiadaczem WIT dla tych samych towarów, należy podać 8-cyfrowy kod Nomenklatury scalonej. 

Decyzja: 

Pozycja/podpozycja lub 8-cyfrowy kod Nomenklatury scalonej, wskazane we wniosku. 

Kolumna 3 tabeli: 

Podać 8-cyfrowy kod Nomenklatury scalonej towarów. 

Kolumna 4c tabeli: 

Podać 8-cyfrowy kod Nomenklatury scalonej, kod TARIC oraz, jeżeli ma to zastosowanie, dodatkowe kod lub kody 
TARIC i krajowe kod lub kody dodatkowe danych towarów. 

Kolumny 7c–7d tabeli: 

Podać co najmniej pierwsze 4 cyfry kodu Nomenklatury scalonej danych towarów. 

Kolumna 8a i 8b tabeli: 

Podać pierwsze 4 cyfry kodu Nomenklatury scalonej towarów, które mają zostać objęte procedurą uszlachetniania 
czynnego lub procedurą uszlachetniania biernego. 

8-cyfrowy kod Nomenklatury scalonej należy podawać w przypadku, gdy: 

mają zostać zastosowane towary ekwiwalentne lub system standardowej wymiany, 

towary są objęte załącznikiem 71-02, 

towary nie są objęte załącznikiem 71-02 i stosowany jest kod 22 (zasada de minimis) jako kod warunku ekonomicznego. 

Kolumna 8c tabeli: 

1) Jeżeli wniosek dotyczy towarów, które mają zostać objęte procedurą specjalną inną niż te określone w pkt (2) 
poniżej, należy podać – w stosownych przypadkach – 8-cyfrowy kod Nomenklatury scalonej (podjednostka 1), 
kod TARIC (podjednostka 2) oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe kody TARIC (podjednostka 3).
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2) Jeżeli wniosek dotyczy towarów objętych przepisami szczególnymi (części A i B) zawartymi w sekcji II części 
pierwszej „Przepisy wstępne” Nomenklatury scalonej (Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi 
i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych/Cywilne statki powietrzne 
i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych), kody Nomenklatury scalonej nie są wymagane. 

Kolumna 8d tabeli: 

Podać pierwsze 4 cyfry kodu Nomenklatury scalonej towarów, które mają zostać objęte procedurą odprawy czasowej. 

Kolumna 8e tabeli: 

Podać pierwsze 4 cyfry kodu Nomenklatury scalonej towarów, które mają zostać objęte procedurą składowania celnego. 

Jeżeli zgłoszenie dotyczy kilku pozycji różnych towarów, danych nie można podać. W takim wypadku należy opisać 
rodzaj towarów, które mają być przechowywane w miejscu składowym, w D. 5/2. Opis towarów. 

Jeżeli towary ekwiwalentne są wykorzystywane w ramach procedury składowania celnego, należy podać 8-cyfrowy kod 
Nomenklatury scalonej. 

5/2. Opis towarów 

Kolumna 1a tabeli: 

Wniosek: 

Szczegółowy opis towarów pozwalający na ich identyfikację i klasyfikację w Nomenklaturze celnej. Powinien on również 
obejmować szczegółowe informacje o składzie towarów oraz o wszelkich metodach badania stosowanych dla jego 
określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. Wszelkie informacje szczegółowe, które wnioskodawca uznaje 
za poufne, powinny zostać podane w D. II/3 Nazwa handlowa oraz dodatkowe informacje w Tytule II. 

Decyzja: 

Opis towarów wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić ich identyfikację bez żadnych wątpliwości, i pozwalający na 
łatwe powiązanie towarów opisanych w decyzji WIT z towarami przedstawionymi do odprawy celnej. Nie powinien on 
zawierać żadnych informacji, które wnioskodawca oznaczył jako poufne we wniosku o WIT. 

Kolumna 1b tabeli: 

Wniosek: 

Szczegółowy opis towarów pozwalający na ich identyfikację. 

Decyzja: 

Opis towarów wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić ich identyfikację bez żadnych wątpliwości i pozwalający na 
łatwe powiązanie towarów opisanych w decyzji WIP z towarami przedstawionymi do odprawy celnej. 

Kolumna 3 tabeli: 

Podać opis handlowy towarów. 

Kolumna 4c tabeli: 

Podać zwykły opis handlowy towarów lub ich opis taryfowy. Opis musi odpowiadać opisowi stosowanemu w zgłoszeniu 
celnym, o którym mowa w D. VIII/1 Tytuł do odzyskania kwot 

Należy podać liczbę, rodzaj, oznakowanie i numery identyfikacyjne opakowań. W przypadku towarów niezapakowanych 
– podać liczbę produktów lub wpisać „luzem”. 

Kolumny 7a–7d i 8d tabeli: 

Podać opis handlowy lub techniczny towarów. Opis handlowy lub techniczny powinien być wystarczająco jasny i szcze
gółowy, aby umożliwić podjęcie decyzji w sprawie wniosku.
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Kolumna 8a i 8b tabeli: 

Podać opis handlowy lub techniczny towarów. 

Opis handlowy lub techniczny powinien być wystarczająco jasny i szczegółowy, aby umożliwić podjęcie decyzji w sprawie 
wniosku. 

Kolumna 8c tabeli: 

Podać opis handlowy lub techniczny towarów. Opis handlowy lub techniczny powinien być wystarczająco jasny i szcze
gółowy, aby umożliwić podjęcie decyzji w sprawie wniosku. 

Jeżeli wniosek dotyczy towarów objętych przepisami szczególnymi (części A i B) zawartymi w sekcji II części pierwszej 
„Przepisy wstępne” Nomenklatury scalonej (Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych 
jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych/Cywilne statki powietrzne i towary do stoso
wania w cywilnych statkach powietrznych), wnioskodawca powinien na przykład podać: „Cywilny statek powietrzny 
i jego części/przepisy szczególne, część B Nomenklatury scalonej”. 

Kolumny 5 i 8e tabeli: 

Wskazać przynajmniej, czy towary to towary rolne lub przemysłowe. 

5/3. Ilość towarów 

Kolumna 1a tabeli: 

Dane te powinny być stosowane tylko w przypadkach, gdy przyznany został okres przedłużonej ważności, i wskazywać 
ilość towarów, które mogą zostać zgłoszone do obrotu w tym okresie przedłużonego stosowania, oraz ich jednostki. 
Jednostki muszą być wyrażone w jednostkach uzupełniających w rozumieniu Nomenklatury scalonej (załącznik I do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87). 

Kolumna 4c tabeli: 

Podać ilość towarów netto wyrażoną w jednostkach uzupełniających w rozumieniu Nomenklatury scalonej (załącznik 
I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87). 

Kolumny 7b–7d tabeli: 

Podać przewidywaną ilość towarów, które mają zostać objęte procedurą celną z zastosowaniem danego uproszczenia, 
w ujęciu miesięcznym. 

Kolumny 8a–8d tabeli: 

Podać łączną przewidywaną ilość towarów, które mają zostać objęte procedurą specjalną podczas okresu ważności 
pozwolenia. 

Jeżeli wniosek dotyczy towarów objętych przepisami szczególnymi (części A i B) zawartymi w sekcji II części pierwszej 
„Przepisy wstępne” Nomenklatury scalonej (Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych 
jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych/Cywilne statki powietrzne i towary do stoso
wania w cywilnych statkach powietrznych), nie jest konieczne podawanie informacji o ilości towarów. 

5/4. Wartość towarów 

Kolumna 4b tabeli: 

Podać informacje na temat szacunkowej wartości towarów, które mają zostać objęte pozwoleniem. 

Kolumny 8a, 8b oraz 8d tabeli: 

Podać przewidywaną maksymalną wartość w euro towarów, które mają zostać objęte procedurą specjalną. Wartość tę 
można podać dodatkowo w innej walucie niż euro.
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Kolumna 8c tabeli: 

Podać przewidywaną maksymalną wartość w euro towarów, które mają zostać objęte procedurą specjalną. Wartość tę 
można podać dodatkowo w innej walucie niż euro. 

5/5. Współczynnik produktywności 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Podać szacunkowy współczynnik produktywności lub szacunkowy średni współczynnik produktywności lub, w stosow
nych przypadkach, metodę wyznaczenia takiego współczynnika. 

5/6. Towary ekwiwalentne 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Towary ekwiwalentne są to towary unijne, które są składowane, wykorzystywane lub przetwarzane zamiast towarów 
objętych procedurą specjalną inną niż tranzyt. 

Wniosek: 

W przypadku gdy planuje się wykorzystanie towarów ekwiwalentnych, należy podać 8-cyfrowy kod Nomenklatury 
scalonej, jakość handlową oraz parametry techniczne towarów ekwiwalentnych, aby umożliwić organom celnym doko
nanie niezbędnych porównań pomiędzy towarami ekwiwalentnymi a towarami przez nie zastępowanymi. 

Odpowiednie kody podane w D. 5/8. Identyfikacja towarów mogą być użyte do zaproponowania środków pomocni
czych, które mogą okazać się przydatne przy dokonywaniu takiego porównania. 

Wskazać, czy towary nieunijne podlegałyby cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, cłu ochronnemu lub jakie
mukolwiek cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji, gdyby zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu. 

Pozwolenie: 

Określić środki służące ustaleniu, czy warunki dotyczące wykorzystania towarów ekwiwalentnych zostały spełnione. 

Kolumna 8a tabeli: 

Jeżeli towary ekwiwalentne posiadają wyższy stopień przetworzenia lub są w lepszym stanie niż towary unijne (w 
przypadku napraw), należy wprowadzić odnośne szczegółowe informacje. 

5/7. Produkty przetworzone 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Podać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich produktów przetworzonych powstających w operacjach, wraz ze 
wskazaniem głównego produktu przetworzonego i, w stosownych przypadkach, wtórnych produktów przetworzonych, 
które są produktami ubocznymi procesu przetwarzania innymi niż główny produkt przetworzony. 

Kod Nomenklatury scalonej i opis: zastosowanie mają uwagi dotyczące D. 5/1. Kod towaru oraz 5/2. Opis towarów. 

5/8. Identyfikacja towarów 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Podaj, poprzez zastosowanie co najmniej jednego odpowiedniego kodu, przewidywane środki służące identyfikacji. 

Kolumny 8a, 8b oraz 8e tabeli: 

Informacji tych nie podaje się w przypadku procedury składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub uszlachetniania 
biernego z towarami ekwiwalentnymi. W zamian należy wypełnić D. 5/6. Towary ekwiwalentne. 

Informacji tych nie podaje się w przypadku uszlachetniania biernego z systemem standardowej wymiany. W zamian 
należy wypełnić D. XVIII/2 Produkty zamienne w Tytule XVIII.
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5/9. Wyłączone kategorie lub przemieszczenia towarów 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Określić towary wyłączone z uproszczenia przy użyciu 6-cyfrowego kodu nomenklatury Systemu Zharmonizowanego. 

Grupa 6 – Warunki 

6/1. Zakazy i ograniczenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać wszelkie zakazy i ograniczenia na szczeblu krajowym lub unijnym, które mają zastosowanie w odniesieniu do 
towarów lub danej procedury w państwie członkowskim (państwach członkowskich) przedstawienia. 

Podać właściwe organy, które są odpowiedzialne za kontrole lub formalności, które należy przeprowadzić przed zwol
nieniem towarów. 

6/2. Warunki ekonomiczne 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Procedura uszlachetniania czynnego lub procedura uszlachetniania biernego mogą być stosowane wyłącznie wtedy, gdy 
pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania nie na negatywnego wpływu na istotne interesy producentów 
unijnych (warunki ekonomiczne). 

W większości przypadków sprawdzenie warunków ekonomicznych nie jest konieczne. Jednakże w niektórych przypad
kach takie sprawdzenie musi zostać przeprowadzone na poziomie unijnym. 

Dla każdego kodu Nomenklatury scalonej, który została podany w D. 5/1. Kod towaru, należy zastosować co najmniej 
jeden z odpowiednich kodów określonych dla warunków ekonomicznych. Wnioskodawca może podać bardziej szcze
gółowe informacje, w szczególności gdy wymagane jest sprawdzenie warunków ekonomicznych. 

6/3. Uwagi ogólne 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Ogólne informacje na temat obowiązków lub formalności wynikających z pozwolenia. 

Obowiązki wynikające z pozwolenia, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku informowania organu podejmującego 
decyzję o wszelkich zmianach okoliczności i warunków przewidzianych w art. 23 ust. 2 kodeksu. 

Organ celny podejmujący decyzję podaje szczegółowe informacje na temat prawa do wniesienia odwołania zgodnie z art. 
44 kodeksu. 

Kolumna 4c tabeli: 

Wskazać dane dotyczące wszelkich wymogów, którym podlegają towary do czasu wykonania decyzji. 

W stosownych przypadkach, decyzja powinna zawierać uwagę informującą osobę uprawnioną do korzystania z decyzji, 
że musi ona z chwilą przedstawienia towaru zwrócić oryginał decyzji do wybranego przez siebie wykonawczego urzędu 
celnego. 

Kolumny 7 a i 7c tabeli: 

Pozwolenie powinno określać, że od wymogu złożenia zgłoszenia uzupełniającego można odstąpić w przypadkach 
opisanych w art. 167 ust. 2 kodeksu. 

Od wymogu złożenia zgłoszenia uzupełniającego można odstąpić, jeśli spełnione są warunki określone w art. 167 ust. 3.
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Kolumna 8a i 8b tabeli: 

Pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego EX/IM lub procedury uszlachetniania biernego EX/IM 
obejmujące co najmniej jedno państwo członkowskie i pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego 
IM/EX lub procedury uszlachetniania biernego IM/EX obejmujące więcej niż jedno państwo członkowskie powinny 
zawierać obowiązki przewidziane w art. 176 ust. 1. 

Pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego IM/EX obejmujące jedno państwo członkowskie powinny 
zawierać obowiązek przewidziane w art. 175 ust. 5. 

Określić, czy produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego IM/EX uznaje się za dopusz
czone do obrotu zgodnie z art. 170 ust. 1. 

Kolumny 9a i 9c tabeli: 

Określić, czy konieczne jest podjęcie jakichkolwiek działań, zanim upoważniony odbiorca będzie mógł dysponować 
odebranymi towarami. 

Wskazać środki operacyjne i środki kontroli, do których upoważniony odbiorca musi się zastosować. W stosownych 
przypadkach podać wszelkie szczególne warunki odnoszące się do operacji tranzytowych przeprowadzanych poza 
normalnymi godzinami pracy urzędu celnego przeznaczenia. 

Kolumna 9b tabeli: 

Wskazać, że przed zwolnieniem towarów upoważniony nadawca musi przedstawić zgłoszenie tranzytowe w urzędzie 
celnym wyjścia. 

Wskazać środki operacyjne i środki kontroli, do których upoważniony nadawca musi się zastosować. W stosownych 
przypadkach podać wszelkie szczególne warunki odnoszące się do operacji tranzytowych przeprowadzanych poza 
normalnymi godzinami pracy urzędu celnego wyjścia. 

Kolumna 9d tabeli: 

Wskazać, że do korzystania ze specjalnego rodzaju zamknięć celnych stosuje się praktyki dotyczące bezpieczeństwa 
określone w załączniku A do normy ISO 17712: 

szczegółowo opisać odpowiednią kontrolę zamknięć celnych i ich rejestrowanie przed ich nałożeniem i stosowaniem; 

opisać działania, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub ingerencji; 

określić postępowanie z zamknięciami celnymi po ich zastosowaniu. 

Użytkownikowi specjalnego rodzaju zamknięć celnych nie wolno zmieniać kolejności, ponownie wykorzystywać lub 
powielać niepowtarzalnych numerów zamknięć celnych lub numerów identyfikacyjnych, chyba że zezwoli na to organ 
celny. 

Kolumna 9f tabeli: 

Wskazać środki operacyjne i środki kontroli, do których posiadacz pozwolenia musi się zastosować. 

Grupa 7 – Działania i procedury 

7/1. Rodzaj transakcji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać (tak/nie), czy wniosek odnosi się do operacji przywozu lub wywozu, poprzez określenie przewidywanej trans
akcji, w odniesieniu do której przewiduje się użycie decyzji WIT lub decyzji WIP. Podać rodzaj procedury specjalnej.
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7/2. Rodzaj procedur celnych 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać właściwą procedurę celną (procedury celne), którą zamierza zastosować wnioskodawca. W stosownych przy
padkach podać numer referencyjny odpowiedniego pozwolenia, jeżeli nie wynika to z innych informacji zawartych we 
wniosku. Jeżeli nie udzielono jeszcze stosownego pozwolenia, należy podać numer identyfikacyjny wniosku. 

7/3. Rodzaj zgłoszenia/deklaracji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Podać rodzaj zgłoszenia celnego (standardowe, uproszczone lub wpis do rejestru zgłaszającego), które zamierza zasto
sować wnioskodawca. 

W przypadku zgłoszeń uproszczonych podać numer referencyjny pozwolenia, jeżeli nie wynika to z innych informacji 
zawartych we wniosku. Jeżeli nie udzielono jeszcze pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego, należy podać 
numer identyfikacyjny wniosku. 

W przypadku wpisu do rejestru podać numer referencyjny pozwolenia, jeżeli nie wynika to z innych informacji zawar
tych we wniosku. Jeżeli nie udzielono jeszcze pozwolenia na wpis do rejestru, należy podać numer identyfikacyjny 
wniosku. 

7/4. Liczba operacji (przesyłek) 

Kolumna 4a tabeli: 

Jeżeli stosowane będzie zabezpieczenie generalne w celu pokrycia istniejących długów celnych lub objęcia towarów 
procedurą specjalną wskazać liczbę przesyłek w odniesieniu do ostatnich 12 miesięcy. 

Kolumny 6b 7a, 7c i 7d: 

Podać szacunkowo, ile razy w skali miesiąca wnioskodawca będzie korzystał z uproszczenia. 

Kolumna 7b tabeli: 

Podać szacunkowo, ile razy w skali miesiąca i w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego przedstawienia 
wnioskodawca będzie korzystał z uproszczenia. 

Kolumna 9a tabeli: 

Podać szacunkowo, ile razy w skali miesiąca wnioskodawca będzie odbierał towary w ramach operacji TIR. 

Kolumna 9b tabeli: 

Podać szacunkowo, ile razy w skali miesiąca wnioskodawca będzie wysyłał towary w ramach procedury tranzytu 
unijnego. 

Kolumna 9c tabeli: 

Podać szacunkowo, ile razy w skali miesiąca wnioskodawca będzie odbierał towary w ramach procedury tranzytu 
unijnego. 

Kolumna 9d i 9f tabeli: 

Podać szacunkowo, ile razy w skali miesiąca wnioskodawca będzie realizował operacje tranzytu unijnego. 

7/5. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań 

Kolumny 8a, 8b, 8c, 8e i 8f tabeli: 

Opisać rodzaj planowanych działań lub wykorzystania (np. szczegółowe informacje dotyczące operacji w ramach umowy 
o przetworzenie robocze lub rodzaju zwyczajowych czynności w ramach uszlachetniania czynnego), które zostaną 
przeprowadzone na towarach w ramach procedury specjalnej.
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Jeżeli wnioskodawca pragnie przeprowadzić przetwarzanie towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub 
procedurą końcowego przeznaczenia w składzie celnym zgodnie z art. 241 kodeksu, musi podać odpowiednie informa
cje. 

W stosownych przypadkach należy podać imię i nazwisko/nazwę, adres i funkcję innych zaangażowanych osób. 

Zwyczajowe czynności pozwalają na zachowanie towarów objętych procedurą składowania celnego lub procedurą 
przetwarzania w stanie niezmienionym, na poprawę ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji 
lub odsprzedaży. W przypadku gdy zwyczajowe czynności mają zostać przeprowadzone w ramach procedury uszla
chetniania czynnego lub biernego, należy odnieść się do odpowiednich punktów załącznika 71-03. 

Kolumna 7b tabeli: 

Podać zestawienie transakcji/operacji handlowych i przemieszczeń towarów w ramach odprawy scentralizowanej. 

Kolumna 8d tabeli: 

Opisać planowane wykorzystanie towarów, które mają zostać objęte procedurą odprawy czasowej. 

Wskazać odpowiedni artykuł, który powinien zostać zastosowany w celu skorzystania z całkowitego zwolnienia z należ
ności celnych przywozowych. 

W przypadku zastosowania całkowitego zwolnienia z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 229 lub 230 
podać opis i ilość towarów, które mają zostać wyprodukowane. 

Grupa 8 – Pozostałe 

8/1. Rodzaj głównych ksiąg rachunkowych 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Określić rodzaj głównych ksiąg rachunkowych, podając szczegółowe informacje dotyczące systemu, który ma zostać 
wykorzystany, w tym oprogramowania. 

8/2. Rodzaj ewidencji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Określić rodzaj ewidencji, podając szczegółowe informacje dotyczące systemu, który ma zostać wykorzystany, w tym 
oprogramowania. 

Ewidencje te muszą pozwalać organom celnym na nadzorowanie danej procedury, w szczególności w odniesieniu do 
identyfikacji towarów objętych procedurą, ich statusu celnego i ich przemieszczeń. 

8/3. Dostęp do danych 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Określić, w jaki sposób szczegółowe dane ze zgłoszenia tranzytowego lub zgłoszenia celnego są udostępniane organom 
celnym. 

8/4. Próbki itp. 

Kolumna 1a tabeli: 

Wskazać (tak/nie), czy dołączone zostały w formie załączników jakiekolwiek próbki, fotografie, broszury lub inne 
dostępne dokumenty mogące pomóc organom celnym w określeniu właściwej klasyfikacji towaru w nomenklaturze 
celnej. 

W przypadku próbki wskazać, czy ma ona zostać zwrócona.
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Kolumna 1b tabeli: 

Wskazać wszelkie próbki, fotografie, broszury lub inne dostępne dokumenty dotyczące składu towarów i materiałów 
składowych mogące pomóc w opisaniu procesu wytwarzania lub przetwarzania, któremu zostały poddane materiały. 

8/5. Dodatkowe informacje 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Podać wszelkie dodatkowe informacje uznane za przydatne. 

8/6. Zabezpieczenie 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Podać, czy dla danego pozwolenia wymagane jest zabezpieczenie. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, podać numer referencyjny 
zabezpieczenia udzielonego w odniesieniu do danego pozwolenia. 

8/7. Kwota zabezpieczenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wprowadzić kwotę zabezpieczenia pojedynczego lub, w przypadku zabezpieczenia generalnego, kwotę odpowiadającą 
części kwoty referencyjnej przypisanej do konkretnego pozwolenia na czasowe składowanie lub stosowanie procedury 
specjalnej. 

8/8. Przeniesienie praw i obowiązków 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wniosek: 

Jeżeli wnioskuje się o pozwolenie na przeniesienie praw i obowiązków pomiędzy osobami uprawnionymi do korzystania 
z procedury zgodnie z art. 218 kodeksu, należy podać informacje na temat osoby przejmującej oraz proponowane 
formalności transferowe. Wniosek taki można złożyć również do właściwego organu celnego na późniejszym etapie, 
kiedy wniosek został przyjęty i pozwolenie na stosowanie procedury specjalnej zostało udzielone. 

Pozwolenie: 

Określić warunki, na których może zostać dokonane przeniesienie praw i obowiązków. Jeżeli wniosek o przeniesienie 
praw i obowiązków zostaje odrzucony, należy podać powody odrzucenia. 

8/9. Słowa kluczowe 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać odpowiednie słowa kluczowe, za pomocą których organy celne w wydającym państwie członkowskim ozna
czyły decyzję w sprawie informacji wiążących. To oznaczenie (poprzez dodanie słów kluczowych) ułatwia identyfikację 
odnośnych decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne w innych państwach członkowskich. 

8/10. Szczegóły dotyczące miejsc składowych 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Podać informacje o miejscach używanych do czasowego składowania lub składowania celnego, które będą przeznaczone 
do wykorzystania jako miejsca składowe. 

Informacje te mogą obejmować szczegółowe informacje na temat cech fizycznych obiektów, urządzeń do magazyno
wania, a w przypadku specjalnie wyposażonych miejsc składowych, innych informacji koniecznych do sprawdzenia 
zgodności, odpowiednio, z art. 117 lit. b) oraz art. 202.
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8/11. Składowanie towarów unijnych 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać („tak/nie”), czy przewiduje się składowanie towarów unijnych w składzie celnym lub magazynie czasowego 
składowania. 

Wniosek o składowanie towarów unijnych można złożyć również do organu celnego podejmującego decyzję na później
szym etapie, kiedy wniosek został przyjęty, a pozwolenie na prowadzenie miejsca składowego zostało udzielone. 

Kolumna 8e tabeli: 

Pozwolenie: 

Jeśli towary unijne mają być składowane w miejscu składowym przeznaczonym do składowania celnego i zastosowanie 
mają warunki przewidziane w art. 177, należy określić zasady dla rozdzielności księgowej. 

8/12. Zgoda na publikację w wykazie posiadaczy pozwoleń 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wskazać (tak/nie), czy wnioskodawca zgadza się na ujawnienie w publicznym wykazie posiadaczy pozwoleń następują
cych danych dotyczących pozwolenia, o które występuje: 

posiadacz pozwolenia; 

rodzaj pozwolenia; 

data wejścia w życie lub, w stosownych przypadkach, okres ważności; 

państwo członkowskie organu celnego podejmującego decyzję; 

właściwy/kontrolny urząd celny. 

8/13. Obliczenie kwoty należności celnych przywozowych zgodnie z art. 86 ust. 3 kodeksu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli: 

Wniosek: 

Wskazać („tak/nie”), czy wnioskodawca chce obliczenia kwoty należności celnych przywozowych zgodnie z art. 86 ust. 3 
kodeksu. 

Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, musi zostać zastosowany art. 85 kodeksu, co oznacza, że obliczania kwoty należności 
celnych przywozowych dokonuje się na podstawie klasyfikacji taryfowej, wartości celnej, ilości, rodzaju i pochodzenia 
towarów w chwili powstania w stosunku do nich długu celnego. 

Decyzje: 

W przypadku gdy posiadacz pozwolenia chce obliczania należności celnych przywozowych zgodnie z art. 86 ust. 3 
kodeksu, pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego powinno przewidywać, że odnośne produkty 
przetworzone nie mogą zostać przywiezione bezpośrednio lub pośrednio przez posiadacza pozwolenia i dopuszczone do 
obrotu w okresie jednego roku od ich powrotnego wywozu. Jednakże produkty przetworzone mogą zostać przywiezione 
bezpośrednio lub pośrednio przez posiadacza pozwolenia i dopuszczone do obrotu w okresie jednego roku od ich 
powrotnego wywozu, jeżeli kwota należności celnych przywozowych jest określana zgodnie z art. 86 ust. 3 kodeksu.
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TYTUŁ II 

Wniosek i decyzja w sprawie wiążącej informacji taryfowej 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i decyzji w sprawie wiążącej informacji 
taryfowej 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

II/1. Ponowne wydanie decyzji WIT A [*] 

II/2. Nomenklatura celna A [*] 

II/3. Nazwa handlowa oraz dodatkowe informacje C [*] A [+] 

II/4. Uzasadnienie klasyfikacji towarów A [+] 

II/5. Dostarczone przez wnioskodawcę materiały, na podstawie których 
wydano decyzję WIT 

A [+] 

II/6. Obrazy B 

II/7. Data złożenia wniosku A [+] 

II/8. Data końcowa przedłużonego użycia A [+] 

II/9. Przyczyna utraty ważności A [+] 

II/10. Numer rejestracyjny wniosku A [+] 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisom zawartym 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i decyzji 
w sprawie wiążącej informacji taryfowej 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

II/1. Ponowne wydanie decyzji WIT 

Wskazać (tak/nie), czy wniosek dotyczy ponownego wydania decyzji WIT. Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, należy podać 
odpowiednie informacje szczegółowe. 

II/2. Nomenklatura celna 

Należy wskazać nomenklaturę, w której mają być zaklasyfikowane towary, stawiając znak „x” w odpowiednim (tylko 
jednym) polu. 

Wymienione nomenklatury są następujące: 

— Nomenklatura scalona (CN), która określa klasyfikację taryfową towarów w Unii na poziomie ośmiu cyfr; 

— TARIC, który obejmuje dodatkowo dziewiątą i dziesiątą cyfrę, które odzwierciedlają środki taryfowe i pozataryfowe 
w Unii, takie jak zawieszenia taryfowe, kontyngenty taryfowe, cła antydumpingowe itp., i może składać się również 
z dodatkowych kodów TARIC i dodatkowych kodów krajowych począwszy od 11. cyfry; 

— nomenklatura refundacji, która odnosi się do nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych. 

Jeżeli stosowna nomenklatura nie została wymieniona, należy podać jej nazwę.
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II/3. Nazwa handlowa oraz dodatkowe informacje 

Wniosek: 

Podać wszelkie informacje, które wnioskodawca chce traktować jako poufne, w tym znak towarowy i numer modelu 
towaru. 

W niektórych przypadkach, w tym w przypadku przedstawienia próbek, dany organ celny może zrobić fotografie (np. 
przedstawionych próbek) lub zlecić analizę w laboratorium. Wnioskodawca powinien wyraźnie określić, jeśli takie 
fotografie, wyniki analiz itp. mają być traktowane jako poufne w całości lub w części. Wszelkie takie informacje, 
nieokreślone jako poufne, zostaną opublikowane w publicznej bazie EBTI i będą dostępne w internecie. 

Decyzja: 

To pole danych zawiera wszystkie dane, które wnioskodawca oznaczył jako poufne we wniosku o wydanie WIT, a także 
wszelkie informacje dodane przez organy celne w państwie członkowskim wydającym decyzję, które te organy uznają za 
poufne. 

II/4. Uzasadnienie klasyfikacji towarów 

Wskazanie właściwych przepisów aktów lub środków, na podstawie których towary zostały zaklasyfikowane w nomen
klaturze celnej, jak wskazano w Tytule I, D. 5/1 Kod towaru. 

II/5. Dostarczone przez wnioskodawcę materiały, na podstawie których wydano decyzję WIT 

Wskazanie, czy decyzja WIT została wydana na podstawie opisu, broszur, fotografii, próbek lub innych dokumentów 
dostarczonych przez wnioskodawcę. 

II/6. Obrazy 

W stosownych przypadkach, wszelkie obrazy dotyczące klasyfikowanych towarów. 

II/7. Data złożenia wniosku 

Data, w której właściwy organ celny, o którym mowa w art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu, otrzymał wniosek. 

II/8. Data końcowa przedłużonego użycia 

Jedynie w przypadkach, gdy przyznano okres przedłużonego użycia, należy wskazać datę zakończenia okresu, w którym 
można nadal używać decyzji WIT. 

II/9. Przyczyna utraty ważności 

Jedynie w przypadkach, gdy decyzja WIT utraciła ważności przed upływem jej normalnej ważności, należy wskazać 
przyczyny utraty ważności przez wpisanie odpowiedniego kodu. 

II/10. Numer rejestracyjny wniosku 

Niepowtarzalny numer referencyjny przyjętego wniosku, nadany przez właściwy organ celny. 

TYTUŁ III 

Wniosek i decyzja w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i decyzji w sprawie wiążącej informacji 
o pochodzeniu 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

III/1. Podstawa prawna A [*] 

III/2. Skład towarów A 

III/3. Informacje umożliwiające ustalenie pochodzenia A [*]
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Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

III/4. Wskazać, które dane należy traktować jako poufne A 

III/5. Kraj pochodzenia i ramy prawne A [+] 

III/6. Uzasadnienie oceny pochodzenia A [+] 

III/7. Cena ex-works A 

III/8. Zastosowane materiały, kraj pochodzenia, kod Nomenklatury scalonej 
i wartość 

A [+] 

III/9. Opis przetwarzania wymaganego w celu uzyskania pochodzenia A [+] 

III/10. Język A [+] 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i decyzji 
w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

III/1. Podstawa prawna 

Wskazać mające zastosowanie podstawy prawne, do celów art. 59 i 64 kodeksu. 

III/2. Skład towarów 

Wskazać skład towarów oraz metody badania stosowane dla jego określenia oraz cenę ex-works towarów, o ile zaistnieje 
taka potrzeba. 

III/3. Informacje umożliwiające ustalenie pochodzenia 

Należy podać informacje pozwalające ustalić pochodzenie, użyte materiały i ich pochodzenie, klasyfikację taryfową, 
odpowiednie wartości i opis okoliczności (reguły zmiany pozycji taryfowej, wartości dodanej, opisu obróbki lub prze
tworzenia, bądź inne szczególne reguły), które umożliwiły spełnienie warunków związanych z ustaleniem pochodzenia. 
W szczególności należy podać zastosowaną regułę pochodzenia, jak również przewidywane pochodzenie towarów. 

III/4. Wskazać, które dane należy traktować jako poufne 

Wniosek: 

Wnioskodawca może wskazać dowolne informacje, które mają być traktowane jako poufne. 

Wszelkie informacje, nie wskazane jako poufne we wniosku, mogą po wydaniu decyzji zostać udostępnione w internecie. 

Decyzja: 

Dane, które wnioskodawca oznaczył jako poufne we wniosku WIP, a także wszelkie informacje dodane przez organy 
celne w wydającym państwie członkowskim, które te organy uznają za poufne, powinny być oznaczone jako poufne 
w decyzji. 

Wszelkie informacje, nie wskazane jako poufne w decyzji, mogą zostać udostępnione w internecie.
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III/5. Kraj pochodzenia i ramy prawne 

Kraj pochodzenia określony przez organy celne w odniesieniu do towarów, dla których wydawana jest decyzja, oraz 
wskazanie ram prawnych (niepreferencyjne/preferencyjne; odniesienie do umowy, konwencji, decyzji, rozporządzenia; 
inne). 

Jeżeli dla danych towarów nie można ustalić preferencyjnego pochodzenia, w decyzji WIP należy podać termin „niepo
chodzące” oraz wskazać ramy prawne. 

III/6. Uzasadnienie oceny pochodzenia 

Uzasadnienie oceny pochodzenia przez organy celne (towary całkowicie uzyskane, ostatnie istotne przetworzenie, wystar
czająca obróbka lub przetworzenie, kumulacja pochodzenia, inne). 

III/7. Cena ex-works 

Jeżeli jest to wymagane do ustalenia pochodzenia, są to dane obowiązkowe. 

III/8. Zastosowane materiały, kraj pochodzenia, kod Nomenklatury scalonej i wartość 

Jeżeli jest to wymagane do ustalenia pochodzenia, są to dane obowiązkowe. 

III/9. Opis przetwarzania wymaganego w celu uzyskania pochodzenia 

Jeżeli jest to wymagane do ustalenia pochodzenia, są to dane obowiązkowe. 

III/10. Język 

Wskazać język, w którym wydawana jest decyzja WIP. 

TYTUŁ IV 

Wniosek i pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na korzystanie ze statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

IV/1. Status prawny wnioskodawcy A [*] 

IV/2. Data założenia A [*] 

IV/3. Rola (role) wnioskodawcy w międzynarodowym łańcuchu dostaw A [*] 

IV/4. Państwa członkowskie, w których wykonywane są działania związane 
z formalnościami celnymi 

A [*] 

IV/5. Informacja dotycząca przekraczania granicy A [*] 

IV/6. Przyznane uproszczenia i ułatwienia, świadectwa bezpieczeństwa lub 
ochrony wydane na podstawie konwencji międzynarodowych, międzyna
rodowej normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej lub euro
pejskiej normy europejskich organów normalizacyjnych, lub świadectwa 
równoważne ze świadectwami AEO wydane w państwach trzecich 

A [*] 

IV/7. Zgoda na wymianę informacji zawartych w pozwoleniu AEO w celu 
zapewnienia właściwego funkcjonowania systemów określonych 
w umowach/porozumieniach międzynarodowych z państwami trzecimi 
odnoszących się do wzajemnego uznawania statusu upoważnionego 
przedsiębiorcy i środków dotyczących bezpieczeństwa 

A [*] 

IV/8. Stała siedziba A 

IV/9. Urząd (urzędy), w którym przechowuje się i udostępnia dokumentację 
celną 

A [*] 

IV/10. Miejsce, w którym prowadzone są główne działania w zakresie zarzą
dzania logistycznego 

A [*] 

IV/11. Działalność gospodarcza A [*]
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Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

IV/1. Status prawny wnioskodawcy 

Status prawny zgodnie z dokumentem założycielskim. 

IV/2. Data założenia 

Cyframi – dzień, miesiąc oraz rok założenia. 

IV/3. Rola (role) wnioskodawcy w międzynarodowym łańcuchu dostaw 

Stosując odpowiedni kod, należy podać rolę wnioskodawcy w łańcuchu dostaw. 

IV/4. Państwa członkowskie, w których wykonywane są działania związane z formalnościami celnymi 

Wpisać właściwy kod państwa (państw). Jeżeli wnioskodawca obsługuje miejsce składowe lub posiada inne budynki 
w innym państwie członkowskim, należy również podać adresy oraz rodzaje tych obiektów. 

IV/5. Informacja dotycząca przekraczania granicy 

Podać numery referencyjne urzędów celnych, przez które regularnie jest przekraczana granica. W przypadku gdy wnio
skodawcą jest przedstawiciel celny, podać numery referencyjne urzędów celnych regularnie wykorzystywanych przez tego 
przedstawiciela celnego przy przekraczaniu granicy. 

IV/6. Przyznane uproszczenia i ułatwienia, świadectwa bezpieczeństwa lub ochrony wydane na podstawie 
konwencji międzynarodowych, międzynarodowej normy Międzynarodowej Organizacji Normaliza
cyjnej lub europejskiej normy europejskich organów normalizacyjnych, lub świadectwa równoważne 
ze świadectwami AEO wydane w państwach trzecich 

W przypadku przyznania uproszczeń podać rodzaj uproszczeń, właściwą procedurę celną oraz numer pozwolenia. 
W przypadku przyznanych ułatwień, wskazać rodzaj ułatwienia oraz numer świadectwa. W przypadku zatwierdzenia 
jako zarejestrowany agent lub znany nadawca, wskazać, czy zatwierdzenie dotyczy: zarejestrowanego agenta lub znanego 
nadawcy oraz podać numer zatwierdzenia. W przypadku gdy wnioskodawca jest posiadaczem świadectwa równoważnego 
ze świadectwem AEO wydanego w państwie trzecim, należy podać numer świadectwa i państwo jego wystawienia. 

IV/7. Zgoda na wymianę informacji zawartych w pozwoleniu AEO w celu zapewnienia właściwego funk
cjonowania systemów określonych w umowach/porozumieniach międzynarodowych z państwami trze
cimi odnoszących się do wzajemnego uznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy i środków 
dotyczących bezpieczeństwa. 

Podać (tak/nie), czy wnioskodawca wyraża zgodę na wymianę informacji zawartych w pozwoleniu AEO w celu zapew
nienia właściwego funkcjonowania systemów określonych w umowach/porozumieniach międzynarodowych z państwami 
trzecimi odnoszących się do wzajemnego uznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy i środków dotyczących 
bezpieczeństwa.
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Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wnioskodawca dostarcza również informacje dotyczące transliteracji nazwy i adresu 
przedsiębiorstwa. 

IV/8. Stała siedziba 

W przypadku, gdy wniosek jest składany zgodnie z art. 26 ust. 2, należy podać pełną nazwę stałej siedziby i numer 
identyfikacyjny VAT. 

IV/9. Urząd (urzędy), w którym przechowuje się i udostępnia dokumentację celną 

Wpisać pełny adres właściwego urzędu. W przypadku gdy za dostarczenie wszystkich dokumentów celnych odpowie
dzialny jest inny urząd celny, niż ten w którym dokumentacja jest przechowywana, należy również podać jego pełny 
adres. 

IV/10. Miejsce, w którym prowadzone są główne działania w zakresie zarządzania logistycznego 

Dane te powinny być stosowane tylko w przypadkach, gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie 
z art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu. W takich przypadkach należy podać dokładny adres odpowiedniego miejsca. 

IV/11. Działalność gospodarcza 

Podać informacje na temat działalności gospodarczej wnioskodawcy. 

TYTUŁ V 

Wniosek i pozwolenie na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej 
towarów 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na korzystanie z uproszczenia 
dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej towarów 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

V/1. Przedmiot i charakter uproszczenia A 

Status podany w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiada opisowi zawartemu w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej towarów 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

V/1. Przedmiot i charakter uproszczenia 

Wskazać elementy, które mają zostać dodane do wartości celnej lub odjęte od wartości celnej zgodnie z art. 71 i 72 
kodeksu, lub elementy stanowiące część ceny faktycznie zapłaconej lub należnej zgodnie z art. 70 ust. 2 kodeksu, których 
dotyczy uproszczenie (np. dostarczone przez kupującego towary lub usługi, honoraria, koszty transportu itp.), oraz 
wskazać metodę obliczania zastosowaną w celu określenia odpowiednich kwot.
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TYTUŁ VI 

Wniosek i pozwolenie na złożenie zabezpieczenia generalnego, w tym możliwe obniżenie wysokości lub zwolnienie 
z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na złożenie zabezpieczenia 
generalnego, w tym możliwe obniżenie wysokości lub zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

VI/1. Kwota należności celnych i innych opłat A [*] 

VI/2. Średni okres między objęciem towarów procedurą a zamknięciem proce
dury 

A [*] 

VI/3. Poziom zabezpieczenia A 

VI/4. Forma zabezpieczenia C [*] 

VI/5. Kwota referencyjna A 

VI/6. Termin płatności A 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
złożenie zabezpieczenia generalnego, w tym możliwe obniżenie wysokości lub zwolnienie z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

VI/1. Kwota należności celnych i innych opłat 

Wskazać najwyższą kwotę należności celnych i innych opłat mających zastosowanie do każdej pojedynczej przesyłki, 
w odniesieniu do ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli takie informacje nie są dostępne, podać prawdopodobną najwyższą kwotę 
należności celnych i innych opłat mających zastosowanie do każdej pojedynczej przesyłki w ciągu najbliższych 12 
miesięcy. 

VI/2. Średni okres między objęciem towarów procedurą a zamknięciem procedury 

Wskazać średni okres między objęciem towarów procedurą a zamknięciem procedury, w odniesieniu do okresu ostatnich 
12 miesięcy. Informację tę należy podać jedynie w przypadku, gdy zabezpieczenie generalne będzie wykorzystane w celu 
objęcia towarów procedurą specjalną. 

VI/3. Poziom zabezpieczenia 

Wskazać, czy poziom zabezpieczenia na pokrycie istniejących długów celnych oraz, w stosownych przypadkach, innych 
opłat wynosi 100 % czy 30 % odpowiedniej części kwoty referencyjnej lub czy poziom zabezpieczenia na pokrycie 
potencjalnych długów celnych oraz, w stosownych przypadkach, innych opłat stanowi 100 %, 50 %, 30 % czy 0 % 
odpowiedniej części kwoty referencyjnej. 

Zezwalający organ celny może w stosownych przypadkach przedstawić swoje uwagi. 

VI/4. Forma zabezpieczenia 

Wskazać, jaką formę będzie miało zabezpieczenie.
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W przypadku gdy zabezpieczenie jest udzielane w formie zobowiązania, należy podać pełną nazwę i adres gwaranta. 

W przypadku gdy zabezpieczenie jest ważne w więcej niż jednym państwie członkowskim, należy podać pełną nazwę 
(imię i nazwisko) i adres przedstawiciela gwaranta w innym państwie członkowskim. 

VI/5. Kwota referencyjna 

Wniosek: 

Podać informację o kwocie referencyjnej obejmującej wszystkie operacje, zgłoszenia lub procedury wnioskodawcy, 
zgodnie z art. 89 ust. 5 kodeksu. 

Pozwolenie: 

Podać kwotę referencyjną obejmującą wszystkie operacje, zgłoszenia lub procedury posiadacza pozwolenia, zgodnie z art. 
89 ust. 5 kodeksu. 

Jeśli kwota referencyjna ustalona przez organ celny podejmujący decyzję różni się od kwoty wskazanej we wniosku, 
należy uzasadnić tę różnicę. 

VI/6. Termin płatności 

W przypadku gdy składane jest zabezpieczenie generalne na pokrycie należności celnych przywozowych lub wywozo
wych w przypadku dopuszczenia do obrotu lub do końcowego przeznaczenia, należy wskazać, czy zabezpieczenie 
obejmuje: 

Normalny okres przed dokonaniem płatności, tzn. nie więcej niż 10 dni od daty powiadomienia dłużnika o długu celnym 
zgodnie z art. 108 kodeksu. 

Odroczenie płatności. 

TYTUŁ VII 

Wniosek i pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych, o ile pozwolenie nie zostanie przyznane 
w odniesieniu do jednej operacji 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na odroczenie płatności 
należności celnych, o ile pozwolenie nie zostanie przyznane w odniesieniu do jednej operacji 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

VII/1. Rodzaj odroczenia płatności A 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
odroczenie płatności należności celnych, o ile pozwolenie nie zostanie przyznane w odniesieniu do jednej 

operacji 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

VII/1. Rodzaj odroczenia płatności 

Wskazać sposób, w jaki wnioskodawca zamierza zastosować odroczenie płatności należności celnych.
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Art. 110 lit. b) kodeksu, tzn. łącznie dla wszystkich kwot należności celnych przywozowych lub wywozowych zaksię
gowanych zgodnie z art. 105 ust. 1 akapit pierwszy, w wyznaczonym okresie nie dłuższym niż 31 dni. 

Art. 110 lit. c) kodeksu, tzn. łącznie dla wszystkich kwot należności celnych przywozowych lub wywozowych, które 
podlegają całościowemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 105 ust. 1 akapit drugi. 

TYTUŁ VIII 

Wniosek i decyzja o zwrocie lub umorzeniu kwot należności celnych przywozowych lub wywozowych 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i decyzji w sprawie zwrotu lub umorzenia 
kwot należności celnych przywozowych lub wywozowych 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

VIII/1. Tytuł do odzyskania kwot A 

VIII/2. Urząd celny, w którym powiadomiono o długu celnym A 

VIII/3. Urząd celny właściwy dla miejsca, w którym znajdują się towary A 

VIII/4. Uwagi urzędu celnego właściwego dla miejsca, w którym znajdują się 
towary 

A [+] 

VIII/5. Procedura celna (wniosek o wcześniejsze dopełnienie formalności) A 

VIII/6. Wartość celna A 

VIII/7. Kwota należności celnych przywozowych lub wywozowych podlegająca 
zwrotowi lub umorzeniu 

A 

VIII/8. Rodzaj należności celnych przywozowych lub wywozowych A 

VIII/9. Podstawa prawna A 

VIII/10. Wykorzystanie lub przeznaczenie towarów A [+] 

VIII/11. Termin dopełnienia formalności A [+] 

VIII/12. Oświadczenie organu celnego podejmującego decyzję A [+] 

VIII/13. Uzasadnienie zwrotu lub umorzenia A 

VIII/14. Dane dotyczące banku i rachunku bankowego A [*] 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i decyzji 
w sprawie zwrotu lub umorzenia kwot należności celnych przywozowych lub wywozowych 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

VIII/1. Tytuł do odzyskania kwot 

Wpisać numer ewidencyjny ze zgłoszenia celnego (MRN) lub odniesienie do dowolnego innego dokumentu, który 
doprowadził do powiadomienia o należnościach celnych przywozowych lub wywozowych, o których zwrot lub 
umorzenie się wnioskuje.
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VIII/2. Urząd celny, w którym powiadomiono o długu celnym 

Należy podać numer identyfikacyjny urzędu celnego, w którym powiadomiono o należnościach celnych przywozowych 
lub wywozowych, których dotyczy wniosek. 

W przypadku wniosków w formie papierowej, podać nazwę i pełny adres, wraz z ewentualnym kodem pocztowym, 
odpowiedniego urzędu celnego. 

VIII/3. Urząd celny właściwy dla miejsca, w którym znajdują się towary 

Informację tę należy podać jedynie w przypadku, gdy jest to urząd inny niż urząd celny podany w D. VIII/2 Urząd celny, 
w którym powiadomiono o długu celnym. 

Należy podać numer identyfikacyjny danego urzędu celnego. 

W przypadku wniosków w formie papierowej, podać nazwę i pełny adres, wraz z ewentualnym kodem pocztowym, 
odpowiedniego urzędu celnego. 

VIII/4. Uwagi urzędu celnego właściwego dla miejsca, w którym znajdują się towary 

Dane te muszą zostać podane w przypadku, gdy zwrot lub umorzenie jest uzależnione od zniszczenia, zrzeczenia się na 
rzecz Skarbu Państwa lub objęcia procedurą specjalną lub procedurą wywozu danego artykułu, natomiast odpowiednie 
formalności zostały dopełnione tylko w odniesieniu do jednej lub kilku części lub elementów tego artykułu. 

W takim przypadku należy podać ilość, rodzaj i wartość towarów, które pozostają na obszarze celnym Unii. 

W przypadku gdy towary mają zostać dostarczone do organizacji charytatywnej, podać nazwę i pełny adres, wraz 
z ewentualnym kodem pocztowym, danego podmiotu. 

VIII/5. Procedura celna (wniosek o wcześniejsze dopełnienie formalności) 

Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 116 ust. 1 akapit pierwszy lit. a), wpisać odpowiedni kod procedury 
celnej, którą wnioskodawca chce objąć towary. 

W przypadku gdy procedura celna podlega wymogowi uzyskania pozwolenia, podać numer identyfikacyjny danego 
pozwolenia. 

Wskazać, czy wnioskuje się o wcześniejsze dopełnienie formalności. 

VIII/6. Wartość celna 

Należy podać wartość celną towarów. 

VIII/7. Kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych podlegające zwrotowi lub umorzeniu 

Stosując odpowiedni kod waluty krajowej, podać kwotę należności celnych przywozowych lub wywozowych podlegającą 
zwrotowi lub umorzeniu. 

VIII/8. Rodzaj należności celnych przywozowych lub wywozowych 

Stosując odpowiednie kody, podać rodzaj należności celnych przywozowych lub wywozowych podlegających zwrotowi 
lub umorzeniu. 

VIII/9. Podstawa prawna 

Stosując odpowiedni kod, podać podstawę prawną wniosku o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych 
lub wywozowych. 

VIII/10. Wykorzystanie lub przeznaczenie towarów 

Podać informację o wykorzystaniu, do którego mogą zostać przeznaczone towary, lub o miejscu przeznaczenia, do 
którego mogą zostać wysłane, w zależności od możliwości przewidzianych w konkretnym przypadku na mocy kodeksu i, 
o ile jest to konieczne, na podstawie szczególnego pozwolenia organu celnego podejmującego decyzję.
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VIII/11. Termin dopełnienia formalności 

Podać w dniach termin na dopełnienie formalności, od których uzależnione jest udzielenie zwrotu lub umorzenie 
należności celnych przywozowych lub wywozowych. 

VIII/12. Oświadczenie organu celnego podejmującego decyzję 

W stosownych przypadkach, organ celny podejmujący decyzję powinien wskazać, że zwrot lub umorzenie należności 
celnych przywozowych lub wywozowych zostanie przyznane dopiero po otrzymaniu przez organ celny podejmujący 
decyzję informacji od wykonawczego urzędu celnego, że formalności, od których uzależnione jest przyznanie zwrotu lub 
umorzenie, zostały dopełnione. 

VIII/13. Uzasadnienie zwrotu lub umorzenia 

Wniosek: 

Szczegółowy opis uzasadnienia, które stanowi podstawę wniosku o umorzenie lub zwrot należności celnych przywozo
wych lub wywozowych. 

Dane te należy uzupełnić we wszystkich przypadkach, gdy informacji tych nie można uzyskać z innych miejsc we 
wniosku. 

Decyzja: 

Jeśli uzasadnienie zwrotu lub umorzenia należności celnych przywozowych lub wywozowych w przypadku decyzji jest 
różne od uzasadnienia stanowiącego podstawę wniosku, należy opisać szczegółowo uzasadnienie stanowiące podstawę 
decyzji. 

VIII/14. Dane dotyczące banku i rachunku bankowego 

W stosownych przypadkach podać dane rachunku bankowego, na który należy przelać środki z tytułu zwrotu lub 
umorzenia należności celnych przywozowych lub wywozowych. 

TYTUŁ IX 

Wniosek i pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na prowadzenie magazynu 
czasowego składowania 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

IX/1. Przemieszczanie towarów A 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
prowadzenie magazynu czasowego składowania 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

IX/1. Przemieszczanie towarów 

Podać podstawę prawną dla przemieszczania towarów. 

Podać adres docelowego magazynu (magazynów) czasowego składowania. 

Jeżeli przemieszczanie towarów ma się odbywać zgodnie z art. 148 ust. 5 lit. c) kodeksu, należy podać numer EORI 
posiadacza pozwolenia na prowadzenie docelowego magazynu (magazynów) czasowego składowania.
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TYTUŁ X 

Wniosek i pozwolenie na dokonywanie przewozów regularną linią żeglugową 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na dokonywanie przewozów 
regularną linią żeglugową 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

X/1. Państwo (państwa) członkowskie, którego dotyczą przewozy regularną 
linią żeglugową 

A 

X/2. Nazwy statków C[*] 

X/3. Porty zawinięcia C[*] 

X/4. Zobowiązanie A [*] 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
dokonywanie przewozów regularną linią żeglugową 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

X/1. Państwo (państwa) członkowskie, którego dotyczą przewozy regularną linią żeglugową 

Podać odpowiednie państwa członkowskie, których dotyczą lub potencjalnie dotyczą przewozy. 

X/2. Nazwy statków 

Podać odpowiednie informacje o statkach, które mają obsługiwać regularną linię żeglugową. 

X/3. Porty zawinięcia 

Podać odniesienia do urzędów celnych właściwych dla portów zawinięcia statków, które mają obsługiwać regularną linię 
żeglugową. 

X/4. Zobowiązanie 

Wskazać (tak/nie), czy wnioskodawca zobowiązuje się: 

— do przekazania organowi celnemu podejmującemu decyzję informacji, o których mowa w art. 121 ust. 1; oraz 

— do tego, że na trasach regularnych linii żeglugowych statki nie będą zawijać do żadnego portu na terytorium poza 
obszarem celnym Unii lub w jakimkolwiek wolnym obszarze celnym w porcie Unii oraz że nie zostanie przeprowa
dzony przeładunek towarów na morzu. 

TYTUŁ XI 

Wniosek i pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na korzystanie ze statusu 
upoważnionego wystawcy 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

XI/1. Urząd celny (urzędy celne) właściwy do rejestracji potwierdzenia unijnego 
statusu celnego towarów 

A [+]
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Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

XI/1. Urząd celny (urzędy celne) właściwy do rejestracji potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów 

Wskazać urząd celny, do którego upoważniony wystawca przekazuje potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów do 
celów jego rejestracji. 

TYTUŁ XII 

Wniosek o pozwolenie na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia 
uproszczonego 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

XII/1. Termin składania zgłoszenia uzupełniającego A [+] 

XII/2. Podwykonawca A [1][2] 

XII/3. Identyfikacja podwykonawcy A [2] 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

Uwagi 

Numer uwagi Opis uwagi 

[1] Te informacje są obowiązkowe tylko w przypadku, gdy nie jest dostępny numer EORI podwykonawcy. 
W przypadku podania numeru EORI, nie należy podawać nazwy i adresu. 

[2] Informacje te mogą być wykorzystane wyłącznie do procedury wywozu, jeżeli zgłoszenie celne będzie 
składane przez podwykonawcę. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

XII/1. Termin składania zgłoszenia uzupełniającego 

W stosownych przypadkach właściwy urząd celny ustala odpowiedni termin, wyrażony w dniach.



PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/155 

XII/2. Podwykonawca 

W stosownych przypadkach wpisać pełną nazwę i adres podwykonawcy. 

XII/3. Identyfikacja podwykonawcy 

Należy podać numer EORI danej osoby. 

TYTUŁ XIII 

Wniosek i pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na korzystanie z odprawy 
scentralizowanej 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

XIII/1. Przedsiębiorstwa zaangażowane w pozwolenie w innych państwach 
członkowskich 

A [1] 

XIII/2. Identyfikacja przedsiębiorstw zaangażowanych w pozwolenie w innych 
państwach członkowskich 

A 

XIII/3. Urząd celny (urzędy celne) przedstawienia A 

XIII/4. Identyfikacja organów ds. VAT, akcyzy i urzędów statystycznych C [*] A [+] 

XIII/5. Metoda płatności VAT A[+] 

XIII/6. Przedstawiciel podatkowy A [1] 

XIII/7. Identyfikacja przedstawiciela podatkowego A 

XIII/8. Kod statusu przedstawiciela podatkowego A 

XIII/9. Osoba odpowiedzialna za formalności akcyzowe A [1] 

XIII/10. Identyfikacja osoby odpowiedzialnej za formalności akcyzowe A 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

Uwagi 

Numer uwagi Opis uwagi 

[1] Te informacje są obowiązkowe tylko w przypadku, gdy nie jest dostępny numer EORI danego przed
siębiorcy. W przypadku podania numeru EORI, nie należy podawać nazwy i adresu. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
korzystanie z odprawy scentralizowanej 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

XIII/1. Przedsiębiorstwa zaangażowane w pozwolenie w innych państwach członkowskich 

W stosownych przypadkach wpisać pełną nazwę i adres odpowiednich przedsiębiorstw.
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XIII/2. Identyfikacja przedsiębiorstw zaangażowanych w pozwolenie w innych państwach członkowskich 

W stosownych przypadkach wpisać numer EORI odpowiednich przedsiębiorstw. 

XIII/3. Urząd celny (urzędy celne) przedstawienia 

Wskazać odpowiedni urząd celny. 

XIII/4. Identyfikacja organów ds. VAT, akcyzy i urzędów statystycznych 

Podać nazwę i adres organów ds. VAT, akcyzy i urzędów statystycznych w państwach członkowskim zaangażowanych 
w pozwolenie i wskazanych w D. 1/4 Geograficzny obszar ważności – Unia. 

XIII/5. Metoda płatności VAT 

Uczestniczące państwa członkowskie powinny wskazać swoje odnośne wymogi dotyczące przekazywania danych doty
czących podatku VAT w przywozie, wskazując stosowaną metodę płatności VAT. 

XIII/6. Przedstawiciel podatkowy 

Należy podać imię, nazwisko i adres przedstawiciela podatkowego wnioskodawcy w państwie członkowskim przedsta
wienia. 

XIII/7. Identyfikacja przedstawiciela podatkowego 

Należy podać numer VAT przedstawiciela podatkowego wnioskodawcy w państwie członkowskim przedstawienia. Jeżeli 
nie wyznaczono przedstawiciela podatkowego, należy podać numer VAT wnioskodawcy. 

XIII/8. Kod statusu przedstawiciela podatkowego 

Wskazać, czy wnioskodawca będzie działał we własnym imieniu w sprawach podatkowych czy wyznaczy przedstawiciela 
podatkowego w państwie członkowskim przedstawienia. 

XIII/9. Osoba odpowiedzialna za formalności akcyzowe 

Wpisać nazwisko i adres osoby zobowiązanej do zapłaty lub przedłożenia zabezpieczenia podatków akcyzowych. 

XIII/10. Identyfikacja osoby odpowiedzialnej za formalności akcyzowe 

Należy podać numer EORI danej osoby, jeżeli osoba ta posiada ważny numer EORI i wnioskodawca ma do niego dostęp. 

TYTUŁ XIV 

Wniosek i pozwolenie na dokonywanie zgłoszeń celnych poprzez wpis do rejestru zgłaszającego, w tym dla procedury 
wywozu 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na dokonywanie zgłoszeń celnych 
poprzez wpis do rejestru zgłaszającego, w tym dla procedury wywozu 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

XIV/1. Zwolnienie z obowiązku powiadomienia o przedstawieniu A 

XIV/2. Zwolnienie z obowiązku złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadze
nie 

A 

XIV/3. Urząd celny właściwy dla miejsca, w którym towary są udostępnione do 
kontroli 

C [*] A [+] 

XIV/4. Nieprzekraczalny termin przekazania szczegółowych danych pełnego 
zgłoszenia celnego 

A [+] 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I.



PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/157 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
dokonywanie zgłoszeń celnych poprzez wpis do rejestru zgłaszającego, w tym dla procedury wywozu 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

XIV/1. Zwolnienie z obowiązku powiadomienia o przedstawieniu 

Wniosek: 

Wskazać (tak/nie), czy przedsiębiorca chce skorzystać ze zwolnienia z obowiązku powiadomienia o udostępnieniu 
towarów do kontroli celnych. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, podać uzasadnienie. 

Decyzja: 

W przypadku, gdy pozwolenie nie przewiduje zwolnienia z obowiązku powiadomienia, właściwy urząd celny ustala okres 
pomiędzy datą otrzymania powiadomienia a zwolnieniem towarów. 

XIV/2. Zwolnienie z obowiązku złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie 

W przypadku gdy wniosek dotyczy procedury wywozu lub powrotnego wywozu, należy uzasadnić, że warunki określone 
w art. 263 ust. 2 kodeksu zostały spełnione. 

XIV/3. Urząd celny właściwy dla miejsca, w którym towary są udostępnione do kontroli 

Należy podać numer identyfikacyjny danego urzędu celnego. 

XIV/4. Nieprzekraczalny termin przekazania szczegółowych danych pełnego zgłoszenia celnego 

Organ celny podejmujący decyzję określa w pozwoleniu nieprzekraczalny termin, w którym posiadacz pozwolenia 
przesyła szczegółowe dane pełnego zgłoszenia celnego do kontrolnego urzędu celnego. 

Termin ten powinien być wyrażony w dniach. 

TYTUŁ XV 

Wniosek i pozwolenie na korzystanie z samoobsługi celnej 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na korzystanie z samoobsługi 
celnej 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

XV/1. Identyfikacja formalności i kontroli, które mają być powierzone przed
siębiorcy 

A 

Status podany w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiada opisowi zawartemu w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
korzystanie z samoobsługi celnej 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

XV/1. Identyfikacja formalności i kontroli, które mają być powierzone przedsiębiorcy 

Wskazać warunki, pod jakimi kontrole zgodności z zakazami i ograniczeniami, o których mowa w D. 6/1 Zakazy 
i ograniczenia, mogą być wprowadzane przez posiadacza pozwolenia.
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TYTUŁ XVI 

Wniosek i pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia bananów 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na korzystanie ze statusu 
upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia bananów 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

XVI/1. Działalność gospodarcza A 

XVI/2. Urządzenia ważące A 

XVI/3. Dodatkowe zabezpieczenia A 

XVI/4. Powiadomienie organów celnych z wyprzedzeniem A 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
korzystanie ze statusu upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia bananów 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

XVI/1. Działalność gospodarcza 

Wskazać działalność gospodarczą związaną z handlem świeżymi bananami. 

XVI/2. Urządzenia ważące 

Podać opis urządzeń ważących. 

XVI/3. Dodatkowe zabezpieczenia 

Odpowiedni dowód, uznany zgodnie z prawem krajowym, że: 

— używane są wyłącznie maszyny, które są odpowiednio skalibrowane i zgodne z odpowiednimi normami technicz
nymi zapewniającymi precyzyjne ustalenie masy netto bananów, 

— ważenie bananów jest wykonywane wyłącznie przez upoważnione podmioty w miejscach nadzorowanych przez 
organy celne, 

— masa netto bananów, pochodzenie i opakowanie bananów, jak również data i czas ważenia oraz miejsce rozładunku 
znajdują niezwłocznie po ważeniu odzwierciedlenie w świadectwie ważenia bananów, 

— banany są ważone zgodnie z procedurą określoną w załączniku 61-03, 

— wyniki ważenia są niezwłocznie wprowadzane do świadectwa ważenia zgodnie z przepisami celnymi Unii. 

XVI/4. Powiadomienie organów celnych z wyprzedzeniem 

Podać rodzaj powiadomienia i przedłożyć kopię powiadomienia.
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TYTUŁ XVII 

Wniosek i pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na korzystanie z procedury 
uszlachetniania czynnego 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy Nazwa D. Status 

XVII/1. Uprzedni wywóz (UCz EX/IM) A 

XVII/2. Dopuszczenie do obrotu z wykorzystaniem rozliczenia zamknięcia A 

Status podany w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiada opisowi zawartemu w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

XVII/1. Uprzedni wywóz 

Wskazać („tak/nie”), czy planowany jest wywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych 
przed przywozem towarów przez nie zastępowanych (UCz EX/IM). Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, wskazać proponowany 
termin wyrażony w miesiącach, w którym towary nieunijne powinny zostać zgłoszone do uszlachetniania czynnego, 
z uwzględnieniem czasu potrzebnego na nabycie towarów i transport do Unii. 

XVII/2. Dopuszczenie do obrotu z wykorzystaniem rozliczenia zamknięcia 

Wskazać (tak/nie) czy produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego IM/EX uznaje się za 
dopuszczone do obrotu, jeśli nie zostały one objęte kolejną procedurą celną lub powrotnie wywiezione przed upływem 
terminu zamknięcia procedury, a zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte oraz 
dopuszczenie za udzielone z dniem upływu terminu zamknięcia procedury. 

TYTUŁ XVIII 

Wniosek i pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na korzystanie z procedury 
uszlachetniania biernego 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy Nazwa D. Status 

XVIII/1. System standardowej wymiany A 

XVIII/2. Produkty zamienne A 

XVIII/3. Uprzedni przywóz produktów zamiennych A 

XVIII/4. Uprzedni przywóz produktów przetworzonych (UB IM/EX), A 

Status podany w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiada opisowi zawartemu w rozdziale 1 Tytułu I.
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ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
korzystanie z procedury uszlachetniania biernego 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

XVIII/1. System standardowej wymiany 

Wniosek: 

W przypadku naprawy towarów, produkt przywożony (produkt zamienny) może zastąpić produkt przetworzony (tzw. 
system standardowej wymiany). 

Wskazać („tak/nie”), czy planuje się korzystanie z systemu standardowej wymiany. Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, wpisać 
odpowiedni kod (kody). 

Pozwolenie: 

Należy określić środki służące ustaleniu, czy warunki dotyczące wykorzystania systemu standardowej wymiany zostały 
spełnione. 

XVIII/2. Produkty zamienne 

W przypadku gdy planuje się korzystanie z systemu standardowej wymiany (tylko możliwe w przypadku napraw), należy 
podać 8-cyfrowy kod Nomenklatury scalonej, jakość handlową i parametry techniczne produktów zamiennych, aby 
umożliwić organom celnym dokonanie niezbędnych porównań pomiędzy towarami czasowo wywożonymi a produktami 
zamiennymi. Do celów porównania, należy zastosować przynajmniej jeden z odpowiednich kodów podanych w D. 5/8 
Identyfikacja towarów. 

XVIII/3. Uprzedni przywóz produktów zamiennych 

Wskazać („tak/nie”), czy planowany jest przywóz produktów zamiennych przed wywozem produktów wadliwych. Jeżeli 
odpowiedź brzmi „tak”, podać wyrażony w miesiącach okres, w którym towary unijne powinny zostać zgłoszone do 
uszlachetniania biernego. 

XVIII/4. Uprzedni przywóz produktów przetworzonych (UB IM/EX) 

Wskazać („tak/nie”), czy planowany jest przywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych 
przed objęciem towarów unijnych procedurą uszlachetniania biernego. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, wskazać wyrażony 
w miesiącach termin, w którym towary unijne powinny zostać zgłoszone do uszlachetniania biernego, z uwzględnieniem 
czasu potrzebnego na nabycie towarów unijnych i ich transport do urzędu celnego wywozu. 

TYTUŁ XIX 

Wniosek i pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na prowadzenie miejsc 
składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

XIX/1. Czasowe wyprowadzenie A 

XIX/2. Wskaźnik strat A 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1.
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Wymogi dotyczące danych 

XIX/1. Czasowe wyprowadzenie 

Wniosek: 

Wskazać („tak/nie”), czy planowane jest czasowe wyprowadzenie towarów objętych procedurą składowania celnego ze 
składu celnego. Podać wszelkie niezbędne informacje uznane za istotne w odniesieniu do czasowego wyprowadzenia 
towarów. 

Wniosek o czasowe wyprowadzenie można złożyć również do organu celnego podejmującego decyzję na późniejszym 
etapie, kiedy wniosek został przyjęty, a pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych zostało przyznane. 

Pozwolenie: 

Określić warunki, na jakich można przeprowadzić wyprowadzenie towarów objętych procedurą składowania celnego. 
Jeżeli wniosek zostaje odrzucony, podać powody odrzucenia. 

XIX/2. Wskaźnik strat 

Podać, w stosownych przypadkach, szczegółowe informacje dotyczące wskaźnika strat. 

TYTUŁ XX 

Wniosek i pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na korzystanie ze statusu 
upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

XX/1. Środki identyfikacyjne A [+] 

XX/2. Zabezpieczenie generalne A 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 

Wymogi dotyczące danych 

XX/1. Środki identyfikacyjne 

Szczegóły dotyczące środków identyfikacyjnych, które mają być stosowane przez upoważnionego nadawcę. W przypadku 
gdy upoważniony nadawca otrzymał pozwolenie na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych zgodnie z art. 233 
ust. 4 lit. c) kodeksu, organ celny podejmujący decyzję może nakazać stosowanie takich zamknięć celnych jako środka 
identyfikacyjnego. Należy podać numer referencyjny decyzji dotyczącej stosowania specjalnego rodzaju zamknięć celnych. 

XX/2. Zabezpieczenie generalne 

Podać numer referencyjny decyzji dotyczącej złożenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia z obowiązku złożenia 
zabezpieczenia. Jeżeli nie udzielono jeszcze stosownego pozwolenia, należy podać numer identyfikacyjny wniosku.
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TYTUŁ XXI 

Wniosek i pozwolenie na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych 

ROZDZIAŁ 1 

Specjalne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na stosowanie specjalnego rodzaju 
zamknięć celnych 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr porządkowy D. Nazwa D. Status 

XXI/1. Rodzaj zamknięć celnych A 

Status i oznaczenia podane w powyższej tabeli wymogów dotyczących danych odpowiadają opisowi zawartemu 
w rozdziale 1 Tytułu I. 

ROZDZIAŁ 2 

Uwagi odnoszące się do specjalnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosku i pozwolenia na 
stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w rozdziale 1. 
Wymogi dotyczące danych 

XXI/1. Rodzaj zamknięć celnych 

Wniosek: 

Należy podać wszystkie informacje na temat zamknięcia (np. model, producent, dowód certyfikacji przez właściwy organ 
zgodnie z międzynarodową normą ISO nr 17712:2013 Freight containers; Mechanical Seals (Kontenery ładunkowe – 
mechaniczne zamknięcia celne). 
Decyzja: 

Potwierdzenie przez organ celny podejmujący decyzję, że zamknięcie celne ma zasadniczą charakterystykę i jest zgodne 
z wymaganymi specyfikacjami technicznymi oraz że stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych zostało odnoto
wane, co oznacza, że ścieżka audytu jest ugruntowana i została zatwierdzona przez właściwe organy.
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ZAŁĄCZNIK B 

WSPÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE DANYCH W ODNIESIENIU DO ZGŁOSZEŃ, POWIADOMIEŃ I POTWIERDZEŃ 
UNIJNEGO STATUSU CELNEGO TOWARÓW 

TYTUŁ I 

Wymogi dotyczące danych 

ROZDZIAŁ 1 

Uwagi wprowadzające do tabeli wymogów dotyczących danych 

1) Komunikaty zawierają określoną ilość danych, z których jedynie niektóre będą wykorzystane, w zależności od danej 
procedury celnej. 

2) Dane, które mogą zostać podane dla każdej procedury, zostały określone w tabeli wymogów dotyczących danych. 
Przepisy szczegółowe dotyczące wszystkich danych, opisane w tytule II, mają zastosowanie bez uszczerbku dla 
statusów danych określonych w tabelach wymogów dotyczących danych. Przepisy, które mają zastosowanie we 
wszystkich przypadkach, gdy wnioskuje się o odpowiednie dane, są przedstawione w pozycji „Wszystkie odpo
wiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych”. Przepisy, które stosuje się w przypadku poszczególnych 
kolumn tabeli, są natomiast przedstawione w odpowiednich sekcjach dotyczących tych kolumn. Prawidłowe oddanie 
statusu każdej kolumny tabeli wymaga łącznego uwzględnienia obu tych zbiorów przepisów. 

3) Symbole „A”, „B” i „C” wymienione w rozdziale 2 sekcja 3 poniżej nie mają wpływu na fakt, że niektóre dane są 
zbierane jedynie wtedy, kiedy wymagają tego okoliczności. Na przykład, jednostki uzupełniające (status „A”) będą 
zbierane jedynie wtedy, kiedy będzie to wymagane przez TARIC. 

4) Symbole „A”, „B” i „C” określone w rozdziale 2 sekcja 3 mogą być uzupełnione warunkami lub wyjaśnieniami 
wymienionymi w przypisach do tabeli wymogów dotyczących danych w poniższym rozdziale 3 sekcja 1 

5) Jeżeli zezwoli na to państwo członkowskie, w którym nastąpiło przyjęcie zgłoszenia celnego, zgłoszenie celne (serie 
kolumn B i H) lub zgłoszenie uproszczone (serie kolumn C oraz I) mogą obejmować pozycje towarowe objęte 
różnymi kodami procedur, pod warunkiem że wszystkie takie kody procedur wykorzystują ten sam zestaw danych 
określony w rozdziale 3 sekcja 1 i należą do tej samej kolumny tabeli, jak określono w rozdziale 2. Jednakże 
możliwość ta nie ma zastosowania do zgłoszeń celnych złożonych w kontekście odprawy scentralizowanej zgodnie 
z art. 179 kodeksu. 

6) Bez wpływu na wymóg dostarczenia danych zgodnie z niniejszym załącznikiem i nie naruszając przepisów art. 15 
kodeksu, treść danych przekazywanych organom celnym w odniesieniu do danego wymogu będzie oparta na 
informacjach posiadanych przez przedsiębiorcę, który je dostarcza, w chwili ich przekazywania organom celnym. 

7) Przywozowa lub wywozowa deklaracja skrócona, która musi zostać złożona dla towarów wprowadzanych na obszar 
celny Unii lub wyprowadzanych z tego obszaru, zawiera informacje określone w kolumnach A1 i A2 oraz F1a do F5 
tabeli wymogów dotyczących danych w poniższym rozdziale 3 sekcja 1, dla każdej odpowiedniej sytuacji lub 
rodzaju transportu. 

8) Stosowane w niniejszym załączniku określenia „przywozowa deklaracja skrócona” oraz „wywozowa deklaracja 
skrócona” oznaczają odpowiednio przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, o których mowa w art. 5 ust. 9 
oraz art. 5 ust. 10 kodeksu. 

9) Kolumny A2, F3a i F3b tabeli wymogów dotyczących danych w poniższym rozdziale 3 sekcja 1 obejmują wyma
gane dane, które są przekazywane organom celnym, przede wszystkim dla celów analizy ryzyka pod kątem bezpie
czeństwa i ochrony, przed wyjściem, przybyciem lub załadunkiem przesyłek ekspresowych. 

10) Do celów niniejszego załącznika przesyłka ekspresowa oznacza pojedynczą pozycję towarową przesyłaną w ramach 
zintegrowanej usługi polegającej na nadaniu, transporcie, odprawie celnej i dostawie paczek w ustalonym z góry 
terminie, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości śledzenia aktualnej lokalizacji przesyłek, a także zachowaniu 
nad nimi kontroli, w trakcie całego procesu świadczenia usługi. 

11) Jeżeli kolumna F5 tabeli wymogów dotyczących danych w rozdziale 3 sekcja 1 odnosi się do transportu drogowego, 
obejmuje ona również przypadki transportu multimodalnego, o ile w tytule II nie postanowiono inaczej.
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12) Zgłoszenia uproszczone, o których mowa w art. 166, zawierają informacje wskazane w kolumnach C1 i I1. 

13) Skrócony wykaz danych wymaganych na potrzeby procedur w kolumnach C1 i I1 nie narusza ani nie ogranicza 
wymogów określonych dla procedur w innych kolumnach tabeli wymogów dotyczących danych, w szczególności 
w odniesieniu do informacji wymaganych w zgłoszeniach uzupełniających. 

14) Formaty, kody i, w stosownych przypadkach, struktura wymogów dotyczących danych opisanych w niniejszym 
załączniku są określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 ustanawiającym szczegółowe zasady 
wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) nr 952/2013], które zostaje przyjęte zgodnie z art. 8 ust. 1 
lit. a) kodeksu. 

15) Państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz danych szczegółowych wymaganych w odniesieniu do każdej 
procedury, o której mowa w niniejszym załączniku. Komisja publikuje wykaz tych szczegółowych danych. 

ROZDZIAŁ 2 

Legenda do tabeli 

S e k c j a 1 

N a g ł ó w k i k o l u m n 

Kolumny Deklaracje/powiadomienia/potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów Podstawa prawna 

Numer danych Numer porządkowy odpowiednich danych 

Nazwa danych Nazwa odpowiednich danych 

Nr pola Odniesienie do pola, które zawiera odpowiednie dane w zgłoszeniu 
celnym w formie papierowej Odniesienia odpowiadają polom doku
mentu SAD lub, w przypadku gdy rozpoczynają się na „S”, 
elementom związanym z bezpieczeństwem w dokumencie EAD, 
ESS, TSAD lub SSD. 

A1 Wywozowa deklaracja skrócona Art. 5 ust. 10 i art. 271 kodeksu 

A2 Wywozowa deklaracja skrócona – przesyłki ekspresowe Art. 5 ust. 10 i art. 271 kodeksu 

A3 Powiadomienie o powrotnym wywozie Art. 5 ust. 14 i art. 274 kodeksu 

B1 Zgłoszenie wywozowe lub zgłoszenie do powrotnego wywozu Zgłoszenie wywozowe: art. 5 
ust. 12, art. 162 i 269 kodeksu 

Zgłoszenie do powrotnego 
wywozu: art. 5 ust. 13 i art. 270 
kodeksu 

B2 Procedura specjalna – Przetwarzanie – Zgłoszenie do uszlachet
niania biernego 

Art. 5 ust. 12, art. 162, 210 
i 259 kodeksu 

B3 Zgłoszenie dotyczące składowania celnego towarów unijnych Art. 5 ust. 12, art. 162, 210 
i art. 237 ust. 2 kodeksu 

B4 Zgłoszenie do wysyłki towarów w ramach handlu ze specjalnymi 
obszarami podatkowymi 

Art. 1 ust. 3 kodeksu
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Kolumny Deklaracje/powiadomienia/potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów Podstawa prawna 

C1 Uproszczone zgłoszenie wywozowe Art. 5 ust. 12 i art. 166 kodeksu 

C2 Przedstawienie towarów organom celnym w przypadku wpisu do 
rejestru zgłaszającego lub w ramach zgłoszenia celnego składanego 
przed przedstawieniem towarów przy wywozie. 

Art. 5 ust. 33, art. 171 i 182 
kodeksu 

D1 Procedura specjalna – zgłoszenie tranzytowe Art. 5 ust. 12, art. 162, 210, 226 
i 227 kodeksu 

D2 Procedura specjalna – Zgłoszenie tranzytowe ze zmniejszoną liczbą 
danych – (transport kolejowy, lotniczy i morski) 

Art. 5 ust. 12, art. 162, 210 
i art. 233 ust. 4 lit. d) kodeksu 

D3 Procedura specjalna – Tranzyt – Stosowanie elektronicznego doku
mentu przewozowego jako zgłoszenia celnego – (transport lotniczy 
i morski) 

Art. 5 ust. 12, art. 162, 210 
i art. 233 ust. 4 lit. e) kodeksu 

E1 Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów (T2L/T2LF) Art. 5 ust. 23, art. 153 ust. 2 
i art. 155 kodeksu 

E2 Manifest celny towarów Art. 5 ust. 23, art. 153 ust. 2 
i art. 155 kodeksu 

F1a Przywozowa deklaracja skrócona – Transport morski i żegluga 
śródlądowa – Pełny zestaw danych 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F1b Przywozowa deklaracja skrócona – Transport morski i żegluga 
śródlądowa – Częściowy zestaw danych złożony przez przewoźnika 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F1c Przywozowa deklaracja skrócona – Transport morski i żegluga 
śródlądowa – Częściowy zestaw danych, przekazany przez osobę 
zgodnie z art. 127 ust. 6 kodeksu i zgodnie z art. 112 ust. 1 akapit 
pierwszy 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F1d Przywozowa deklaracja skrócona – Transport morski i żegluga 
śródlądowa – Częściowy zestaw danych, przekazany przez osobę 
zgodnie z art. 127 ust. 6 kodeksu i zgodnie z art. 112 ust. 1 akapit 
drugi 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F2a Przywozowa deklaracja skrócona – Przesyłki lotnicze (drobnicowe) 
– Pełny zestaw danych 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F2b Przywozowa deklaracja skrócona – Przesyłki lotnicze (drobnicowe) 
– Częściowy zestaw danych złożony przez przewoźnika 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu
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Kolumny Deklaracje/powiadomienia/potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów Podstawa prawna 

F2c Przywozowa deklaracja skrócona – Przesyłki lotnicze (drobnicowe) 
– Częściowy zestaw danych, przekazany przez osobę zgodnie 
z art. 127 ust. 6 kodeksu i zgodnie z art. 113 ust. 1 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F2d Przywozowa deklaracja skrócona – Przesyłki lotnicze (drobnicowe) 
– Minimalny zestaw danych, który należy złożyć przed załadun
kiem w związku z sytuacją określoną w art. 106 ust. 1 akapit drugi 
i zgodnie z art. 113 ust. 1 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F3a Przywozowa deklaracja skrócona – Przesyłki ekspresowe – Pełny 
zestaw danych 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F3b Przywozowa deklaracja skrócona – Przesyłki ekspresowe – Mini
malny zestaw danych, który należy przedstawić przed załadunkiem 
w związku z sytuacją określoną w art. 106 ust. 1 akapit drugi 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F4a Przywozowa deklaracja skrócona – Przesyłki pocztowe – Pełny 
zestaw danych 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F4b Przywozowa deklaracja skrócona – Przesyłki pocztowe – Częściowy 
zestaw danych złożony przez przewoźnika 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F4c Przywozowa deklaracja skrócona – Przesyłki pocztowe – Minimalny 
zestaw danych, który należy przedstawić przed załadunkiem 
w związku z sytuacją określoną w art. 106 ust. 1 akapit drugi ( 1 ) 
i zgodnie z art. 113 ust. 2 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F4d Przywozowa deklaracja skrócona – Przesyłki pocztowe – Częściowy 
zestaw danych na poziomie pojemnika, który należy przedstawić 
przed załadunkiem w związku z sytuacją określoną w art. 106 ust. 1 
akapit drugi i zgodnie z art. 113 ust. 2 

Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

F5 Przywozowa deklaracja skrócona – Transport drogowy i kolejowy Art. 5 ust. 9 i art. 127 kodeksu 

G1 Powiadomienie o zmianie trasy Art. 133 kodeksu 

G2 Powiadomienie o przybyciu Art. 133 kodeksu 

G3 Przedstawienie towarów organom celnym Art. 5 ust. 33 i art. 139 kodeksu 

G4 Deklaracja do czasowego składowania Art. 5 ust. 17 i art. 145 

G5 Powiadomienie o przybyciu w przypadku przemieszczania towarów 
objętych procedurą czasowego składowania 

Art. 148 ust. 5 lit. b) i c)
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Kolumny Deklaracje/powiadomienia/potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów Podstawa prawna 

H1 Zgłoszenie do dopuszczenia do obrotu oraz procedura specjalna – 
Szczególne przeznaczenie – Zgłoszenie do końcowego przeznacze
nia 

Zgłoszenie do dopuszczenia do 
obrotu: art. 5 ust. 12, art. 162 
i 201 kodeksu Zgłoszenie do 
końcowego przeznaczenia: art. 5 
ust. 12, art. 162, 210 i 254 
kodeksu 

H2 Procedura specjalna – składowanie – zgłoszenie do składowania 
celnego 

Art. 5 ust. 12, art. 162, 210 
i 240 kodeksu 

H3 Procedura specjalna – szczególne przeznaczenie – zgłoszenie do 
odprawy czasowej 

Art. 5 ust. 12, art. 162, 210 
i 250 kodeksu 

H4 Procedura specjalna – przetwarzanie – zgłoszenie do uszlachetniania 
czynnego 

Art. 5 ust. 12, art. 162, 210 
i 256 kodeksu 

H5 Zgłoszenie do wprowadzenia towarów w ramach handlu ze specjal
nymi obszarami podatkowymi 

Art. 1 ust. 3 kodeksu 

H6 Zgłoszenie celne w obrocie pocztowym do dopuszczenia do obrotu Art. 5 ust. 12, art. 162 i 201 
kodeksu 

I1 Uproszczone zgłoszenie przywozowe Art. 5 ust. 12 i art. 166 kodeksu 

I2 Przedstawienie towarów organom celnym w przypadku wpisu do 
rejestru zgłaszającego lub w ramach zgłoszenia celnego składanego 
przed przedstawieniem towarów przy przywozie. 

Art. 5 ust. 33, art. 171 i 182 
kodeksu 

( 1 ) Minimalne dane przekazywane przed załadunkiem odpowiadają danym CN23. 

S e k c j a 2 

G r u p y d a n y c h 

Grupa Nazwa grupy 

Grupa 1 Komunikaty (w tym kody procedur) 

Grupa 2 Odniesienia do komunikatów, dokumentów, świadectw i pozwoleń 

Grupa 3 Strony 

Grupa 4 Informacje dotyczące wyceny/Podatki 

Grupa 5 Daty/Godziny/Okresy/Miejsca/Państwa/Regiony 

Grupa 6 Identyfikacja towarów 

Grupa 7 Informacje dotyczące transportu (rodzaje, środki i sprzęt) 

Grupa 8 Pozostałe dane (dane statystyczne, zabezpieczenia, powiązane dane taryfowe)
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S e k c j a 3 

O z n a c z e n i a w k o m ó r k a c h 

Oznaczenie Opis oznaczenia 

A Wymagane: dane wymagane przez każde państwo członkowskie. 

B Fakultatywne dla państw członkowskich: dane, od wymagania których państwo członkowskie może 
odstąpić. 

C Opcjonalne dla przedsiębiorców: dane, które przedsiębiorca może przedstawić, ale których państwa 
członkowskie nie mogą wymagać. 

X Dane wymagane na poziomie pozycji w zgłoszeniu towarów. Informacje wprowadzone na poziomie 
pozycji towarowej są ważne tylko w odniesieniu do danej pozycji towarowej. 

Y Dane wymagane na poziomie tytułu w zgłoszeniu towarów. Informacje wprowadzone na poziomie 
tytułu są ważne dla wszystkich zgłoszonych pozycji towarowych. 

Jakakolwiek kombinacja symboli „X” i „Y” oznacza, że odpowiednie dane mogą zostać podane przez zgłaszającego na 
dowolnym poziomie.
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ROZDZIAŁ 3 

S e k c j a 1 

T a b e l a w y m o g ó w d o t y c z ą c y c h d a n y c h 

(Przypisy do tabeli znajdują się tuż pod tabelą) 

Grupa 1 – informacje o komunikacie (w tym kody procedur) 

A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

1/1 Rodzaj zgło
szenia/dekla
racji 

1/1 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

1/2 Rodzaj 
dodatkowego 
zgłoszenia/ 
deklaracji 

1/2 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

1/3 Rodzaj zgło
szenia tran
zytowego/po
twierdzenia 
statusu 
celnego 

1/3 A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

1/4 Formularze 3 B 
[1] 
[2] 
Y 

B 
[1] 
[2] 
Y 

B 
[1] 
[2] 
Y 

1/5 Wykazy zała
dunkowe 

4 B 
[1] 
Y 

B 
[1] 
Y 

B 
[1] 
Y 

1/6 Numer 
pozycji towa
rowej 

32 A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[3] 
X 

A 
[2] 
X 

A 
[2] 
X 

A 
[2] 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[3] 
X 

1/7 Kod szcze
gólnych 
okoliczności 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

A 
[4] 
Y 

1/8 Podpis/uwie
rzytelnienie 

54 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

1/9 Całkowita 
liczba pozycji 

5 B 
[1] 
Y 

B 
[1] 
Y 

B 
[1] 
Y
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A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

1/10 Procedura 37 (1) A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

1/11 Procedura 
dodatkowa 

37 (2) A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[5] 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[5] 
X 

Grupa 2 – Odniesienia do komunikatów, dokumentów, świadectw i pozwoleń 

A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

2/1 Zgłoszenie 
uproszczone/ 
poprzednie 
dokumenty 

40 A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

B 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
[6] 
Y 

A 
[6] 
Y 

A 
Y 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
[5] 
XY 

A 
XY 

2/2 Dodatkowe 
informacje 

44 A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

B 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

2/3 Przedsta
wione doku
menty, świa
dectwa 
i pozwolenia, 
dodatkowe 
odniesienia. 

44 A 
[7] 
[8] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
[9] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
X 

A 
[7] 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
Y 

A 
X 

A 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
[7] 
X 

A 
X 

A 
[7] 
[9] 
X 

2/4 Numer refe
rencyjny/UCR 

7 A 
[10] 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

2/5 LRN A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

2/6 Odroczenie 
płatności 

48 B 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

2/7 Identyfikacja 
składu 

49 B 
[11] 

Y 

B 
[11] 

Y 

A 
Y 

B 
[11] 

Y 

A 
Y 

A 
Y 

B 
[11] 

Y 

A 
Y 

B 
[11] 

Y 

B 
[11] 

Y 

B 
[11] 

Y
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Grupa 3 – Strony 

A B C D E F G H I 

Nr 
D. Nazwa D. Nr 

pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

3/1 Eksporter 2 A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

C 
Y 

B 
Y 

A 
[12] 

Y 

B 
XY 

A 
[13] 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

3/2 Nr identyfika
cyjny ekspor
tera 

2 (nr) A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

B 
XY 

A 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

3/3 Nadawca – 
Kapitańska 
skonsolido
wana umowa 
przewozu 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

3/4 Nr identyfika
cyjny nadawcy 
– Kapitańska 
skonsolido
wana umowa 
przewozu 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

3/5 Nadawca – 
Spedytorska 
indywidualna 
umowa prze
wozu 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

3/6 Nr identyfika
cyjny nadawcy 
– Spedytorska 
indywidualna 
umowa prze
wozu 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

3/7 Nadawca A 
[12] 
XY 

A 
[12] 
XY 

3/8 Nr identyfika
cyjny nadawcy 

A 
[14] 
XY 

A 
[14] 
XY 

3/9 Odbiorca 8 A 
[12] 
XY 

A 
[12] 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

A 
[12] 
XY 

A 
[12] 
XY 

A 
[12] 
XY
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A B C D E F G H I 

Nr 
D. Nazwa D. Nr 

pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

3/10 Nr identyfika
cyjny odbiorcy 

8 
(nr) 

A 
[14] 
XY 

A 
[14] 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

3/11 Odbiorca – 
Kapitańska 
skonsolido
wana umowa 
przewozu 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

3/12 Nr identyfika
cyjny odbiorcy 
– Kapitańska 
skonsolido
wana umowa 
przewozu 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

3/13 Odbiorca – 
Spedytorska 
indywidualna 
umowa prze
wozu 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

3/14 Nr identyfika
cyjny odbiorcy 
– Spedytorska 
indywidualna 
umowa prze
wozu 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

C 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

C 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

A 
[14] 

Y 

3/15 Importer 8 A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

3/16 Nr identyfika
cyjny impor
tera 

8 (nr) A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

3/17 Zgłaszający 14 A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

3/18 Nr identyfika
cyjny zgłasza
jącego 

14 
(nr) 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

3/19 Przedstawiciel 14 A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

B 
Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[13] 

Y 

A 
[13] 

Y 

A 
[13] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y
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A B C D E F G H I 

Nr 
D. Nazwa D. Nr 

pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

3/20 Nr identyfika
cyjny przed
stawiciela 

14 
(nr) 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

3/21 Kod statusu 
przedstawiciela 

14 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

3/22 Osoba upraw
niona do 
korzystania 
z procedury 
tranzytu 

50 A 
[13] 

Y 

A 
[13] 

Y 

A 
[13] 

Y 

3/23 Nr identyfika
cyjny osoby 
uprawnionej 
do korzystania 
z procedury 
tranzytu 

50 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

3/24 Sprzedający 2 A 
[12] 
[15] 
XY 

C 
[12] 
[15] 
XY 

A 
[12] 
[15] 
XY 

A 
[12] 
[15] 
XY 

A 
[12] 
XY 

3/25 Nr identyfika
cyjny sprzeda
jącego 

2 (nr) A 
[15] 
XY 

C 
[15] 
XY 

A 
[15] 
XY 

A 
[15] 
XY 

A 
XY 

3/26 Kupujący 8 A 
[12] 
[15] 
XY 

C 
[12] 
[15] 
XY 

A 
[12] 
[15] 
XY 

A 
[12] 
[15] 
XY 

A 
[12] 
XY 

3/27 Nr identyfika
cyjny kupują
cego 

8 (nr) A 
[15] 
XY 

C 
[15] 
XY 

A 
[15] 
XY 

A 
[15] 
XY 

A 
XY 

3/28 Nr identyfika
cyjny osoby 
powiadamia
jącej o przyby
ciu 

A 
Y
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A B C D E F G H I 

Nr 
D. Nazwa D. Nr 

pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

3/29 Nr identyfika
cyjny osoby 
powiadamia
jącej o zmianie 
trasy 

A 
Y 

3/30 Nr identyfika
cyjny osoby 
przedstawia
jącej towary 
organom 
celnym 

A 
Y 

3/31 Przewoźnik A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

A 
[12] 

Y 

3/32 Nr identyfika
cyjny prze
woźnika 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

3/33 Osoba kontak
towa – Kapi
tańska skonso
lidowana 
umowa prze
wozu 

A 
[12] 
XY 

A 
[12] 
XY 

A 
[12] 
XY 

A 
[12] 
XY 

3/34 Nr identyfika
cyjny osoby 
kontaktowej – 
Kapitańska 
skonsolido
wana umowa 
przewozu 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

3/35 Osoba kontak
towa – Spedy
torska indywi
dualna umowa 
przewozu 

A 
[12] 
XY 

A 
[12] 
XY 

A 
[12] 
XY 

A 
[12] 
XY 

3/36 Nr identyfika
cyjny osoby 
kontaktowej – 
Spedytorska 
indywidualna 
umowa prze
wozu 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY
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A B C D E F G H I 

Nr 
D. Nazwa D. Nr 

pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

3/37 Nr identyfika
cyjny dodatko
wych uczest
ników 
łańcucha 
dostaw 

44 C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

C 
XY 

3/38 Nr identyfika
cyjny osoby 
przekazującej 
dodatkowe 
dane w PDS 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
Y 

3/39 Nr identyfika
cyjny posia
dacza pozwo
lenia 

44 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
[3] 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
[3] 
Y 

3/40 Nr identyfika
cyjny dodatko
wych odnie
sień podatko
wych 

44 A 
XY 

3/41 Nr identyfika
cyjny osoby 
przedstawia
jącej towary 
organom 
celnym w przy
padku wpisu 
do rejestru 
zgłaszającego 
lub uprzednio 
złożonych 
zgłoszeń 
celnych 

A 
Y 

A 
Y 

3/42 Nr identyfika
cyjny osoby 
składającej 
manifest celny 
towarów 

A 
Y
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A B C D E F G H I 

Nr 
D. Nazwa D. Nr 

pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

3/43 Nr identyfika
cyjny osoby 
występującej 
o potwier
dzenie unij
nego statusu 
celnego towa
rów 

A 
Y 

3/44 Nr identyfika
cyjny osoby 
powiadamia
jącej o przy
byciu towarów 
po ich prze
mieszczeniu 
w procedurze 
czasowego 
składowania 

A 
Y 

Grupa 4 – Informacje dotyczące wyceny/Podatki 

A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

4/1 Warunki 
dostawy 

20 B 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

A 
[16] 

Y 

B 
Y 

B 
Y 

A 
Y 

4/2 Metoda płat
ności opłat 
transporto
wych 

A 
[14] 
XY 

A 
[14] 
XY 

A 
[14] 
XY 

A 
[14] 
XY 

A 
[14] 
XY 

A 
[14] 
XY 

A 
[14] 
XY 

A 
[14] 
XY 

A 
[14] 
XY 

4/3 Naliczanie 
opłat – 
Rodzaj 
opłaty 

47 
(rodza

j) 

B 
[17] 

X 

B 
[17] 

X 

A 
[18] 
[19] 

X 

A 
[18] 
[19] 

X 

A 
[18] 
[19] 

X 

A 
[18] 
[19] 

X
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A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

4/4 Naliczanie 
opłat – 
Podstawa 
opłaty 

47 
(pod
stawa 

opłaty) 

B 
X 

B 
X 

B 
X 

A 
[18] 
[19] 

X 

B 
X 

A 
[18] 
[19] 

X 

A 
[18] 
[19] 

X 

A 
[18] 
[19] 

X 

4/5 Naliczanie 
opłat – 
Stawka 
opłaty 

47 
(staw

ka) 

B 
[17] 

X 

B 
[17] 

X 

B 
[18] 
[17] 

X 

B 
[17] 

X 

B 
[17] 

X 

B 
[18] 
[17] 

X 

4/6 Naliczanie 
opłat – 
Kwota 
należnej 
opłaty 

47 
(ogó 
łem) 

B 
[17] 

X 

B 
[17] 

X 

B 
[18] 
[17] 

X 

B 
[17] 

X 

B 
[17] 

X 

B 
[18] 
[17] 

X 

4/7 Naliczanie 
opłat – 
Ogółem 

47 
(ogó 
łem) 

B 
[17] 

X 

B 
[17] 

X 

B 
[18] 
[17] 

X 

B 
[17] 

X 

B 
[17] 

X 

B 
[18] 
[17] 

X 

4/8 Naliczanie 
opłat – 
Metoda płat
ności 

47 
(MP) 

B 
X 

B 
X 

B 
[18] 

X 

B 
X 

B 
X 

B 
[18] 
[17] 

X 

4/9 Doliczenia 
i odliczenia 

45 A 
[20] 
[16] 
XY 

B 
XY 

4/10 Waluta 
faktury 

22 (1) B 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
[5] 
Y 

4/11 Całkowita 
zafakturo
wana kwota 

22 (2) B 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

C 
Y 

C 
Y 

C 
Y 

C 
Y 

C 
Y 

4/12 Wewnętrzna 
jednostka 
walutowa 

44 B 
Y 

B 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y
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A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

4/13 Wskaźniki 
wyceny 

45 A 
[20] 
[16] 

X 

A 
[21] 

X 

B 
X 

4/14 Wartość/ 
kwota pozy
cji 

42 A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[5] 
X 

4/15 Kurs 
wymiany 

23 B 
[22] 

Y 

B 
[22] 

Y 

B 
[22] 

Y 

B 
[22] 

Y 

B 
[22] 

Y 

4/16 Metoda 
wyceny 

43 A 
X 

B 
X 

B 
X 

B 
X 

4/17 Preferencje 36 A 
X 

C 
X 

A 
[23] 

X 

A 
[23] 

X 

B 
X 

A 
[5] 
X 

4/18 Wartość 
pocztowa 

C 
X 

C 
X 

A 
X 

4/19 Opłaty 
pocztowe 

C 
Y 

C 
Y 

A 
Y 

Grupa 5 – Daty/Godziny/Okresy/Miejsca/Państwa/Regiony 

A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

5/1 Przewidy
wana data 
i godzina 
przybycia do 
pierwszego 
miejsca na 
obszarze 
celnym Unii 

S12 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
[24] 

Y 

A 
[24] 

Y
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A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

5/2 Przewidy
wana data 
i godzina 
przybycia do 
portu wyła
dunku 

A 
XY 

5/3 Faktyczna 
data i godzina 
przybycia na 
obszar celny 
Unii 

A 
Y 

5/4 Data zgłosze
nia 

50,54 B 
[1] 
Y 

B 
[1] 
Y 

B 
[1] 
Y 

5/5 Miejsce doko
nania zgło
szenia 

50,54 B 
[1] 
Y 

B 
[1] 
Y 

B 
[1] 
Y 

5/6 Urząd prze
znaczenia (i 
państwo) 

53 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

5/7 Przewidy
wane urzędy 
tranzytowe (i 
państwo) 

51 A 
Y 

A 
Y 

5/8 Kod państwa 
przeznacze
nia 

17a A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
[25] 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

B 
XY 

5/9 Kod regionu 
przeznacze
nia 

17b B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

5/10 Kod miejsca 
dostawy – 
Kapitańska 
skonsolido
wana umowa 
przewozu 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y
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A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

5/11 Kod miejsca 
dostawy – 
Spedytorska 
indywidualna 
umowa prze
wozu 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

5/12 Urząd celny 
wyprowadze
nia 

29 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

5/13 Kolejny urząd 
celny (urzędy 
celne) wpro
wadzenia 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

5/14 Kod państwa 
wysyłki/wy
wozu 

15a A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

B 
Y 

A 
XY 

B 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
[5] 
XY 

5/15 Kod kraju 
pochodzenia 

34a C 
[26] 

X 

C 
X 

A 
X 

C 
[27] 

X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

A 
[28] 

X 

A 
X 

A 
[28] 

X 

A 
[28] 

X 

B 
[28] 

X 

C 
X 

A 
[5] 

[28] 
X 

5/16 Kod kraju 
preferencyj
nego pocho
dzenia 

34b A 
[29] 

X 

C 
X 

A 
[29] 

X 

A 
[29] 

X 

B 
[29] 

X 

A 
[5] 

[29] 
X 

5/17 Kod regionu 
pochodzenia 

34b B 
X 

B 
X 

B 
X 

5/18 Kody państw 
przejazdu 

A 
Y 

A 
Y 

5/19 Kody państw 
przejazdu 
środka trans
portu 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y
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A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

5/20 Kody państw 
przejazdu 
przesyłki 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

5/21 Miejsce zała
dunku 

27 B 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

5/22 Miejsce wyła
dunku 

A 
XY 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

5/23 Lokalizacja 
towarów 

30 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

B 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

B 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

5/24 Kod urzędu 
celnego 
pierwszego 
wprowadze
nia 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

5/25 Kod faktycz
nego urzędu 
celnego 
pierwszego 
wprowadze
nia 

A 
Y 

A 
Y 

5/26 Urząd celny 
przedstawie
nia 

44 A 
[30] 

Y 

A 
[30] 

Y 

A 
[30] 

Y 

A 
[30] 

Y 

A 
[30] 

Y 

A 
[30] 

Y 

A 
[30] 

Y 

A 
[30] 

Y 

A 
[30] 

Y 

A 
[30] 

Y 

A 
[30] 

Y 

A 
[30
]Y 

A 
[30] 

Y 

5/27 Kontrolny 
urząd celny 

44 A 
[31] 

Y 

A 
[31] 

Y 

A 
[31] 

Y 

A 
[31] 

Y 

A 
[31] 

Y 

A 
[31] 

Y 

A 
[31] 

Y 

A 
[31] 

Y 

A 
[31] 

Y 

A 
[31] 

Y 

5/28 Wniosko
wany okres 
ważności 
potwierdze
nia 

A 
Y 

A 
Y 

5/29 Data przed
stawienia 
towarów 

A 
XY 

5/30 Miejsce przy
jęcia 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY
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Grupa 6 – Identyfikacja towarów 

A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

6/1 Masa netto 
(kg) 

38 A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[32] 

X 

A 
[23] 

X 

A 
[23] 

X 

C 
X 

C 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[32] 

X 

C 
X 

A 
[5] 
X 

6/2 Jednostki 
uzupełniające 

41 A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[32] 

X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[32] 

X 

A 
[5] 
X 

6/3 Masa brutto 
(kg) – Kapi
tańska skon
solidowana 
umowa prze
wozu 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

6/4 Masa brutto 
(kg) – Spedy
torska indy
widualna 
umowa prze
wozu 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
Y 

A 
Y 

A 
XY 

6/5 Masa brutto 
(kg) 

35 A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

B 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

B 
XY 

A 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

A 
Y 

B 
XY 

A 
[33] 
XY 

6/6 Opis 
towarów – 
Kapitańska 
skonsolido
wana umowa 
przewozu 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

6/7 Opis 
towarów – 
Spedytorska 
indywidualna 
umowa prze
wozu 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

6/8 Opis towa
rów 

31 A 
[34] 

X 

A 
[34] 

X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[34] 

X 

A 
[34] 

X 

A 
[34] 

X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

6/9 Rodzaj 
opakowań 

31 A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

C 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[33] 

X
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A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

6/10 Liczba 
opakowań 

31 A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

B 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

C 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[33] 

X 

6/11 Oznaczenia 
przesyłek 

31 A 
X 

A 
[35] 

X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

B 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

C 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

B 
X 

A 
X 

6/12 Kod ONZ dla 
towarów 
niebezpiecz
nych 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

C 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

6/13 Kod CUS 31 C 
X 

C 
X 

A 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

A 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

C 
X 

6/14 Kod towaru – 
kod Nomen
klatury scalo
nej 

33 (1) A 
[36] 

X 

A 
[36] 

X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[5] 
X 

A 
[37] 

X 

A 
[37] 

X 

A 
[37] 

X 

A 
[23] 

X 

A 
[36] 

X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

C 
X 

A 
X 

C 
X 

A 
X 

C 
X 

A 
X 

A 
[36] 

X 

A 
[36] 

X 

A 
X 

B 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[5] 
X 

6/15 Kod towaru – 
kod TARIC 

33 (2) A 
X 

B 
X 

A 
X 

A 
X 

B 
X 

B 
X 

A 
[5] 
X 

6/16 Kod towaru – 
dodatkowe 
kody TARIC 

33 
(3)(4) 

A 
X 

A 
X 

A 
X 

A 
[5] 
X 

A 
X 

B 
X 

A 
X 

A 
X 

B 
X 

A 
[5] 
X 

6/17 Kod towaru – 
krajowe kod 
lub kody 
dodatkowe 

33 (5) B 
X 

B 
X 

B 
X 

B 
[5] 
X 

B 
X 

B 
X 

B 
X 

B 
X 

B 
X 

B 
[5] 
X 

6/18 Całkowita 
liczba opako
wań 

6 B 
Y 

B 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

6/19 Rodzaj towa
rów 

C 
X 

C 
X 

C 
X
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Grupa 7 – Informacje dotyczące transportu (rodzaje, środki i sprzęt) 

A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

7/1 Przeładunki 55 A 
[38] 

Y 

A 
[38] 

Y 

A 
Y 

7/2 Kontener 19 A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

7/3 Numer refe
rencyjny 
przewozu 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

7/4 Rodzaj trans
portu na 
granicy 

25 A 
Y 

A 
Y 

B 
Y 

B 
Y 

A 
[39] 

Y 

A 
[39] 

Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

B 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

7/5 Rodzaj trans
portu 
wewnętrz
nego 

26 A 
[40] 

Y 

A 
[40] 

Y 

B 
[40] 

Y 

B 
[40] 

Y 

A 
[41] 

Y 

B 
[41] 

Y 

A 
[41] 

Y 

A 
[41] 

Y 

B 
Y 

7/6 Znaki identy
fikacyjne 
faktycznego 
środka trans
portu prze
kraczającego 
granicę 

A 
Y 

7/7 Oznaczenie 
środka trans
portu przy 
wyjściu 

18 (1) B 
[42] 

Y 

B 
[43] 

Y 

A 
[43] 

Y 

A 
[43] 
[44] 
[45] 
XY 

A 
[43] 
[44] 
[45] 
XY 

A 
XY 

7/8 Przynależność 
państwowa 
środka trans
portu przy 
wyjściu 

18 (2) A 
[46] 
[44] 
[45] 
XY 

7/9 Identyfikacja 
środka trans
portu przy 
przybyciu 

18 (1) A 
Y 

B 
[43] 

Y 

B 
[43] 

Y 

B 
[43] 

Y 

B 
[43] 

Y
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A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

7/10 Numer iden
tyfikacyjny 
kontenera 

31 A 
XY 

A 
[35] 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

B 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

7/11 Rozmiar 
i rodzaj 
kontenera 

A 
XY 

C 
XY 

A 
XY 

7/12 Status wypeł
nienia konte
nera 

A 
XY 

C 
XY 

A 
XY 

7/13 Rodzaj 
dostawcy 
sprzętu 

A 
XY 

C 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

7/14 Identyfikacja 
aktywnego 
środka trans
portu prze
kraczającego 
granicę 

21 (1) B 
[47] 

Y 

A 
[46] 

Y 

B 
[46] 
XY 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

C 
Y 

A 
[48] 
XY 

A 
[48] 
XY 

A 
XY 

A 
[24] 

Y 

A 
[24] 

Y 

A 
Y 

7/15 Przynależność 
państwowa 
aktywnego 
środka trans
portu prze
kraczającego 
granicę 

21 (2) A 
[46] 

Y 

A 
[46] 

Y 

A 
[46] 
XY 

A 
Y 

A 
Y 

A 
[48] 
XY 

A 
[48] 
XY 

A 
XY 

A 
[46] 

Y 

A 
[46] 

Y 

A 
[46] 

Y 

B 
[46] 

Y 

7/16 Identyfikacja 
pasywnego 
środka trans
portu prze
kraczającego 
granicę 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

7/17 Przynależność 
państwowa 
pasywnego 
środka trans
portu prze
kraczającego 
granicę 

A 
XY 

A 
XY 

A 
XY
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A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

7/18 Numer 
zamknięcia 
celnego 

D A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
XY 

C 
XY 

A 
XY 

A 
XY 

A 
Y 

A 
Y 

7/19 Inne 
zdarzenia 
podczas prze
wozu 

56 A 
[38] 

Y 

A 
[38] 

Y 

A 
Y 

7/20 Numer iden
tyfikacyjny 
pojemnika 

A 
XY 

A 
XY 

A 
Y 

Grupa 8 – Inne dane (dane statystyczne, zabezpieczenia, powiązane dane taryfowe) 

A B C D E F G H I 

Nr D. Nazwa D. Nr 
pola 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 

8/1 Nr porząd
kowy 
kontyngentu 

39 A 
X 

A 
[5] 
X 

8/2 Rodzaj 
zabezpiecze
nia 

52 A 
Y 

A 
Y 

A 
[49] 

Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

8/3 Odniesienie 
do zabezpie
czenia 

52 A 
Y 

A 
Y 

A 
[49] 

Y 

A 
Y 

A 
Y 

A 
Y 

8/4 Zabezpie
czenie 
nieważne w 

52 A 
Y 

A 
Y 

8/5 Rodzaj trans
akcji 

24 A 
XY 

A 
XY 

A 
[32] 
XY 

A 
XY 

B 
XY 

B 
XY 

A 
XY 

A 
[32] 
XY 

8/6 Wartość 
statystyczna 

46 A 
[50] 

X 

A 
[50] 

X 

B 
[50] 

X 

B 
[50] 

X 

A 
[50] 

X 

B 
[50] 

X 

A 
[50] 

X 

A 
[50] 

X 

A 
[50] 

X 

8/7 Odpisywanie 44 A 
X 

A 
X
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S e k c j a 2 

U w a g i 

Numer uwagi Opis uwagi 

[1] Państwa członkowskie mogą wymagać tych danych jedynie w przypadku stosowania procedur z użyciem 
dokumentów w formie papierowej. 

[2] Kiedy zgłoszenie w formie papierowej obejmuje jedynie jedną pozycję towaru, państwo członkowskie 
może przewidzieć, że pole to ma pozostać puste, a cyfrę „1” należy wpisać w polu 5. 

[3] Informacja ta nie jest wymagana w przypadku złożenia zgłoszenia celnego przed przedstawieniem 
towarów zgodnie z art. 171 kodeksu. 

[4] Informacja ta nie jest wymagana, jeśli można ją uzyskać w sposób automatyczny i jednoznaczny 
z innych danych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę. 

[5] W przypadkach w których zastosowanie ma art. 166 ust. 2 kodeksu (zgłoszenia uproszczone oparte na 
pozwoleniach), państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogu dostarczenia tych informacji, o ile 
warunki określone w pozwoleniach odnoszących się do tych procedur pozwalają im na późniejsze 
gromadzenie tych danych na etapie zgłoszenia uzupełniającego. 

[6] Dane te należy podać, jeżeli brakuje przynajmniej jednej z następujących informacji: 

— znaku identyfikacyjnego środka transportu przekraczającego granicę, 

— daty przybycia do pierwszego miejsca wprowadzenia na obszar celny Unii, wskazanej w przywo
zowej deklaracji skróconej złożonej w odniesieniu do danych towarów. 

[7] Państwa członkowskie mogą zwolnić z tego obowiązku, jeżeli ich systemy pozwalają im na wywnio
skowanie tej informacji automatycznie i jednoznacznie z informacji zawartych w innym miejscu zgło
szenia. 

[8] Dane te są podawane alternatywnie zamiast niepowtarzalnego numeru referencyjnego przesyłki (UCR), 
jeśli ten ostatni nie jest dostępny. Element ten zapewnia odniesienie do innych użytecznych źródeł 
informacji. 

[9] Informację tę należy podać jedynie w przypadku, gdy zastosowanie ma art. 166 ust. 2 kodeksu (zgło
szenia uproszczone oparte na pozwoleniach); w tym przypadku jest to numer pozwolenia na procedurę 
uproszczoną. Jednakże te dane mogą również zawierać numer dokumentu przewozowego, którego to 
dotyczy. 

[10] Jeżeli numer dokumentu przewozowego nie jest dostępny, podanie tej informacji jest obowiązkowe. 

[11] Informacja ta jest wymagana w przypadku, gdy zgłoszenie do objęcia towaru procedurą celną ma na 
celu zakończenie procedury składowania celnego. 

[12] Podanie tej informacji jest obowiązkowe tylko w przypadku, gdy dla danej osoby nie podano numeru 
EORI lub uznanego przez Unię niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim. Jeżeli 
podano uznany przez Unię numer EORI lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie trzecim, 
nie należy podawać nazwy/imienia i nazwiska ani adresu. 

[13] Podanie tej informacji jest obowiązkowe tylko w przypadku, gdy dla danej osoby nie podano numeru 
EORI lub uznanego przez Unię niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim. Jeżeli 
podano uznany przez Unię numer EORI lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie trzecim, 
nazwę/imię i nazwisko oraz adres należy podawać tylko w przypadku korzystania z formy papierowej 
zgłoszenia. 

[14] Informację tę podaje się tylko wtedy, gdy jest dostępna. 

[15] Informacji tej nie podaje się w odniesieniu do ładunku na pokładzie (FROB) lub przeładunku towarów, 
w przypadku których miejsce przeznaczenia znajduje się poza obszarem celnym Unii.
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Numer uwagi Opis uwagi 

[16] Państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogu przekazywania tych informacji, jeżeli wartość celna 
danych towarów nie może być ustalona z zastosowaniem przepisów art. 70 kodeksu. W takich przy
padkach zgłaszający dostarcza lub zleca dostarczenie organom celnym każdej innej informacji, która 
może być wymagana do celów ustalenia wartości celnej. 

[17] Informacji tej nie należy podawać w przypadku, gdy władze celne obliczają cło w imieniu przedsię
biorców na podstawie informacji zawartej w innym miejscu zgłoszenia. W innym przypadku jest ona 
fakultatywna dla państwa członkowskiego. 

[18] Informacja ta nie jest wymagana w odniesieniu do towarów kwalifikujących się do zwolnienia z należ
ności przywozowych, chyba że władze celne uznają ją za niezbędną dla stosowania postanowień 
regulujących dopuszczenie przedmiotowych towarów do obrotu. 

[19] Informacji tej nie należy podawać w przypadku, gdy władze celne obliczają cło w imieniu przedsię
biorców na podstawie informacji zawartej w innym miejscu zgłoszenia. 

[20] O ile nie jest to niezbędne dla prawidłowego określenia wartości celnej, państwo członkowskie, 
w którym nastąpiło przyjęcie zgłoszenia, zwalnia z obowiązku dostarczania tych informacji: 

— gdy wartość celna przywożonych towarów nie przekracza 20 000 EUR za przesyłkę, pod warun
kiem że nie są to przesyłki wysyłane partiami lub wysyłane wielokrotnie przez tego samego 
nadawcę temu samu odbiorcy, 

lub 

— gdy dany przywóz pozbawiony jest jakiegokolwiek charakteru handlowego, 

lub 

— w przypadku towarów będących przedmiotem stałego przywozu realizowanego na tych samych 
warunkach handlowych, pochodzących od tego samego sprzedającego i przeznaczonych dla tego 
samego kupującego. 

[21] Informację tę należy podać jedynie w przypadku, gdy cło jest obliczane zgodnie z art. 86 ust. 3 
kodeksu. 

[22] Państwa członkowskie mogą wymagać tych informacji wyłącznie w przypadkach, gdy kurs wymiany 
ustala się z wyprzedzeniem w drodze umowy między zainteresowanymi stronami. 

[23] Do wypełnienia jedynie wtedy, gdy tak przewiduje prawodawstwo unijne. 

[24] Nie istnieje konieczność podawania tych danych, jeżeli w D. podano MRN. 2/1 Zgłoszenie uprosz
czone/poprzednie dokumenty. 

[25] Informacja ta jest wymagana wyłącznie, jeżeli zgłoszenie uproszczone nie jest składane razem z wywo
zową deklaracją skróconą. 

[26] Dane te są obowiązkowe dla produktów rolnych objętych refundacją wywozową. 

[27] Dane te są obowiązkowe w odniesieniu do produktów rolnych podlegających refundacji i tych towarów, 
w odniesieniu do których przepisy Unii nakładają wymóg określenia pochodzenia towarów w ramach 
handlu ze specjalnymi obszarami podatkowymi. 

[28] Informacja ta jest wymagana w przypadku gdy: 

a) nie stosuje się traktowania preferencyjnego; lub 

b) kraj niepreferencyjnego pochodzenia jest inny niż kraj preferencyjnego pochodzenia. 

[29] Informacja ta jest wymagana w przypadku, gdy zastosowanie ma traktowanie preferencyjne z wykorzys
taniem odpowiedniego kodu w D. 4/17 Preferencje. 

[30] Informacja ta jest wykorzystywana wyłącznie w przypadku odprawy scentralizowanej.
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[31] Informacja ta jest wykorzystywana wyłącznie w przypadku, gdy deklaracja do czasowego składowania 
lub zgłoszenie celne dotyczące objęcia towarów procedurą specjalną inną niż tranzyt jest składane 
w urzędzie celnym innym niż kontrolny urząd celny wskazany w stosownych pozwoleniach. 

[32] Informacja ta jest wymagana wyłącznie w przypadku transakcji handlowych, w których uczestniczą co 
najmniej dwa państwa członkowskie. 

[33] Informacja ta jest przekazywana wyłącznie w przypadku, gdy zwolnienie towarów objętych procedurą 
czasowego składowania dotyczy tylko części deklaracji do czasowego składowania złożonego uprzednio 
w związku z danymi towarami. 

[34] Dane te stanowią alternatywę dla kodu towaru w przypadku, gdy takiego kodu nie dostarczono. 

[35] W przypadku gdy część towarów objętych deklaracją do czasowego składowania nie została powrotnie 
wywieziona, można podać te dane w celu identyfikacji towarów objętych powiadomieniem 
o powrotnym wywozie w ramach czasowego składowania. 

[36] Dane te stanowią alternatywę dla opisu towarów w przypadku, gdy takiego opisu nie dostarczono. 

[37] Tę podjednostkę należy wypełnić w przypadku: 

— gdy zgłoszenie tranzytowe jest sporządzone przez tę samą osobę i w tym samym czasie – lub po 
nim – co zgłoszenie celne zawierające kod towaru, 

— gdy tak przewiduje prawodawstwo unijne. 

[38] Informacja ta jest przekazywana są wyłącznie w przypadku zgłoszeń w formie papierowej. 

[39] Państwa członkowskie mogą odstąpić od tego wymogu w przypadku innych środków transportu niż 
kolej. 

[40] Nie należy podawać tej informacji w przypadku, gdy dokonuje się formalności wywozowych w miejscu 
wyprowadzenia z obszaru celnego Unii. 

[41] Danych tych nie wolno podawać w przypadku, gdy formalności przywozowe dokonywane są w miejscu 
wprowadzenia na obszar celny Unii. 

[42] Dane te są obowiązkowe w odniesieniu do produktów rolnych objętych refundacją wywozową, chyba 
że są one przewożone pocztą lub wysyłane za pomocą stałych instalacji przesyłowych. [W przypadku 
transportu drogą pocztową lub wysyłania za pomocą stałych instalacji przesyłowych informacja ta nie 
jest wymagana.] 

[43] Nie ma zastosowania w przypadku przesyłek pocztowych ani stałych instalacji przesyłowych. 

[44] W przypadku gdy towary przewożone są w jednostkach transportu multimodalnego, takich jak konte
nery, nadwozia wymienne i naczepy, organy celne mogą zezwolić osobie uprawnionej do korzystania 
z procedury tranzytu na niepodawanie tej informacji, jeżeli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie 
pozwala w chwili składania zgłoszenia tranzytowego na podanie oznaczenia i przynależności 
państwowej środka transportu pod warunkiem że jednostki transportu multimodalnego opatrzone są 
niepowtarzalnymi numerami i wspomniane numery są wpisane w D. 7/10 Numer identyfikacyjny 
kontenera. 

[45] Państwa członkowskie zwalniają z obowiązku przekazywania przedmiotowych informacji w ramach 
zgłoszenia tranzytowego złożonego w urzędzie celnym wyjścia w odniesieniu do środków transportu, 
na które towary są bezpośrednio załadowane w następujących przypadkach: 

— gdy sytuacja logistyczna uniemożliwia przekazanie danych, a osoba uprawniona do korzystania 
z procedury tranzytu posiada status AEOC, oraz 

— gdy stosowne informacje mogą w razie potrzeby zostać ustalone przez organy celne za pośrednic
twem ewidencji osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu.
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[46] Nie ma zastosowania w przypadku przesyłek pocztowych, stałych instalacji przesyłowych ani kolei. 

[47] Dane te są obowiązkowe w odniesieniu do produktów rolnych objętych refundacją wywozową, chyba 
że są one przewożone pocztą, wysyłane za pomocą stałych instalacji przesyłowych lub przewożone 
koleją. [W przypadku transportu drogą pocztową, wysyłania za pomocą stałych urządzeń przesyłowych 
lub przewożenia koleją informacja ta nie jest wymagana.] 

[48] Państwa członkowskie odstępują od wymogu przekazywania przedmiotowych informacji w odniesieniu 
do transportu lotniczego. 

[49] Informację tę należy podać jedynie w przypadku objęcia towarów procedurą końcowego przeznaczenia 
lub w przypadku uprzedniego przywozu produktów przetworzonych lub uprzedniego przywozu 
produktów zamiennych. 

[50] Państwo członkowskie, w którym nastąpiło przyjęcie zgłoszenia, może odstąpić od wymogu dostar
czenia tych informacji, jeżeli jest w stanie prawidłowo je ocenić i wdrożyło procedury obliczeń w celu 
uzyskania wyników zgodnych z wymogami statystycznymi. 

TYTUŁ II 

Uwagi w odniesieniu do wymogów dotyczących danych 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym tytule stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w tytule I, rozdział 3 sekcji 1 niniejszego załącznika. 

Wymogi dotyczące danych 

Grupa 1 – informacje o komunikacie (w tym kody procedur) 

1/1. Rodzaj zgłoszenia/deklaracji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać odpowiedni kod unijny. 

1/2. Rodzaj dodatkowego zgłoszenia/deklaracji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać odpowiedni kod unijny. 

1/3. Rodzaj zgłoszenia tranzytowego/potwierdzenia statusu celnego 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać odpowiedni kod unijny. 

1/4. Formularze 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku korzystania ze zgłoszeń w formie papierowej należy wpisać liczbę podzestawów w odniesieniu do 
ogólnej liczby zastosowanych podzestawów formularzy i formularzy uzupełniających. Na przykład jeżeli wystę
puje jeden formularz EX i dwa formularze EX/c, należy wpisać „1/3” na formularzu EX, „2/3” na formularzu EX/c 
oraz „3/3” na drugim formularzu EX/c. 

Jeżeli zgłoszenie zostało sporządzone z dwóch zestawów czterech egzemplarzy zamiast z jednego zestawu ośmiu 
egzemplarzy, takie dwa zestawy będą traktowane jako jeden dla celów ustanowienia liczby formularzy.
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1/5. Wykazy załadunkowe 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku korzystania ze zgłoszeń w formie papierowej należy podać liczbę załączonych wykazów załadun
kowych lub handlowych list opisowych, w przypadku gdy są one dopuszczone przez właściwy organ. 

1/6. Numer pozycji towarowej 

Kolumny A1–A3, B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2 F1a–F1d, F2a–F2c, F3a, F4a, F4b, F4c, F5, G3–G5, H1–H6 i I1 
tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numer pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji zawartych w deklaracji, deklaracji skróconej, powia
domieniu lub potwierdzeniu unijnego statusu celnego towarów, jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja towa
rowa. 

Kolumny C2 i I2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numer pozycji przypisany towarowi w chwili wpisu do rejestru zgłaszającego. 

Kolumna F4c tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numer pozycji przypisany towarom w ramach danego CN23. 

1/7. Kod szczególnych okoliczności 

Kolumna A2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody należy wskazać, że w konkretnym przypadku zachodzą szczególne okoliczności, na 
które powołuje się zgłaszający. 

Kolumny F1a–F1d, F2a–F2d, F3a, F3b i F4a–F4d i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody, należy wskazać zestaw danych odpowiedniej przywozowej deklaracji skróconej lub 
kombinacji zestawów danych przedłożonych przez zgłaszającego. 

1/8. Podpis/uwierzytelnienie 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podpis lub uwierzytelnienie odpowiedniego zgłoszenia, powiadomienia lub potwierdzenia unijnego statusu 
celnego towarów. 

W przypadku złożenia zgłoszenia w formie papierowej, odręczny podpis wraz z podaniem imienia i nazwiska 
zainteresowanej osoby należy złożyć na egzemplarzu zgłoszenia, który ma pozostać w urzędzie wywozu/wysyłki/ 
przywozu. Kiedy osoba ta nie jest osobą fizyczną, sygnatariusz powinien dodać swoje umocowania po złożeniu 
podpisu i opatrzeniu go swoim imieniem i nazwiskiem. 

1/9. Całkowita liczba pozycji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Całkowita liczba pozycji towarowych zadeklarowanych w zgłoszeniu lub potwierdzeniu unijnego statusu celnego 
towarów w danym zgłoszeniu/potwierdzeniu unijnego statusu towarów. Pozycja towarowa oznacza towary 
wpisane w zgłoszeniu lub potwierdzeniu unijnego statusu celnego towarów, w przypadku których wszystkie 
dane z atrybutem „X” w tabeli wymogów dotyczących danych w tytule I rozdział 3 sekcja 1 niniejszego załącznika 
są takie same. 

1/10. Procedura 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody Unii, należy wprowadzić procedurę, do której zgłaszane są towary.
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1/11. Procedura dodatkowa 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy wpisać odpowiednie kody unijne lub kod procedury dodatkowej przewidziane przez dane państwo 
członkowskie. 

Grupa 2 – Odniesienia do komunikatów, dokumentów, świadectw i pozwoleń 

2/1. Zgłoszenie uproszczone/poprzednie dokumenty 

Kolumny A1 i A2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informację tę należy podać jedynie w przypadku, gdy towary objęte czasowym składowaniem lub umieszczone 
w wolnym obszarze celnym są powrotnie wywiezione, 

Stosując odpowiednie kody unijne, podać numer MRN zgłoszenia do procedury czasowego składowania, którą 
towary zostały objęte. 

Czwarty składnik danych (identyfikator pozycji towarowej) odnosi się do numerów pozycji towarowych towarów 
wpisanych w deklaracji do czasowego składowania, w odniesieniu do których złożono powiadomienie 
o powrotnym wywozie. Informacja dostarczana jest we wszystkich przypadkach, w których część towarów 
objętych deklaracją do czasowego składowania nie jest powrotnie wywożona. 

Kolumna A3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody unijne, podać numer MRN zgłoszenia do procedury czasowego składowania, którą 
towary zostały objęte. 

Czwarty składnik danych (identyfikator pozycji towarowej) odnosi się do numerów pozycji towarowych towarów 
wpisanych w deklaracji do czasowego składowania, w odniesieniu do których złożono powiadomienie 
o powrotnym wywozie. Informacja dostarczana jest we wszystkich przypadkach, w których część towarów 
objętych deklaracją do czasowego składowania nie jest powrotnie wywożona. 

Kolumny B4 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody unijne, należy podać dane referencyjne z dokumentów poprzedzających wywóz do 
państwa trzeciego lub wysyłkę do państwa członkowskiego. 

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy towarów powrotnie wywiezionych, należy podać dane referencyjne doty
czące zgłoszenia do objęcia towarów poprzednią procedurą celną, którą towary zostały objęte. Identyfikator 
pozycji towarowej zostaje przydzielony tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne do jednoznacznej identyfikacji 
danej pozycji towarowej. 

Kolumny D1–D3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku zgłoszenia tranzytowego, należy podać odniesienie do czasowego składowania lub poprzedniej 
procedury celnej lub odpowiednich dokumentów celnych. 

Jeżeli w przypadku korzystania ze zgłoszeń tranzytowych w formie papierowej należy podać więcej niż jedno 
odniesienie, państwo członkowskie może przewidzieć, że w tym polu należy podać odpowiedni kod oraz wykaz 
odpowiednich odniesień towarzyszących zgłoszeniu tranzytowemu. 

Kolumna E1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W stosownych przypadkach należy podać odniesienie do zgłoszenia celnego, na podstawie którego towary 
dopuszczono do obrotu. 

Jeżeli podano MRN zgłoszenia celnego do dopuszczenia do obrotu, a potwierdzenie unijnego statusu celnego 
towarów nie dotyczy wszystkich pozycji towarowych wpisanych w zgłoszeniu celnym, w zgłoszeniu celnym 
należy podać odpowiednie numery pozycji.
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Kolumna E2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać numery MRN przywozowych deklaracji skróconych złożonych w odniesieniu do towarów przed ich 
przybyciem na obszar celny Unii. 

Jeżeli wpisano numer MRN przywozowej deklaracji skróconej, a manifest celny towarów nie dotyczy wszystkich 
pozycji towarowych wpisanych w przywozowej deklaracji skróconej, należy wpisać odpowiednie numery pozycji 
w przywozowej deklaracji skróconej, o ile są one dostępne dla osoby składającej manifest w formie elektronicznej. 

Kolumny G1 i G2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać numery MRN przywozowych deklaracji skróconych dotyczących danej przesyłki na warunkach określo
nych w tytule I rozdział 3 niniejszego załącznika. 

Kolumna G3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Nie naruszając przepisów art. 139 ust. 4 kodeksu, należy wpisać numery MRN przywozowych deklaracji skró
conych lub, w przypadkach, o których mowa w art. 130 kodeksu, deklaracji do czasowego składowania, lub 
zgłoszeń celnych, które zostały złożone w odniesieniu do tych towarów. 

Jeżeli podano numer MRN przywozowej deklaracji skróconej, a przedstawienie towarów nie dotyczy wszystkich 
pozycji towarowych wpisanych w przywozowej deklaracji skróconej lub, w przypadkach, o których mowa 
w art. 130 kodeksu, w deklaracji do czasowego składowania lub w zgłoszeniu celnym, osoba przedstawiająca 
towary podaje właściwe numery pozycji przydzielone towarom w pierwotnej przywozowej deklaracji skróconej, 
deklaracji do czasowego składowania lub zgłoszeniu celnym. 

Kolumna G4 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Nie naruszając przepisów art. 145 ust. 4 kodeksu, należy wpisać numery MRN przywozowych deklaracji skró
conych dotyczących danej przesyłki. 

W przypadku gdy zgodnie z art. 145 ust. 11 kodeksu po zakończeniu procedury tranzytu złożona zostanie 
deklaracja do czasowego składowania, należy podać MRN zgłoszenia tranzytowego. 

Jeżeli podano MRN przywozowej deklaracji skróconej, zgłoszenia tranzytowego, lub, w przypadkach, o których 
mowa w art. 130 kodeksu, zgłoszenia celnego, a deklaracja do czasowego składowania nie dotyczy wszystkich 
pozycji towarowych przywozowej deklaracji skróconej, zgłoszenia tranzytowego lub zgłoszenia celnego, zgłasza
jący podaje właściwe numery pozycji przydzielone towarom w pierwotnej przywozowej deklaracji skróconej, 
zgłoszeniu tranzytowym lub zgłoszeniu celnym. 

Kolumna G5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać numer MRN deklaracji do czasowego składowania złożonej (złożonych) w odniesieniu do towarów 
w miejscu, w którym rozpoczęto przemieszczanie. 

Jeżeli MRN deklaracji do czasowego składowania nie dotyczy wszystkich pozycji towarowych deklaracji do 
czasowego składowania, osoba składająca powiadomienie o przybyciu towarów w związku z przemieszczaniem 
towarów czasowo składowanych podaje właściwe numery pozycji przydzielone towarom w pierwotnej deklaracji 
do czasowego składowania. 

Kolumny H1–H5, I1 i I2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody Unii, należy podać numer MRN deklaracji do czasowego składowania lub inne 
odniesienie do wszelkich poprzednich dokumentów. 

Identyfikator pozycji towarowej zostaje przydzielony tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne do jedno
znacznej identyfikacji danej pozycji towarowej.
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2/2. Dodatkowe informacje 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać odpowiedni kod unijny, oraz, w stosownych przypadkach, kod lub kody określone przez dane państwo 
członkowskie. 

Ponadto, tam gdzie prawodawstwo unijne nie określa pola, w którym informacje mają być wprowadzone, 
informacje te należy wpisać w D. 2/2 Dodatkowe informacje. 

Kolumny A1–A3, F1a–F1c tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu zbywalnego, z którego prawa mogą być 
przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez 
wpisanie odpowiedniego kodu. 

2/3. Przedstawione dokumenty, świadectwa i pozwolenia, dodatkowe odniesienia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

a) Numer identyfikacyjny lub numer referencyjny unijnych lub międzynarodowych dokumentów, świadectw 
i pozwoleń przedkładanych na poparcie zgłoszenia i dodatkowe dokumenty referencyjne. 

Stosując odpowiednie kody Unii, należy podać szczegóły wymagane ma mocy mających zastosowanie prze
pisów unijnych wraz z danymi referencyjnymi dotyczącymi dokumentów przedstawionych na poparcie zgło
szenia, oraz dodatkowe dokumenty referencyjne. 

W przypadku gdy zgłaszający lub importer w przypadku zgłoszeń przywozowych lub eksporter w przypadku 
zgłoszeń wywozowych jest w posiadaniu ważnej decyzji WIT lub WIP obejmującej towary ujęte w zgłoszeniu, 
zgłaszający zobowiązany jest wskazać numer referencyjny tej decyzji WIT lub WIP. 

b) Numer identyfikacyjny lub numer referencyjny krajowych dokumentów, świadectw i pozwoleń przedkładanych 
na poparcie zgłoszenia i dodatkowe informacje. 

Kolumny A1, A3, F5 i G4 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Odniesienie do dokumentu przewozowego, na podstawie którego dokonywany jest transport towarów na obszar 
celny Unii lub z obszaru celnego Unii. 

Dane te obejmują odpowiedni kod rodzaju dokumentu przewozowego, po którym następuje numer identyfika
cyjny danego dokumentu. 

W przypadku gdy osoba składająca zgłoszenie nie jest tożsama z przewoźnikiem, podaje się również numer 
dokumentu przewozowego przewoźnika. 

Kolumny B1–B4, C1, H1–H5 i I1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numer referencyjny pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej. Informacja ta jest wymagana, chyba 
że można ją uzyskać w sposób jednoznaczny z innych danych, takich jak numer EORI posiadacza pozwolenia. 

Kolumny C1 i I1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numer referencyjny pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego. Informacja ta jest wymagana, chyba że 
można ją uzyskać w sposób jednoznaczny z innych danych, takich jak numer EORI posiadacza pozwolenia. 

Kolumna D3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Dane te obejmują rodzaj i numer referencyjny dokumentu przewozowego stosowanego jako zgłoszenie tranzy
towe.
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Ponadto zawiera odniesienie do numeru odpowiedniego pozwolenia osoby uprawnionej do korzystania z proce
dury tranzytu. Informacja ta jest wymagana, chyba że można ją uzyskać w sposób jednoznaczny z innych danych, 
takich jak numer EORI posiadacza pozwolenia. 

Kolumna E1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W stosownych przypadkach należy podać numer pozwolenia upoważnionego wystawcy. Informacja ta jest 
wymagana, chyba że można ją uzyskać w sposób jednoznaczny z innych danych, takich jak numer EORI 
posiadacza pozwolenia. 

Kolumna E2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody Unii, należy podać odniesienie do dokumentu przewozowego, na podstawie którego 
dokonywany jest potencjalny transport towarów na obszar celny Unii po przedstawieniu manifestu celnego 
towarów organom celnym. 

W przypadku transportu morskiego, gdy istnieją uzgodnienia dotyczące współużytkowania lub podobnego typu 
zakontraktowania statku morskiego, podaje się numer dokumentu przewozowego wystawionego przez osobę, 
która zawarła umowę oraz wystawiła konosament lub list przewozowy na rzeczywisty przywóz towarów na 
obszar celny Unii. 

Numer dokumentu przewozowego jest podawany alternatywnie zamiast niepowtarzalnego numeru referencyjnego 
przesyłki (UCR), jeśli ten ostatni nie jest dostępny. 

W stosownych przypadkach należy podać numer pozwolenia upoważnionego wystawcy. Informacja ta jest 
wymagana, chyba że można ją uzyskać w sposób jednoznaczny z innych danych, takich jak numer EORI 
posiadacza pozwolenia. 

Kolumny F1a, F2a, F2b, F3a i F3b tabeli wymogów dotyczących danych: 

Odniesienie do dokumentu przewozowego (dokumentów przewozowych), na podstawie którego dokonywany jest 
transport towarów na obszar celny Unii lub z obszaru celnego Unii. Jeżeli przewóz towarów odbywa się na 
podstawie dwóch lub więcej dokumentów przewozowych, tj. kapitańskiej skonsolidowanej umowy przewozu 
i spedytorskiej indywidualnej umowy przewozu, należy wskazać kapitańską skonsolidowaną umowę przewozu 
i odpowiadającą jej spedytorską indywidualną umowę przewozu. Numer referencyjny konosamentu armatorskiego, 
konosamentu imiennego, kapitańskiego lotniczego listu przewozowego i spedytorskiego lotniczego listu przewo
zowego pozostaje niezmienny przez co najmniej trzy lata od jego wydania przez zainteresowanych przedsiębior
ców. Dane te obejmują odpowiedni kod rodzaju dokumentu przewozowego, po którym następuje numer iden
tyfikacyjny danego dokumentu. 

Kolumna F1b tabeli wymogów dotyczących danych: 

Odniesienie do konosamentu kapitańskiego, na podstawie którego dokonywany jest transport towarów na obszar 
celny Unii. Dane te obejmują odpowiedni kod rodzaju dokumentu przewozowego, po którym następuje numer 
identyfikacyjny danego dokumentu. Numer referencyjny konosamentu kapitańskiego wystawionego przez prze
woźnika pozostaje niezmieniony przez co najmniej trzy lata od jego wydania. 

Kolumny F1c i F2c tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy na podstawie artykułu 112 ust. 1 akapit pierwszy oraz art. 113 ust. 2 osoba inna niż 
przewoźnik przedstawia dane zawarte w przywozowej deklaracji skróconej, należy podać również numer odpo
wiedniego konosamentu armatorskiego lub kapitańskiego lotniczego listu przewozowego, oprócz numeru kono
samentu spedytorskiego lub numeru spedytorskiego lotniczego listu przewozowego. 

Kolumna F1d tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy na podstawie artykułu 112 ust. 1 akapit drugi odbiorca przedkłada dane szczegółowe zawarte 
w przywozowej deklaracji skróconej, należy podać numer odpowiedniego: 

a) konosamentu imiennego wydanego przez przewoźnika, lub, w stosownych przypadkach,



PL L 343/196 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015 

b) konosamentu armatorskiego wydanego przez przewoźnika oraz konosamentu najniższego szczebla wydanego 
przez inną osobę zgodnie z art. 112 ust. 1 akapit pierwszy w przypadku, gdy dodatkowy konosament został 
wydany w odniesieniu do tych samych towarów i gdy stanowi on podstawę konosamentu armatorskiego 
wydanego przez przewoźnika. 

Kolumna F2d tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numer referencyjny spedytorskiego lotniczego listu przewozowego i kapitańskiego lotniczego listu przewozo
wego, jeżeli są dostępne w chwili składania danych. Alternatywnie, jeżeli odniesienie do kapitańskiego listu 
przewozowego nie jest dostępne w chwili składania danych, dana osoba może dostarczyć numer referencyjny 
kapitańskiego lotniczego listu przewozowego oddzielnie, ale jeszcze przed załadowaniem towarów na statek 
powietrzny. W takim przypadku informacje zawierają również odesłania do wszystkich spedytorskich lotniczych 
listów przewozowych należących do kapitańskiej umowy przewozu. Numer referencyjny kapitańskiego lotniczego 
listu przewozowego i spedytorskiego lotniczego listu przewozowego pozostaje niezmienny przez co najmniej trzy 
lata od jego wydania przez zainteresowanych przedsiębiorców. 

Kolumny F4a i F4b tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać odniesienie do numeru pocztowego lotniczego listu przewozowego. Dane te obejmują odpowiedni 
kod rodzaju dokumentu przewozowego, po którym następuje numer identyfikacyjny danego dokumentu. 

Kolumna F4c tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numer ITMATT odpowiadający danemu kodowi CN 23. 

Kolumna F4d tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numer (numery) ITMATT odpowiadający CN 23, który obejmuje towary znajdujące się w pojemniku, w którym są 
one przewożone. 

Kolumna F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku transportu drogowego informacja ta jest podawana w dostępnym zakresie i może zawierać odnie
sienia zarówno do karnetu TIR, jak i do listu przewozowego CMR. 

Kolumna H1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy umowa sprzedaży towarów posiada numer identyfikacyjny, numer ten należy wpisać. W stosow
nych przypadkach, należy podać również datę umowy sprzedaży. 

O ile nie jest to niezbędne dla prawidłowego określenia wartości celnej, państwo członkowskie, w którym 
nastąpiło przyjęcie zgłoszenia, odstępuje od obowiązku podania daty i numeru umowy sprzedaży: 

— gdy wartość celna przywożonych towarów nie przekracza 20 000 EUR za przesyłkę, pod warunkiem że nie są 
to przesyłki wysyłane partiami lub wysyłane wielokrotnie przez tego samego nadawcę temu samu odbiorcy, 
lub 

— gdy dany przywóz pozbawiony jest jakiegokolwiek charakteru handlowego, lub 

— w przypadku towarów będących przedmiotem stałego przywozu realizowanego na tych samych warunkach 
handlowych, pochodzących od tego samego sprzedającego i przeznaczonych dla tego samego kupującego. 

Państwa członkowskie mogą odstąpić od obowiązku podania daty i numeru umowy sprzedaży, jeżeli wartość 
celna danych towarów nie może być ustalona z zastosowaniem przepisów art. 70 kodeksu. W takich przypadkach 
zgłaszający dostarcza lub zleca dostarczenie organom celnym każdej innej informacji, która może być wymagana 
do celów ustalenia wartości celnej. 

Kolumna I1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy złożono wniosek o skorzystanie z kontyngentu taryfowego według zasady „kto pierwszy ten 
lepszy” w odniesieniu do towarów zgłoszonych w zgłoszeniu uproszczonym, wszystkie wymagane dokumenty 
powinny zostać wspomniane w zgłoszeniu uproszczonym i powinny być do dyspozycji zgłaszającego i organów 
celnych w celu umożliwienia zgłaszającemu skorzystania z kontyngentu taryfowego według daty przyjęcia zgło
szenia uproszczonego.
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2/4. Numer referencyjny/UCR 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Zapis ten dotyczy niepowtarzalnego handlowego numeru referencyjnego przypisanego danej przesyłce przez 
osobę zainteresowaną. Może być on w formie kodu Światowej Organizacji Celnej (ISO 15459) lub równoważnej. 
Zapewnia on dostęp do odnośnych danych handlowych będących przedmiotem zainteresowania organów celnych. 

2/5. LRN 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosuje się lokalny numer referencyjny (LNR). Jest on określony na poziomie krajowym i nadany przez zgła
szającego w porozumieniu z właściwymi organami w celu identyfikacji każdego zgłoszenia. 

2/6. Odroczenie płatności 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

W stosownych przypadkach należy wpisać dane referencyjne danego pozwolenia; odroczenie płatności w tym 
przypadku może odnosić się zarówno do odroczenia płatności należności celnych przywozowych i wywozowych, 
jak i ulgi podatkowej. 

2/7. Identyfikacja składu 

Kolumny B1–B4, G4 i H1–H5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod unijny, należy podać rodzaj miejsc składowych, po którym następuje numer pozwolenia 
dla składu celnego lub magazynu czasowego składowania; 

Kolumna G5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod unijny, należy podać rodzaj magazynu czasowego składowania miejsca przeznaczenia, 
a następnie odpowiedni numer pozwolenia. 

Grupa 3 – Strony 

3/1. Eksporter 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Eksporterem jest osoba określona w art. 1 pkt 19. 

Podać imię i nazwisko oraz adres zainteresowanej osoby. 

Kolumna D1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W ramach procedury tranzytu unijnego eksporterem jest osoba, która działa jako nadawca. 

W przypadku przesyłek zbiorczych, jeżeli korzysta się ze zgłoszenia tranzytowego lub potwierdzenia unijnego 
statusu celnego towarów w formie papierowej, państwa członkowskie mogą postanowić, że należy użyć odpo
wiedniego kodu, a do zgłoszenia załączyć wykaz eksporterów. 

Kolumny H1, H3, H4 i I1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać pełną nazwę oraz adres ostatniego sprzedającego towary przed ich przywozem na terytorium Unii. 

Kolumna H5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać pełną nazwę i adres nadawcy, który działa jako „eksporter” w kontekście handlu ze specjalnymi obszarami 
podatkowymi. Nadawca jest ostatnim sprzedającym towary przed ich wprowadzeniem na obszar podatkowy, 
w którym towary zostają zwolnione. 

3/2. Nr identyfikacyjny eksportera 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Eksporterem jest osoba określona w art. 1 pkt 19. 

Należy podać numer EORI danej osoby, o którym mowa w art. 1 pkt 18.
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Kolumny B1, B2–B4, C1, D1 i E1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeżeli eksporter nie posiada numeru EORI, administracja celna może mu go nadać ad hoc na potrzeby danej 
deklaracji. 

Kolumny H1–H4 i I1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać numer EORI ostatniego sprzedającego towary przed ich przywozem na terytorium Unii. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

Kolumny H1 i H3–H6 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeżeli wymagany jest numer identyfikacyjny, należy podać numer EORI danej osoby, o którym mowa w art. 1 pkt 
18. Jeżeli eksporterowi nie przyznano numeru EORI, podaje się numer wymagany zgodnie z prawem danego 
państwa członkowskiego. 

Kolumna H5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać numer EORI nadawcy, który działa jako „eksporter” w kontekście handlu ze specjalnymi obszarami 
podatkowymi. Nadawca jest ostatnim sprzedającym towary przed ich wprowadzeniem na obszar podatkowy, 
w którym towary zostają zwolnione. 

3/3. Nadawca – Kapitańska skonsolidowana umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba nadająca towary, wskazana w umowie przewozu przez osobę zlecającą przewóz. 

Należy wpisać pełną nazwę i adres nadawcy, jeżeli zgłaszający nie posiada jego numeru EORI. 

Można również podać numer telefonu tej osoby. 

Kolumna F3a tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba nadająca towary określona w kapitańskim lotniczym liście przewozowym. 

Kolumny F4a i F4b tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta nie jest wymagana, jeśli można ją uzyskać w sposób automatyczny z D. 7/20 Numer identyfikacyjny 
pojemnika. 

3/4. Nr identyfikacyjny nadawcy – Kapitańska skonsolidowana umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba nadająca towary, wskazana w umowie przewozu przez osobę zlecającą przewóz. 

Wpisać numer EORI nadawcy, o którym to numerze mowa w art. 1 pkt 18, jeżeli zgłaszający dysponuje tym 
numerem. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

3/5. Nadawca – Spedytorska indywidualna umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba nadająca towary, wskazana w spedytorskiej indywidualnej umowie przewozu przez osobę zlecającą prze
wóz. 

Należy wpisać pełną nazwę i adres nadawcy, jeżeli zgłaszający nie posiada jego numeru EORI. 

Można również podać numer telefonu tej osoby.
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Kolumny F1c, F2c, F2d, F3b i F4c tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba nadająca towary określona w konosamencie spedytorskim najniższego szczebla lub w spedytorskim lotni
czym liście przewozowym najniższego szczebla. Osoba ta nie może być przewoźnikiem, spedytorem towarów, 
konsolidatorem, operatorem pocztowym ani agentem celnym. 

Adres nadawcy musi znajdować się poza Unią. 

3/6. Nr identyfikacyjny nadawcy – Spedytorska indywidualna umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba nadająca towary, wskazana w spedytorskiej indywidualnej umowie przewozu przez osobę zlecającą prze
wóz. 

Wpisać numer EORI nadawcy, o którym to numerze mowa w art. 1 pkt 18, jeżeli zgłaszający dysponuje tym 
numerem. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

3/7. Nadawca 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba nadająca towary, wskazana w umowie przewozu przez osobę zlecającą przewóz. 

Należy wpisać pełną nazwę i adres nadawcy, jeżeli zgłaszający nie posiada jego numeru EORI. 

Podanie tej informacji jest obowiązkowe, jeżeli nadawca nie jest tożsamy ze zgłaszającym. 

W przypadku gdy dane wymagane w odniesieniu do wywozowej deklaracji skróconej stanowią część zgłoszenia 
celnego zgodnie z art. 263 ust. 3 kodeksu, informacja ta odpowiada D. 3/1. Eksporter. 

3/8. Nr identyfikacyjny nadawcy 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba nadająca towary, wskazana w umowie przewozu przez osobę zlecającą przewóz. 

Wpisać numer EORI nadawcy, o którym to numerze mowa w art. 1 pkt 18, jeżeli zgłaszający dysponuje tym 
numerem. 

Podanie tej informacji jest obowiązkowe, jeżeli nadawca nie jest tożsamy ze zgłaszającym. 

W przypadku gdy dane wymagane w odniesieniu do wywozowej deklaracji skróconej stanowią część zgłoszenia 
celnego zgodnie z art. 263 ust. 3 kodeksu, informacja ta odpowiada D. 3/2. Nr identyfikacyjny eksportera tego 
zgłoszenia celnego. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

3/9. Odbiorca 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba, do której towary są faktycznie wysyłane. 

Podać imię i nazwisko oraz adres zainteresowanej osoby (zainteresowanych osób). 

Kolumny A1 i A2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy ma miejsce podwykonawstwo, informację tę należy podać, jeżeli jest ona jest dostępna. 

W przypadku gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu zbywalnego, z którego prawa mogą być 
przenoszone na inną osobę poprzez indos, a dane odbiorcy nie są znane, powinny one zostać zastąpione przez 
wpisanie odpowiedniego kodu w D. 2/2. Dodatkowe informacje.
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Kolumna B3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy przeznaczone do wywozu towary, które są objęte systemem refundacji wywozowych, zostają 
wprowadzone do składu celnego, za odbiorcę uważa się osobę odpowiedzialną za refundacje wywozowe lub 
osobę odpowiedzialną za skład celny, w którym towary są składowane. 

Kolumny D1 i D2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku przesyłek zbiorczych w przypadku których korzysta się ze zgłoszeń tranzytowych w formie 
papierowej, państwa członkowskie mogą postanowić, że w tym polu należy wpisać odpowiedni kod, a do 
zgłoszenia załączyć wykaz odbiorców. 

3/10. Nr identyfikacyjny odbiorcy 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba, do której towary są faktycznie wysyłane. 

Kolumny A1 i A2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy ma miejsce podwykonawstwo, informację tę należy podać, jeżeli jest ona jest dostępna. 

W przypadku gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu zbywalnego, z którego prawa mogą być 
przenoszone na inną osobę poprzez indos, a dane odbiorcy nie są znane, powinny one zostać zastąpione przez 
wpisanie odpowiedniego kodu w D. 2/2. Dodatkowe informacje. 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI odbiorcy, jeżeli zgłaszający dysponuje tym numerem. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

Kolumny B1, B2–B4, D1–D3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeżeli wymagany jest numer identyfikacyjny, należy podać numer EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 18. Jeżeli 
odbiorca, który nie jest przedsiębiorcą, nie jest zarejestrowany w systemie EORI, podaje się numer wymagany 
zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego. 

Kolumny B1 i B2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

Kolumna B3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy przeznaczone do wywozu towary, które są objęte systemem refundacji wywozowych, zostają 
wprowadzone do składu celnego, za odbiorcę uważa się osobę odpowiedzialną za refundacje wywozowe lub 
osobę odpowiedzialną za skład celny, w którym towary są składowane. 

3/11. Odbiorca – Kapitańska skonsolidowana umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Osoba, do której towary są faktycznie wysyłane. 

Podać imię i nazwisko oraz adres zainteresowanej osoby (zainteresowanych osób). Można również podać numer 
telefonu do kontaktu. 

Kolumny F4a i F4b tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta nie jest wymagana, jeśli można ją uzyskać w sposób automatyczny z D. 7/20 Numer identyfikacyjny 
pojemnika. 

Kolumna F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy dane dostarczone w przywozowej deklaracji skróconej zostały przekazane w tym samym 
komunikacie co dane dostarczone w zgłoszeniu tranzytowym, nie jest konieczne podawanie tych danych i wyko
rzystany zostanie D. 3/26. Kupujący.
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3/12. Nr identyfikacyjny odbiorcy – Kapitańska skonsolidowana umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać numer EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 18, osoby, do której towary są faktycznie wysyłane. 

Podanie tej informacji jest obowiązkowe, jeżeli odbiorca nie jest tożsamy ze zgłaszającym. W przypadku gdy 
towary przewożone są na podstawie konosamentu zbywalnego, z którego prawa mogą być przenoszone na 
wskazaną osobę, 

a) w przypadkach, gdy konosament armatorski został wydany przez przewoźnika – jako odbiorcę można 
wskazać oznaczenie spedytora, operatora stacji towarowej dla kontenerów lub innego przewoźnika; 

b) w przypadku konosamentu imiennego wydanego przez przewoźnika lub konosamentu spedytorskiego wyda
nego przez osobę określoną w art. 112 ust. 1 akapit pierwszy jako odbiorcę zgłasza się wskazaną osobę, na 
którą przeniesiono prawa. 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI odbiorcy, jeżeli zgłaszający dysponuje tym numerem. 
W przypadku gdy odbiorca nie jest zarejestrowany w systemie EORI, ponieważ nie jest przedsiębiorcą lub nie 
ma siedziby w Unii, podaje się numer wymagany zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

Kolumna F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy dane dostarczone w przywozowej deklaracji skróconej zostały przekazane w tym samym 
komunikacie co dane dostarczone w zgłoszeniu tranzytowym, nie jest konieczne podawanie tych danych i wyko
rzystany zostanie D. 3/27 Nr identyfikacyjny kupującego. 

3/13. Odbiorca – Spedytorska indywidualna umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Strona otrzymująca towary, określona w konosamencie spedytorskim na najniższym szczeblu lub spedytorskim 
lotniczym liście przewozowym na najniższym szczeblu. 

Podać imię i nazwisko oraz adres zainteresowanej osoby (zainteresowanych osób). Można również podać numer 
telefonu do kontaktu. 

Osobę, która nie jest spedytorem, osobą dzielącą przesyłkę, operatorem pocztowym lub agentem celnym, lub 
osobę składającą dodatkowe dane z przywozowej deklaracji skróconej na podstawie art. 112 ust. 1 akapity 
pierwszy i drugi oraz art. 113 ust. 1 i 2 należy wskazać w D. 3/38 Nr identyfikacyjny osoby przekazującej 
dodatkowe dane w PDS. 

W przypadku konosamentu zbywalnego, tj. konosamentu z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę 
poprzez indos, a odbiorca nie jest znany, należy podać informacje na temat ostatniego znanego właściciela 
ładunku towarów lub jego przedstawiciela. 

3/14. Nr identyfikacyjny odbiorcy – Spedytorska indywidualna umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać numer EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 18, osoby, do której towary są faktycznie wysyłane. 

Podanie tej informacji jest obowiązkowe, jeżeli odbiorca nie jest tożsamy ze zgłaszającym. W przypadku gdy 
towary przewożone są na podstawie konosamentu zbywalnego, z którego prawa mogą być przenoszone na inną 
osobę poprzez indos, a dane odbiorcy nie są znane, należy podać informacje na temat ostatniego znanego 
właściciela ładunku towarów lub jego przedstawiciela. 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI odbiorcy, jeżeli zgłaszający dysponuje tym numerem. 
W przypadku gdy odbiorca nie jest zarejestrowany w systemie EORI, ponieważ nie jest przedsiębiorcą lub nie 
ma siedziby w Unii, podaje się numer wymagany zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego.
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W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

3/15. Importer 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Nazwisko i adres osoby, która składa zgłoszenie przywozowe lub w imieniu której takie zgłoszenie jest składane. 

3/16. Nr identyfikacyjny importera 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numer identyfikacyjny osoby, która składa zgłoszenie przywozowe lub w imieniu której takie zgłoszenie jest 
składane. 

Należy podać numer EORI danej osoby, o którym mowa w art. 1 pkt 18. Jeżeli importer nie posiada numeru 
EORI, administracja celna może mu go nadać ad hoc na potrzeby danej deklaracji. 

W przypadku gdy importer nie jest zarejestrowany w systemie EORI, gdyż nie jest przedsiębiorcą lub nie ma 
siedziby w Unii, podaje się numer wymagany zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego. 

3/17. Zgłaszający 

Kolumny B1–B4 i C1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać imię i nazwisko oraz adres zainteresowanej osoby. 

Jeżeli zgłaszający i eksporter/nadawca są tą samą osobą, należy podać stosowny kod określony dla D. 2/2 
Dodatkowe informacje. 

Kolumny H1–H6 i I1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać imię i nazwisko oraz adres zainteresowanej osoby. 

Jeżeli zgłaszający i odbiorca są tą samą osobą, należy podać stosowny kod określony dla D. 2/2 Dodatkowe 
informacje. 

3/18. Nr identyfikacyjny zgłaszającego 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać numer EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 18. 

Kolumny B1–B4, C1, G4, H1–H5 i I1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeżeli zgłaszający nie posiada numeru EORI, administracja celna może mu go nadać ad hoc na potrzeby danej 
deklaracji. 

Kolumny F1c, F1d, F2c, F2d, F3b, F4c i F4d tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać numer EORI osoby przekazującej dodatkowe dane w PDS na mocy art. 112 ust. 1 akapity pierwszy 
i drugi oraz art. 113 ust. 1 i 2. 

3/19. Przedstawiciel 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta jest wymagana, jeżeli jest inna niż D. 3/17 Zgłaszający lub, w stosownych przypadkach, D. 3/22 
Osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu.
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3/20. Identyfikacja przedstawiciela 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta jest wymagana, jeżeli jest inna niż D. 3/18 Nr identyfikacyjny zgłaszającego lub, w stosownych 
przypadkach, D. 3/23 Nr identyfikacyjny osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu, D. 3/30 Nr 
identyfikacyjny osoby przedstawiającej towary organom celnym, D. 3/42 Nr identyfikacyjny osoby składającej 
manifest celny towarów, D. 3/43 Nr identyfikacyjny osoby występującej o potwierdzenie unijnego statusu celnego 
towarów lub D. 3/44 Nr identyfikacyjny osoby powiadamiającej o przybyciu towarów po ich przemieszczeniu 
w procedurze czasowego składowania. 

Należy podać numer EORI danej osoby, o którym mowa w art. 1 pkt 18. 

3/21. Kod statusu przedstawiciela 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy wpisać właściwy kod określający status przedstawiciela. 

3/22. Osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać nazwisko i imię (osoby) lub nazwę (spółki) oraz adres osoby uprawnionej do korzystania z procedury 
tranzytu. W stosownych przypadkach należy wpisać nazwisko i imię lub nazwę spółki upoważnionego przed
stawiciela składającego zgłoszenie tranzytowe w imieniu osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu. 

W przypadku gdy korzysta się ze zgłoszeń tranzytowych w formie papierowej, oryginał odręcznego podpisu 
zainteresowanej osoby należy złożyć na egzemplarzu, który ma pozostać w formie papierowej deklaracji w urzę
dzie celnym wyjścia. 

3/23. Nr identyfikacyjny osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać numer EORI osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu, o którym mowa w art. 1 
pkt 18. 

Jeżeli osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu nie posiada numeru EORI, administracja celna może 
jej go nadać numer ad hoc na potrzeby danej deklaracji. 

Jednakże numer identyfikacyjny przedsiębiorcy przypisany tej osobie osoby należy podać, jeżeli: 

— – osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu ma siedzibę na terytorium umawiającej się strony 
Konwencji o wspólnej procedurze tranzytu innej niż Unia, 

— osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu ma siedzibę w Andorze lub San Marino. 

3/24. Sprzedający 

Kolumny F1a, F1d i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Sprzedającym jest ostatni znany podmiot, który sprzedał towary lub wyraził zgodę na sprzedaż towarów kupu
jącemu. Jeżeli towary mają być przywiezione inaczej niż zgodnie z zakupem, należy podać informacje dotyczące 
właściciela towarów. Jeżeli numer EORI sprzedającego towary nie jest dostępny, należy podać pełną nazwę i adres 
sprzedającego. Można również podać numer telefonu do kontaktu. 

Kolumna H1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy sprzedający nie jest tożsamy z osobą określoną w D. 3/1. Eksporter, należy podać pełną nazwę 
i adres sprzedającego towary, jeżeli zgłaszający nie posiada jego numeru EORI. W przypadku gdy wartość celna 
jest obliczana zgodnie z art. 74 kodeksu, należy podać tę informację, jeżeli jest ona dostępna.
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3/25. Nr identyfikacyjny sprzedającego 

Kolumny F1a, F1d i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Sprzedającym jest ostatni znany podmiot, który sprzedał towary lub wyraził zgodę na sprzedaż towarów kupu
jącemu. Jeżeli towary mają być przywiezione inaczej niż zgodnie z zakupem, należy podać informacje dotyczące 
właściciela towarów. Należy podać numer EORI sprzedającego towary, o którym mowa w art. 1 pkt 18, jeżeli 
zgłaszający dysponuje tym numerem. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

Kolumna H1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy sprzedający nie jest tożsamy z osobą określoną w D. 3/1. Eksporter, należy podać numer EORI 
sprzedającego towary, jeżeli numer ten jest dostępny. W przypadku gdy wartość celna jest obliczana zgodnie 
z art. 74 kodeksu, należy podać tę informację, jeżeli jest ona dostępna. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

3/26. Kupujący 

Kolumny F1a, F1d i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Kupującym jest ostatni znany podmiot, któremu towary sprzedano lub z którym zawarto umowę sprzedaży. Jeżeli 
towary mają być przywiezione inaczej niż zgodnie z zakupem, należy podać informacje dotyczące właściciela 
towarów. 

Jeżeli numer EORI kupującego towary nie jest dostępny, należy podać nazwę i adres kupującego. Można również 
podać numer telefonu do kontaktu. 

Kolumna H1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy kupujący nie jest tożsamy z osobą określoną w D. 3/15 Importer, należy podać imię i nazwisko 
oraz adres kupującego towary, jeżeli zgłaszający nie posiada jego numeru EORI. 

W przypadku gdy wartość celna jest obliczana zgodnie z art. 74 kodeksu, należy podać tę informację, jeżeli jest 
ona dostępna. 

3/27. Nr identyfikacyjny kupującego 

Kolumny F1a, F1d i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Kupującym jest ostatni znany podmiot, któremu towary sprzedano lub z którym zawarto umowę sprzedaży. Jeżeli 
towary mają być przywiezione inaczej niż zgodnie z zakupem, należy podać informacje dotyczące właściciela 
towarów. 

Należy podać numer EORI kupującego towary, jeżeli zgłaszający dysponuje tym numerem. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

Kolumna H1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku gdy kupujący nie jest tożsamy z osobą określoną w D. 3/16 Importer, informacja ta podawana jest 
w postaci numeru EORI kupującego towary, o którym to numerze mowa w art. 1 pkt 18, jeżeli numer ten jest 
dostępny.
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W przypadku gdy wartość celna jest obliczana zgodnie z art. 74 kodeksu, należy podać tę informację, jeżeli jest 
ona dostępna. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

3/28. Nr identyfikacyjny osoby powiadamiającej o przybyciu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 18, osoby powiadamiającej 
o przybyciu aktywnego środka transportu przekraczającego granicę. 

3/29. Nr identyfikacyjny osoby powiadamiającej o zmianie trasy 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI osoby powiadamiającej o zmianie trasy, o którym mowa 
w art. 1 pkt 18. 

3/30. Nr identyfikacyjny osoby przedstawiającej towary organom celnym 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI osoby przedstawiającej towary organom celnym po ich 
przybyciu, o którym mowa w art. 1 pkt 18. 

3/31. Przewoźnik 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informację tę należy podać, gdy przewoźnik nie jest tożsamy ze zgłaszającym. Podać imię i nazwisko oraz adres 
zainteresowanej osoby. Można również podać numer telefonu do kontaktu. 

3/32. Nr identyfikacyjny przewoźnika 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informację tę należy podać, jeżeli przewoźnik nie jest tożsamy ze zgłaszającym. 

W przypadku gdy przywozowa deklaracja skrócona lub dane zawarte w przywozowej deklaracji skróconej zostały 
złożone lub zmienione przez osobę, o której mowa w art. 127 ust. 4 akapit drugi kodeksu, lub w szczególnych 
przypadkach zostały złożone zgodnie z art. 127 ust. 6 kodeksu, należy podać numer EORI przewoźnika. 

Numer EORI przewoźnika należy również podać w sytuacjach objętych zakresem art. 105, 106 i 109. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. Numer ten można podać również wtedy, 
gdy przewoźnik jest tożsamy ze zgłaszającym. 

Kolumny A1–A3, F3a, F4a, F4b i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numer EORI przewoźnika, o którym to numerze mowa w art. 1 pkt 18, 
jeżeli zgłaszający dysponuje tym numerem. 

Kolumny F1a–F1d, F2a–F2c tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI przewoźnika, o którym to numerze mowa w art. 1 pkt 18. 

3/33. Osoba kontaktowa – Kapitańska skonsolidowana umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać nazwisko i imię oraz adres osoby, która w momencie wprowadzania towarów ma być poinfor
mowana o ich przybyciu, jak określono w konosamencie armatorskim lub w kapitańskim lotniczym liście 
przewozowym. Informację podaje się w stosownych przypadkach. Można również podać numer telefonu do 
kontaktu.



PL L 343/206 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015 

W przypadku gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu zbywalnego, z którego prawa mogą być 
przenoszone na inną osobę poprzez indos, w której to sytuacji nie są podawane dane odbiorcy i wpisywany jest 
odpowiedni kod określony dla D. 2/2. Dodatkowe informacje, zawsze należy podać informacje o osobie kontak
towej. 

3/34. Nr identyfikacyjny osoby kontaktowej – Kapitańska skonsolidowana umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI osoby kontaktowej, o którym mowa w art. 1 pkt 18, jeżeli 
zgłaszający dysponuje tym numerem. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

3/35. Osoba kontaktowa – Spedytorska indywidualna umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy wpisać nazwisko i imię oraz adres osoby, która w momencie wprowadzania towarów ma być poinfor
mowania o ich przybyciu, jak określono w konosamencie spedytorskim lub spedytorskim lotniczym liście prze
wozowym. Informację podaje się w stosownych przypadkach. Można również podać numer telefonu do kontaktu. 

W przypadku gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu zbywalnego, z którego prawa mogą być 
przenoszone na inną osobę poprzez indos, w której to sytuacji nie są podawane dane odbiorcy i wpisywany jest 
odpowiedni kod określony dla D. 2/2. Dodatkowe informacje, zawsze należy podać informacje o osobie kontak
towej. 

3/36. Nr identyfikacyjny osoby kontaktowej – Spedytorska indywidualna umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI osoby kontaktowej, o którym mowa w art. 1 pkt 18, jeżeli 
zgłaszający dysponuje tym numerem. 

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partner
stwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowta
rzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo 
trzecie. Jeżeli zgłaszający dysponuje takim numerem, można go podać. 

3/37. Nr identyfikacyjny dodatkowych uczestników łańcucha dostaw 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać niepowtarzalny numer identyfikacyjny nadany przedsiębiorcy z państwa trzeciego w ramach 
programu partnerstwa handlowego opracowywanego zgodnie ze standardami zmierzającymi do ochrony 
i ułatwienia handlu światowego, uzgodnionymi w Światowej Organizacji Celnej, który jest uznany przez Unię 
Europejską. 

Numer identyfikacyjny zainteresowanej strony należy poprzedzić kodem roli uczestnika, określającym jego rolę 
w łańcuchu dostaw. 

3/38. Nr identyfikacyjny osoby przekazującej dodatkowe dane w PDS 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI osoby wystawiającej umowę przewozu, o której mowa 
w art. 112 ust. 1 akapit pierwszy, lub odbiorcy, o którym mowa w art. 112 ust. 1 akapit drugi, i w art. 113 ust. 1 
i 2 (np. spedytora, operatora pocztowego), która przekazała dodatkowe informacje w przywozowej deklaracji 
skróconej na mocy art. 112 lub 113. 

3/39. Nr identyfikacyjny posiadacza pozwolenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać rodzaj pozwolenia oraz numer EORI posiadacza pozwolenia zgodnie 
z art. 1 pkt 18.
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3/40. Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku korzystania z kodu procedury 42 lub 63 należy podać informacje wymagane zgodnie z art. 143 
ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE. 

3/41. Numer identyfikacyjny osoby przedstawiającej towary organom celnym w przypadku wpisu do rejestru zgła
szającego lub uprzednio złożonych zgłoszeń celnych 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 18, osoby przedstawiającej 
towary organom celnym w przypadkach, gdy zgłoszenie jest dokonywane w formie wpisu do rejestru zgłasza
jącego. 

3/42. Nr identyfikacyjny osoby składającej manifest celny towarów 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI osoby składającej manifest celny towarów, o którym mowa 
w art. 1 pkt 18. 

3/43. Nr identyfikacyjny osoby występującej o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 18, osoby występującej 
o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów. 

3/44. Nr identyfikacyjny osoby powiadamiającej o przybyciu towarów po ich przemieszczeniu w procedurze czasowego 
składowania 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 18, osoby powiadamiającej 
o przybyciu towarów po ich przemieszczeniu w procedurze czasowego składowania. 

Grupa 4 – Informacje dotyczące wyceny/Podatki 

4/1. Warunki dostawy 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie pozycje i kody Unii, należy podać dane dotyczące warunków umowy handlowej. 

4/2. Metoda płatności opłat transportowych 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać właściwy kod określający metodę płatności opłat transportowych. 

4/3. Naliczanie opłat – Rodzaj opłaty 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody Unii oraz, w stosownych przypadkach, kod (kody) zainteresowanego państwa człon
kowskiego, należy wpisać rodzaje opłaty odnośnie do każdego rodzaju cła lub podatku mającego zastosowanie do 
danych towarów. 

4/4. Naliczanie opłat – Podstawa opłaty 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać mającą zastosowanie podstawę cła lub podatku (wartość, masa lub inne). 

4/5. Naliczanie opłat – Stawka opłaty 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać stawki w odniesieniu do ceł i podatków mających zastosowanie. 

4/6. Naliczanie opłat – Kwota należnej opłaty 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać kwotę każdego cła i podatku mającego zastosowanie.
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Kwoty w tym polu muszą być wyrażone w jednostce walutowej, której kod może być umieszczony w D. 4/12. 
Wewnętrzna jednostka walutowa, lub – w przypadku braku takiego kodu – w D. 4/12 Wewnętrzna jednostka 
walutowa, w walucie państwa członkowskiego, w którym dopełniane są formalności przywozowe. 

4/7. Naliczanie opłat – Ogółem 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać całkowitą kwotę ceł i podatków mającą zastosowanie w odniesieniu do danych towarów. 

Kwoty w tym polu muszą być wyrażone w jednostce walutowej, której kod może być umieszczony w D. 4/12. 
Wewnętrzna jednostka walutowa, lub – w przypadku braku takiego kodu – w D. 4/12 Wewnętrzna jednostka 
walutowa, w walucie państwa członkowskiego, w którym dopełniane są formalności przywozowe. 

4/8. Naliczanie opłat – Metoda płatności 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy wskazać stosowaną metodę płatności. 

4/9. Doliczenia i odliczenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

W odniesieniu do każdego typu doliczeń i odliczeń mających zastosowanie do danej pozycji towarowej, należy 
wpisać odpowiedni kod, po którym należy wpisać odpowiednią kwotę w walucie krajowej, która nie została 
jeszcze doliczona do wartości pozycji towarowej lub od niej odliczona. 

4/10. Waluta faktury 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod należy podać walutę, w której sporządzono fakturę handlową. 

Przedmiotowa informacja wykorzystywana jest w połączeniu z D. 4/11 Całkowita zafakturowana kwota oraz D. 
4/14 Wartość/kwota pozycji, w przypadkach gdy jest to niezbędne do wyliczenia należności przywozowych. 

4/11. Całkowita zafakturowana kwota 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy wpisać ceny na fakturze w odniesieniu do wszystkich towarów wymienionych w zgłoszeniu wyrażone 
w jednostce walutowej określonej w D. 4/10 Waluta faktury. 

4/12. Wewnętrzna jednostka walutowa 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Zgłoszenia dokonywane w państwach członkowskich, które w okresie przejściowym do wprowadzania EUR 
stwarzają przedsiębiorcom możliwość wyboru jednostki EUR w celu sporządzenia zgłoszenia celnego, muszą 
zawierać w tym polu wskaźnik jednostki walutowej, jednostki krajowej lub jednostki EUR. 

4/13. Wskaźniki wyceny 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Przy użyciu odpowiednich kodów Unii należy wpisać kombinację wskaźników w celu stwierdzenia, czy wartość 
towarów jest określona przez szczególne czynniki. 

4/14. Wartość/kwota pozycji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Cena towarów podawana w odniesieniu do pozycji towarowej zawartej w zgłoszeniu, wyrażona w walucie 
określonej w D. 4/10 Waluta faktury.
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4/15. Kurs wymiany 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Dane te zawierają kurs wymiany ustalony z wyprzedzeniem w drodze umowy między zainteresowanymi stro
nami. 

4/16. Metoda wyceny 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii należy podać zastosowaną metodę wyceny. 

4/17. Preferencje 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Dane te dotyczą informacji o ujęciu taryfowym towarów. Jeżeli jego zastosowanie zostało przewidziane jako 
obowiązkowe w tabeli wymogów dotyczących danych w tytule I rozdział 3 sekcja 1 niniejszego załącznika, należy 
go podać, nawet jeżeli nie wnioskowano o preferencyjne traktowanie taryfowe. Wpisać odpowiedni kod unijny. 

Komisja będzie publikować w regularnych odstępach czasu wykaz kombinacji stosowanych kodów razem z przy
kładami i uwagami wyjaśniającymi. 

4/18. Wartość pocztowa 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Deklarowana wartość pozycji: Kod waluty i wartość pieniężna pozycji deklarowanej do celów celnych. 

4/19. Opłaty pocztowe 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Pozycja; opłacone opłaty pocztowe: Kod waluty i kwota opłat pocztowych poniesionych przez wysyłającego 
lub naliczonych na jego konto. 

Grupa 5 – Daty/Godziny/Okresy/Miejsca/Państwa/Regiony 

5/1. Przewidywana data i godzina przybycia do pierwszego miejsca na obszarze celnym Unii 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Miejscowa data i godzina planowego przybycia aktywnego środka transportu do Unii do pierwszego punktu 
kontroli granicznej (w przypadku drogi lądowej), pierwszego portu lotniczego (w przypadku drogi powietrznej) 
i pierwszego portu morskiego (w przypadku drogi morskiej). W przypadku transportu odbywającego się drogą 
morską należy podać jedynie datę przybycia. 

Kolumny G1–G3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać wyłącznie datę przybycia do pierwszego miejsca wprowadzenia na obszar celny Unii zadeklarowaną 
w przywozowej deklaracji skróconej. 

5/2. Przewidywana data i godzina przybycia do portu wyładunku 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Miejscowa data i godzina planowanego przybycia statku do portu, w którym towary mają być rozładowane. 

5/3. Faktyczna data i godzina przybycia na obszar celny Unii 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Miejscowa data i godzina faktycznego przybycia aktywnego środka transportu do Unii do pierwszego punktu 
kontroli granicznej (w przypadku drogi lądowej), pierwszego portu lotniczego (w przypadku drogi powietrznej) 
i pierwszego portu morskiego (w przypadku drogi morskiej).
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5/4. Data zgłoszenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Data sporządzenia stosownych zgłoszeń oraz, w stosownych przypadkach, ich podpisania lub uwierzytelnienia. 

5/5. Miejsce dokonania zgłoszenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Miejsce, w którym sporządzono odpowiednie zgłoszenia w formie papierowej. 

5/6. Urząd przeznaczenia (i państwo) 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać numer referencyjny urzędu, w którym zostanie zakończona unijna 
procedura tranzytowa. 

5/7. Przewidywane urzędy tranzytowe (i państwo) 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać kod przewidywanego urzędu celnego wprowadzenia dla każdej umawiającej się strony konwencji 
o wspólnej procedurze tranzytowej innej niż Unia (zwanej dalej „państwem wspólnej procedury tranzytowej 
spoza Unii”), przez który przejadą towary, i urząd wprowadzenia, przez który towary zostaną powrotnie wpro
wadzone na obszar celny Unii po przekroczeniu terytorium państwa wspólnej procedury tranzytowej spoza Unii, 
lub – w przypadku, kiedy przesyłka ma przekroczyć terytorium inne niż terytorium Unii lub terytorium państwa 
wspólnego tranzytu spoza Unii – urząd wyprowadzenia, poprzez który transport opuści Unię oraz urząd wpro
wadzenia, poprzez który towary zostaną powrotnie wprowadzone na terytorium Unii. 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać numery referencyjne przedmiotowych urzędów celnych. 

5/8. Kod państwa przeznaczenia 

Kolumny B1–B4 i C1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy wpisać państwo, o którym wiadomo, że towary zostaną do niego dostar
czone w chwili zwolnienia do procedury celnej. 

Kolumny D1–D3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy wpisać ostatnie państwo przeznaczenia towarów. 

Państwo ostatniego znanego miejsca przeznaczenia oznacza ostatnie państwo, o którym wiadomo, że towary 
zostaną do niego dostarczone w chwili zwolnienia do procedury celnej. 

Kolumny H1, H2 i H5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać kod państwa członkowskiego, w którym towary znajdują się w chwili 
zwolnienia do procedury celnej lub, w kolumnie H5, w którym zostały dopuszczone do obrotu. 

Jednakże w przypadku gdy w chwili sporządzania zgłoszenia celnego wiadomo, iż towary zostaną wysłane do 
innego państwa członkowskiego po zwolnieniu, należy podać kod tego ostatniego państwa członkowskiego. 

Kolumna H3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeżeli towary są przywożone w celu objęcia ich procedurą odprawy czasowej, państwem członkowskim przezna
czenia jest to państwo członkowskie, w którym towary te zostaną wykorzystane po raz pierwszy.
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Kolumna H4 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeżeli towary są przywożone w celu objęcia ich procedurą uszlachetniania czynnego, państwem członkowskim 
przeznaczenia jest to państwo członkowskie, w którym odbywa się pierwszy etap przetwarzania. 

5/9. Kod regionu przeznaczenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod określony przez państwa członkowskie, podać region przeznaczenia towarów w państwie 
członkowskim. 

5/10. Kod miejsca dostawy – Kapitańska skonsolidowana umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku transportu morskiego, podaje się UN/LOCODE, lub, w przypadku braku takiej informacji, kod 
państwa, a następnie kod pocztowy miejsca dostawy znajdującego się poza portem rozładunku, zgodnie z kono
samentem armatorskim. 

W przypadku transportu lotniczego, podaje się miejsce przeznaczenia towarów przy użyciu UN/LOCODE lub, 
w przypadku braku takiej informacji, kod państwa a następnie kod pocztowy miejsca przeznaczenia, zgodnie 
z kapitańskim lotniczym listem przewozowym. 

5/11. Kod miejsca dostawy – Spedytorska indywidualna umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku transportu morskiego, podaje się numer UN/LOCODE, lub, w przypadku braku takiej informacji, 
kod państwa, a następnie kod pocztowy miejsca dostawy znajdującego się poza portem rozładunku, zgodnie 
z konosamentem spedytorskim. 

W przypadku transportu lotniczego, podaje się miejsce przeznaczenia towarów przy użyciu UN/LOCODE lub, 
w przypadku braku takiej informacji, kod państwa, a następnie kod pocztowy miejsca przeznaczenia, zgodnie ze 
spedytorskim lotniczym listem przewozowym. 

5/12. Urząd celny wyprowadzenia 

Kolumny A1, A2 i A3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii należy podać urząd celny. 

Kolumny B1–B3 i C1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii należy podać urząd celny przez który dane towary powinny opuścić obszar celny 
Unii. 

Kolumna B4 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii należy podać urząd celny przez który dane towary powinny opuścić dany obszar 
podatkowy. 

5/13. Kolejny urząd celny (urzędy celne) wprowadzenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Identyfikacja kolejnych urzędów celnych wprowadzenia na obszar celny Unii. 

Kod ten jest wymagany w przypadku, gdy kodem D. 7/4 „Rodzaj transportu na granicy” jest 1, 4 lub 8. 

5/14. Kod państwa wysyłki/wywozu 

Kolumny B1–B4 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać odpowiedni kod unijny mający zastosowanie do państwa członkowskiego, w którym towary znajdują się 
w chwili zwolnienia do procedury.
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Jednakże w przypadku gdy wiadomo, że towary zostały przywiezione z innego państwa członkowskiego do 
państwa członkowskiego, w którym towary znajdują się w chwili zwolnienia do procedury celnej, należy zazna
czyć to drugie państwo członkowskie, pod warunkiem że: 

(i) towary zostały przewiezione tylko w celu wywozu; oraz 

(ii) eksporter nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym towary znajdują się w chwili zwolnienia do 
procedury celnej; i 

(iii) wprowadzenie do państwa członkowskiego, w którym towary znajdują się w chwili zwolnienia do procedury 
celnej nie ma charakteru wewnątrzunijnego nabycia towarów lub transakcji traktowanej jako takie nabycie, 
o których mowa w dyrektywie Rady 2006//112/WE. 

Jednakże jeżeli towary są wywożone po zakończeniu procedury uszlachetniania czynnego, należy wskazać 
państwo członkowskie, w którym odbywał się ostatni etap przetwarzania. 

Kolumny H1, H2–H5 i I1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeżeli w państwie pośrednim nie miała miejsca ani transakcja handlowa (np. sprzedaż lub przetwarzanie), ani nie 
doszło do zatrzymania niezwiązanego z przewozem towarów, należy wpisać odpowiedni kod unijny w celu 
wskazania państwa, z którego towary zostały pierwotnie wysłane do państwa członkowskiego, w którym towary 
znajdują się w chwili zwolnienia do procedury celnej. Jeżeli takie zatrzymanie lub transakcja handlowa miały 
miejsce, należy podać ostatnie państwo pośrednie. 

Do celów niniejszego wymogu dotyczącego danych, zatrzymanie w celu umożliwienia konsolidacji towarów na 
trasie uznaje się za związane z transportem towarów. 

5/15. Kod kraju pochodzenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać odpowiedni kod unijny dotyczący kraju niepreferencyjnego pochodzenia, jak określono w tytule II 
rozdział 2 kodeksu. 

5/16. Kod kraju preferencyjnego pochodzenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeżeli w D. należy zaznaczyć traktowanie preferencyjne oparte na pochodzeniu towarów w polu 4/17 Preferencje, 
należy podać kraj pochodzenia wskazany w dowodzie pochodzenia. W przypadku gdy dowód pochodzenia 
odnosi się do grupy państw, należy podać grupę państw korzystając z odpowiednich kodów Unii. 

5/17. Kod regionu pochodzenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod określony przez państwa członkowskie, należy podać region wysyłki lub produkcji 
danych towarów na terytorium danego państwa członkowskiego. 

5/18. Kody państw przejazdu 

Kolumna A1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Oznaczenie w porządku chronologicznym państw, przez które przebiega trasa przewozu towarów z państwa 
pierwotnego wyprowadzenia do miejsca przeznaczenia. Wskazanie to powinno obejmować zarówno państwo 
pierwotnego wyprowadzenia jak i państwo ostatecznego przeznaczenia towarów. Informację podaje się w takim 
zakresie, w jakim jest ona znana. 

Kolumna A2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podaje się tylko państwo ostatecznego przeznaczenia towarów.



PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/213 

5/19. Kody państw przejazdu środka transportu 

Kolumny F1a, F1b, F2a, F2b i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Oznaczenie w porządku chronologicznym państw, przez które przebiega trasa środka transportu od państwa 
pierwotnego wyprowadzenia do państwa ostatecznego przeznaczenia. Wskazanie to powinno obejmować 
zarówno państwo pierwotnego wyprowadzenia jak i państwo ostatecznego przeznaczenia środka transportu. 

Kolumny F3a, F4a i F4b tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać tylko państwo pierwotnego wyprowadzenia środka transportu. 

5/20. Kody państw przejazdu przesyłki 

Kolumny A1, F1a, F1c, F2a, F2c, F3a i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Oznaczenie w porządku chronologicznym państw, przez które przebiega trasa przewozu towarów z państwa 
pierwotnego wyprowadzenia do państwa miejsca przeznaczenia zgodnie z konosamentem spedytorskim najniż
szego szczebla, spedytorskim lotniczym listem przewozowym najniższego szczebla lub dokumentem przewo
zowym transportu drogowego/kolejowego. Wskazanie to powinno obejmować zarówno państwo pierwotnego 
wyprowadzenia jak i państwo ostatecznego przeznaczenia towarów. 

Kolumna A2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podaje się tylko państwo ostatecznego przeznaczenia towarów. 

5/21. Miejsce załadunku 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Nazwa portu morskiego, portu lotniczego, terminalu towarowego, stacji kolejowej lub innego miejsca, w którym 
towary zostały załadowane na środek transportu użyty do przewozu, z podaniem także nazwy państwa, w którym 
znajduje się to miejsce. W miarę możliwości należy podać zakodowane informacje określające lokalizację. 

W przypadku braku dostępnych kodów UN/LOCODE dla danej lokalizacji należy podać kod państwa, a następnie 
nazwę tej lokalizacji z możliwie największą dokładnością. 

Kolumny D1–D3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod w stosownych przypadkach, należy podać miejsce, w którym towar ma być załadowany 
na aktywny środek transportu, którym ma on przekroczyć granicę Unii. 

Kolumny F4a i F4b tabeli wymogów dotyczących danych: 

Przesyłki pocztowe: informacja ta nie jest wymagana, jeśli można ją uzyskać w sposób automatyczny i jedno
znaczny z innych danych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę. 

Kolumna F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Może to być miejsce, gdzie towary zostały przejęte zgodnie z umową przewozu, lub urząd celny wyjścia 
w procedurze TIR. 

5/22. Miejsce wyładunku 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Nazwa portu morskiego, portu lotniczego, terminalu towarowego, stacji kolejowej lub innego miejsca, w którym 
towary zostały wyładowane ze środka transportu użytego do przewozu, z podaniem także nazwy państwa, 
w którym znajduje się to miejsce. W miarę możliwości należy podać zakodowane informacje określające lokaliza
cję. 

W przypadku braku dostępnych kodów UN/LOCODE dla danej lokalizacji należy podać kod państwa, a następnie 
nazwę tej lokalizacji z możliwie największą dokładnością. 

5/23. Lokalizacja towarów 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody, należy podać miejsce, w którym towary mogą zostać poddane badaniu. Lokalizacja ta 
musi być podana wystarczająco dokładnie, aby umożliwić organom celnym przeprowadzenie bezpośredniej 
kontroli towarów.
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5/24. Kod urzędu celnego pierwszego wprowadzenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Identyfikacja urzędu celnego odpowiedzialnego za formalności, w przypadku gdy aktywny środek transportu ma 
przybyć najpierw na obszar celny Unii. 

Kolumny G1–G3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Identyfikacja urzędu celnego odpowiedzialnego za formalności, w przypadku gdy w przywozowej deklaracji 
skróconej zgłoszono, że aktywny środek transportu przybędzie najpierw na obszar celny Unii. 

5/25. Kod faktycznego urzędu celnego pierwszego wprowadzenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Identyfikacja urzędu celnego odpowiedzialnego za formalności, w przypadku gdy aktywny środek transportu 
faktycznie przybędzie najpierw na obszar celny Unii. 

5/26. Urząd celny przedstawienia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać urząd celny, w którym towary zostały przedstawione do celów 
objęcia ich procedurą celną. 

5/27. Kontrolny urząd celny 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać urząd celny do kontroli procedury wskazany w odpowiednim 
pozwoleniu. 

Kolumna G5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci identyfikatora kontrolnego urzędu celnego właściwego dla magazynu 
czasowego składowania w miejscu przeznaczenia. 

5/28. Wnioskowany okres ważności potwierdzenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać wnioskowany okres ważności potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów wyrażony w dniach, 
w przypadku gdy osoba występująca o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów pragnie ustanowić 
dłuższy okres ważności niż przewidziany w art. 123. Uzasadnienie wniosku należy przedstawić w D. 2/2 
Dodatkowe informacje. 

5/29. Data przedstawienia towarów 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wskazać datę przedstawienia towarów organom celnym zgodnie z art. 139 kodeksu. 

5/30. Miejsce przyjęcia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Miejsce, gdzie towary zostały przejęte od nadawcy przez osobę wystawiającą konosament. 

Określenie portu morskiego, terminala towarowego lub innego miejsca, w którym towary zostały przejęte od 
nadawcy, w tym państwie, w którym ma on siedzibę. W miarę możliwości należy podać zakodowane informacje 
określające lokalizację. 

W przypadku braku dostępnych kodów UN/LOCODE dla danej lokalizacji należy podać kod państwa, a następnie 
nazwę tej lokalizacji z możliwie największą dokładnością.
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Grupa 6 – Identyfikacja towarów 

6/1. Masa netto (kg) 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać masę netto, wyrażoną w kg, towarów opisanych w odpowiednim polu zgłoszenia dotyczącym danej pozycji 
towarowej. Masę netto stanowi masa towaru bez jakiegokolwiek opakowania. 

Jeżeli masa netto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący 
sposób: 

— od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg, 

— od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg. 

Masę netto poniżej 1 kg należy wpisać jako „0”, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając 
wszystkie „0” na końcu ilości (np. 0,123 dla przesyłki o masie 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o masie 3 g 
lub 0,000654 i 40 miligramów dla przesyłki o masie 654 miligramów). 

6/2. Jednostki uzupełniające 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

W stosownych przypadkach należy podać ilość danej pozycji wyrażoną w jednostkach ustanowionych w prawo
dawstwie unijnym, zgodnie z TARIC. 

6/3. Masa brutto (kg) – Kapitańska skonsolidowana umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać masę brutto, wyrażoną w kilogramach, towarów, o których mowa w odpowiedniej pozycji towarów, jak 
wskazano w kapitańskiej skonsolidowanej umowie przewozu. Masa całkowita to połączona masa towarów ze 
wszelkimi ich opakowaniami, poza kontenerami i pozostałym wyposażeniem do transportu. 

Jeżeli masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący 
sposób: 

— od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg, 

— od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg. 

Masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako „0”, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając 
wszystkie „0” na końcu ilości (np. 0,123 dla przesyłki o wadze 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o wadze 3 g 
lub 0,000654 i 40 miligramów dla przesyłki o wadze 654 miligramów). 

W miarę możliwości przedsiębiorca może podać tę masę w odniesieniu do poszczególnej pozycji towarowej 
w zgłoszeniu. 

6/4. Masa brutto (kg) – Spedytorska indywidualna umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać masę brutto, wyrażoną w kilogramach, towarów, o których mowa w odpowiedniej pozycji towarów 
w spedytorskiej indywidualnej umowie przewozu. Masa całkowita to połączona masa towarów ze wszelkimi ich 
opakowaniami, poza kontenerami i pozostałym wyposażeniem do transportu. 

Jeżeli masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący 
sposób: 

— od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg, 

— od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg. 

Masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako „0”, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając 
wszystkie „0” na końcu ilości (np. 0,123 dla przesyłki o wadze 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o wadze 3 g 
lub 0,000654 i 40 miligramów dla przesyłki o wadze 654 miligramów).
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Kolumny F1a, F1c, F2a, F2c, F2d, F3a, F3b i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W miarę możliwości przedsiębiorca może podać tę masę w odniesieniu do poszczególnej pozycji towarowej 
w zgłoszeniu. 

6/5. Masa brutto (kg)) 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Masa brutto towarów to ciężar (masa) towarów wraz z opakowaniem, z wyjątkiem materiału transportowego 
przewoźnika potrzebnego do zgłoszenia. 

Jeżeli masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący 
sposób: 

— od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg, 

— od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg. 

Masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako „0”, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając 
wszystkie „0” na końcu ilości (np. 0,123 dla przesyłki o wadze 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o wadze 3 g 
lub 0,000654 i 40 miligramów dla przesyłki o wadze 654 miligramów). 

Kolumny B1–B4, H1–H6, I1 i I2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać masę brutto, wyrażoną w kilogramach, towarów opisanych w odpowiednim polu zgłoszenia 
odnoszącym się do pozycji towarowej. 

Jeżeli masa palet jest uwzględniona w dokumentach przewozowych, masa palet musi również zostać uwzględ
niona przy obliczaniu masy brutto, z wyjątkiem następujących przypadków: 

a) palety stanowią odrębną pozycję w zgłoszeniu celnym; 

b) stawka cła dla danej pozycji opiera się na masie brutto lub kontyngent taryfowy dla danej pozycji opiera się na 
jednostkach miary „masy brutto”. 

Kolumny A1, A2, E1, E2, G4 i G5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W miarę możliwości przedsiębiorca może podać tę masę w odniesieniu do poszczególnej pozycji towarowej 
w zgłoszeniu. 

Kolumny D1–D3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać masę brutto, wyrażoną w kilogramach, towarów opisanych w odpowiednim polu zgłoszenia 
odnoszącym się do pozycji towarowej. 

Jeżeli zgłoszenie obejmuje kilka pozycji towarowych, które dotyczą towarów, które są zapakowane razem w taki 
sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto towarów należących do każdej pozycji towarowej, całkowitą 
masę brutto należy podać na poziomie tytułu. 

W przypadku korzystania ze zgłoszenia tranzytowego w formie papierowej, które obejmuje kilka pozycji towa
rowych, należy podać jedynie całkowitą masę brutto w pierwszym polu 35, a pozostałe pola 35 pozostawić puste. 
Państwa członkowskie mogą rozszerzyć tę zasadę na wszystkie procedury, o których mowa w odpowiedniej tabeli 
w tytule I. 

6/6. Opis towarów – Kapitańska skonsolidowana umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy zamieścić prosty opis, na tyle dokładny, aby umożliwił służbom celnym identyfikację towarów. Niedopusz
czalne są określenia ogólne (np. „przesyłki skonsolidowane”, „ładunek drobnicowy”, „części” lub „wszelkie rodzaje 
towarów”) lub niewystarczająco precyzyjny opis. Niewyczerpujący wykaz tego rodzaju określeń ogólnych został 
opublikowany przez Komisję. 

Jeżeli zgłaszający podaje kod CUS w odniesieniu do substancji i preparatów chemicznych, państwa członkowskie 
mogą odstąpić od wymogu podawania dokładnego opisu towarów.
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6/7. Opis towarów – Spedytorska indywidualna umowa przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy zamieścić prosty opis, na tyle dokładny, aby umożliwił służbom celnym identyfikację towarów. Niedopusz
czalne są określenia ogólne (np. „przesyłki skonsolidowane”, „ładunek drobnicowy”, „części” lub „wszelkie rodzaje 
towarów”) lub niewystarczająco precyzyjny opis. Niewyczerpujący wykaz tego rodzaju określeń ogólnych został 
opublikowany przez Komisję. 

Jeżeli zgłaszający podaje kod CUS w odniesieniu do substancji i preparatów chemicznych, państwa członkowskie 
mogą odstąpić od wymogu podawania dokładnego opisu towarów. 

6/8. Opis towarów 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeżeli zgłaszający podaje kod CUS w odniesieniu do substancji i preparatów chemicznych, państwa członkowskie 
mogą odstąpić od wymogu podawania dokładnego opisu towarów. 

Kolumny A1 i A2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy zamieścić prosty opis, na tyle dokładny, aby umożliwił służbom celnym identyfikację towarów. Niedopusz
czalne są określenia ogólne (np. „przesyłki skonsolidowane”, „ładunek drobnicowy”, „części” lub „wszelkie rodzaje 
towarów”) lub niewystarczająco precyzyjny opis. Niewyczerpujący wykaz tego rodzaju określeń ogólnych został 
opublikowany przez Komisję. 

Kolumny B3, B4, C1, D1, D2, E1 i E2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Opis towarów oznacza zwykły opis handlowy. Jeżeli konieczne jest podanie kodu towaru, opis musi być na tyle 
dokładny, aby umożliwił klasyfikację towarów. 

Kolumny B1, B2, H1–H5 i I1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Opis towarów oznacza zwykły opis handlowy. Z wyjątkiem towarów nieunijnych objętych procedurą składowania 
celnego w publicznym składzie celnym typu I, II lub III lub w prywatnym składzie celnym, opis ten musi być 
wystarczająco dokładny, aby umożliwić niezwłoczną i jednoznaczną identyfikację i klasyfikację towarów. 

Kolumny D3, G4, G5 i H6 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy zamieścić prosty opis, na tyle dokładny, aby umożliwił służbom celnym identyfikację towarów. 

6/9. Rodzaj opakowań 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Kod określający typ opakowania. 

6/10. Liczba opakowań 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Całkowita liczba opakowań w oparciu o najmniejszą jednostkę opakowania zewnętrznego. Jest to liczba poszcze
gólnych pozycji zapakowanych w sposób niepozwalający na ich podział bez uprzedniego rozpakowania lub liczba 
sztuk w przypadku towarów nieopakowanych. 

Informacji nie podaje się dla towarów masowych. 

6/11. Oznaczenia przesyłek 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Dowolny opis oznaczeń i numerów jednostek transportowych lub opakowań.
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Kolumny A1, C1, E2, F1a, F1b i F1c, F2a, F 2c, G4 i 1I tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest tylko dla towarów opakowanych, w stosownych przypadkach. W przypadku 
towarów przewożonych w kontenerach, numer kontenera może zastąpić oznaczenia przesyłek, jednak przed
siębiorca może podać oznaczenia przesyłek, jeżeli są one dostępne. Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki 
(UCR) lub odniesienia w dokumencie przewozowym pozwalające na jednoznaczną identyfikację wszystkich 
opakowań w przesyłce mogą zastąpić oznaczenia przesyłek. 

6/12. Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych (UNDG) to numer seryjny nadawany w ramach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych substancjom lub produktom wpisanym na listę najczęściej przewożonych towarów niebezpiecz
nych. 

6/13. Kod CUS 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numer CUS (Customs Union and Statistics) jest identyfikatorem nadawanym w ramach Europejskiego spisu 
celnego substancji chemicznych (ECICS), głównie substancjom i preparatom chemicznym. 

Zgłaszający może podać ten kod na zasadzie dobrowolności, gdy nie istnieje żaden środek TARIC dla danych 
towarów, tj. gdy podanie tego kodu stanowiłoby mniejsze obciążenie niż pełny opis tekstowy produktu. 

Kolumny B1 i H1 tabeli: 

W przypadku gdy towary objęte są środkiem TARIC powiązanym z kodem CUS, podaje się kod CUS. 

6/14. Kod towaru – kod Nomenklatury scalonej 

Kolumny B1–B4, C1, H1–H6 i I1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać kod Nomenklatury scalonej odpowiadający danej pozycji towarowej. 

Kolumny A1 i A2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać kod nomenklatury Systemu Zharmonizowanego z co najmniej czterema pierwszymi cyframi. 

Kolumny D1–D3 i E1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy użyć kodu Nomenklatury scalonej z co najmniej pierwszymi czterema do ośmiu cyframi, zgodnie z tytułem 
I rozdział 3 sekcja 1 niniejszego załącznika. 

W przypadku procedury tranzytu unijnego w tej podjednostce wprowadzony zostaje kod towaru Zharmonizo
wanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, złożony z przynajmniej sześciu cyfr. Kod towaru może na 
użytek krajowy zostać rozszerzony do ośmiu cyfr. 

Niemniej jednak, jeżeli prawodawstwo unijne tego wymaga, należy podać pozycję Nomenklatury scalonej. 

Kolumna E2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Kod odpowiadający danej pozycji towarowej. Jeśli zostanie podany, informacja ta powinna mieć formę sześcio
cyfrowego kodu nomenklatury Systemu Zharmonizowanego. Przedsiębiorca może podać ośmiocyfrowy kod 
Nomenklatury scalonej. Jeżeli zarówno opis towarów, jak i kod towaru są dostępne, preferowane jest użycie 
kodu towaru. 

Kolumny F1a, F1b, F1c i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać sześciocyfrowy kod nomenklatury Systemu Zharmonizowanego zgłoszonych towarów. W przy
padku transportu kombinowanego podać sześciocyfrowy kod nomenklatury Systemu Zharmonizowanego 
towarów przewożonych pasywnymi środkami transportu.
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Kolumny F2a, F2a, F2d, F3a, F3b, F4a, F 4c, G4 i G5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać sześciocyfrowy kod nomenklatury Systemu Zharmonizowanego zgłoszonych towarów. Informacja 
ta nie jest wymagana w odniesieniu do towarów o charakterze niehandlowym. 

6/15. Kod towaru – kod TARIC 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać podpozycję TARIC odpowiadającą danej pozycji. 

6/16. Kod towaru – dodatkowe kody TARIC 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy wpisać kody dodatkowe TARIC, odpowiadające danej pozycji. 

6/17. Kod towaru – krajowe kod lub kody dodatkowe 

Kolumny B1, B2 i B3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy wpisać kody przyjęte przez dane państwo członkowskie, odpowiadające danej pozycji. 

Kolumny H1 i H2–H5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać numer kodu odpowiadający danej pozycji. 

6/18. Całkowita liczba opakowań 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać całkowitą liczbę opakowań składających się na daną przesyłkę. 

6/19. Rodzaj towarów 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Zakodowana pozycja rodzaju transakcji. 

Grupa 7 – Informacje dotyczące transportu (rodzaje, środki i sprzęt) 

7/1. Przeładunki 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

W pierwszych trzech wierszach tego pola przewoźnik ma wpisać w czasie omawianej operacji towar przełado
wywany z jednego środka transportu na drugi lub z jednego kontenera do drugiego. 

Przewoźnik nie może dokonywać przeładunku towaru bez uprzedniego pozwolenia władz celnych państwa 
członkowskiego, na terytorium którego ma być dokonany przeładunek. 

W przypadku gdy władze te uznają, że operacja tranzytowa może być kontynuowana w normalnym trybie, po 
podjęciu odpowiednich działań dokonują one stosownych adnotacji na egzemplarzach nr 4 i 5 zgłoszenia 
tranzytowego. 

— Inne zdarzenia: należy wypełnić pole 56 zgłoszenia celnego w formie papierowej. 

Kolumna D3 tabeli: 

Należy podać następujące informacje, jeżeli towary są przeładowywane w całości lub częściowo z jednego środka 
transportu na inny lub z jednego kontenera do drugiego: 

— państwo i miejsce przeładunku zgodnie ze specyfikacjami określonymi dla danych 3/1 Eksporter i 5/23 
Lokalizacja towarów, 

— oznaczenie i przynależność państwowa nowego środka transportu zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
D. 7/7 Oznaczenie środka transportu przy wyjściu i D. 7/8 Przynależność państwowa środka transportu przy 
wyjściu, 

— wskazanie, czy przesyłka jest umieszczona w kontenerze oraz wykaz kodów dla D. 7/2 Kontener.
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7/2. Kontener 

Kolumny B1, B2, B3, D1, D2 i E1 tabeli: 

Należy podać przewidywaną sytuację przy przekraczaniu zewnętrznej granicy Unii, w oparciu o informacje 
dostępne w chwili dopełnienia formalności wywozowych lub tranzytowych, lub złożenia wniosku o wydanie 
potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów, stosując odpowiedni kod Unii. 

Kolumny H1 i H2–H4 tabeli: 

Należy podać sytuację w chwili przekraczania granicy zewnętrznej Unii, używając odpowiedniego kodu Unii. 

7/3. Numer referencyjny przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Oznaczenie przewozu dokonywanego za pomocą środka transportu, np. numer rejsu, lotu, przejazdu, o ile ma to 
zastosowanie. 

W przypadku transportu lotniczego i morskiego, w sytuacjach gdy przewoźnik eksploatujący statek powietrzny 
lub morski przewozi towary w ramach współużytkowania lub zakontraktowania statku morskiego lub powietrz
nego lub podobnej umowy z partnerami, stosowane są numery lotu lub rejsu partnerów. 

7/4. Rodzaj transportu na granicy 

Kolumny B1, B2, B3, D1 i D2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać rodzaj transportu odpowiadający aktywnemu środkowi transportu, 
który według oczekiwań będzie użyty przy wyprowadzeniu z obszaru celnego Unii. 

Kolumna B4 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać rodzaj transportu odpowiadający aktywnemu środkowi transportu, 
który według oczekiwań będzie użyty przy wyprowadzeniu z danego obszaru podatkowego. 

Kolumny F1a–F1c, F2a–F2c, F3a, F4a, F4b, F5, G1 i G2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać rodzaj transportu odpowiadający aktywnemu środkowi transportu, 
którym towary mają zostać wprowadzone na obszar celny Unii. 

W przypadku transportu kombinowanego, zastosowanie mają zasady określone w D. 7/14 Identyfikacja aktyw
nego środka transportu przekraczającego granicę i w D. 7/15 Przynależność państwowa aktywnego środka trans
portu przekraczającego granicę. 

W przypadku gdy przesyłki lotnicze są przewożone innym rodzajem transportu niż transport lotniczy, zgłasza się 
ten rodzaj transportu. 

Kolumny H1–H4 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, podać rodzaj transportu odpowiadający aktywnemu środkowi transportu, za 
pomocą którego towary zostały wprowadzone na obszar celny Unii. 

Kolumna H5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać rodzaj transportu odpowiadający aktywnemu środkowi transportu, za 
pomocą którego towary zostały wprowadzone na dany obszar podatkowy. 

7/5. Rodzaj transportu wewnętrznego 

Kolumny B1, B2, B3 i D1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii należy podać rodzaj transportu przy wyjściu. 

Kolumny H1 i H2–H5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii należy podać rodzaj transportu w chwili przybycia.
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7/6. Znaki identyfikacyjne faktycznego środka transportu przekraczającego granicę 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru identyfikacyjnego statku IMO lub numeru lotu IATA odpowiednio 
dla transportu morskiego i dla transportu lotniczego. 

W przypadku transportu lotniczego w sytuacjach, gdy przewoźnik eksploatujący statek powietrzny przewozi 
towary w ramach umowy o wspólnej obsłudze połączenia z partnerami, stosowane są numery lotu partnerów 
umowy o wspólnej obsłudze połączenia. 

7/7. Oznaczenie środka transportu przy wyjściu 

Kolumny B1 i B2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać znaki środka transportu, na który towar jest bezpośrednio ładowany w chwili dokonywania 
formalności wywozowych lub tranzytowych (lub pojazdu napędzającego pozostałe, jeżeli istnieje kilka środków 
transportu). Jeżeli ciągnik i przyczepa posiadają różne numery rejestracyjne, podać numery obu – ciągnika 
i przyczepy wraz z przynależnością państwową ciągnika. 

W zależności od danego środka transportu można podać następujące szczegóły dotyczące oznaczenia: 

Środek transportu Metoda identyfikacji 

Transport morski 
i transport śród
lądowy drogą 
wodną 

Transport 
lotniczy 

Transport 
drogowy 

Transport kole
jowy 

Nazwa statku 

Numer i data lotu (w przypadku braku numeru lotu wpisać numer rejestracyjny samolotu) 

Numer rejestracyjny pojazdu 

Numer wagonu 

Kolumny D1–D3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru identyfikacyjnego statku IMO lub jednolitego europejskiego 
numeru identyfikacyjnego statku (ENI) dla transportu drogą morską lub żeglugą śródlądową. W przypadku innych 
rodzajów transportu, sposób identyfikacji jest identyczny z tym określonym w wymogach dotyczących danych 
w kolumnach B1 i B2 tabeli. 

W przypadku gdy towary są przewożone ciągnikiem i przyczepą, należy wpisać numery rejestracyjne zarówno 
ciągnika jak i przyczepy. W przypadku gdy numer rejestracyjny ciągnika nie jest znany należy podać numer 
rejestracyjny przyczepy. 

7/8. Przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać przynależność państwową środka transportu (lub pojazdu napędzającego pozostałe, jeżeli istnieje kilka 
środków transportu), na który towary są bezpośrednio załadowane w chwili dokonywania formalności tranzyto
wych, w formie odpowiedniego kodu Unii. Jeżeli przynależność państwowa ciągnika i przyczepy różni się, należy 
podać przynależność państwową ciągnika. 

W przypadku gdy towary są przewożone przez ciągnik i przyczepę, należy podać przynależność państwową 
zarówno ciągnika jak i przyczepy. W przypadku gdy przynależność państwowa ciągnika nie jest znana, należy 
podać przynależność państwową przyczepy.
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7/9. Identyfikacja środka transportu przy przybyciu 

Kolumny H1 i H3–H5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać oznaczenie środka transportu, na który towar jest bezpośrednio załadowany w chwili przedstawienia 
w urzędzie celnym, w którym dopełniane są formalności. Jeżeli używany jest ciągnik z przyczepą o różnych 
numerach rejestracyjnych, podać numer rejestracyjny zarówno ciągnika jak i przyczepy. 

W zależności od danego środka transportu można podać następujące szczegóły dotyczące oznaczenia: 

Środek transportu Metoda identyfikacji 

Transport morski 
i transport śród
lądowy drogą 
wodną 

Transport 
lotniczy 

Transport 
drogowy 

Transport kole
jowy 

Nazwa statku 

Numer i data lotu (w przypadku braku numeru lotu wpisać numer rejestracyjny samolotu) 

Numer rejestracyjny pojazdu 

Numer wagonu 

Kolumny G4 i G5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru identyfikacyjnego statku IMO lub jednolitego europejskiego 
numeru identyfikacyjnego statku (ENI) dla transportu drogą morską lub żeglugą śródlądową. W odniesieniu do 
innych rodzajów transportu sposób identyfikacji jest identyczny jak ten określony w kolumnach H1 i H3–H5 
tabeli wymogów dotyczących danych. 

7/10. Numer identyfikacyjny kontenera 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Znaki (litery lub numery) identyfikujące kontener. 

W przypadku rodzajów transportu innych niż transport lotniczy, kontener to specjalna skrzynia do przewozu 
ładunków, wzmocniona i przystosowana do piętrzenia, którą można przenosić w systemie poziomym i piono
wym. 

W przypadku transportu lotniczego, kontenery to specjalne wzmocnione pojemniki, przystosowane do przewozu 
ładunków, które można przenosić na poziomach poziomym i pionowym. 

W ramach tych danych, nadwozia wymienne i naczepy używane do transportu drogowego i kolejowego są 
traktowane jako kontenery. 

W stosownych przypadkach, dla opakowań objętych normą ISO 6346, oprócz identyfikatora (numer kierunkowy) 
przyznanego przez Międzynarodowe biuro kontenerów i transportu intermodalnego (BIC) podaje się również 
numery identyfikacyjne kontenera. 

W odniesieniu do nadwozi wymiennych i naczep, należy podać kod intermodalnych jednostek ładunkowych (IJŁ), 
wprowadzony europejską normą EN 13044. 

7/11. Identyfikacja rozmiaru i rodzaju kontenera 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacje zakodowane określające charakterystykę, tj. wielkość i rodzaj sprzętu transportowego (kontenera).
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7/12. Status wypełnienia kontenera 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacje zakodowane określające stopień wypełnienia jednostki sprzętu transportowego (kontenera). 

7/13. Kod rodzaju dostawcy kontenera 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Kod identyfikujący rodzaj strony będącej dostawcą sprzętu transportowego (kontenera). 

7/14. Identyfikacja aktywnego środka transportu przekraczającego granicę 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać oznaczenie aktywnego środka transportu przekraczającego granicę zewnętrzną Unii. 

Kolumny B1, B3 i D1 tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku kombinowanego transportu towarów lub w przypadku zastosowania kilku środków transportu 
aktywnym środkiem transportu jest ten, który napędza cały zestaw. Na przykład w przypadku ciężarówki na 
statku płynącym po morzu aktywnym środkiem transportu jest statek. W przypadku traktora i przyczepy 
aktywnym środkiem transportu jest traktor. 

W zależności od danego środka transportu podaje się następujące szczegóły dotyczące oznaczenia: 

Środek transportu Metoda identyfikacji 

Transport morski 
i transport śród
lądowy drogą 
wodną 

Transport 
lotniczy 

Transport 
drogowy 

Transport kole
jowy 

Nazwa statku 

Numer i data lotu (w przypadku braku numeru lotu wpisać numer rejestracyjny samolotu) 

Numer rejestracyjny pojazdu 

Numer wagonu 

Kolumny E2, F1a–F1c, F2a, F2b i F4a, F4b i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy korzystać z definicji dla D. 7/7 Oznaczenie środka transportu przy wyjściu. W przypadku transportu 
morskiego lub wodnego śródlądowego podaje się numer identyfikacyjny statku IMO lub niepowtarzalny euro
pejski numer identyfikacyjny statku (ENI). 

Kolumny G1 i G3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru identyfikacyjnego statku IMO, kodu ENI lub numeru lotu IATA 
odpowiednio dla transportu morskiego, transportu wodnego śródlądowego lub dla transportu lotniczego, zgodnie 
z przywozową deklaracją skróconą złożoną w odniesieniu do danych towarów. 

W przypadku transportu lotniczego w sytuacjach, gdy przewoźnik eksploatujący statek powietrzny przewozi 
towary w ramach umowy o wspólnej obsłudze połączenia z partnerami, stosowane są numery lotu partnerów 
umowy o wspólnej obsłudze połączenia. 

Kolumna G2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru identyfikacyjnego statku IMO lub numeru lotu IATA odpowiednio 
dla transportu morskiego lub lotniczego, zgodnie z przywozową deklaracją skróconą złożoną w odniesieniu do 
danych towarów. 

W przypadku transportu lotniczego w sytuacjach, gdy przewoźnik eksploatujący statek powietrzny przewozi 
towary w ramach umowy o wspólnej obsłudze połączenia z partnerami, stosowane są numery lotu partnerów 
umowy o wspólnej obsłudze połączenia.
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7/15. Przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę 

Kolumny B1, B2, D1 i H1, H3–H5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, podać przynależność państwową aktywnego środka transportu przekraczającego 
zewnętrzną granicę Unii. 

W przypadku kombinowanego transportu towarów lub w przypadku zastosowania kilku środków transportu 
aktywnym środkiem transportu jest ten, który napędza cały zestaw. Na przykład w przypadku ciężarówki na 
statku płynącym po morzu aktywnym środkiem transportu jest statek. W przypadku traktora i przyczepy 
aktywnym środkiem transportu jest traktor. 

Kolumny F1a, F1b, F2a, F2b i F4a, F4b i F5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeżeli oznakowanie środka transportu nie zawiera tej informacji, przynależność państwową podaje się przy użyciu 
stosownych kodów. 

7/16. Identyfikacja pasywnego środka transportu przekraczającego granicę 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

W przypadku transportu kombinowanego, należy podać oznakowanie pasywnych środków transportu, przewo 
żonych aktywnymi środkami transportu, określonymi w D. 7/14 Identyfikacja aktywnego środka transportu 
przekraczającego granicę. Na przykład w przypadku ciężarówki na statku płynącym po morzu pasywnym środ
kiem transportu jest ciężarówka. 

W zależności od danego środka transportu podaje się następujące szczegóły dotyczące oznaczenia: 

Środek transportu Metoda identyfikacji 

Transport morski 
i transport śród
lądowy drogą 
wodną 

Transport 
lotniczy 

Transport 
drogowy 

Transport kole
jowy 

Nazwa statku 

Numer i data lotu (w przypadku braku numeru lotu wpisać numer rejestracyjny samolotu) 

Numer rejestracyjny pojazdu lub przyczepy 

Numer wagonu 

7/17. Przynależność państwowa pasywnego środka transportu przekraczającego granicę 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiedni kod Unii, należy podać przynależność państwową pasywnych środków transportu trans
portowanych przez aktywne środki transportu przy przekraczaniu granicy zewnętrznej Unii. 

W przypadku transportu kombinowanego, należy podać przynależność państwową pasywnych środków trans
portu, korzystając z odpowiedniego kodu Unii. Pasywny środek transportu jest transportowany za pomocą 
aktywnego środka transportu przekraczającego granicę zewnętrzną Unii zgodnie z D. 7/14 Identyfikacja aktyw
nego środka transportu przekraczającego granicę. Na przykład w przypadku ciężarówki na statku płynącym po 
morzu pasywnym środkiem transportu jest ciężarówka. 

Dane te są wykorzystywane w przypadku, gdy oznaczenie nie zawiera informacji dotyczących przynależności 
państwowej. 

7/18. Numer zamknięcia celnego 

Kolumny A1, F1a–F1c, F5, G4 i G5 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Numery identyfikacyjne zamknięć celnych nałożonych na wyposażenie służące do transportu, w stosownych 
przypadkach.
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Kolumny D1–D3 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Tę informację podaje się w przypadku, gdy upoważniony nadawca, dla którego pozwolenie określa obowiązek 
nałożenia zamknięć celnych, składa zgłoszenie lub gdy osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu 
uzyskała pozwolenie na zastosowanie specjalnych zamknięć. 

7/19. Inne zdarzenia podczas przewozu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Pole powinno zostać wypełnione zgodnie z istniejącymi zobowiązaniami w ramach procedury tranzytu unijnego. 

Dodatkowo, gdy towar został załadowany na naczepę i w czasie podróży zmieniany jest tylko ciągnik (bez 
manipulowania towarem lub jego przeładunku), w tym polu należy wpisać numer rejestracyjny nowego ciągnika. 
W takich przypadkach złożenie podpisów przez właściwe władze nie jest konieczne. 

Kolumna D3 tabeli: 

Podać opis zdarzenia podczas przewozu. 

7/20. Numery identyfikacyjne pojemnika 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Pojemnik to jednostka ładunkowa do przewozu przesyłek pocztowych. 

Kolumny F4a, F4b i F4d tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać numery identyfikacyjne pojemnika wchodzącego w skład przesyłki skonsolidowanej, przypisane przez 
operatora pocztowego. 

Grupa 8 – Inne dane (dane statystyczne, zabezpieczenia, powiązane dane taryfowe) 

8/1. Nr porządkowy kontyngentu 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający. 

8/2. Rodzaj zabezpieczenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody Unii, należy podać typ zabezpieczenia złożonego w odniesieniu do operacji. 

8/3. Odniesienie do zabezpieczenia 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać numer referencyjny zabezpieczenia złożonego w odniesieniu do operacji oraz, w stosownych przypad
kach, kod dostępu i urząd zabezpieczenia. 

Kolumny D1 i D2 tabeli wymogów dotyczących danych: 

Wpisać kwotę zabezpieczenia złożonego w odniesieniu do operacji, z wyjątkiem towarów przewożonych koleją. 

8/4. Zabezpieczenie nieważne w 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Jeśli zabezpieczenie nie jest ważne w odniesieniu do wszystkich państw wspólnego tranzytu, po wyrażeniu 
„nieważne w” należy podać odpowiedni kod państwa lub państw wspólnego tranzytu, których dotyczy postępo
wanie.
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8/5. Rodzaj transakcji 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Stosując odpowiednie kody i pozycje Unii podać rodzaj danej transakcji. 

8/6. Wartość statystyczna 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać wartość statystyczną wyrażoną w jednostce walutowej, której kod może pojawić się w D. 4/12 
Wewnętrzna jednostka walutowa, lub, w przypadku braku takiego kodu w D. 4/12 Wewnętrzna jednostka 
walutowa, w jednostce walutowej państwa członkowskiego, gdzie dopełniane są formalności przywozowe/wywo
zowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi. 

8/7. Odpisywanie 

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych: 

Należy podać szczegóły związane z odpisaniem towarów ujętych w danym zgłoszeniu, w związku z pozwoleniami 
przywozowymi/wywozowymi i świadectwami. 

Informacje te powinny zawierać odniesienie do organu, który wydał pozwolenie lub świadectwo, okres ważności 
pozwolenia lub świadectwa, całkowite ilości odpisanych towarów i odpowiednią jednostkę miary.



 

ZAŁĄCZNIK B-01 

Standardowe zgłoszenia celne w formie papierowej – noty i formularze, które należy stosować 

TYTUŁ I 

Przepisy ogólne 

Artykuł 1 

Wymogi dotyczące danych w standardowych zgłoszeniach celnych w formie papierowej 

Zgłoszenie celne w formie papierowej zawiera dane określone w załączniku B; dołącza się do niego dokumenty określone 
w art. 163 kodeksu. 

Artykuł 2 

Korzystanie ze zgłoszenia celnego w formie papierowej 

1) Zgłoszenie celne w formie papierowej przedstawiane jest w formie plików zawierających liczbę egzemplarzy 
wymaganą dla dopełnienia formalności dotyczących procedury celnej, którą towary mają zostać objęte. 

2) Jeżeli unijna procedura tranzytu lub wspólna procedura tranzytu poprzedzana jest inną procedurą celną bądź 
następuje po niej inna procedura celna, może zostać przedstawiony plik zawierający liczbę egzemplarzy wymaganą 
dla dopełnienia formalności dotyczących procedury tranzytu lub procedury ją poprzedzającej lub po niej następu
jącej. 

3) Pliki, o których mowa w ust. 1 i 2, pobiera się z zestawu składającego się z ośmiu egzemplarzy, zgodnie ze wzorem 
przedstawionym w tytule III niniejszego załącznika. 

4) Formularze zgłoszeń mogą zostać uzupełnione, o ile zaistnieje taka potrzeba, jednym lub większą liczbą formularzy 
uzupełniających przedstawionych w plikach składających się z egzemplarzy zgłoszenia wymaganych dla dopełnienia 
formalności dotyczących procedury celnej, którą mają zostać objęte towary. W razie takiej potrzeby mogą zostać 
załączone egzemplarze wymagane dla dopełnienia formalności dotyczących obecnej lub późniejszej procedury 
celnej. 

Uzupełniające pliki pobierane są z zestawu ośmiu egzemplarzy, zgodnie ze wzorem określonym w tytule IV 
niniejszego załącznika. 

Formularze uzupełniające stanowią integralną część jednolitego dokumentu administracyjnego, do którego się 
odnoszą. 

5) Uwagi do zgłoszenia celnego w formie papierowej na podstawie jednolitego dokumentu administracyjnego są 
wyszczególnione w tytule II. 

Artykuł 3 

Korzystanie ze zgłoszenia celnego w formie papierowej w przypadku kolejnych procedur 

1) W przypadku stosowania art. 2 ust. 2 niniejszego załącznika każdy uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność 
jedynie w odniesieniu do danych dotyczących procedury, o której zastosowanie zabiegał jako zgłaszający, osoba 
uprawniona do korzystania z procedury tranzytu lub przedstawiciel jednego z nich. 

2) Do celów ust. 1, jeżeli zgłaszający stosuje jednolity dokument administracyjny wystawiony w trakcie poprzedniej 
procedury celnej, jest on zobowiązany przed złożeniem zgłoszenia zweryfikować prawidłowość danych zawartych 
w polach, za które jest odpowiedzialny, oraz ich zastosowanie do danych towarów i procedury, o którą się ubiega, 
oraz uzupełnić je w razie potrzeby. 

W przypadkach określonych w akapicie pierwszym zgłaszający powiadamia niezwłocznie urząd celny, w którym 
zgłoszenie zostało złożone o każdej stwierdzonej różnicy między danymi towarami a danymi zawartymi w zgło
szeniu. W takim przypadku zgłaszający sporządza następnie zgłoszenie na nowym egzemplarzu jednolitego doku
mentu administracyjnego.
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3) Jeżeli jednolity dokument administracyjny jest wykorzystywany dla kilku następujących po sobie procedur celnych, 
organy celne upewniają się co do zgodności danych umieszczonych na zgłoszeniach dotyczących poszczególnych 
procedur. 

Artykuł 4 

Specjalne zastosowanie zgłoszenia celnego w formie papierowej 

Art. 1 ust. 3 kodeksu stosuje się mutatis mutandis do zgłoszeń papierowych. W tym celu formularze, o których mowa 
w artykułach 1 i 2 niniejszego załącznika, są również stosowane w obrocie unijnych towarów przewożonych do 
specjalnych obszarów podatkowych, z tych obszarów lub między nimi. 

Artykuł 5 

Wyjątki 

Przepisy niniejszej podsekcji nie stanowią przeszkody dla drukowania zgłoszeń celnych w formie papierowej oraz 
dokumentów potwierdzających unijny status celny towarów, które nie są przewożone w ramach procedury wewnętrz
nego tranzytu unijnego, za pomocą systemów przetwarzania danych na czystym papierze, na warunkach określonych 
przez państwa członkowskie. 

TYTUŁ II 

Uwagi 

ROZDZIAŁ 1 

Opis ogólny 

1) Zgłoszenia celne w formie papierowej drukowane są na papierze samokopiującym, nadającym się do pisania 
i ważącym przynajmniej 40 g/m 2 . Papier musi być wystarczająco nieprzezroczysty, aby informacje umieszczone 
na jednej stronie nie wpływały na czytelność informacji na drugiej stronie, a jego wytrzymałość powinna uniemoż
liwiać łatwe podarcie lub zmięcie podczas normalnego użytkowania. 

2) Dla wszystkich egzemplarzy stosuje się biały papier. Jednakże egzemplarze odnoszące się do tranzytu unijnego (nr 
1, 4 i 5), pola 1 (pierwsza i trzecia podjednostka), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 
(podjednostka pierwsza od lewej), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 mają tło zielone. 

Formularze drukowane są w kolorze zielonym. 

3) Wymiary pól są oparte w poziomie na jednej dziesiątej cala i w pionie na jednej szóstej cala. Wymiary podjednostek 
są oparte w poziomie na jednej dziesiątej cala. 

4) Oznaczenie kolorami różnych egzemplarzy jest następujące na formularzach zgodnych ze wzorami przedstawio
nymi w tytułach III i IV niniejszego załącznika: 

— egzemplarze nr 1, 2, 3 i 5 opatrzone są na prawym brzegu paskiem ciągłym odpowiednio w kolorze czerwo
nym, zielonym, żółtym i niebieskim, 

— egzemplarze nr 4, 6, 7 i 8 opatrzone są na prawym brzegu paskiem przerywanym odpowiednio w kolorze 
niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym. 

5) Egzemplarze, na których dane zawarte w formularzach przedstawionych w tytułach III i IV niniejszego załącznika 
muszą pojawiać się przez samokopiowanie, wymienione są w tytule V rozdział 1 niniejszego załącznika. 

6) Formularze mają format 210 × 297 mm, przy czym dopuszczalne są odchylenia w długości od -5 mm do +8 mm. 

7) Władze celne państw członkowskich mogą wymagać, aby na formularzach umieszczona była nazwa i adres 
drukarni lub znak umożliwiający jej identyfikację. Mogą one poza tym uzależnić dopuszczenie do druku formularzy 
od uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia technicznego.
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8) Stosowane formularze i formularze uzupełniające zawierają egzemplarze niezbędne do dopełnienia formalności 
związanych z jedną lub większą ilością procedur celnych, i są pobierane z następujących ośmiu egzemplarzy: 

— egzemplarz nr 1 jest przechowywany przez władze państwa członkowskiego, w którym realizowany jest wywóz 
(wysyłka) lub dopełniono formalności tranzytu unijnego, 

— egzemplarz nr 2 wykorzystywany jest do celów statystycznych przez państwo członkowskie wywozu. Ten 
egzemplarz może być wykorzystany również do celów statystycznych przez państwo członkowskie wysyłki 
w przypadku handlu pomiędzy częściami terytorium celnego Unii o różnych systemach podatkowych, 

— egzemplarz nr 3 jest zwracany eksporterowi po podstemplowaniu przez organ celny, 

— egzemplarz nr 4 jest przechowywany przez urząd przeznaczenia po zakończeniu unijnej procedury tranzytowej 
lub jako dokument będący dowodem unijnego statusu celnego towarów, 

— egzemplarz nr 5 stanowi egzemplarz zwrotny do celów procedury tranzytu unijnego, 

— egzemplarz nr 6 jest przechowywany przez władze państwa członkowskiego, w którym dopełniono formalności 
przywozowych, 

— egzemplarz nr 7 stosowany jest dla celów statystycznych przez państwo członkowskie przywozu. Ten egzem
plarz może być wykorzystywany również dla celów statystycznych przez państwo członkowskie przywozu 
w przypadku handlu pomiędzy częściami terytorium celnego Unii o różnych systemach podatkowych, 

— egzemplarz nr 8 zwracany jest odbiorcy. 

Możliwe są zatem różne kombinacje egzemplarzy, takie jak: 

— wywóz, uszlachetnianie bierne lub powrotny wywóz: egzemplarze nr 1, 2 i 3, 

— tranzyt unijny: egzemplarze nr 1, 4 i 5, 

— procedury celne w przywozie: egzemplarze nr 6, 7 i 8. 

9) Ponadto, zgodnie z art. 125, unijny status celny towarów może zostać potwierdzony za pomocą pisemnego 
zaświadczenia na egzemplarzu nr 4. 

10) Przedsiębiorcy mogą, jeżeli tego sobie życzą, stosować prywatnie wydrukowane podzestawy łączące odpowiednie 
egzemplarze, pod warunkiem że są one zgodne z urzędowym wzorem. 

Każdy podzestaw musi zostać zaprojektowany w taki sposób, aby w przypadkach, gdy pola muszą zawierać 
identyczne informacje w obu zainteresowanych państwach członkowskich, takie informacje mógł wprowadzić 
bezpośrednio eksporter lub osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu na egzemplarzu nr 1 i dzięki 
chemicznej obróbce papieru informacje te będą następnie widoczne na wszystkich egzemplarzach. Jeżeli jednak 
z jakiegokolwiek powodu (w szczególności w przypadku różnych danych w zależności od etapu procedury) 
informacja nie ma być przekazana z jednego państwa członkowskiego do drugiego, odbicie zostaje ograniczone 
do odnośnych egzemplarzy poprzez desensybilizację papieru samokopiującego. 

11) Kiedy, zgodnie z art. 5 niniejszego załącznika, zgłoszenie do objęcia towaru procedurą celną, do powrotnego 
wywozu lub dokumenty poświadczające unijny status celny towaru nieprzemieszczającego się w ramach 
wewnętrznej procedury tranzytu unijnego sporządzane są na białym papierze przy pomocy oficjalnych lub prywat
nych systemów przetwarzania danych, format omawianych zgłoszeń lub dokumentów musi odpowiadać wszelkim 
warunkom ustanowionym w unijnym kodeksie celnym lub niniejszym rozporządzeniu, łącznie z tymi odnoszącymi 
się do tylnej części formularza (w odniesieniu do egzemplarzy używanych w ramach procedury tranzytu unijnego), 
z wyjątkiem: 

— koloru stosowanego do wydruku,
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— używania kursywy, 

— drukowania tła dla pól dotyczących tranzytu unijnego. 

ROZDZIAŁ 2 

Wymogi dotyczące danych 

Formularze zawierają pewną ilość pól, z których jedynie niektóre będą wykorzystane, w zależności od danej procedury 
celnej. 

Bez uszczerbku dla stosowania procedur uproszczonych, pola odpowiadające danym, które mogą zostać wypełnione 
w odniesieniu do każdej procedury, określono w tabeli wymogów dotyczących danych zamieszczonej w tytule I załącz
nika B. Szczegółowe przepisy dotyczące każdego pola odpowiadającego danym opisanym w tytule II załącznika B mają 
zastosowanie bez uszczerbku dla statusu przedmiotowych danych. 

FORMALNOŚCI PODCZAS TRANSPORTU 

Pomiędzy momentem, w którym towar opuszcza urząd wywozu i/lub urząd wyjścia, a momentem, kiedy przybywa on 
do urzędu przeznaczenia, należy podać niektóre dane na egzemplarzach jednolitego dokumentu administracyjnego 
towarzyszącego towarowi. Dane te dotyczą operacji transportowych i mają być podane na dokumencie w toku operacji 
przez przewoźnika odpowiedzialnego za środek transportu, na który towar jest bezpośrednio ładowany. Dane mogą być 
dodane w sposób czytelny odręcznie; w tym przypadku formularz musi być wypełniony atramentem, drukowanymi 
literami. Dane te, które ukazują się jedynie na egzemplarzach nr 4 i 5, dotyczą następujących pól: 

— Przeładunki (55), 

— Inne zdarzenia podczas przewozu (56). 

ROZDZIAŁ 3 

Instrukcje dotyczące stosowania formularzy 

W przypadku gdy dany podzestaw zawiera jeden lub większą ilość egzemplarzy, które mogą być zastosowane w innym 
państwie członkowskim niż to, w którym był początkowo wypełniony, formularze należy wypełniać na maszynie do 
pisania lub w procesie mechanograficznym lub podobnym. W celu ułatwienia wypełniania na maszynie do pisania 
formularz należy umieścić w maszynie w ten sposób, aby pierwsza litera danych, które mają zostać wpisane w polu 
2, została umieszczona w polu pozycyjnym w lewym górnym rogu. 

Jeżeli wszystkie egzemplarze podzestawu mają być zastosowane w tym samym państwie członkowskim, można je 
czytelnie wypełnić odręcznie, atramentem lub długopisem i dużymi literami, pod warunkiem że jest to dopuszczalne 
w tym państwie członkowskim. To samo odnosi się do danych, które mają być podane na egzemplarzach używanych do 
celów procedury tranzytu unijnego. 

Formularz nie może zawierać wymazań ani nadpisów. Wszelkie zmiany mogą zostać naniesione poprzez przekreślenie 
błędnych danych i podanie tych wymaganych. Każda taka zmiana musi być potwierdzona przez osobę wprowadzającą 
zmiany i poświadczona przez właściwe organy. Te ostanie mogą, jeżeli to konieczne, zażądać złożenia nowego zgło
szenia. 

Ponadto formularze mogą być wypełnione przy pomocy automatycznego procesu reprodukcji zamiast wyżej wymienio
nych procedur. Mogą one również być sporządzane i wypełniane tym sposobem, pod warunkiem że postanowienia 
dotyczące formy wzorcowych formularzy, formatu, języka, czytelności, braku wymazań i nadpisywania oraz zmian są 
ściśle przestrzegane. 

Jedynie numerowane pola mają być wypełniane przez przedsiębiorców. Pozostałe pola, oznaczone dużą literą, są do 
użytku administracyjnego. 

Nie naruszając przepisów art. 1 ust. 3 kodeksu, egzemplarze, które mają pozostać w urzędzie wywozu/wysyłki lub 
wyjścia, muszą nosić oryginalne podpisy zainteresowanych osób.
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Złożenie w urzędzie celnym zgłoszenia podpisanego przez zgłaszającego lub jego przedstawiciela wskazuje na to, że 
osoba zainteresowana zgłasza odnośne towary do procedury mającej zastosowanie w odniesieniu do nich i bez 
uszczerbku dla ewentualnego zastosowania sankcji ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w państwach członkowskich za: 

— prawidłowość informacji podanych w zgłoszeniu, 

— autentyczność załączonych dokumentów, oraz 

— przestrzeganie wszystkich obowiązków wiążących się z objęciem odnośnych towarów daną procedurą. 

Podpis osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu lub, w stosownych przypadkach, jej upoważnionego 
przedstawiciela zobowiązuje ją w odniesieniu do wszystkich danych związanych z procedurą tranzytu unijnego zgodnie 
z przepisami w sprawie tranzytu unijnego ustanowionymi w unijnym kodeksie celnym i w tym rozporządzeniu, tak jak 
zostały one wymienione w tytule I załącznika B. 

O ile rozdział 4 nie przewiduje inaczej, pole, które ma pozostać nieużyte, należy pozostawić całkowicie puste. 

ROZDZIAŁ 4 

Uwagi dotyczące formularzy uzupełniających 

A. Formularze uzupełniające powinny być stosowane jedynie w przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje więcej niż jedną 
pozycję (pole 5). Muszą one być przedstawione łącznie z formularzami IM, EN, EU lub CO. 

B. Instrukcje zawarte w niniejszym tytule mają zastosowanie także do formularzy uzupełniających. 

Jednakże: 

— symbole „IM/c”, „EX/c” lub „EU/c” (lub „CO/c” w stosownych przypadkach) należy wpisać w pierwszej podjed
nostce pola 1, pozostawiając tę podjednostkę pustą jedynie wtedy, gdy: 

— formularz jest stosowany jedynie dla tranzytu unijnego, w którym to przypadku, zależnie od procedury 
tranzytu unijnego mającej zastosowanie do danych towarów, w trzeciej podjednostce pola 1 zostanie podane 
„T1bis”, „T2bis”, „T2Fbis” lub „T2SMbis”, 

— formularz ten stosowany jest jedynie w celu dostarczenia potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów, 
w którym to przypadku, zależnie od statusu danych towarów, w trzeciej podjednostce pola zostanie podane 
„T2Lbis”, „T2LFbis” lub „T2LSMbis”; 

— pole 2/8 jest do zastosowania fakultatywnego przez państwa członkowskie i należy w nim podać jedynie imię 
i nazwisko lub numer identyfikacyjny danej osoby, jeżeli takie dane są dostępne; 

— część „podsumowująca” pola 47 dotyczy końcowego podsumowania wszystkich pozycji objętych zastosowanymi 
formularzami IM i IM/c, EX i EX/c, EU i EU/c, lub CO i CO/c. Dlatego też powinna ona być zastosowana jedynie 
w ostatnich formularzach IM/c, EX/c, EU/c lub CO/c załączonych do dokumentu IM, EX, EU lub CO w celu 
wykazania całkowitych należności według rodzaju opłaty. 

C. Jeżeli stosowane są formularze uzupełniające: 

— każde pole 31 (opakowania i opis towarów), które nie zostało wykorzystane, należy przekreślić w celu uniknięcia 
jego późniejszego wykorzystania; 

— kiedy trzecia podjednostka pola 1 zawiera symbol T, pola 32 (numer pozycji), 33 (kod towaru), 35 (masa brutto 
(kg)), 38 (masa netto (kg)), 40 (deklaracja skrócona/poprzedni dokument) oraz 44 (dodatkowe informacje, przed
stawione dokumenty, świadectwa i pozwolenia) pierwszej pozycji towarów zastosowanego zgłoszenia tranzyto
wego muszą być zakreślone, a pierwsze pole 31 (opakowania i opis towarów) tego dokumentu nie może być 
zastosowane w celu wprowadzenia oznaczeń, numerów, liczby oraz rodzaju opakowań lub opisu towarów. 
W pierwszym polu 31 zgłoszenia należy powołać się, w stosownych przypadkach, na ilość formularzy uzupeł
niających noszących odpowiednio symbole T1bis, T2bis lub T2Fbis.
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Tytuł III 

Wzór jednolitego dokumentu administracyjnego (zestaw ośmiu egzemplarzy)
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TYTUŁ IV 

Wzór formularza uzupełniającego jednolitego dokumentu administracyjnego (zestaw ośmiu egzemplarzy)
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TYTUŁ V 

Określenie egzemplarzy formularzy, zamieszczonych w tytułach iii I iv, na których dane muszą pojawić się przez 
samokopiowanie 

(wliczając egzemplarz nr 1) 

Numer pola Egzemplarze 

I. POLA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1 1 do 8 

z wyjątkiem środkowej podjednostki: 

1 do 3 

2 1 do 5 (*) 

3 1 do 8 

4 1 do 8 

5 1 do 8 

6 1 do 8 

7 1 do 3 

8 1 do 5 (*) 

9 1 do 3 

10 1 do 3 

11 1 do 3 

12 - 

13 1 do 3 

14 1 do 4 

15 1 do 8 

15a 1 do 3 

15b 1 do 3 

16 1, 2, 3, 6, 7 oraz 8 

17 1 do 8 

17a 1 do 3 

17b 1 do 3 

18 1 do 5 (*) 

19 1 do 5 (*) 

20 1 do 3 

21 1 do 5 (*) 

22 1 do 3
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Numer pola Egzemplarze 

23 1 do 3 

24 1 do 3 

25 1 do 5 (*) 

26 1 do 3 

27 1 do 5 (*) 

28 1 do 3 

29 1 do 3 

30 1 do 3 

31 1 do 8 

32 1 do 8 

33 pierwsza podjednostka z lewej strony 1 do 8 

pozostałość 1 do 3 

34 a 1 do 3 

34b 1 do 3 

35 1 do 8 

36 - 

37 1 do 3 

38 1 do 8 

39 1 do 3 

40 1 do 5 (*) 

41 1 do 3 

42 - 

43 - 

44 1 do 5 (*) 

45 — 

46 1 do 3 

47 1 do 3 

48 1 do 3 

49 1 do 3 

50 1 do 8 

51 1 do 8 

52 1 do 8 

53 1 do 8 

54 1 do 4
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Numer pola Egzemplarze 

55 - 

56 - 

II. POLA ADMINISTRACYJNE 

A 1 do 4 (**) 

B 1 do 3 

C 1 do 8 (**) 

D 1 do 4 

(*) W żadnym wypadku nie można żądać od użytkowników wypełniania tych pól na egzemplarzu nr 5 do celów procedury tranzy
towej. 

(**) Decyzję o tym, czy podawanie tych danych szczegółowych na wskazanych egzemplarzach jest wymagane podejmuje państwo 
członkowskie wysyłki.
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ZAŁĄCZNIK B-02 

TRANZYTOWY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY 

ROZDZIAŁ I 

Wzór tranzytowego dokumentu towarzyszącego
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ROZDZIAŁ II 

Uwagi i dane szczegółowe dotyczące tranzytowego dokumentu towarzyszącego 

Stosowany w niniejszym rozdziale akronim „BCP” (ang. business continuity plan – „plan ciągłości działania”) dotyczy 
sytuacji, w których zastosowanie ma procedura awaryjna określona w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) nr 952/2013, które zostaje 
przyjęte zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) kodeksu, i opisana w załączniku 72-04 do tego rozporządzenia. 

Papier stosowany w przypadku tranzytowego dokumentu towarzyszącego może być koloru zielonego. 

Tranzytowy dokument towarzyszący jest drukowany na podstawie danych dostarczonych w zgłoszeniu tranzytowym, 
w stosownym przypadku sprostowanych przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury tranzytu lub zweryfiko
wanym przez urząd wyjścia, uzupełnionych o następujące informacje: 

1. Pole „MRN” 

MRN drukuje się na pierwszej stronie oraz na wszystkich wykazach pozycji, z wyjątkiem przypadków wykorzysty
wania tych formularzy w kontekście BCP, kiedy nie przypisuje się MRN. 

MRN jest również drukowany w formie kodu kreskowego przy zastosowaniu standardu „kod 128”, zestaw znaków 
„B”. 

2. Pole „Formularze (1/4)”: 

— pierwsza część: numer seryjny aktualnego arkusza wydruku, 

— druga część: ogólna liczba arkuszy wydruku (włącznie z wykazami pozycji), 

— nie stosuje się w przypadku jednej pozycji towarowej. 

3. W miejscu znajdującym się pod polem „Numer referencyjny/UCR (2/4)”: 

nazwa i adres urzędu celnego, do którego należy zwrócić egzemplarz tranzytowego dokumentu towarzyszącego, 
w przypadku stosowania BCP. 

4. Pole „Urząd wyjścia (C)”: 

— nazwa urzędu wyjścia, 

— numer referencyjny urzędu wyjścia, 

— data przyjęcia zgłoszenia tranzytowego, 

— nazwa i numer pozwolenia upoważnionego nadawcy (jeżeli występuje). 

5. Pole „Kontrola przez urząd wyjścia (D)”: 

— wyniki kontroli, 

— nałożone zamknięcia lub adnotacja „- -” identyfikująca „Zwolnienie – 99201”, 

— wskazanie „Wyznaczona trasa”, w stosownych przypadkach. 

Tranzytowy dokument towarzyszący nie może być zmieniany, nie mogą być na nim umieszczane dodatkowe infor
macje lub dokonywane skreślenia, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 

6. Formalności podczas transportu 

Do czasu, aż system NCTS umożliwi organom celnym zapisanie tych informacji bezpośrednio w systemie, zastoso
wanie ma następująca procedura.
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Pomiędzy czasem, w którym towar opuszcza urząd wyjścia, a czasem, kiedy przybywa on do urzędu przeznaczenia, 
może zaistnieć konieczność uzupełnienia niektórych danych w tranzytowym dokumencie towarzyszącym towarom. 
Dane te dotyczą operacji transportowej i muszą zostać wprowadzone przez przewoźnika odpowiedzialnego za środki 
transportu, na które towary są załadowane, w miarę wykonywania odpowiednich czynności. Dane szczegółowe 
można dopisać odręcznie w czytelny sposób, atramentem i drukowanymi literami. 

Przewoźnikom przypomina się, że towary mogą być przeładowywane tylko za pozwoleniem organów celnych 
państwa, na obszarze którego dokonywany jest przeładunek. 

W przypadku gdy organy te uznają, że operacja tranzytu unijnego może być kontynuowana w normalnym trybie, po 
podjęciu odpowiednich działań dokonują one stosownych adnotacji na tranzytowym dokumencie towarzyszącym. 

Organy celne urzędu tranzytowego lub urzędu przeznaczenia, w zależności od okoliczności, mają obowiązek wpro
wadzić do systemu dodatkowe dane umieszczone na tranzytowym dokumencie towarzyszącym. Dane mogą zostać 
także wprowadzone przez upoważnionego odbiorcę. 

Dotyczy to następujących pól i czynności: 

— Przeładunek: należy wypełnić pole 7/1. 

Pole „Przeładunki (7/1)” 

Przewoźnik musi wypełnić pierwsze trzy linie tego pola, jeżeli towary są przeładowywane z jednego środka transportu 
na inny lub z jednego kontenera do drugiego w trakcie danej operacji. 

Jednakże w przypadku gdy towary umieszczone są w kontenerach, które będą przewożone za pomocą pojazdów 
drogowych, organy celne mogą zezwolić, by osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu nie wypełniała 
pola 7/7-/7/8, jeżeli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego 
na podanie oznaczenia i przynależności państwowej środka transportu oraz jeżeli państwa członkowskie są w stanie 
zagwarantować, że wymagane informacje, dotyczące tych środków transportu, będą później umieszczone w polu 7/1. 

— Inne zdarzenia: należy wypełnić pole 7/19. 

Pole „Inne zdarzenia podczas przewozu (7/19)” 

Pole to należy wypełnić zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami odnoszącymi się do procedury tranzytowej. 

Ponadto w przypadku gdy towary zostały załadowane na naczepę, której ciągnik został zmieniony w tracie przewozu 
(bez naruszania lub przeładunku towarów), w tym polu należy podać numer rejestracyjny i przynależność państwową 
nowego ciągnika. W takim przypadku dokonanie adnotacji przez właściwe organy nie jest konieczne.
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ZAŁĄCZNIK B-03 

WYKAZ POZYCJI 

ROZDZIAŁ I 

Wzór wykazu pozycji
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ROZDZIAŁ II 

Uwagi i dane szczegółowe dotyczące wykazu pozycji 

Stosowany w niniejszym rozdziale akronim „BCP” (ang. business continuity plan – „plan ciągłości działania”) dotyczy 
sytuacji, w których zastosowanie ma procedura awaryjna określona w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) nr 952/2013, które zostaje 
przyjęte zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) kodeksu, i opisana w załączniku 72-04 do tego rozporządzenia. Tranzytowy wykaz 
pozycji/bezpieczeństwo zawiera dane specyficzne dla pozycji towarowych w ramach zgłoszenia. 

Istnieje możliwość zwiększenia rozmiarów (wysokości) pól w wykazie pozycji. W uzupełnieniu do przepisów określo
nych w uwagach umieszczonych w załączniku B dane muszą być drukowane, w stosownych przypadkach z wykorzys
taniem kodów, w następujący sposób: 

1) pole „MRN” – zgodnie z definicją zawartą w załączniku B-04. MRN drukuje się na pierwszej stronie oraz na 
wszystkich wykazach pozycji, z wyjątkiem przypadków wykorzystywania tych formularzy w kontekście BCP, kiedy 
nie przypisuje się MRN; 

2) w polach na poziomie poszczególnych pozycji podaje się następujące informacje: 

a) pole „Typ zgłoszenia (1/3)” – jeżeli status towarów objętych całym zgłoszeniem jest jednolity, nie stosuje się tego 
pola; w przypadku przesyłki mieszanej drukuje się rzeczywisty status T1, T2 lub T2F; 

b) pole „Formularze (1/4)”: 

— pierwsza część: numer seryjny aktualnego arkusza wydruku, 

— druga część: ogólna liczba arkuszy wydruku (łącznie z tranzytowym wykazem pozycji/bezpieczeństwo); 

c) pole „Pozycja nr (1/6)” – numer seryjny aktualnej pozycji; 

d) pole „K.m.p.o.t. (4/2)” – wprowadzić kod metody płatności opłat transportowych.
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ZAŁĄCZNIK B-04 

TRANZYTOWY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY/BEZPIECZEŃSTWO („TSAD”) 

TYTUŁ I 

Wzór tranzytowego dokumentu towarzyszącego/bezpieczeństwo
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TYTUŁ II 

Uwagi oraz dane szczegółowe dotyczące tranzytowego dokumentu towarzyszącego/bezpieczeństwo 

Stosowany w niniejszym rozdziale akronim „BCP” (ang. business continuity plan – „plan ciągłości działania”) dotyczy 
sytuacji, w których zastosowanie ma procedura awaryjna określona w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) nr 952/2013, które zostaje 
przyjęte zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) kodeksu, i opisana w załączniku 72-04 do tego rozporządzenia. Tranzytowy 
dokument towarzyszący/bezpieczeństwo zawiera dane ważne dla całego zgłoszenia. 

Informacje zawarte w tranzytowym dokumencie towarzyszącym/bezpieczeństwo opierają się na danych pochodzących ze 
zgłoszenia tranzytowego; w razie potrzeby, informacje te zostaną zmienione przez osobę uprawnioną do korzystania 
z procedury tranzytu lub zweryfikowane przez urząd wyjścia. 

W uzupełnieniu do przepisów określonych w uwagach zamieszczonych w załączniku B, informacje muszą być druko
wane w następujący sposób. 

1) Pole „MRN”: 

MRN drukuje się na pierwszej stronie oraz na wszystkich wykazach pozycji, z wyjątkiem przypadków wykorzysty
wania tych formularzy w kontekście BCP, kiedy nie przypisuje się MRN. 

MRN jest również drukowany w formie kodu kreskowego przy zastosowaniu standardu „kod 128”, zestaw znaków 
„B”. 

2) Pole „Dekl. bezp.”: 

Należy wskazać kod S, jeżeli tranzytowy dokument towarzyszący/bezpieczeństwo zawiera również informacje doty
czące bezpieczeństwa. Jeżeli dokument ten nie zawiera informacji dotyczących bezpieczeństwa, pole należy pozos
tawić puste. 

3) Pole „Formularze (1/4)”: 

Pierwsza część: numer seryjny aktualnego arkusza wydruku, 

druga część: ogólna liczba arkuszy wydruku (łącznie z wykazem pozycji). 

4) Pole „Numer referencyjny/UCR” (2/4): 

Należy wskazać LRN i/lub UCR 

LRN – lokalny numer ewidencyjny określony w załączniku B. 

UCR – niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki, o którym mowa w tytule II załącznika B, D. 2/4 Numer 
referencyjny/UCR. 

5) W miejscu znajdującym się pod polem 2/4 „Numer referencyjny/UCR”: 

Nazwa i adres urzędu celnego, do którego należy zwrócić egzemplarz tranzytowego dokumentu towarzyszącego/ 
bezpieczeństwo. 

6) Pole „Kod szczeg.okol. (1/7)”: 

Należy wprowadzić kod szczególnych okoliczności. 

7) Pole „Urząd wyjścia (C)”: 

— numer referencyjny urzędu wyjścia, 

— data przyjęcia zgłoszenia tranzytowego, 

— nazwa i numer pozwolenia upoważnionego nadawcy (jeżeli występuje). 

8) Pole „Kontrola przez urząd wyjścia (D)”: 

— wyniki kontroli, 

— nałożone zamknięcia lub adnotacja „- -” identyfikująca „Zwolnienie – 99201”, 

— wskazanie „Wyznaczona trasa”, w stosownych przypadkach. 

Tranzytowy dokument towarzyszący/bezpieczeństwo nie może być zmieniany, nie mogą być na nim umieszczane 
dodatkowe informacje ani dokonywane skreślenia, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 

9) Formalności podczas transportu: 

Do czasu, aż system NCTS umożliwi organom celnym zapisanie tych informacji bezpośrednio w systemie, zastoso
wanie ma następująca procedura.
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Między momentem, kiedy towary opuszczają urząd wyjścia, a momentem, kiedy przybywają do urzędu przeznaczenia, 
może zaistnieć konieczność dodania pewnych danych szczegółowych na tranzytowym dokumencie towarzyszącym/ 
bezpieczeństwo, który towarzyszy towarom. Dane te dotyczą operacji transportowej i muszą zostać wprowadzone 
przez przewoźnika odpowiedzialnego za środki transportu, na które towary są załadowane, w miarę wykonywania 
odpowiednich czynności. Dane można dopisać odręcznie w czytelny sposób, atramentem i drukowanymi literami. 

Przewoźnikom przypomina się, że towary mogą być przeładowywane tylko za pozwoleniem organów celnych 
państwa, na obszarze którego dokonywany jest przeładunek. 

W przypadku gdy organy te uznają, że dana unijna operacja tranzytowa może być kontynuowana w zwykły sposób, 
po podjęciu kroków, jakie uznają za stosowne, umieszczają adnotacje na tranzytowych dokumentach towarzyszących/ 
bezpieczeństwo. 

Organy celne urzędu tranzytowego lub urzędu przeznaczenia, w zależności od przypadku, mają obowiązek wprowa
dzenia do systemu danych dodanych na tranzytowym dokumencie towarzyszącym/bezpieczeństwo. Dane mogą zostać 
także wprowadzone przez upoważnionego odbiorcę. 

Dotyczy to następujących pól i czynności: 

— przeładunek: należy wypełnić pole „Przeładunki (7/1)” 

Pole „Przeładunki (7/1)” 

Przewoźnik musi wypełnić pierwsze trzy linie tego pola, jeżeli towary są przeładowywane z jednego środka transportu 
na inny lub z jednego kontenera do drugiego w trakcie danej operacji. 

Jednakże w przypadku gdy towary umieszczone są w kontenerach, które będą przewożone za pomocą pojazdów 
drogowych, organy celne mogą zezwolić, by osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu nie wypełniała 
pola 18, jeżeli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na 
podanie oznaczenia i przynależności państwowej środka transportu oraz jeżeli państwa członkowskie są w stanie 
zagwarantować, że wymagane informacje, dotyczące tych środków transportu, będą później umieszczone w polu 7/1. 

— Inne zdarzenia: należy wypełnić pole „Inne zdarzenia podczas przewozu (7/19)”. 

Pole „Inne zdarzenia podczas przewozu (7/19)” 

Pole to należy wypełnić zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami odnoszącymi się do procedury tranzytowej. 

Ponadto w przypadku gdy towary zostały załadowane na naczepę, której ciągnik został zmieniony w tracie przewozu 
(bez naruszania lub przeładunku towarów), w tym polu należy podać numer rejestracyjny i przynależność państwową 
nowego ciągnika. W takim przypadku dokonanie adnotacji przez właściwe organy nie jest konieczne.
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ZAŁĄCZNIK B-05 

TRANZYTOWY WYKAZ POZYCJI/BEZPIECZEŃSTWO 

TYTUŁ I 

Wzór tranzytowego wykazu pozycji/bezpieczeństwo
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TYTUŁ II 

Uwagi oraz dane szczegółowe dotyczące tranzytowego wykazu pozycji/bezpieczeństwo 

Stosowany w niniejszym rozdziale akronim „BCP” (ang. business continuity plan – „plan ciągłości działania”) dotyczy 
sytuacji, w których zastosowanie ma procedura awaryjna określona w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) nr 952/2013, które zostaje 
przyjęte zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) kodeksu, i opisana w załączniku 72-04 do tego rozporządzenia. Tranzytowy wykaz 
pozycji/bezpieczeństwo zawiera dane specyficzne dla pozycji towarowych w ramach zgłoszenia. 

Istnieje możliwość zwiększenia rozmiarów (wysokości) pól w wykazie pozycji. W uzupełnieniu do przepisów określo
nych w uwagach umieszczonych w załączniku B dane muszą być drukowane, w stosownych przypadkach z wykorzys
taniem kodów, w następujący sposób: 

1) pole „MRN” – zgodnie z definicją zawartą w załączniku B-04. MRN drukuje się na pierwszej stronie oraz na 
wszystkich wykazach pozycji, z wyjątkiem przypadków wykorzystywania tych formularzy w kontekście BCP, kiedy 
nie przypisuje się MRN; 

2) w polach na poziomie poszczególnych pozycji podaje się następujące informacje: 

a) pole „Pozycja nr (1/6)” – numer seryjny aktualnej pozycji; 

b) pole „K.m.p.o.t. (4/2)” – wprowadzić kod metody płatności opłat transportowych; 

c) „UNDG (6/12)” – kod ONZ dla towarów niebezpiecznych; 

d) pole „Formularze (1/4)”: 

— pierwsza część: numer seryjny aktualnego arkusza wydruku, 

— druga część: ogólna liczba arkuszy wydruku (łącznie z tranzytowym wykazem pozycji/bezpieczeństwo).
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ZAŁĄCZNIK 12-01 

WSPÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE DANYCH W ODNIESIENIU DO REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH OSÓB 

TYTUŁ I 

Wymogi dotyczące danych 

ROZDZIAŁ 1 

Uwagi wprowadzające do tabeli wymogów dotyczących danych 

1. Centralny system wykorzystywany do rejestracji przedsiębiorców i innych osób zawiera dane określone w tytule 
I rozdział 3. 

2. Dane, które mają zostać podane, zostały określone w tabeli wymogów dotyczących danych. Przepisy szczegółowe 
dotyczące wszystkich danych, opisane w tytule II, mają zastosowanie bez uszczerbku dla statusów danych określonych 
w tabelach wymogów dotyczących danych. 

3. Formaty wymogów dotyczących danych opisanych w niniejszym załączniku są określone w rozporządzeniu wyko
nawczym (UE) 2015/2447 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 952/2013, które zostaje przyjęte zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) kodeksu. 

4. Symbole „A” lub „B” wymienione w rozdziale 3 poniżej nie mają wpływu na fakt, że niektóre dane są gromadzone 
jedynie wtedy, kiedy wymagają tego okoliczności. 

5. Wpis w systemie EORI może zostać usunięty dopiero po upływie 10-letniego okresu od daty jego wygaśnięcia, 
podczas którego należy go przechowywać. 

ROZDZIAŁ 2 

Legenda do tabeli 

S e k c j a 1 

N a g ł ó w k i k o l u m n 

Numer danych Numer porządkowy odpowiednich danych 

Nazwa danych Nazwa odpowiednich danych 

S e k c j a 2 

O z n a c z e n i a w k o m ó r k a c h 

Oznaczenie Opis oznaczenia 

A Wymagane: dane wymagane przez każde państwo członkowskie 

B Fakultatywne dla państw członkowskich: dane, od wymagania których państwo członkow
skie może odstąpić. 

ROZDZIAŁ 3 

Tabela wymogów dotyczących danych 

Nr D. Nazwa D. D. wymagany/opcjonalny 

1 Numer EORI A 

2 Imię i nazwisko osoby A
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Nr D. Nazwa D. D. wymagany/opcjonalny 

3 Adres siedziby/adres zamieszkania A 

4 Siedziba na obszarze celnym Unii A 

5 Numer identyfikacyjny (numery identyfikacyjne) VAT A 

6 Status prawny B 

7 Informacje kontaktowe B 

8 Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie trze
cim 

B 

9 Zgoda na ujawnienie danych osobowych wskazanych 
w pkt 1, 2 i 3 

A 

10 Nazwa skrócona A 

11 Data założenia B 

12 Rodzaj osoby B 

13 Główna działalność gospodarcza B 

14 Data rozpoczęcia ważności numeru EORI A 

15 Data wygaśnięcia numeru EORI A 

TYTUŁ II 

Uwagi w odniesieniu do wymogów dotyczących danych 

Wprowadzenie 

Opisy i uwagi zawarte w niniejszym tytule stosuje się do danych, o których mowa w tabeli wymogów dotyczących 
danych w tytule I. 

Wymogi dotyczące danych 

1. Numer EORI 

Numer EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 18. 

2. Imię i nazwisko osoby 

W przypadku osób fizycznych: 

imię i nazwisko osoby widniejące w dokumencie podróży uznanym za ważny do celu przekroczenia granicy zewnętrznej 
Unii lub w krajowym rejestrze osób w państwie członkowskim miejsca zamieszkania. 

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorstw w państwie członkowskim miejsca siedziby: 

nazwa prawna przedsiębiorcy, zgodnie z jej brzmieniem w rejestrze przedsiębiorstw w państwie miejsca siedziby. 

W przypadku przedsiębiorców niewpisanych do rejestru przedsiębiorstw w państwie miejsca siedziby: 

nazwa prawna przedsiębiorcy, zgodnie z jej brzmieniem w akcie założycielskim. 

3. Adres siedziby/adres zamieszkania 

Dokładny adres miejsca siedziby/zamieszkania osoby, w tym identyfikator państwa lub terytorium.
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4. Siedziba na obszarze celnym Unii 

Należy wskazać, czy przedsiębiorca posiada siedzibę na obszarze celnym Unii, czy też nie. Dane te stosuje się wyłącznie 
w przypadku przedsiębiorców mających adres w państwie trzecim. 

5. Numer identyfikacyjny (numery identyfikacyjne) VAT 

Jeśli został nadany przez państwo członkowskie. 

6. Status prawny 

Zgodnie z aktem założycielskim. 

7. Informacje kontaktowe 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz dowolne dane z poniższych: numer telefonu, numer faksu, adres e-mail. 

8. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie trzecim 

W przypadku osób nieposiadających siedziby na obszarze celnym Unii: 

numer identyfikacyjny, jeżeli został on przypisany danej osobie przez właściwe organy w państwie trzecim na potrzeby 
identyfikacji przedsiębiorców do celów celnych. 

9. Zgoda na ujawnienie danych osobowych wskazanych w pkt 1, 2 i 3 

Należy podać informację o wyrażeniu zgody albo odmowie zgody. 

10. Nazwa skrócona 

Skrócona nazwa zarejestrowanej osoby. 

11. Data założenia 

W przypadku osób fizycznych: 

data urodzenia. 

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 4 kodeksu: data założenia 
wskazana w rejestrze przedsiębiorstw w państwie miejsca siedziby lub w akcie założycielskim, jeśli dana osoba lub 
jednostka organizacyjna nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw. 

12. Rodzaj osoby 

Należy wskazać odpowiedni kod. 

13. Główna działalność gospodarcza 

Kod głównej działalności gospodarczej według statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej 
(NACE) wskazany w rejestrze przedsiębiorstw państwa członkowskiego. 

14. Data rozpoczęcia ważności numeru EORI 

Pierwszy dzień okresu ważności wpisu w systemie EORI. Jest to pierwszy dzień, w którym przedsiębiorca może używać 
numeru EORI w kontaktach z organami celnymi. Data rozpoczęcia ważności nie może być wcześniejsza niż data 
założenia. 

15. Data wygaśnięcia numeru EORI 

Ostatni dzień okresu ważności wpisu w systemie EORI. Jest to ostatni dzień, w którym przedsiębiorca może używać 
numeru EORI w kontaktach z organami celnymi.
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ZAŁĄCZNIK 22-01 

Uwagi wprowadzające I wykaz istotnych procesów przetwarzania lub obróbki nadających niepreferencyjne 
pochodzenie 

UWAGI WPROWADZAJĄCE 

1) Definicje 

1.1. Odniesienia do „wytwarzania”, „produkcji” lub „przetwarzania” towarów obejmują wszelkie rodzaje procesów 
obróbki, montażu lub przetworzenia. 

Metody uzyskania towarów obejmują wytwarzanie, produkcję, przetwarzanie, uprawę, hodowlę, górnictwo, wydo
bycie, odławianie, rybołówstwo, chwytanie, zbieranie, gromadzenie, łowiectwo i łapanie. 

1.2. „Materiał” obejmuje składniki, części, komponenty, podzespoły i towary, które fizycznie włączono do innego towaru 
lub które poddano przetwarzaniu w produkcji innego towaru. 

„Materiał pochodzący” oznacza materiał, którego kraj pochodzenia określony zgodnie z niniejszymi regułami jest 
jednocześnie krajem, w którym materiał ten jest wykorzystywany w produkcji. 

„Materiał niepochodzący” oznacza materiał, którego kraj pochodzenia określony zgodnie z niniejszymi regułami nie 
jest krajem, w którym materiał ten jest wykorzystywany w produkcji. 

„Produkt” oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest on przeznaczony do późniejszego użycia w innym procesie 
wytwarzania. 

1.3. Reguła wartości dodanej 

a) „Reguła wartości dodanej X %” oznacza wytwarzanie, podczas którego wzrost wartości nabytej w wyniku obróbki 
i przetworzenia oraz, w stosownych przypadkach, włączenia części pochodzących z kraju wytworzenia stanowi 
co najmniej X % ceny ex-works produktu. „X stanowi wartość procentową określony dla każdej pozycji. 

b) „Wartość nabyta w wyniku obróbki i przetworzenia oraz włączenia części pochodzących z kraju wytworzenia” 
oznacza wzrost wartości w wyniku samego montażu, włącznie z wszelkimi czynnościami przygotowawczymi, 
wykończeniowymi i kontrolnymi, oraz w wyniku włączenia części pochodzących z kraju, w którym dane 
czynności zostały dokonane, włącznie z zyskami i ogólnymi kosztami poniesionymi w tym kraju w związku 
z tymi czynnościami. 

c) „Cena ex-works” oznacza cenę zapłaconą za produkt gotowy do odbioru z siedziby producenta, w którego 
przedsiębiorstwie dokonano ostatniej obróbki lub przetworzenia; cena ta musi odzwierciedlać wszelkie koszty 
związane z wytworzeniem produktu (w tym koszty wszelkich użytych materiałów) pomniejszone o wszelkie 
podatki wewnętrzne, które zostaną lub mogą zostać zwrócone, jeżeli uzyskany produkt zostanie wywieziony lub 
powrotnie wywieziony. 

W przypadku gdy cena faktycznie zapłacona nie odzwierciedla wszystkich kosztów związanych z wytworzeniem 
produktu, które to koszty zostały rzeczywiście poniesione, cena ex-works oznacza sumę wszystkich tych kosztów 
pomniejszoną o wszelkie podatki wewnętrzne, które zostaną lub mogą zostać zwrócone, jeżeli uzyskany produkt 
zostanie wywieziony lub powrotnie wywieziony. 

1.4. Całkowite wykończenie 

Pojęcie „całkowite wykończenie” użyte w wykazie oznacza, że wszystkie operacje następujące po cięciu tkaniny lub 
dzianiu lub szydełkowaniu tkaniny bezpośrednio do kształtu, muszą być wykonane. Jednakże wykończenie nieko
niecznie uważa się za niecałkowite, gdy nie została przeprowadzona jedna lub więcej operacji wykończających. 

1.5. Termin „kraj” użyty w niniejszym załączniku oznacza „kraj lub terytorium”.
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2) Stosowanie reguł określonych w niniejszym załączniku 

2.1. Reguły określone w niniejszym załączniku należy stosować w odniesieniu do towarów w oparciu o ich klasyfikację 
w Systemie Zharmonizowanym oraz wszelkie dodatkowe kryteria, które mogą zostać określone w uzupełnieniu do 
pozycji lub podpozycji Systemu Zharmonizowanego, utworzone specjalnie do celów niniejszego załącznika. Pozycje 
lub podpozycje Systemu Zharmonizowanego, które podzielono na podstawie takich kryteriów, w niniejszym załącz
niku zwane są „pozycjami dzielonymi” lub „podpozycjami dzielonymi”. „System Zharmonizowany” oznacza Zhar
monizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów (zwany też „HS”) zmieniony zgodnie z zaleceniami Rady 
Współpracy Celnej z dnia 26 czerwca 2009 r. i z dnia 26 czerwca 2010 r. 

Klasyfikację towarów do pozycji i podpozycji Systemu Zharmonizowanego wyznaczają Ogólne reguły interpretacji 
Systemu Zharmonizowanego oraz wszelkie odnośne uwagi do sekcji, działów i podpozycji tego systemu. Reguły te 
i uwagi stanowią część Nomenklatury scalonej, zamieszczonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2658/87. W celu określenia właściwej pozycji lub podpozycji dzielonej w przypadku niektórych towarów wymie
nionych w niniejszym załączniku stosuje się odpowiednio Ogólne reguły interpretacji Systemu Zharmonizowanego 
oraz wszelkie odnośne uwagi do sekcji, działów i podpozycji tego systemu, chyba że w niniejszym załączniku 
określono inaczej. 

2.2. Odniesienie do zmiany klasyfikacji taryfowej w regułach podstawowych określonych poniżej ma zastosowanie tylko 
do materiałów niepochodzących. 

2.3. Materiały, które uzyskały status pochodzenia w danym kraju, uznaje się za materiały pochodzące z tego kraju do 
celów określenia pochodzenia towaru zawierającego te materiały lub towaru wykonanego z tych materiałów poprzez 
dalszą obróbkę lub dalsze przetwarzanie w tym kraju. 

2.4. Jeżeli oddzielne magazynowanie wymiennych materiałów lub towarów pochodzących z różnych krajów jest nieprak
tyczne z komercyjnego punktu widzenia, kraj pochodzenia pomieszanych wymiennych materiałów lub towarów 
może zostać przypisany na podstawie metody zarządzania zapasami uznanej w kraju, w którym materiały lub 
towary wymieszano. 

2.5. Jeżeli w określonym dziale nie wskazano inaczej, do celów stosowania reguł podstawowych opartych o zmianę 
klasyfikacji taryfowej materiały niepochodzące, które nie spełniają reguły podstawowej, pomija się, pod warunkiem 
że łączna wartość takich materiałów nie przekracza 10 % ceny ex-works towaru. 

2.6. Reguły podstawowe określone na poziomie działu (działowe reguły podstawowe) mają taką samą wagę jak reguły 
podstawowe określone na poziomie podpodziału, i mogą być stosowane wymiennie. 

3) Słowniczek 

Reguły podstawowe na poziomie podpodziału, które oparte są na zmianie klasyfikacji taryfowej, mogą zostać 
wyrażone za pomocą następujących skrótów: 

CC: zmiana na dany dział z dowolnego innego działu, 

CTH: zmiana na daną pozycję z dowolnej innej pozycji, 

CTSH: zmiana na daną podpozycję z dowolnej innej podpozycji lub dowolnej innej pozycji, 

CTHS: zmiana na daną pozycję dzieloną z dowolnej innej pozycji dzielonej objętej tą samą pozycją lub z dowolnej 
innej pozycji, 

CTSHS: zmiana na daną podpozycję dzieloną z dowolnej innej podpozycji dzielonej objętej tą samą podpozycją 
lub z dowolnej innej podpozycji lub pozycji.
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SEKCJA I 

ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

DZIAŁ 2 

Mięso i podroby jadalne 

Działowa reguła rezydualna mająca zastosowanie do mieszanin: 

1) Do celów niniejszej reguły rezydualnej „mieszanie” oznacza zamierzoną i proporcjonalnie kontrolowaną operację 
polegającą na połączeniu dwóch lub większej liczby materiałów zamiennych. 

2) Krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych niniejszym działem jest kraj pochodzenia materiałów, które 
stanowią ponad 50 % masy mieszaniny. Masę materiałów tego samego pochodzenia uwzględnia się łącznie. 

3) Jeżeli zawartość żadnego z wykorzystanych materiałów nie przekracza wymaganej wartości procentowej, krajem 
pochodzenia mieszaniny jest kraj, w którym przeprowadzono mieszanie. 

Uwaga do działu: 

Jeżeli reguła podstawowa dotycząca pozycji 0201–0206 nie jest spełniona, mięso (podroby) uznaje się za pochodzące 
z kraju, w którym zwierzęta, z których to mięso lub podroby uzyskano, były tuczone, opasane lub chowane przez 
najdłuższy czas. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych i innych działowych reguł rezydual
nych, krajem pochodzenia towarów jest kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich 
wagi. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone. Krajem pochodzenia towarów objętych niniejszą pozycją 
jest kraj, w którym zwierzę opasano przez okres co 
najmniej trzech miesięcy przed ubojem. 

0202 Mięso z bydła, zamrożone Krajem pochodzenia towarów objętych niniejszą pozycją 
jest kraj, w którym zwierzę opasano przez okres co 
najmniej trzech miesięcy przed ubojem. 

0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamro 
żone. 

Krajem pochodzenia towarów objętych niniejszą pozycją 
jest kraj, w którym zwierzę tuczono przez okres co 
najmniej dwóch miesięcy przed ubojem. 

0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub 
zamrożone. 

Krajem pochodzenia towarów objętych niniejszą pozycją 
jest kraj, w którym zwierzę tuczono przez okres co 
najmniej dwóch miesięcy przed ubojem. 

0205 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, 
świeże, schłodzone lub zamrożone. 

Krajem pochodzenia towarów objętych niniejszą pozycją 
jest kraj, w którym zwierzę opasano przez okres co 
najmniej trzech miesięcy przed ubojem. 

DZIAŁ 4 

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone 

Działowa reguła rezydualna mająca zastosowanie do mieszanin: 

1) Do celów niniejszej reguły rezydualnej „mieszanie” oznacza zamierzoną i proporcjonalnie kontrolowaną operację 
polegającą na połączeniu dwóch lub większej liczby materiałów zamiennych.
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2) Krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych niniejszym działem jest kraj pochodzenia materiałów, które 
stanowią ponad 50 % masy mieszaniny; krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych pozycjami od 0401 do 
0404 jest jednak kraj pochodzenia materiałów, które stanowią ponad 50 % masy suchej mieszaniny. Masę mate
riałów tego samego pochodzenia uwzględnia się łącznie. 

3) Jeżeli zawartość żadnego z wykorzystanych materiałów nie przekracza wymaganej wartości procentowej, krajem 
pochodzenia mieszaniny jest kraj, w którym przeprowadzono mieszanie. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych i innych działowych reguł rezydual
nych, krajem pochodzenia towarów jest kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich 
wagi. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 0408 - Jaja ptasie bez skorupek, suszone, i żółtka 
jaj, suszone 

Krajem pochodzenia towarów jest kraj, w którym 
suszono (po stłuczeniu i oddzieleniu, gdzie jest to 
konieczne): 

— jaja ptasie, w skorupkach, świeże lub zakonserwo
wane, objęte pozycją HS ex 0407 

— jaja ptasie, bez skorupek, inne niż suszone, objęte 
pozycją HS ex 0408 

— żółtka jaj, inne niż suszone, objęte pozycją HS 
ex 0408 

SEKCJA II 

PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO 

DZIAŁ 9 

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy 

Działowa reguła rezydualna mająca zastosowanie do mieszanin: 

1) Do celów niniejszej reguły rezydualnej „mieszanie” oznacza zamierzoną i proporcjonalnie kontrolowaną operację 
polegającą na połączeniu dwóch lub większej liczby materiałów zamiennych. 

2) Krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych niniejszym działem jest kraj pochodzenia materiałów, które 
stanowią ponad 50 % masy mieszaniny. Masę materiałów tego samego pochodzenia uwzględnia się łącznie. 

3) Jeżeli zawartość żadnego z wykorzystanych materiałów nie przekracza wymaganej wartości procentowej, krajem 
pochodzenia mieszaniny jest kraj, w którym przeprowadzono mieszanie. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych i innych działowych reguł rezydual
nych, krajem pochodzenia towarów jest kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich 
wagi. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

- Kawa, niepalona: 

0901 11 - - Niepozbawiona kofeiny Krajem pochodzenia towarów objętych niniejszą 
podpozycją jest kraj, w którym uzyskano je w naturalnej 
lub nieprzetworzonej formie.
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Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

0901 12 - - Bezkofeinowa Krajem pochodzenia towarów objętych niniejszą 
podpozycją jest kraj, w którym uzyskano je w naturalnej 
lub nieprzetworzonej formie. 

- Kawa, palona 

0901 21 - - Niepozbawiona kofeiny CTSH 

0901 22 - - Bezkofeinowa CTSH 

DZIAŁ 14 

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone 

Działowa reguła rezydualna mająca zastosowanie do mieszanin: 

1) Do celów niniejszej reguły rezydualnej „mieszanie” oznacza zamierzoną i proporcjonalnie kontrolowaną operację 
polegającą na połączeniu dwóch lub większej liczby materiałów zamiennych. 

2) Krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych niniejszym działem jest kraj pochodzenia materiałów, które 
stanowią ponad 50 % masy mieszaniny. Masę materiałów tego samego pochodzenia uwzględnia się łącznie. 

3) Jeżeli zawartość żadnego z wykorzystanych materiałów nie przekracza wymaganej wartości procentowej, krajem 
pochodzenia mieszaniny jest kraj, w którym przeprowadzono mieszanie. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych i innych działowych reguł rezydual
nych, krajem pochodzenia towarów jest kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich 
wagi. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 1404 Linter bawełny, bielony Krajem pochodzenia towarów jest kraj, w którym 
produkt wytworzono z surowej bawełny, której wartość 
nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu. 

SEKCJA IV 

GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE 
NAMIASTKI TYTONIU 

DZIAŁ 17 

Cukry i wyroby cukiernicze 

Działowa reguła rezydualna mająca zastosowanie do mieszanin: 

1) Do celów niniejszej reguły rezydualnej „mieszanie” oznacza zamierzoną i proporcjonalnie kontrolowaną operację 
polegającą na połączeniu dwóch lub większej liczby materiałów zamiennych. 

2) Krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych niniejszym działem jest kraj pochodzenia materiałów, które 
stanowią ponad 50 % masy mieszaniny. Masę materiałów tego samego pochodzenia uwzględnia się łącznie. 

3) Jeżeli zawartość żadnego z wykorzystanych materiałów nie przekracza wymaganej wartości procentowej, krajem 
pochodzenia mieszaniny jest kraj, w którym przeprowadzono mieszanie.
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Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych i innych działowych reguł rezydual
nych, krajem pochodzenia towarów jest kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich 
wagi. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie 
czysta sacharoza, w postaci stałej 

CC 

1702 Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie 
czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, 
w postaci stałej; syropy cukrowe niezawiera
jące dodatku środków aromatyzujących lub 
barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany 
z miodem naturalnym; karmel 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 1702 (a) - Chemicznie czyste laktoza, maltoza, glukoza 
i fruktoza 

CTHS 

ex 1702 (b) - Pozostałe CC 

1703 Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji 
cukru 

CC 

1704 Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekola
dą), niezawierające kakao 

CTH 

DZIAŁ 20 

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin 

Działowa reguła rezydualna mająca zastosowanie do mieszanin: 

1) Do celów niniejszej reguły rezydualnej „mieszanie” oznacza zamierzoną i proporcjonalnie kontrolowaną operację 
polegającą na połączeniu dwóch lub większej liczby materiałów zamiennych. 

2) krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych niniejszym działem jest kraj pochodzenia materiałów, które 
stanowią ponad 50 % masy mieszaniny; krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych pozycją 2009 (soki 
owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne, niesfermentowane, nawet z dodatkiem cukru lub innej 
substancji słodzącej) jest jednak kraj pochodzenia materiałów, które stanowią ponad 50 % masy suchej mieszaniny. 
Masę materiałów tego samego pochodzenia uwzględnia się łącznie. 

3) Jeżeli zawartość żadnego z wykorzystanych materiałów nie przekracza wymaganej wartości procentowej, krajem 
pochodzenia mieszaniny jest kraj, w którym przeprowadzono mieszanie. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych i innych działowych reguł rezydual
nych, krajem pochodzenia towarów jest kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich 
wagi. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 2009 Sok winogronowy Pozostałe CTH, z wyjątkiem moszczu gronowego objętego pozycją 
2204
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DZIAŁ 22 

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet 

Działowa reguła rezydualna mająca zastosowanie do mieszanin: 

1) Do celów niniejszej reguły rezydualnej „mieszanie” oznacza zamierzoną i proporcjonalnie kontrolowaną operację 
polegającą na połączeniu dwóch lub większej liczby materiałów zamiennych. 

2) krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych niniejszym działem jest kraj pochodzenia materiałów, które 
stanowią ponad 50 % masy mieszaniny; krajem pochodzenia mieszaniny wina (pozycja 2204), wermutu (pozycja 
2205), wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych (pozycja 2208) jest jednak kraj pochodzenia mate
riałów, które stanowią ponad 85 % objętości mieszaniny. Masę lub objętość materiałów tego samego pochodzenia 
uwzględnia się łącznie. 

3) Jeżeli zawartość żadnego z wykorzystanych materiałów nie przekracza wymaganej wartości procentowej, krajem 
pochodzenia mieszaniny jest kraj, w którym przeprowadzono mieszanie. 

Działowa reguła rezydualna: 

W przypadku towarów objętych niniejszym działem, z wyjątkiem pozycji 2208, jeżeli kraju pochodzenia nie można 
ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych i innych działowych reguł rezydualnych, krajem pochodzenia towarów 
jest kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich masy. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 2204 Wino ze świeżych winogron przeznaczone do 
przygotowywania wermutu zawierające 
dodatek moszczu ze świeżych winogron, 
nawet zagęszczonego, lub alkoholu. 

Krajem pochodzenia towarów jest kraj, w którym wino
grona uzyskano w naturalnej lub nieprzetworzonej 
formie. 

ex 2205 Wermut Wytwarzanie z wina ze świeżych winogron zawierają
cego dodatek moszczu ze świeżych winogron, nawet 
zagęszczonego, lub alkoholu, objętego pozycją 2204. 

SEKCJA VI 

PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH 

DZIAŁ 34 

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i podobne artykuły, pasty modelarskie, 

„woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich masy. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 3401 Filc i włóknina, impregnowane, powleczone 
lub pokryte mydłem lub detergentem 

Wytwarzanie z filcu lub włóknin 

ex 3405 Filc i włóknina, impregnowane, powleczone 
lub pokryte pastą lub kremem, do obuwia, 
mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu, 
pasty, proszki do czyszczenia oraz podobne 
preparaty 

Wytwarzanie z filcu lub włóknin
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DZIAŁ 35 

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich masy. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 3502 Suszona albumina jaja: Suszenie (po stłuczeniu i oddzieleniu, gdzie jest to 
konieczne): 

— jaj ptasich, w skorupkach, świeżych lub zakonserwo
wanych, objętych pozycją HS ex 0407, 

— jaj ptasich, bez skorupek, innych niż suszone, obję
tych pozycją HS ex 0408, lub 

— białek jaj, innych niż suszone, objętych pozycją HS 
ex 3502. 

SEKCJA VIII 

SKÓRY I SKÓRKI SUROWE, SKÓRY WYPRAWIONE, SKÓRY FUTERKOWE I ARTYKUŁY Z NICH; WYROBY 
SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT 

ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓW) 

DZIAŁ 42 

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne 
pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników) 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 4203 - Artykuły odzieżowe ze skóry wyprawionej 
lub skóry wtórnej 

Całkowite wykończenie 

SEKCJA X 

MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB 
TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH 

DZIAŁ 49 

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy 
i plany 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 4910 Kalendarze ceramiczne wszelkich rodzajów, 
drukowane, włączając bloki kalendarzowe, 
dekorowane. 

CTH

PL L 343/286 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

SEKCJA XI 

MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE 

DZIAŁ 50 

Jedwab 

Uwaga do działu: 

Aby drukowanie termiczne mogło być uważane za nadające pochodzenie, musi mu towarzyszyć drukowanie papieru 
przedrukowego. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5001 Kokony jedwabników nadające się do motania. CTH 

5002 Jedwab surowy (nieskręcany). CTH 

5003 Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami niena
dającymi się do motania, odpadami przędzy 
i szarpanką rozwłóknioną). 

CTH 

5004 Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa 
z odpadów jedwabiu), niepakowana do sprze
daży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, 
lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5005 Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, 
lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu.
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Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5006 Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa 
z odpadów jedwabiu, pakowane do sprzedaży 
detalicznej; jelita jedwabnika. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5006 a) Jelita jedwabnika CTH 

ex 5006 b) Pozostałe Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, 
lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5007 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

DZIAŁ 51 

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego 

Uwaga do działu: 

Aby drukowanie termiczne mogło być uważane za nadające pochodzenie, musi mu towarzyszyć drukowanie papieru 
przedrukowego. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5101 Wełna, niezgrzebna ani nieczesana Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5101 a) - Wełna potna, włącznie z wełną praną 
z drugiej strzyży: 

CTH 

ex 5101 b) - odtłuszczona, niekarbonizowana Wytwarzanie z potnej wełny, włącznie z odpadową, 
której wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu. 

ex 5101 c) - karbonizowana Wytwarzanie z wełny potnej, niekarbonizowanej, której 
wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu. 

5102 Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna 
ani nieczesana. 

CTH
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Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5103 Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści 
zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale 
z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5103 a) karbonizowane Wytwarzanie z niekarbonizowanych odpadów, których 
wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu. 

ex 5103 b) Pozostałe CTH 

5104 Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej 
lub z grubej sierści zwierzęcej. 

CTH 

5105 Wełna i cienka lub gruba sierść zwierzęca, 
zgrzebna lub czesana (włącznie z czesanką 
wełnianą we fragmentach). 

CTH 

5106 Przędza z wełny zgrzebnej, niepakowana do 
sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5107 Przędza z wełny czesanej, niepakowana do 
sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu.
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5108 Przędza z cienkiej sierści zwierzęcej (zgrzebna 
lub czesana), niepakowana do sprzedaży deta
licznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5109 Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
pakowana do sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5110 Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub z włosia 
końskiego (włącznie z przędzą rdzeniową 
z włosia końskiego), nawet pakowana do 
sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu.
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5111 Tkaniny ze zgrzebnej wełny lub zgrzebnej 
cienkiej sierści zwierzęcej. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5112 Tkaniny z wełny czesankowej lub czesankowej 
cienkiej sierści zwierzęcej. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5113 Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia 
końskiego. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

DZIAŁ 52 

Bawełna 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5201 Bawełna, niezgrzeblona ani nieczesana. Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5201 a) bielona Wytwarzanie z surowej bawełny, której wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works produktu. 

ex 5201 b) Pozostała CTH 

5202 Odpady bawełniane (włącznie z odpadami 
przędzy i szarpanką rozwłóknioną). 

CTH 

5203 Bawełna, zgrzeblona lub czesana. CTH 

5204 Nici bawełniane do szycia, nawet pakowane 
do sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia
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lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5205 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), 
zawierająca 85 % masy lub więcej bawełny, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5206 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), 
zawierająca mniej niż 85 % masy bawełny, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5207 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), 
pakowana do sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia
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lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5208 Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy 
lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej 
nie większej niż 200 g/m2. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5209 Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy 
lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej 
większej niż 200 g/m2. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5210 Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 
85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub 
wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie 
powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5211 Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 
85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub 
wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie 
powierzchniowej większej niż 200 g/m2. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5212 Pozostałe tkaniny bawełniane. Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

DZIAŁ 53 

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5301 Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; 
pakuły i odpady lnu (włącznie z odpadami 
przędzy i szarpanką rozwłóknioną). 

CTH
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5302 Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe 
lub przerobione, ale nieprzędzione; odpady 
i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpa
dami przędzy i szarpanką rozwłóknioną). 

CTH 

5303 Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe (z 
wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), 
surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; 
pakuły i odpady z nich (włącznie z odpadami 
przędzy i szarpanką rozwłóknioną). 

CTH 

[5304] 

5305 Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie 
lub Musa textilis Nee), ramia i pozostałe 
włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone, surowe lub przero
bione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski 
i odpady tych włókien (włącznie z odpadami 
przędzy i szarpanką rozwłóknioną). 

CTH 

5306 Przędza lniana. Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5307 Przędza z juty lub pozostałych włókien 
tekstylnych łykowych, objętych pozycją 5303. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu.
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5308 Przędza z pozostałych włókien tekstylnych 
roślinnych; przędza papierowa. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5308 a) - Przędza z pozostałych włókien tekstylnych 
roślinnych 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

ex 5308 b) - przędza papierowa CTH 

5309 Tkaniny lniane. Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5310 Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien 
tekstylnych łykowych, objętych pozycją 5303. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5311 Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych 
roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5311 a) Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych 
roślinnych 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

ex 5311 b) Tkaniny z przędzy papierowej CTH
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DZIAŁ 54 

Włókna ciągłe chemiczne; pasek i tym podobne z materiałów włókienniczych chemicznych 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5401 Nici do szycia z włókien ciągłych chemicz
nych, nawet pakowane do sprzedaży detalicz
nej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5402 Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna 
niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży 
detalicznej, włącznie z przędzą jednowłók
nową (monofilamentem) syntetyczną o masie 
liniowej mniejszej niż 67 decyteksów. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5403 Przędza z włókna ciągłego sztucznego (inna 
niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży 
detalicznej, włącznie z przędzą jednowłók
nową (monofilamentem) sztuczną, o masie 
liniowej mniejszej niż 67 decyteksów. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub

PL L 343/296 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5404 Przędza jednowłóknowa (monofilament) synte
tyczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub 
większej i której żaden wymiar przekroju 
poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek 
i tym podobne (na przykład sztuczna słoma), 
z materiałów włókienniczych syntetycznych, 
o widocznej szerokości nieprzekraczającej 
5 mm. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5405 Przędza jednowłóknowa (monofilament) 
sztuczna, o masie liniowej 67 decyteksów 
lub większej i której żaden wymiar przekroju 
poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek 
i tym podobne (na przykład sztuczna słoma), 
z materiałów włókienniczych sztucznych, 
o widocznej szerokości nieprzekraczającej 
5 mm. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5406 Przędza z włókna ciągłego chemicznego (inna 
niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży 
detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu,
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— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5407 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego synte
tycznego, włącznie z tkaninami wykonanymi 
z materiałów objętych pozycją 5404. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5408 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego sztucz
nego, włącznie z tkaninami wykonanymi 
z materiałów objętych pozycją 5405. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

DZIAŁ 55 

Włókna odcinkowe chemiczne 

Uwaga do działu: 

Aby drukowanie termiczne mogło być uważane za nadające pochodzenie, musi mu towarzyszyć drukowanie papieru 
przedrukowego. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5501 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego. Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy 
włókienniczej 

5502 Kabel z włókna ciągłego sztucznego. Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy 
włókienniczej 

5503 Włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeb
lone, nieczesane ani nieprzerobione w inny 
sposób do przędzenia. 

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy 
włókienniczej 

5504 Włókna odcinkowe sztuczne, niezgrzeblone, 
nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób 
do przędzenia. 

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy 
włókienniczej 

5505 Odpady (włącznie z wyczeskami, odpadami 
przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną), 
włókien chemicznych. 

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy 
włókienniczej
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5506 Włókna odcinkowe syntetyczne, zgrzeblone, 
czesane lub w inny sposób przerobione do 
przędzenia. 

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy 
włókienniczej lub odpadów objętych pozycją 5505 

5507 Włókna odcinkowe sztuczne, zgrzeblone, 
czesane lub przerobione w inny sposób do 
przędzenia. 

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy 
włókienniczej lub odpadów objętych pozycją 5505 

5508 Nici do szycia z włókien odcinkowych 
chemicznych, nawet pakowane do sprzedaży 
detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5509 Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien 
odcinkowych syntetycznych, niepakowana do 
sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5510 Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien 
odcinkowych sztucznych, niepakowana do 
sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub
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— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5511 Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien 
odcinkowych chemicznych, pakowana do 
sprzedaży detalicznej. 

Wytwarzanie z: 

— włókien naturalnych, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

— jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu, 

— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub 

— włókien chemicznych odcinkowych, ciągłych lub 
odpadów włókien, niezgrzeblonych, nieczesanych 
ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia 

lub 

Drukowanie lub barwienie przędzy lub przędzy jedno
włóknowej (monofilamentu), niebielonych lub wstępnie 
bielonych, któremu towarzyszą operacje przygotowujące 
lub wykańczające, skręcanie lub teksturowanie, nieuwa 
żane za takie, przy czym wartość niepochodzących mate
riałów (w tym przędzy) nie przekracza 48 % ceny ex- 
works produktu. 

5512 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycz
nych, zawierające 85 % masy lub więcej 
włókien odcinkowych syntetycznych. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5513 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycz
nych, zawierające mniej niż 85 % masy takich 
włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną, o masie powierzchniowej nieprze
kraczającej 170 g/m2. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5514 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycz
nych, zawierające mniej niż 85 % masy takich 
włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną, o masie powierzchniowej przekra
czającej 170 g/m2. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające.

PL L 343/300 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5515 Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych 
syntetycznych. 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5516 Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych. Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

DZIAŁ 56 

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich 

Uwaga do działu: 

Aby drukowanie termiczne mogło być uważane za nadające pochodzenie, musi mu towarzyszyć drukowanie papieru 
przedrukowego. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5601 Wata z materiałów włókienniczych i artykuły 
z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekra
czającej 5 mm (kosmyki), pył oraz węzły 
i pęczki, tekstylne. 

Wytwarzanie z włókien 

5602 Filc, nawet impregnowany, powleczony, 
pokryty lub laminowany. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5602 a) Zadrukowany, barwiony (włącznie 
z barwionym na biało) 

Wytwarzanie z włókien 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonego lub wstępnie 
bielonego filcu, któremu towarzyszą operacje przygoto
wujące lub wykańczające. 

ex 5602 b) Impregnowany, powleczony, pokryty lub lami
nowany 

Impregnacja, powlekanie, pokrywanie lub laminowanie 
filcu, niebielonego 

ex 5602 c) - Pozostały Wytwarzanie z włókien 

5603 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, 
pokryte lub laminowane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5603 a) - Zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z włókien 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych włóknin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające.
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ex 5603 b) Impregnowane, powleczone, pokryte lub lami
nowane 

Impregnacja, powlekanie, pokrywanie lub laminowanie 
włóknin, niebielonych 

ex 5603 c) - Pozostałe Wytwarzanie z włókien 

5604 Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem 
włókienniczym; przędza włókiennicza oraz 
pasek i temu podobne, objęte pozycją 5404 
lub 5405, impregnowane, powleczone, 
pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami 
sztucznymi. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5604 a) Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem 
włókienniczym 

Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych 
materiałem włókienniczym 

ex 5604 b) - pozostałe Impregnacja, powlekanie, pokrywanie lub otulanie 
przędzy włókienniczej oraz taśmy i podobnych materia 
łów, niebielonych 

5605 Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, 
będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, 
lub tym podobnym, objętym pozycją 5404 
lub 5405, połączona z metalem w postaci 
nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem. 

CTH 

5606 Przędza rdzeniowa oraz pasek i tym podobne, 
objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te 
objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa 
z włosia końskiego); przędza szenilowa 
(włącznie z przędzą szenilową kosmykową); 
przędza pętelkowa. 

CTH 

5607 Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione 
lub oplatane i nawet impregnowane, powle
czone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzy
wami sztucznymi 

Wytwarzanie z włókien, przędzy kokosowej, przędzy 
z włókna ciągłego syntetycznego lub sztucznego lub 
przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) 

5608 Siatki wiązane ze szpagatu, powrozu lub liny; 
gotowe sieci rybackie oraz pozostałe gotowe 
sieci, z materiałów włókienniczych. 

CTH 

5609 Artykuły z przędzy, paska lub tym podob
nych, objętych pozycją 5404 lub 5405, szpa
gatu, powrozu, linki lub liny, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone. 

Wytwarzanie z włókien, przędzy kokosowej, przędzy 
z włókna ciągłego syntetycznego lub sztucznego lub 
przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) 

DZIAŁ 57 

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości.

PL L 343/302 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5701 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe 
włókiennicze, węzełkowe, nawet gotowe. 

CTH 

5702 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe 
włókiennicze, tkane, nieigłowe ani niefloko
wane, nawet gotowe, włączając „Kelem”, 
„Schumacks”, „Karamanie” i podobne ręcznie 
tkane dywaniki (maty). 

CTH 

5703 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe 
włókiennicze, igłowe, nawet gotowe. 

CTH 

5704 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe 
włókiennicze, z filcu, nieigłowe ani niefloko
wane, nawet gotowe. 

Wytwarzanie z włókien 

5705 Pozostałe dywany i pozostałe pokrycia 
podłogowe włókiennicze, nawet gotowe. 

CTH 

DZIAŁ 58 

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5801 Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe, inne niż 
tkaniny objęte pozycją 5802 lub 5806. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5801 a) - zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, filcu lub włóknin, któremu towarzyszą 
operacje przygotowujące lub wykańczające. 

ex 5801 b) - impregnowane, powleczone lub pokryte Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

ex 5801 c) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

5802 Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) 
i podobne tkaniny pętelkowe, inne niż taśmy 
tkane objęte pozycją 5806; materiały włókien
nicze igłowe, inne niż wyroby objęte pozycją 
5703. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5802 a) - zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, filcu lub włóknin, któremu towarzyszą 
operacje przygotowujące lub wykańczające.
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ex 5802 b) - impregnowane, powleczone lub pokryte Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

ex 5802 c) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

5803 Gaza, inna niż taśmy tkane objęte pozycją 
5806 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5803 a) - zadrukowana, barwiona (włącznie z barwioną 
na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, filcu lub włóknin, któremu towarzyszą 
operacje przygotowujące lub wykańczające. 

ex 5803 b) - impregnowana, powleczona lub pokryta Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

ex 5803 c) - Pozostała Wytwarzanie z przędzy 

5804 Tiule i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłącze
niem tkanych, dzianych; koronki w sztukach, 
w paskach lub w postaci motywów, inne niż 
dzianiny objęte pozycją 6002. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5804 a) - zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, filcu lub włóknin, któremu towarzyszą 
operacje przygotowujące lub wykańczające. 

ex 5804 b) - impregnowane, powleczone lub pokryte Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

ex 5804 c) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

5805 Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobe
liny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym 
podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane 
na kanwie (na przykład małym ściegiem lub 
ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5805 a) - zadrukowane lub barwione Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, filcu lub włóknin, któremu towarzyszą 
operacje przygotowujące lub wykańczające. 

ex 5805 b) - impregnowane, powleczone lub pokryte Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

ex 5805 c) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

5806 Taśmy tkane, inne niż towary objęte pozycją 
5807; taśmy składające się z osnowy bez 
wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs) 

Jak określono dla pozycji dzielonych
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ex 5806 a) - zadrukowane lub barwione (włącznie 
z barwionymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, filcu lub włóknin, któremu towarzyszą 
operacje przygotowujące lub wykańczające. 

ex 5806 b) - impregnowane, powleczone lub pokryte Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

ex 5806 c) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

5807 Etykietki, odznaki i podobne artykuły z mate
riałów włókienniczych, w sztukach, paskach 
lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, 
niehaftowane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5807 a) - zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, filcu lub włóknin, któremu towarzyszą 
operacje przygotowujące lub wykańczające. 

ex 5807 b) - impregnowane, powleczone lub pokryte Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

ex 5807 c) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

5808 Plecionki w sztukach; ozdobne pasmanterie 
w sztukach, bez haftów, inne niż dziane; 
frędzle, pompony i podobne artykuły. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5808 a) - zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, filcu lub włóknin, któremu towarzyszą 
operacje przygotowujące lub wykańczające. 

ex 5808 b) - impregnowane, powleczone lub pokryte Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

ex 5808 c) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

5809 Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny 
z przędzy metalizowanej objętej pozycją 
5605, w rodzaju stosowanych w strojach, 
jako materiały dekoracyjne lub do podobnych 
celów, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone. 

Jak określono dla pozycji dzielonych

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/305



 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 5809 a) - zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, filcu lub włóknin, któremu towarzyszą 
operacje przygotowujące lub wykańczające. 

ex 5809 b) - impregnowane, powleczone lub pokryte Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

ex 5809 c) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

5810 Hafty w sztukach, paskach lub motywach. Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

5811 Wyroby włókiennicze pikowane w sztukach, 
złożone z jednej lub większej ilości warstw 
materiałów włókienniczych połączonych 
z wyściółką przez zszycie lub w inny sposób, 
inne niż hafty objęte pozycją 5810 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5811 a) - zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, filcu lub włóknin, któremu towarzyszą 
operacje przygotowujące lub wykańczające. 

ex 5811 b) - impregnowane, powleczone lub pokryte Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

ex 5811 c) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

DZIAŁ 59 

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane; artykuły włókiennicze w rodzaju nadających 
się do użytku przemysłowego 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

5901 Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub 
substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych 
do opraw książek lub temu podobnych; kalka 
techniczna płócienna; płótno malarskie 
zagruntowane; bukram i podobne tekstylia 
usztywniane, w rodzaju stosowanych do 
formowania stożków kapeluszy. 

Wytwarzanie z niebielonych tkanin 

5902 Materiały na kord oponowy z przędzy o dużej 
wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub 
pozostałych poliamidów, poliestrów lub 
włókien wiskozowych. 

Wytwarzanie z przędzy
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5903 Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte 
lub laminowane tworzywami sztucznymi, inne 
niż te objęte pozycją 5902. 

Wytwarzanie z niebielonych tkanin 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5904 Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia 
podłogowe składające się z powłoki lub 
pokrycia nałożonego na podkład włókienni
czy, nawet cięte do kształtu. 

Wytwarzanie z niebielonych tkanin, filcu lub włóknin 

5905 Pokrycia ścienne włókiennicze. Wytwarzanie z niebielonych tkanin 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5906 Tekstylia gumowane, inne niż te objęte 
pozycją 5902. 

Wytwarzanie z bielonych dzianin lub z innych niebielo
nych tkanin 

5907 Tekstylia w inny sposób impregnowane, 
powleczone lub pokryte; płótna pomalowane 
będące dekoracjami teatralnymi, tłami studyj
nymi lub temu podobnymi. 

Wytwarzanie z niebielonych tkanin 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

5908 Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów 
włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalni
czek, świec lub tym podobnych; koszulki 
żarowe oraz dzianiny workowe do ich 
wyrobu, nawet impregnowane. 

Wytwarzanie z przędzy 

5909 Giętkie tekstylne przewody rurowe i podobne 
tekstylne przewody rurowe, z okładziną, zbro
jeniem lub osprzętem, z innych materiałów, 
lub bez. 

Wytwarzanie z przędzy lub włókien 

5910 Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, 
z materiałów włókienniczych, nawet impreg
nowane, pokryte, powleczone lub laminowane 
tworzywami sztucznymi, lub wzmacniane 
metalem, lub innym materiałem. 

Wytwarzanie z przędzy lub włókien 

5911 Produkty i artykuły tekstylne, do zastosowań 
technicznych, wymienione w uwadze 7 do 
niniejszego działu. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 5911 a) - tarcze lub pierścienie polerskie inne niż 
z filcu 

Wytwarzanie z przędzy, tkaniny odpadowej lub szmat 
objętych pozycją 6310 

ex 5911 b) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy lub włókien
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DZIAŁ 60 

Dzianiny 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

6001 Dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o 
długim włosie” oraz dzianinami frotte. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6001 a) - zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

ex 6001 b) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6002 Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 
30 cm, zawierające 5 % masy lub więcej 
przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, 
inne niż te objęte pozycją 6001. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6002 a) - zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

ex 6002 b) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6003 Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 
30 cm, inne niż te objęte pozycją 6001 lub 
6002. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6003 a) zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

ex 6003 b) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6004 Dzianiny o szerokości przekraczającej 30 cm, 
zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elas
tomerowej lub nitki gumowej, inne niż te 
objęte pozycją 6001. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6004 a) zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające.
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ex 6004 b) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6005 Dzianiny osnowowe (włączając te wykonane 
na dziewiarce obszywającej galonem), inne 
niż te objęte pozycjami od 6001 do 6004. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6005 a) zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

ex 6005 b) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6006 Pozostałe dzianiny. Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6006 a) zadrukowane, barwione (włącznie z barwio
nymi na biało) 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie lub barwienie niebielonych lub wstępnie 
bielonych tkanin, któremu towarzyszą operacje przygo
towujące lub wykańczające. 

ex 6006 b) - Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

DZIAŁ 61 

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

6101 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki 
(włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie 
lub chłopięce, dziane, inne niż te objęte 
pozycją 6103. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6101 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6101 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6102 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki 
(włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie 
lub dziewczęce, dziane, inne niż te objęte 
pozycją 6104. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6102 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie
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ex 6102 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6103 Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, 
spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpie
lowy), męskie lub chłopięce, dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6103 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6103 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6104 Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, 
spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szel
kach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy 
i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub 
dziewczęce, dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6104 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6104 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6105 Koszule męskie lub chłopięce, dziane. Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6105 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6105 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6106 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie 
lub dziewczęce, dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6106 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6106 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6107 Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, 
płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne arty
kuły, męskie lub chłopięce, dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych
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ex 6107 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6107 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6108 Półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, 
piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki 
i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, 
dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6108 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6108 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6109 T-shirts, koszulki i pozostałe podkoszulki, 
dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6109 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6109 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6110 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki 
i podobne artykuły, dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6110 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6110 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6111 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, 
dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6111 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6111 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6112 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe, 
dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/311



 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 6112 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6112 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6113 Odzież wykonana z dzianin objętych pozycją 
5903, 5906 lub 5907. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6113 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6113 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6114 Pozostała odzież dziana. Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6114 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6114 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6115 Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i pozos
tałe wyroby pończosznicze, włącznie z wyro
bami pończoszniczymi o stopniowanym 
ucisku (na przykład pończochy przeciwżyla
kowe) i obuwiem bez nakładanych podeszew, 
dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6115 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6115 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6116 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym 
palcem, dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6116 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6116 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6117 Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe, dziane; 
części odzieży lub dodatków odzieżowych, 
dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych
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ex 6117 a) - otrzymywane przez zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które zostały albo 
pocięte do kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Całkowite wykończenie 

ex 6117 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

DZIAŁ 62 

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowych 

6201 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki 
(włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie 
lub chłopięce, inne niż te objęte pozycją 6203. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6201 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6201 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6202 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki 
(włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie 
lub dziewczęce, inne niż te objęte pozycją 
6204. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6202 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6202 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6203 Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, 
spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpie
lowy), męskie lub chłopięce. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6203 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6203 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6204 Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, 
spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szel
kach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy 
i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub 
dziewczęce. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6204 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie
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ex 6204 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6205 Koszule męskie lub chłopięce. Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6205 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6205 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6206 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie 
lub dziewczęce. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6206 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6206 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6207 Koszulki i pozostałe podkoszulki, kalesony, 
majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpie
lowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub 
chłopięce. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6207 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6207 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6208 Koszulki i pozostałe podkoszulki, półhalki, 
halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, 
peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki 
i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6208 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6208 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6209 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt. Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6209 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6209 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6210 Odzież wykonana z materiałów objętych 
pozycją 5602, 5603, 5903, 5906 lub 5907. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6210 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6210 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6211 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; 
pozostała odzież. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6211 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie
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ex 6211 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6212 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki 
i podobne artykuły oraz ich części, nawet 
dziane. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6212 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6212 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6213 Chusteczki do nosa. Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6213 a) - haftowane Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex 6213 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6214 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu 
podobne. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6214 a) - haftowane Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex 6214 b) - pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

6215 Krawaty, muszki i fulary. Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6215 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6215 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

6216 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym 
palcem. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6216 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6216 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy
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6217 Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części 
odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż 
te objęte pozycją 6212. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 6217 a) - wykończone lub gotowe Całkowite wykończenie 

ex 6217 b) - niewykończone lub niegotowe Wytwarzanie z przędzy 

DZIAŁ 63 

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

6301 Koce i pledy. Jak określono dla pozycji dzielonych 

- z filcu lub włóknin: 

ex 6301 a) - - nieimpregnowane, niepowleczone, niepo
kryte ani nielaminowane 

Wytwarzanie z włókien 

ex 6301 b) - - impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane 

Impregnacja, powlekanie, pokrywanie lub laminowanie 
filcu lub włóknin, niebielonych 

- pozostałe: 

- - dziane 

ex 6301 c) - - - niehaftowane Całkowite wykończenie 

ex 6301 d) - - - haftowane Całkowite wykończenie 

lub 

Wytwarzanie z dzianiny niehaftowanej, pod warunkiem 
że wartość użytej dzianiny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- - niedziane: 

ex 6301 e) - - - niehaftowane Wytwarzanie z przędzy 

ex 6301 f) - - - haftowane Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

6302 Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna 
toaletowa i bielizna kuchenna. 

Jak określono dla pozycji dzielonych
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- z filcu lub włóknin: 

ex 6302 a) - - nieimpregnowane, niepowleczone, niepo
kryte ani nielaminowane 

Wytwarzanie z włókien 

ex 6302 b) - - impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane 

Impregnacja, powlekanie, pokrywanie lub laminowanie 
filcu lub włóknin, niebielonych 

- pozostałe: 

- - dziane 

ex 6302 c) - - - niehaftowane Całkowite wykończenie 

ex 6302 d) - - - haftowane Całkowite wykończenie 

lub 

Wytwarzanie z dzianiny niehaftowanej, pod warunkiem 
że wartość użytej dzianiny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- - niedziane: 

ex 6302 e) - - - niehaftowane Wytwarzanie z przędzy 

ex 6302 f) - - - haftowane Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

6303 Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) 
i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe 
lub łóżkowe. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

- z filcu lub włóknin: 

ex 6303 a) - - nieimpregnowane, niepowleczone, niepo
kryte ani nielaminowane 

Wytwarzanie z włókien 

ex 6303 b) - - impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane 

Impregnacja, powlekanie, pokrywanie lub laminowanie 
filcu lub włóknin, niebielonych 

- pozostałe: 

- - dziane 

ex 6303 c) - - - niehaftowane Całkowite wykończenie 

ex 6303 d) - - - haftowane Całkowite wykończenie 

lub 

Wytwarzanie z dzianiny niehaftowanej, pod warunkiem 
że wartość użytej dzianiny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu
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- - niedziane: 

ex 6303 e) - - - niehaftowane Wytwarzanie z przędzy 

ex 6303 f) - - - haftowane Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

6304 Pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, z wyłą
czeniem tych objętych pozycją 9404. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

- z filcu lub włóknin: 

ex 6304 a) - - nieimpregnowane, niepowleczone, niepo
kryte ani nielaminowane 

Wytwarzanie z włókien 

ex 6304 b) - - impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane 

Impregnacja, powlekanie, pokrywanie lub laminowanie 
filcu lub włóknin, niebielonych 

- pozostałe: 

- - dziane 

ex 6304 c) - - - niehaftowane Całkowite wykończenie 

ex 6304 d) - - - haftowane Całkowite wykończenie 

lub 

Wytwarzanie z dzianiny niehaftowanej, pod warunkiem 
że wartość użytej dzianiny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- - niedziane: 

ex 6304 e) - - - niehaftowane Wytwarzanie z przędzy 

ex 6304 f) - - - haftowane Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

6305 Worki i torby, w rodzaju stosowanych do 
pakowania towarów. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

- z filcu lub włóknin: 

ex 6305 a) - - nieimpregnowane, niepowleczone, niepo
kryte ani nielaminowane 

Wytwarzanie z włókien 

ex 6305 b) - - impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane 

Impregnacja, powlekanie, pokrywanie lub laminowanie 
filcu lub włóknin, niebielonych
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- pozostałe: 

- - dziane 

ex 6305 c) - - - niehaftowane Całkowite wykończenie 

ex 6305 d) - - - haftowane Całkowite wykończenie 

lub 

Wytwarzanie z dzianiny niehaftowanej, pod warunkiem 
że wartość użytej dzianiny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- - niedziane: 

ex 6305 e) - - - niehaftowane Wytwarzanie z przędzy 

ex 6305 f) - - - haftowane Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

6306 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; 
namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingo
wych lub pojazdów lądowych; wyposażenie 
kempingowe. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

- Brezenty, markizy i wyposażenie kempin
gowe, z filcu lub włóknin: 

ex 6306 a) - - nieimpregnowane, niepowleczone, niepo
kryte ani nielaminowane 

Wytwarzanie z włókien 

ex 6306 b) - - impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane 

Impregnacja, powlekanie, pokrywanie lub laminowanie 
filcu lub włóknin, niebielonych 

- pozostałe brezenty, markizy i wyposażenie 
kempingowe: 

- - dziane 

ex 6306 c) - - - niehaftowane Całkowite wykończenie 

ex 6306 d) - - - haftowane Całkowite wykończenie 

lub 

Wytwarzanie z dzianiny niehaftowanej, pod warunkiem 
że wartość użytej dzianiny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- - niedziane: 

ex 6306 e) - - - niehaftowane Wytwarzanie z przędzy 

ex 6306 f) - - - haftowane Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu
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ex 6306 g) Zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do 
łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów 
lądowych 

CTH 

6307 Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykro
jami odzieży. 

Jak określono dla podpozycji 

6307 10 - Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do 
kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia 

Wytwarzanie z przędzy 

6307 20 - Kamizelki i pasy ratunkowe Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie 
przekracza 40 % ceny ex-works produktu 

6307 90 - Pozostałe Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie 
przekracza 40 % ceny ex-works produktu 

6308 Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, 
nawet z dodatkami, do wykonywania dywa
ników (mat), obić, haftowanej bielizny 
stołowej lub serwetek, lub podobnych arty
kułów włókienniczych, pakowane w opako
wania do sprzedaży detalicznej. 

Włączanie do zestawu, w którym łącza wartość wszyst
kich włączonych niepochodzących artykułów nie prze
kracza 25 % ceny ex-works zestawu 

6309 Odzież używana i pozostałe artykuły używane. Zbieranie i pakowanie do wysyłki 

6310 Szmaty zużyte lub nowe, odpady szpagatu, 
powrozów, lin i linek oraz zużyte artykuły 
ze szpagatu, powrozu, lin lub linek, z mate
riałów włókienniczych. 

CTH 

SEKCJA XII 

OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, 
SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE I ARTYKUŁY Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY 

Z WŁOSÓW LUDZKICH 

DZIAŁ 64 

Obuwie, getry i tym podobne; części tych artykułów 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

6401 Obuwie nieprzemakalne z podeszwami 
i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucz
nych, które nie są przymocowane do pode
szwy ani złączone z nią za pomocą szycia, 
nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub 
podobnymi sposobami. 

CTH, z wyjątkiem kompletu cholewek przymocowanych 
do podpodeszew (wkładek) lub do innych części składo
wych podeszwy objętych pozycją 6406
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6402 Pozostałe obuwie z podeszwami i cholewkami, 
z gumy lub tworzyw sztucznych. 

CTH, z wyjątkiem kompletu cholewek przymocowanych 
do podpodeszew (wkładek) lub do innych części składo
wych podeszwy objętych pozycją 6406 

6403 Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw 
sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry 
wtórnej i cholewkami ze skóry wyprawionej. 

CTH, z wyjątkiem kompletu cholewek przymocowanych 
do podpodeszew (wkładek) lub do innych części składo
wych podeszwy objętych pozycją 6406 

6404 Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw 
sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry 
wtórnej i cholewkami z materiałów włókienni
czych. 

CTH, z wyjątkiem kompletu cholewek przymocowanych 
do podpodeszew (wkładek) lub do innych części składo
wych podeszwy objętych pozycją 6406 

6405 Pozostałe obuwie. CTH, z wyjątkiem kompletu cholewek przymocowanych 
do podpodeszew (wkładek) lub do innych części składo
wych podeszwy objętych pozycją 6406 

SEKCJA XIII 

ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY 
CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA 

DZIAŁ 69 

Wyroby ceramiczne 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawow 

ex 6911 do 
ex 6913 

Ceramiczne naczynia stołowe, naczynia 
kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa 
domowego i toaletowe; statuetki i pozostałe 
artykuły dekoracyjne, ceramiczne, oraz 
ozdobne artykuły toaletowe 

CTH 

SEKCJA XIV 

PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, 
METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY 

DZIAŁ 71 

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane 
metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 7117 Sztuczna biżuteria, ceramiczna, dekorowana CTH
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SEKCJA XV 

METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH 

DZIAŁ 72 

Żeliwo i stal 

Definicja 

Do celów niniejszego działu wyrażenia „walcowane na zimno” i „gięte na zimno” oznaczają redukcję na zimno prowa
dzącą do zmian struktury krystalicznej przedmiotu. Wyrażenia te nie obejmują bardzo lekkich procesów walcowania na 
zimno i gięcia na zimno (tzw. skin pass lub pinch pass), które działają tylko na powierzchni materiału i nie powodują 
zmian jego struktury krystalicznej. 

Uwaga do działu: 

Do celów niniejszego działu zmiany klasyfikacji wynikającej jedynie z cięcia nie uznaje się za nadającej pochodzenie. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

7201 Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, 
blokach lub pozostałych pierwotnych posta
ciach. 

CTH 

7202 Żelazostopy. CTH 

7203 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane 
przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza 
i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierają
cych żelazo, w bryłach, granulkach lub 
w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej 
czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach 
lub w podobnych postaciach. 

CTH 

7204 Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do prze
topienia z żeliwa lub stali. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7204 a) - Odpady i złom żeliwa i stali Krajem pochodzenia towarów objętych niniejszą 
pozycją dzieloną jest kraj, w którym otrzymano je 
w wyniku działalności wytwórczej lub przetwórczej 
lub konsumpcji. 

ex 7204 b) - Wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali Krajem pochodzenia towarów objętych niniejszą 
pozycją dzieloną jest kraj, w którym odpady i złom 
wykorzystane do ich uzyskania otrzymano w wyniku 
działalności wytwórczej lub przetwórczej lub konsum
pcji. 

7205 Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub 
stal, w postaci granulek lub proszku. 

Jak określono dla podpozycji 

7205 10 - Granulki CTH 

- Proszki: 

7205 21 - - Ze stali stopowej Jak określono dla podpozycji dzielonych 

ex 7205 21 a) - - - Mieszane proszki ze stali stopowej CTSH lub CTSHS, pod warunkiem przetopienia lub 
atomizacji stopu odlewniczego
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ex 7205 21 b) - - - Niemieszane proszki ze stali stopowej CTSH 

7205 29 - - Pozostałe Jak określono dla podpozycji dzielonych 

ex 7205 29 a) - - - Inne mieszane proszki CTSH lub CTSHS, pod warunkiem przetopienia lub 
atomizacji stopu odlewniczego 

ex 7205 29 b) - - - Inne niemieszane proszki CTSH 

7206 Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków 
lub w pozostałych formach pierwotnych (z 
wyłączeniem żelaza objętego pozycją 7203). 

CTH 

7207 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej. CTH, z wyjątkiem pozycji 7206 

7208 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości 600 mm lub więk
szej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, 
niepokryte ani niepowleczone. 

CTH 

7209 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości 600 mm lub więk
szej, walcowane na zimno, nieplaterowane, 
niepowleczone lub niepokryte. 

CTH 

7210 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości 600 mm lub więk
szej, platerowane, powleczone lub pokryte. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7210 a) - Platerowane CTHS 

ex 7210 b) - Powleczone lub pokryte cyną, oraz zadruko
wane lub lakierowane 

CTH 

ex 7210 c) - Powleczone lub pokryte cynkiem, oraz 
faliste 

CTH 

ex 7210 d) - Pozostałe CTH 

7211 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości mniejszej niż 
600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani 
niepokryte. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7211 a) - Walcowane na gorąco CTH, z wyjątkiem pozycji 7208 

ex 7211 b) - Walcowane na zimno CTHS, z wyjątkiem pozycji 7209 

7212 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości mniejszej niż 
600 mm, platerowane, powleczone lub pokry
te. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7212 a) - Platerowane CTHS, z wyjątkiem pozycji 7210
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ex 7212 b) - Pozostałe CTH, z wyjątkiem pozycji 7210 

7213 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w niere
gularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali 
niestopowej. 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7214 

7214 Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali 
niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, 
walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco 
lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem 
tych, które po walcowaniu zostały skręcone. 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7213 

7215 Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali 
niestopowej. 

CTH 

7216 Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub 
stali niestopowej. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7216 a) - Nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7208, 7209, 7210, 7211 
lub 7212, oraz z wyjątkiem pozycji 7213, 7214 lub 
7215, jeżeli ta zmiana wynika z cięcia lub gięcia 

ex 7216 b) - Nieobrobione więcej niż walcowane na 
zimno 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7209 lub pozycji dzielonej 
ex 7211 b), i z wyjątkiem pozycji 7215, jeżeli ta 
zmiana wynika z cięcia lub gięcia. 

ex 7216 c) - Platerowane CTHS 

ex 7216 d) - Pozostałe CTH, z wyjątkiem pozycji 7208 do 7215 

7217 Drut z żeliwa lub stali niestopowej. CTH, z wyjątkiem pozycji 7213 do 7215; lub zmiana 
z pozycji 7213 do 7215, pod warunkiem że materiał 
gięto na zimno. 

7218 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub 
pozostałych form pierwotnych; półprodukty 
ze stali nierdzewnej. 

CTH 

7219 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzew
nej, o szerokości 600 mm lub większej. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7219 a) - Nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco 

CTH 

ex 7219 b) - Nieobrobione więcej niż walcowane na 
zimno 

CTHS 

ex 7219 c) - Platerowane CTHS 

ex 7219 d) - Pozostałe CTHS 

7220 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzew
nej, o szerokości mniejszej niż 600 mm. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7220 a) - Nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco 

CTH, z wyjątkiem 7219 

ex 7220 b) - Nieobrobione więcej niż walcowane na 
zimno 

CTHS
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ex 7220 c) - Platerowane CTHS 

ex 7220 d) - Pozostałe CTHS 

7221 Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane 
na gorąco, w nieregularnych kręgach. 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7222 

7222 Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; 
kątowniki, kształtowniki i profile ze stali 
nierdzewnej. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7222 a) - Sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż 
walcowane na gorąco 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7221 

ex 7222 b) - Kątowniki, kształtowniki i profile, nieobro
bione więcej niż walcowane na gorąco 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7219 lub 7220 oraz z wyjąt
kiem pozycji 7221 lub pozycji dzielonej ex 7222 a), 
jeżeli ta zmiana wynika z cięcia lub gięcia. 

ex 7222 c) - Sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki 
i profile, nieobrobione więcej niż walcowane 
na zimno 

CTH, z wyjątkiem pozycji dzielonej ex 7219 b) lub 
ex 7220 b); lub CTHS z pozycji dzielonej ex 7222 a) 

ex 7222 d) - Sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki 
i profile, platerowane 

CTHS 

ex 7222 e) - Pozostałe sztaby i pręty CTH, z wyjątkiem pozycji 7221 

ex 7222 f) - Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile CTHS 

7223 Drut ze stali nierdzewnej. CTH, z wyjątkiem 7221 do 7222; albo zmiana 
z pozycji 7221 do 7222, pod warunkiem że materiał 
gięto na zimno. 

7224 Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub 
w pozostałych pierwotnych formach; półpro
dukty z pozostałej stali stopowej. 

CTH 

7225 Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali 
stopowej, o szerokości 600 mm lub większej. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7225 a) - Nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco 

CTH 

ex 7225 b) - Nieobrobione więcej niż walcowane na 
zimno 

CTHS 

ex 7225 c) - Platerowane CTHS 

ex 7225 d) - Pozostałe CTH 

7226 Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali 
stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7226 a) - Nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7225 

ex 7226 b) - Nieobrobione więcej niż walcowane na 
zimno 

CTHS, z wyłączeniem produktów walcowanych na 
zimno objętych pozycją 7225 

ex 7226 c) - Platerowane CTHS 

ex 7226 d) - Pozostałe CTHS, z wyłączeniem tej samej podpozycji
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7227 Sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej, 
walcowane na gorąco, w nieregularnych 
kręgach. 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7228 

7228 Pozostałe sztaby i pręty, z pozostałej stali 
stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile 
z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty 
drążone ze stali stopowej lub niestopowej, 
nadające się do celów wiertniczych. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7228 a) - Sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż 
walcowane na gorąco 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7227 

ex 7228 b) - Kątowniki, kształtowniki i profile, nieobro
bione więcej niż walcowane na gorąco 

CTH, z wyjątkiem pozycji 7225 lub 7226 oraz z wyjąt
kiem pozycji 7227 lub pozycji dzielonej ex 7228 a), 
jeżeli ta zmiana wynika z cięcia lub gięcia. 

ex 7228 c) - Sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki 
i profile, nieobrobione więcej niż walcowane 
na zimno 

CTH, z wyjątkiem pozycji dzielonej ex 7225 b) lub 
ex 7226 b) lub CTHS z pozycji dzielonej ex 7228 a) 

ex 7228 d) - Sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki 
i profile, platerowane 

CTHS 

ex 7228 e) - Pozostałe sztaby i pręty CTHS 

ex 7228 f) - Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile CTHS 

7229 Drut z pozostałej stali stopowej. CTH, z wyjątkiem pozycji 7227 do 7228; lub zmiana 
z pozycji 7227 do 7228, pod warunkiem że materiał 
gięto na zimno. 

DZIAŁ 73 

Artykuły z żeliwa lub stali 

Uwaga do działu: 

W odniesieniu do pozycji 7318 prostego zamocowania części, bez operacji szlifowania do kształtu, obróbki termicznej 
i obróbki powierzchniowej, nie uznaje się za nadającego pochodzenie. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

7301 Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, 
tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; 
spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, 
z żeliwa lub stali 

CTH 

7302 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tram
wajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice 
i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, 
pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, 
podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka 
szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki 
mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe 
elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania 
szyn. 

CTH
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7303 Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa CTH 

7304 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, 
żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali. 

Jak określono dla podpozycji 

- Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do ruro
ciągów ropy naftowej lub gazu: 

7304 11 - - Ze stali nierdzewnej CTH 

7304 19 - - Pozostałe CTH 

- Rura okładzinowa, przewód rurowy i rura płucz
kowa, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy 
naftowej lub gazu 

7304 22 - - Rura płuczkowa ze stali nierdzewnej CTH 

7304 23 - - Pozostałe rury płuczkowe CTH 

7304 24 - - Pozostałe, ze stali nierdzewnej CTH 

7304 29 - - Pozostałe CTH 

- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, 
żelazne lub ze stali niestopowej: 

7304 31 - - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno CTH; lub zmiana z kształtowników drążonych 
objętych podpozycją 7304 39 

7304 39 - - Pozostałe CTH 

- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze 
stali nierdzewnej: 

7304 41 - - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno CTH; lub zmiana z kształtowników drążonych 
objętych podpozycją 7304 49 

7304 49 - - Pozostałe CTH 

- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, 
z pozostałej stali stopowej: 

7304 51 - - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno CTH; lub zmiana z kształtowników drążonych 
objętych podpozycją 7304 59 

7304 59 - - Pozostałe CTH 

7304 90 - Pozostałe CTH 

7305 Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład 
spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamyka
ne), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, 
z żeliwa lub stali. 

CTH
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7306 Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, 
z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem 
lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie 
zamykane). 

CTH 

7307 Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład 
złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali. 

CTH 

7308 Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowa
nych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na 
przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, 
maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, 
drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, 
okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub 
stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, 
rury i tym podobne, przygotowane do stosowania 
w konstrukcjach, z żeliwa lub stali. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 7308 a) - Konstrukcje CTHS 

ex 7308 b) - Części konstrukcji CTH 

ex 7308 c) - Pozostałe CTH, z wyjątkiem pozycji 7208 do 7216, 7301, 
7304 do 7306 

7309 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na 
dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony 
gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 
300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale 
niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub 
termiczne. 

CTH 

7310 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne 
pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony 
lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności 
nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub 
izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia 
mechaniczne lub termiczne. 

CTH 

7311 Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub 
stali. 

CTH 

7312 Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i tym 
podobne, z żeliwa lub stali, nieizolowane elektrycznie. 

CTH
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7313 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; obręcze skręcone lub 
pojedynczy drut płaski, z kolcami lub bez, i luźno 
skręcany drut podwójny, w rodzaju stosowanych na 
ogrodzenia, z żeliwa lub stali. 

CTH 

7314 Tkanina (włączając taśmy bez końca), krata, siatka 
i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa 
rozciągana z żeliwa lub stali. 

CTH 

7315 Łańcuch i jego części, z żeliwa lub stali. CTH 

7316 Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub stali. CTH 

7317 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślar
skie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż te objęte 
pozycją 8305) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali, 
nawet z główkami z innych metali, ale z wyłączeniem 
tych, które mają główki z miedzi. 

CTH 

7318 Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki 
gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki 
(włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne arty
kuły, z żeliwa lub stali. 

CTH 

7319 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły 
do haftowania i podobne artykuły do prac ręcznych, 
z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa 
lub stali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone. 

CTH 

7320 Sprężyny i pióra do resorów, z żeliwa lub stali. CTH 

7321 Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, 
które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), 
rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze 
płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia stoso
wane w gospodarstwie domowym oraz ich części, 
z żeliwa lub stali. 

CTH 

7322 Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elek
trycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice 
powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włączając 
rozdzielacze, które mogą także rozdzielać powietrze 
świeże lub klimatyzowane), nieogrzewane elektrycznie, 
zawierające wentylatory lub dmuchawy poruszane 
silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali. 

CTH
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7323 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodar
stwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; 
wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania 
lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne, 
z żeliwa lub stali. 

CTH 

7324 Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali. CTH 

7325 Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali. CTH 

7326 Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali CTH 

DZIAŁ 82 

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali 
nieszlachetnych 

Reguła podstawowa Towary lub części produkowane z półproduktów 

a) krajem pochodzenia towarów lub części produkowanych z półproduktów, które przy zastosowaniu reguły 2 a) 
Ogólnych reguł interpretacji Systemu Zharmonizowanego klasyfikowane są do tej samej pozycji, podpozycji lub 
podpodziału, co towary lub części kompletne lub gotowe, jest kraj, w którym wszystkie krawędzie robocze, 
powierzchnie robocze i części robocze skonfigurowano do ostatecznego kształtu i wymiaru, pod warunkiem że 
w stanie w momencie przywozu dany półprodukt: 

(i) nie był w stanie funkcjonować, oraz 

(ii) nie wyszedł poza etap wstępnego tłoczenia lub innego przetwarzania koniecznego do usunięcia materiału 
z matrycy lub formy odlewniczej. 

b) Jeżeli kryteria określone w lit. a) nie są spełnione, krajem pochodzenia jest kraj pochodzenia półproduktu objętego 
niniejszym działem. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

8201 Narzędzia ręczne: łopaty, szufle, motyki, 
kilofy, grace, widły i grabie; siekiery, topory 
i podobne narzędzia do rąbania; sekatory 
i nożyce ogrodnicze wszelkiego rodzaju; 
kosy, sierpy, nożyce do trawy, nożyce do 
żywopłotów, kliny do drewna oraz pozostałe 
narzędzia, w rodzaju stosowanych w rolnic
twie, ogrodnictwie lub leśnictwie. 

CTH 

8202 Piły ręczne; brzeszczoty do pił dowolnego 
rodzaju (włączając brzeszczoty do cięcia, do 
żłobienia rowków lub brzeszczoty bez zębów). 

Jak określono dla podpozycji 

8202 10 - Piły ręczne CTH
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8202 20 - Brzeszczoty do pił taśmowych CTSH 

- Brzeszczoty do pił tarczowych (włączając do 
cięcia i żłobienia rowków): 

8202 31 - - Z częścią roboczą ze stali CTSH 

8202 39 - - Pozostałe, włącznie z częściami Jak określono dla podpozycji dzielonych 

ex 8202 39 a) - - Zęby do pił i segmenty zębów do pił 
tarczowych 

CTH 

ex 8202 39 b) - - Pozostałe CTSHS 

8202 40 - Brzeszczoty do pił łańcuchowych Jak określono dla podpozycji dzielonych 

ex 8202 40 a) - - Zęby do pił i segmenty zębów do pił łańcu
chowych 

CTH 

ex 8202 40 b) - - Pozostałe CTSHS 

- Pozostałe brzeszczoty do pił: 

8202 91 - - Brzeszczoty proste, do metalu CTSH 

8202 99 - - Pozostałe CTSH 

8203 Pilniki, tarniki, szczypce (włączając szczypce 
tnące), obcęgi, pincety, nożyce do cięcia 
metalu, obcinaki do rur, nożyce do prętów, 
przebijaki i podobne narzędzia ręczne. 

CTSH 

8204 Klucze maszynowe ręczne (włączając klucze 
dynamometryczne, ale bez pokręteł do gwin
towników); wymienne gniazda do kluczy nasa
dowych, z rękojeściami lub bez. 

CTSH 

8205 Narzędzia ręczne (włączając diamenty szklar
skie), gdzie indziej niewymienione ani niewłą
czone; lampy lutownicze; imadła, zaciski 
i temu podobne, inne niż akcesoria i części 
do obrabiarek; kowadła; przenośne ogniska 
kowalskie; ściernice z ramami obsługiwane 
ręcznie lub nożnie. 

CTH

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/331



 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

8206 Narzędzia z dwóch lub większej liczby pozycji 
od 8202 do 8205, pakowane w zestawy do 
sprzedaży detalicznej. 

CTH 

8207 Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, 
nawet napędzanych mechanicznie lub do 
obrabiarek (na przykład do prasowania, tłocze
nia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, 
gwintowania otworów lub wałków, wiercenia, 
wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia 
lub wkręcania), włączając ciągadła, ciągowniki 
lub matryce do wyciskania metalu oraz narzę
dzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń 
ziemnych. 

Jak określono dla podpozycji 

- Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do 
wierceń ziemnych: 

8207 13 - - Z częścią roboczą z cermetali CTSH 

8207 19 - - Pozostałe, włącznie z częściami Jak określono dla podpozycji dzielonych 

ex 8207 19 a) - - Części CTH 

ex 8207 19 b) - - Pozostałe CTSHS 

8207 20 - Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wycis
kania metalu 

CTSH 

8207 30 - Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na 
prasach, przebijania lub wykrawania 

CTSH 

8207 40 - Narzędzia do gwintowania otworów lub 
wałków 

CTSH 

8207 50 - Narzędzia do wiercenia, inne niż do wier
cenia w kamieniu 

CTSH 

8207 60 - Narzędzia do wytaczania lub przeciągania CTSH 

8207 70 - Narzędzia do frezowania CTSH 

8207 80 - Narzędzia do toczenia CTSH 

8207 90 - Pozostałe narzędzia wymienne CTSH
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SEKCJA XVI 

MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI 
I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU 

I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DO TAKICH ARTYKUŁÓW 

DZIAŁ 84 

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części 

Reguła podstawowa Części i akcesoria produkowane z półproduktów 

1) krajem pochodzenia towarów produkowanych z półproduktów, które przy zastosowaniu reguły 2 a) Ogólnych reguł 
interpretacji Systemu Zharmonizowanego klasyfikowane są do tej samej pozycji, podpozycji lub podpodziału, co 
towary kompletne lub gotowe, jest kraj, w którym półprodukt wykończono, pod warunkiem że wykończenie obej
mowało konfigurację do ostatecznego kształtu poprzez usunięcie materiału (inne niż tylko gładzenie lub polerowanie 
lub oba z nich) lub poprzez procesy formowania, takie jak gięcie, młotkowanie, prasowanie lub tłoczenie). 

2) Pkt 1 powyżej ma zastosowanie do towarów, które można zaklasyfikować w oparciu o przepisy dotyczące części lub 
części i akcesoriów, w tym towarów wymienionych z nazwy w tych przepisach. 

Definicja „montażu produktów półprzewodnikowych” do celów pozycji 8473 

„Montaż produktów półprzewodnikowych” oznacza zmianę chipów, kostek i innych produktów półprzewodnikowych na 
chipy, kostki lub inne produkty półprzewodnikowe zapakowane lub wmontowane we wspólne podłoże w celu połą
czenia lub połączone, a następnie wmontowane. Montażu produktów półprzewodnikowych nie uznaje się za przetwo
rzenie minimalne. 

Uwagi do działu: 

Uwaga 1: Zbiór części: 

Jeżeli zmiana klasyfikacji wynika z zastosowania reguły 2 a) Ogólnych reguł interpretacji Systemu Zharmonizowanego 
w odniesieniu do zbiorów części, które są przedstawiane jako niezmontowane artykuły objęte inną pozycją lub podpozy
cją, to poszczególne części zachowują swoje pochodzenie przed takim zbiorem. 

Uwaga 2: Montaż zbioru części: 

krajem pochodzenia towarów zmontowanych ze zbioru części, klasyfikowanych jako towar zmontowany przy zastoso
waniu reguły 2 Ogólnych reguł interpretacji, jest kraj montażu, pod warunkiem że montaż spełniłby regułę podstawową 
dotyczącą towaru, gdyby każdą z części przedstawiono osobno, a nie jako zbiór. 

Uwaga 3: Demontaż towarów: 

Zmiany klasyfikacji wynikającej z demontażu towarów nie uznaje się za zmianę wymaganą przez regułę określoną 
w tabeli z wykazem reguł. krajem pochodzenia części uzyskanych z towarów jest kraj, w którym części uzyskano, 
chyba że importer, eksporter lub inna osoba posiadająca uzasadniony powód do określenia pochodzenia części udowodni 
inne kraj pochodzenia na podstawie możliwych do zweryfikowania dowodów. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 8443 Fotokopiarki posiadające system optyczny lub 
kopiarki stykowe 

CTH 

ex 8473 Moduły pamięci CTH albo montaż produktów półprzewodnikowych
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ex 8482 Łożyska kulkowe, wałeczkowe lub igiełkowe, 
zmontowane 

Montaż poprzedzony obróbką cieplną, szlifowaniem 
i polerowaniem wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni 

DZIAŁ 85 

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory 
i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów 

Reguła podstawowa Części i akcesoria produkowane z półproduktów 

1) krajem pochodzenia towarów produkowanych z półproduktów, które przy zastosowaniu reguły 2 a) Ogólnych reguł 
interpretacji Systemu Zharmonizowanego klasyfikowane są do tej samej pozycji, podpozycji lub podpodziału, co 
towary kompletne lub gotowe, jest kraj, w którym półprodukt wykończono, pod warunkiem że wykończenie obej
mowało konfigurację do ostatecznego kształtu poprzez usunięcie materiału (inne niż tylko gładzenie lub polerowanie 
lub oba z nich) lub poprzez procesy formowania, takie jak gięcie, młotkowanie, prasowanie lub tłoczenie). 

2) Pkt 1 powyżej ma zastosowanie do towarów, które można zaklasyfikować w oparciu o przepisy dotyczące części lub 
części i akcesoriów, w tym towarów wymienionych z nazwy w tych przepisach. 

Definicja „montażu produktów półprzewodnikowych” do celów pozycji 8535, 8536, 8537, 8541 i 8542 

„Montaż produktów półprzewodnikowych” oznacza zmianę chipów, kostek i innych produktów półprzewodnikowych na 
chipy, kostki lub inne produkty półprzewodnikowe zapakowane lub wmontowane we wspólne podłoże w celu połą
czenia lub połączone, a następnie wmontowane. Montażu produktów półprzewodnikowych nie uznaje się za przetwo
rzenie minimalne. 

Uwagi do działu: 

Uwaga 1: Zbiór części: 

Jeżeli zmiana klasyfikacji wynika z zastosowania reguły 2 a) Ogólnych reguł interpretacji Systemu Zharmonizowanego 
w odniesieniu do zbiorów części, które są przedstawiane jako niezmontowane artykuły objęte inną pozycją lub podpozy
cją, to poszczególne części zachowują swoje pochodzenie przed takim zbiorem. 

Uwaga 2: Montaż zbioru części: 

krajem pochodzenia towarów zmontowanych ze zbioru części, klasyfikowanych jako towar zmontowany przy zastoso
waniu reguły 2 Ogólnych reguł interpretacji, jest kraj montażu, pod warunkiem że montaż spełniłby regułę podstawową 
dotyczącą towaru, gdyby każdą z części przedstawiono osobno, a nie jako zbiór. 

Uwaga 3: Demontaż towarów: 

Zmiany klasyfikacji wynikającej z demontażu towarów nie uznaje się za zmianę wymaganą przez regułę określoną 
w tabeli z wykazem reguł. krajem pochodzenia części uzyskanych z towarów jest kraj, w którym części uzyskano, 
chyba że importer, eksporter lub inna osoba posiadająca uzasadniony powód do określenia pochodzenia części udowodni 
inne kraj pochodzenia na podstawie możliwych do zweryfikowania dowodów, takich jak oznaczenia pochodzenia na 
danych częściach lub dokumenty. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 8501 Moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu 
krystalicznego 

CTH, z wyjątkiem pozycji 8541
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8527 Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet 
połączona w tej samej obudowie z aparaturą 
do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zega
rem. 

CTH, z wyjątkiem pozycji 8529 

8528 Monitory i projektory, niezawierające apara
tury odbiorczej dla telewizji; aparatura 
odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca 
odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu 
lub odtwarzania dźwięku lub obrazu. 

CTH, z wyjątkiem pozycji 8529 

8535 Urządzenia elektryczne do przełączania lub 
zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub 
do wykonywania połączeń w obwodach elek
trycznych, lub do tych obwodów (na przykład 
przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ogra
niczniki napięcia, tłumiki przepięciowe, wtyki 
i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć 
przekraczających 1 000 V. 

CTH, z wyjątkiem pozycji 8538; albo montaż produktów 
półprzewodnikowych 

ex 8536 Urządzenia elektryczne do przełączania lub 
zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub 
do wykonywania połączeń w obwodach elek
trycznych, lub do tych obwodów (na przykład 
przełączniki, przekaźniki, bezpieczniki, tłumiki 
przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, 
oprawki lamp i inne złącza, skrzynki przyłą
czowe), do napięć nieprzekraczających 
1 000 V. 

CTH, z wyjątkiem pozycji 8538; albo montaż produktów 
półprzewodnikowych 

ex 8537 10 Inteligentny oparty na półprzewodnikach 
moduł silnikowy do kontroli elektrycznych 
silników o zmiennych ustawieniach szybkości 
przy napięciu < 1 000 V 

CTH, z wyjątkiem pozycji 8538; albo montaż produktów 
półprzewodnikowych 

8541 Diody, tranzystory i podobne elementy 
półprzewodnikowe; światłoczułe elementy 
półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, 
nawet zmontowane w moduły lub tworzące 
panele; diody świecące (elektroluminescencyj
ne); oprawione kryształy piezoelektryczne. 

Jak określono dla pozycji dzielonych 

ex 8541 a) Ogniwa, moduły lub panele fotowoltaiczne 
z krzemu krystalicznego 

CTH 

ex 8541 b) Pozostałe CTH albo montaż produktów półprzewodnikowych 

8542 Elektroniczne układy scalone CTH albo montaż produktów półprzewodnikowych
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SEKCJA XVIII 

PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, 
PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZYCZNE; ICH CZĘŚCI 

I AKCESORIA 

DZIAŁ 90 

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, 
medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria 

Definicja „montażu produktów półprzewodnikowych” do celów pozycji 9026 i 9031: „Montaż produktów 
półprzewodnikowych” oznacza zmianę chipów, kostek i innych produktów półprzewodnikowych na chipy, kostki lub 
inne produkty półprzewodnikowe zapakowane lub wmontowane we wspólne podłoże w celu połączenia lub połączone, 
a następnie wmontowane. Montażu produktów półprzewodnikowych nie uznaje się za przetworzenie minimalne. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

9026 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli 
przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych 
parametrów cieczy lub gazów (na przykład 
przepływomierze, poziomowskazy, mano
metry, ciśnieniomierze, liczniki energii ciep
lnej) z wyłączeniem przyrządów i aparatury, 
objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032. 

CTH, z wyjątkiem pozycji 9033 lub montaż produktów 
półprzewodnikowych 

9031 Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub 
pomiarowe, niewymienione ani niewłączone 
gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory 
profilowe 

CTH, z wyjątkiem pozycji 9033; albo montaż produktów 
półprzewodnikowych 

DZIAŁ 91 

Zegary i zegarki oraz ich części 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 9113 Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz 
ich części z materiałów włókienniczych. 

CTH
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SEKCJA XX 

ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE 

DZIAŁ 94 

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy 
i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane 

tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane 

Uwaga do działu: 

Do celów tych reguł pochodzenia, w których mowa o zmianie klasyfikacji (np. zmianie pozycji lub zmianie podpozycji), 
zmiany, która wynika ze zmiany zastosowania, nie uznaje się za nadającą pochodzenie. 

Działowa reguła rezydualna: 

Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych, krajem pochodzenia towarów jest 
kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wartości. 

Kod HS 2012 Opis towarów Reguły podstawowe 

ex 9401 
i ex 9403 

Siedzenia ceramiczne (inne niż te objęte 
pozycją 9402), nawet zamieniane w łóżka, 
i inne meble, oraz ich części, dekorowane. 

CTH 

ex 9405 Lampy i oprawy oświetleniowe, ceramiczne, 
włącznie z reflektorami poszukiwawczymi 
i punktowymi, oraz ich części, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone, dekorowane; 
podświetlane znaki, podświetlane tablice 
i tabliczki, i tym podobne, ceramiczne, ze 
źródłem światła zamontowanym na stałe, 
oraz ich części, dekorowane, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone, 

CTH
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ZAŁĄCZNIK 22-02 

Wniosek O Świadectwo Informacyjne Inf 4 i Świadectwo Informacyjne Inf 4 

Wniosek o świadectwo informacyjne INF 4 

— Dostawca (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, kraj) 

— Odbiorca (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, kraj) 

— Numery faktur 

— Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań; opis towarów 

— Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m 3 itd.) 

— Deklaracja dostawcy 

Świadectwo informacyjne INF 4 

— Dostawca (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, kraj) 

— Odbiorca (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, kraj) 

— Numery faktur 

— Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań; opis towarów 

— Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m 3 itd.) 

— Poświadczenie celne 

— Deklaracja dostawcy
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ZAŁĄCZNIK 22-03 

Uwagi wprowadzające oraz wykaz procesów obróbki lub przetworzenia nadających status pochodzenia 

CZĘŚĆ I 

UWAGI WPROWADZAJĄCE 

Uwaga 1 – Ogólne wprowadzenie 

1.1. Niniejszy załącznik określa reguły dotyczące wszystkich produktów, przy czym fakt wymienienia danego produktu 
w załączniku nie oznacza automatycznego objęcia go ogólnym systemem preferencji taryfowych (GSP). Wykaz 
produktów objętych GSP, zakres preferencji Systemu oraz wyłączenia mające zastosowanie do niektórych krajów 
korzystających określono w rozporządzeniu (UE) nr 978/2012 (na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 
31 grudnia 2023 r.). 

1.2. Niniejszy załącznik ustanawia warunki zgodnie z art. 45, na jakich produkty uznaje się za pochodzące z danego 
kraju korzystającego. Istnieją cztery rodzaje reguł, które różnią się w zależności od produktów: 

a) w wyniku obróbki lub przetwarzania nie zostaje przekroczona najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów 
niepochodzących; 

b) w wyniku obróbki lub przetwarzania czterocyfrowy kod pozycji lub sześciocyfrowy kod podpozycji Systemu 
Zharmonizowanego produktów wytworzonych staje się inny, odpowiednio, od czterocyfrowego kodu pozycji lub 
sześciocyfrowego kodu podpozycji użytych materiałów; 

c) przeprowadza się określone czynności obróbki lub przetwarzania; 

d) dokonywana obróbka lub przetwarzanie dotyczą określonych materiałów całkowicie uzyskanych. 

Uwaga 2 – Struktura wykazu 

2.1. Kolumny 1 i 2 zawierają opis uzyskanych produktów. Kolumna 1 zawiera odpowiednio właściwy numer działu, 
czterocyfrowy kod pozycji lub sześciocyfrowy kod podpozycji Systemu Zharmonizowanego. Kolumna 2 podaje opis 
towarów dla danej pozycji lub działu zastosowany w Systemie Zharmonizowanym. Dla każdego zapisu w kolumnach 
1 i 2, z zastrzeżeniem uwagi 2.4, jedna lub więcej niż jedna reguła („kwalifikujące czynności”) jest określona 
w kolumnie 3. Czynności kwalifikujące odnoszą się wyłącznie do materiałów niepochodzących. Jeżeli, jak to ma 
miejsce w niektórych przypadkach, zapis w kolumnie 1 jest poprzedzony oznaczeniem „ex”, oznacza to, że reguła 
określona w kolumnie 3 odnosi się tylko do części tej pozycji, tak jak zostało to opisane w kolumnie 2. 

2.2. Jeżeli w kolumnie 1 umieszczona jest większa liczba pozycji lub podpozycji Systemu Zharmonizowanego, albo też 
podany jest tam numer działu i w związku z tym produkty z kolumny 2 opisane są tam w sposób ogólny, 
odpowiednią regułę w kolumnie 3 stosuje się do wszystkich produktów, które, w ramach Systemu Zharmonizowa
nego, klasyfikowane są w pozycjach danego działu lub pod którąkolwiek z pozycji lub podpozycji zgrupowanych 
w kolumnie 1. 

2.3. Jeżeli w wykazie podane są różne reguły mające zastosowanie do różnych produktów z tej samej pozycji, to każde 
tiret zawiera opis odnoszący się do części pozycji, której dotyczy odpowiednia reguła z kolumny 3. 

2.4. W przypadkach gdy w kolumnie 3 określono dwie alternatywne reguły rozdzielone słowem „lub”, eksporter może 
wybrać, którą regułę zastosować. 

2.5. W większości przypadków reguły określone w kolumnie 3 odnoszą się do wszystkich krajów korzystających 
wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 978/2012. Stosuje się jednakże złagodzone reguły 
w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z krajów korzystających objętych szczególnymi ustaleniami 
dla krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 
(„najsłabiej rozwinięte kraje korzystające”). W takich przypadkach kolumna 3 jest podzielona na dwie podkolumny a) 
i b), przy czym podkolumna a) określa regułę, która obowiązuje w odniesieniu do krajów LDC, a podkolumna b) 
określa regułę mającą zastosowanie do wszystkich pozostałych krajów korzystających, jak również do wywozu 
z Unii Europejskiej do kraju korzystającego do celów kumulacji dwustronnej.

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/339



 

Uwaga 3 – Przykłady stosowania reguł 

3.1. Przepisy art. 45 ust. 2 dotyczące produktów, które uzyskały status pochodzących i zostały następnie użyte do 
wytworzenia innych produktów, stosuje się niezależnie od tego, czy status ten został uzyskany w fabryce, w której 
użyto tych produktów, czy w innej fabryce w kraju korzystającym lub w Unii Europejskiej. 

3.2. Zgodnie z art. 47 przeprowadzone czynności obróbki lub przetwarzania muszą wykraczać poza zakres czynności 
opisanych w tym artykule. W przeciwnym wypadku towary nie kwalifikują się do przyznania im preferencyjnego 
traktowania taryfowego, nawet jeśli spełniają warunki określone w poniższym wykazie. 

Z zastrzeżeniem przepisu, o którym mowa w akapicie pierwszym, reguły zawarte w wykazie określają minimalny 
wymagany stopień obróbki lub przetworzenia, przy czym przeprowadzenie dalszej obróbki lub przetworzenia także 
nadaje status pochodzenia – i odwrotnie, przeprowadzenie obróbki lub przetworzenia w mniejszym zakresie nie 
może powodować nadania statusu pochodzenia. Tym samym jeśli reguła stanowi, że niepochodzący materiał na 
pewnym etapie produkcji może zostać użyty, to użycie takiego materiału na etapie wcześniejszym jest dopuszczone, 
a na etapie późniejszym nie jest dopuszczone. 

3.3. Bez uszczerbku dla uwagi 3.2, jeśli w regule występuje sformułowanie „wytwarzanie z materiałów objętych dowolną 
pozycją”, mogą być użyte materiały objęte dowolną pozycją lub pozycjami (nawet posiadające taki sam opis i objęte 
taką samą pozycją jak produkt), jednak z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych ograniczeń, które mogą być również 
zawarte w regule. 

Jednakże sformułowanie „Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją …” lub „Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami 
objętymi tą samą pozycją co produkt” oznacza, że mogą być użyte materiały objęte dowolną pozycją lub pozycjami 
z wyjątkiem tych, których opis jest identyczny z opisem produktu umieszczonym w kolumnie 2 wykazu. 

3.4. Jeżeli reguła w wykazie określa, że produkt może być wytwarzany z więcej niż jednego materiału, oznacza to, że 
może zostać użyty jeden lub więcej materiałów. Nie oznacza to, że należy użyć wszystkich materiałów. 

3.5. Jeżeli reguła w wykazie stanowi, że produkt musi być wytworzony z określonego materiału, reguła ta nie wyklucza 
użycia również innych materiałów, które ze względu na swoje naturalne właściwości nie mogą spełniać tego 
warunku. 

Uwaga 4 – Przepisy ogólne dotyczące niektórych towarów rolnych 

4.1. Produkty rolne objęte działami 6, 7, 8, 9, 10, 12 oraz pozycją 2401, uprawiane lub zebrane na terytorium kraju 
korzystającego traktuje się jako pochodzące z terytorium tego kraju, nawet jeśli otrzymuje się je z nasion, bulw, 
korzeni, sadzonek, szczepów, pędów, pąków lub innych żywych części roślin przywożonych z innego kraju. 

4.2. W przypadkach, gdy zawartość niepochodzącego cukru w danym produkcie podlega ograniczeniom, przy obliczaniu 
takich ograniczeń uwzględniana jest łącznie masa cukrów objętych pozycją 1701 (sacharoza) oraz 1702 (np. 
fruktoza, glukoza, laktoza, maltoza, izoglukoza lub cukier inwertowany) użytych do wytworzenia produktu końco
wego oraz użytych do wytworzenia produktów niepochodzących, które weszły w skład produktu końcowego. 

Uwaga 5 – Terminologia stosowana w odniesieniu do niektórych wyrobów włókienniczych 

5.1. Określenie „włókna naturalne” jest używane w wykazie i odnosi się do włókien innych niż sztuczne bądź synte
tyczne. Określenie to jest ograniczone do etapów poprzedzających przędzenie, włączając w to także odpady oraz, 
o ile nie wskazano inaczej, obejmuje ono również włókna zgrzebne, czesane i inaczej przetworzone, jednak nie 
przędzone. 

5.2. Określenie „włókna naturalne” obejmuje włosie końskie objęte pozycją 0503, jedwab objęty pozycjami 5002 i 5003, 
jak również włókna wełniane, cienką lub grubą sierść zwierzęcą objęte pozycjami od 5101 do 5105, włókna 
bawełniane objęte pozycjami od 5201 do 5203 oraz pozostałe włókna roślinne objęte pozycjami od 5301 do 5305.
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5.3. Użyte w wykazie określenia „pulpa włókiennicza”, „materiały chemiczne” oraz „materiały do wytwarzania papieru” 
opisują materiały nieklasyfikowane w działach od 50 do 63, które mogą być użyte do produkcji sztucznych, 
syntetycznych lub papierowych włókien lub przędz. 

5.4. Użyte w wykazie określenie „włókna odcinkowe chemiczne” odnosi się do kabla z włókna ciągłego syntetycznego 
lub sztucznego, włókien odcinkowych lub odpadów, objętych pozycjami od 5501 do 5507. 

Uwaga 6 – Dopuszczalne odchylenia odnoszące się do produktów wytworzonych z mieszaniny materiałów 
włókienniczych 

6.1. Jeżeli w stosunku do określonego produktu ujętego w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, warunki 
określone w kolumnie 3 nie mają zastosowania do jakichkolwiek podstawowych materiałów włókienniczych, 
użytych do wytworzenia tego produktu, które stanowią razem 10 % lub mniej całkowitej masy wszystkich użytych 
podstawowych materiałów włókienniczych (zob. także uwagi 6.3 i 6.4). 

6.2. Jednak dopuszczalne odchylenie określone w uwadze 6.1 może mieć zastosowanie tylko do produktów mieszanych, 
które zostały wytworzone z dwóch lub więcej podstawowych materiałów włókienniczych. 

Podstawowymi materiałami włókienniczymi są: 

jedwab, 

wełna, 

gruba sierść zwierzęca, 

cienka sierść zwierzęca, 

włosie końskie, 

bawełna, 

materiały do produkcji papieru i papier, 

len, 

konopie siewne, 

juta i inne włókna tekstylne łykowe, 

sizal i pozostałe włókna tekstylne z rodzaju Agave, 

włókno kokosowe, manila, ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, 

syntetyczne włókna ciągłe chemiczne, 

sztuczne włókna ciągłe chemiczne, 

włókna ciągłe przewodzące prąd, 

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z polipropylenu, 

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliestru, 

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliamidu, 

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliakrylonitrylu, 

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliimidu, 

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z politetrafluoroetylenu, 

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(siarczku fenylu), 

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(chlorku winylu),
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pozostałe syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne, 

sztuczne włókna odcinkowe chemiczne z wiskozy, 

pozostałe sztuczne włókna odcinkowe chemiczne, 

przędza wykonana z poliuretanu dzielona na elastyczne segmenty z polieteru, nawet rdzeniowa, 

przędza wykonana z poliuretanu dzielona na elastyczne segmenty z poliestru, nawet rdzeniowa, 

produkty objęte pozycją 5605 (przędza metalizowana) zawierające pas składający się z rdzenia z folii aluminiowej 
lub plastikowej pokrytej, lub nie, pyłem aluminiowym, którego szerokość nie przekracza 5 mm, i przełożony jest 
przeźroczystym lub kolorowym spoiwem umieszczonym pomiędzy dwoma warstwami plastikowej folii, 

pozostałe produkty objęte pozycją 5605, 

włókna szklane, 

włókna metalowe. 

Przykład: 

Przędza objęta pozycją 5205, wytworzona z włókien bawełnianych objętych pozycją 5203 i z syntetycznych 
włókien odcinkowych objętych pozycją 5506, jest przędzą mieszaną. Dlatego też niepochodzące syntetyczne włókna 
odcinkowe, które nie spełniają reguł pochodzenia, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich masa całkowita nie 
przekracza 10 % masy przędzy. 

Przykład: 

Tkanina wełniana objęta pozycją 5112, wytworzona z przędzy wełnianej objętej pozycją 5107 i z syntetycznej 
przędzy z włókien odcinkowych objętej pozycją 5509, jest tkaniną mieszaną. Dlatego przędza syntetyczna, która nie 
spełnia reguł pochodzenia lub przędza wełniana, która nie spełnia reguł pochodzenia bądź też mieszanka obu tych 
przędz, mogą być użyte, pod warunkiem że ich całkowita masa nie przekracza 10 % masy tkaniny. 

Przykład: 

Materiał włókienniczy igłowy objęty pozycją 5802, wytworzony z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 
i tkaniny bawełnianej objętej pozycją 5210, jest produktem mieszanym, wyłącznie jeżeli tkanina bawełniana 
sama jest tkaniną mieszaną wytworzoną z przędz objętych dwiema różnymi pozycjami lub jeżeli użyte przędze 
bawełniane same są mieszankami. 

Przykład: 

Jeżeli dany materiał włókienniczy igłowy został wytworzony z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 i z 
syntetycznej tkaniny objętej pozycją 5407, wtedy oczywiste jest, że użyte przędze są dwoma oddzielnymi podsta
wowymi materiałami włókienniczymi, a materiał włókienniczy igłowy jest odpowiednio produktem mieszanym. 

6.3. W przypadku produktów zawierających „przędzę sporządzoną z poliuretanu uzupełnioną elastycznymi segmentami 
z polieteru skręcanego lub nie” tolerancja (dopuszczalne odchylenie) wynosi 20 % w odniesieniu do tej przędzy. 

6.4. W przypadku produktów zawierających „taśmę składającą się z rdzenia z folii aluminiowej lub folii z tworzywa 
sztucznego, nawet pokrytej proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, i przełożoną przezro
czystym lub kolorowym spoiwem umieszczonym pomiędzy dwoma warstwami folii z tworzywa sztucznego” 
dopuszczalne odchylenie w stosunku do tego pasma wynosi 30 %. 

Uwaga 7 – Inne dopuszczalne odchylenia mające zastosowanie do niektórych materiałów włókienniczych 

7.1. Jeżeli wykaz zawiera odesłanie do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze, które nie spełniają reguły zawartej 
w kolumnie 3 wykazu dotyczącej przedmiotowych produktów konfekcjonowanych, mogą być użyte, pod warun
kiem że są klasyfikowane w innej pozycji niż ta, którą objęty jest produkt, oraz że wartość tych materiałów nie 
przekracza 8 % ceny ex-works produktu.
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7.2. Bez uszczerbku dla uwagi 7.3, materiały, które nie są klasyfikowane w działach od 50 do 63, mogą być swobodnie 
wykorzystywane do produkcji wyrobów włókienniczych niezależnie od tego, czy zawierają materiały włókiennicze. 

Przykład: 

Jeżeli zawarta w wykazie reguła przewiduje, że dla danego artykułu z materiału włókienniczego (takiego jak spodnie) 
konieczne jest wykorzystanie przędzy, nie wyklucza to wykorzystania artykułów metalowych, takich jak guziki, 
ponieważ guziki nie są klasyfikowane w działach od 50 do 63. Z tego samego powodu nie wyklucza to stosowania 
zamków błyskawicznych, mimo iż zazwyczaj zawierają one materiały włókiennicze. 

7.3. W przypadku gdy stosowana jest reguła określająca procentową zawartość danego materiału, wartość materiałów, 
które nie są sklasyfikowane w działach 50–63, musi być uwzględniona przy obliczaniu wartości zastosowanych 
materiałów niepochodzących. 

Uwaga 8 – Definicja specyficznych procesów i prostych czynności przeprowadzanych na określonych produk
tach objętych działem 27 

8.1. Do celów pozycji ex 2707 i 2713 „specyficznymi procesami” są: 

a) destylacja próżniowa; 

b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania ( 1 ); 

c) krakowanie; 

d) reformowanie; 

e) ekstrakcji przy użyciu selektywnych rozpuszczalników; 

f) proces zawierający wszystkie następujące operacje: traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub 
bezwodnikiem siarkowym; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczanie naturalnymi ziemiami 
aktywnymi, ziemiami aktywowanymi i aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem; 

g) polimeryzacja; 

h) alkilowanie; 

i) izomeryzacja. 

8.2. Do celów pozycji s 2710, 2711 i 2712 „specyficznymi procesami” są: 

a) destylacja próżniowa; 

b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania ( 2 ); 

c) krakowanie; 

d) reformowanie; 

e) ekstrakcji przy użyciu selektywnych rozpuszczalników; 

f) proces zawierający wszystkie następujące operacje: traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub 
bezwodnikiem siarkowym; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczanie naturalnymi 
ziemiami aktywnymi, ziemiami aktywowanymi i aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem; 

g) polimeryzacja; 

h) alkilowanie; 

ij) izomeryzacja; 

k) odsiarczanie z wykorzystaniem wodoru, wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich objętych pozycją ex 2710, 
prowadzące do obniżenia o co najmniej 85 % zawartości siarki w odsiarczanych produktach (metoda ASTM 
D 1266-59 T); 

l) wyłącznie w odniesieniu do produktów objętych pozycją 2710, odparafinowywanie w procesie innym niż 
filtrowanie;
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m) wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich objętych pozycją ex 2710, poddawanie działaniu wodoru przy 
ciśnieniu powyżej 20 barów i temperaturze powyżej 250 °C przy użyciu katalizatora, do celów innych niż 
odsiarczanie, gdy wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej. Jednakże dalsze poddawanie działaniu 
wodoru olejów smarowych objętych pozycją ex 2710 (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), 
szczególnie w celu poprawy koloru lub stabilności, nie jest uznawane za proces specyficzny; 

n) wyłącznie w odniesieniu do olejów opałowych objętych pozycją ex 2710, destylacja atmosferyczna, pod warun
kiem że mniej niż 30 % objętości tych produktów zostanie oddestylowane, łącznie ze stratami, przy tempera
turze 300 °C, z zastosowaniem metody ASTM D 86; 

o) wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich innych niż oleje gazowe i paliwa olejowe objęte pozycją ex 2710, 
poddawanie działaniu elektrycznych wyładowań snopiastych wysokiej częstotliwości; 

p) wyłącznie w odniesieniu do produktów surowych (innych niż wazelina, ozokeryt, wosk montanowy lub wosk 
torfowy i parafina, zawierających wagowo mniej niż 0,75 % oleju) objętych pozycją ex 2712, odolejanie przy 
pomocy krystalizacji frakcyjnej. 

8.3. Do celów pozycji ex 2707 oraz 2713 proste czynności, takie jak oczyszczanie, dekantacja, odsalanie, oddzielanie od 
wody, filtrowanie, barwienie, znakowanie, uzyskiwanie danej zawartości siarki poprzez wymieszanie produktów 
o różnej zawartości siarki, lub dowolna kombinacja tych czynności lub czynności podobnych, nie nadają statusu 
pochodzenia. 

CZĘŚĆ II 

WYKAZ PRODUKTÓW ORAZ CZYNNOŚCI OBRÓBKI I PRZETWARZANIA NADAJĄCYCH STATUS POCHODZENIA 

Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

Dział 1 Zwierzęta żywe Wszystkie zwierzęta objęte działem 1 są całkowicie uzyskane. 

Dział 2 Mięso i podroby jadalne Wytwarzanie, w którym mięso oraz jadalne podroby zawarte w produk
tach objętych tym działem są całkowicie uzyskane. 

ex Dział 3 Ryby i skorupiaki, mięczaki 
i pozostałe bezkręgowce 
wodne, wyłączając: 

Wszystkie ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne są 
całkowicie uzyskane 

0304 Filety rybne i pozostałe 
mięso rybie (nawet rozdrob
nione), świeże, schłodzone 
lub zamrożone. 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są 
całkowicie uzyskane 

0305 Ryby suszone, solone lub 
w solance; ryby wędzone, 
nawet gotowane przed lub 
podczas procesu wędzenia; 
mąki, mączki i granulki, 
z ryb, nadające się do 
spożycia przez ludzi 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są 
całkowicie uzyskane 

ex 0306 Skorupiaki, nawet w skoru
pach, suszone, solone lub 
w solance; skorupiaki, 
w skorupach, gotowane na 
parze lub w wodzie, nawet 
schłodzone, zamrożone, 
suszone, solone lub 
w solance; mąki, mączki 
i granulki, ze skorupiaków, 
nadające się do spożycia 
przez ludzi 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są 
całkowicie uzyskane
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

ex 0307 Mięczaki, nawet w skoru
pach, suszone, solone lub 
w solance; bezkręgowce 
wodne, inne niż skorupiaki 
i mięczaki, suszone, solone 
lub w solance; mąki, mączki 
i granulki, z bezkręgowców 
wodnych innych niż skoru
piaki, nadające się do 
spożycia przez ludzi 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są 
całkowicie uzyskane 

Dział 4 Produkty mleczarskie; jaja 
ptasie; miód naturalny; 
jadalne produkty pocho
dzenia zwierzęcego, gdzie 
indziej niewymienione ani 
niewłączone; 

Wytwarzanie, w którym: 

— wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane, 
oraz 

— masa użytego cukru ( 1 ) nie przekracza 40 % masy produktu końco
wego. 

ex Dział 5 Produkty pochodzenia zwie
rzęcego, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłą
czone, wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

ex 0511 91 Ikra i mlecz z ryb, nieja
dalne 

Cała ikra i mlecz są całkowicie uzyskane 

Dział 6 Drzewa żywe i pozostałe 
rośliny; bulwy, korzenie 
i podobne; kwiaty cięte 
i liście ozdobne 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 6 są 
całkowicie uzyskane 

Dział 7 Warzywa oraz niektóre 
korzenie i bulwy, jadalne 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 7 są 
całkowicie uzyskane 

Dział 8 Owoce i orzechy jadalne; 
skórki owoców cytrusowych 
lub melonów 

Wytwarzanie, w którym: 

— wszystkie użyte owoce, orzechy i skórki owoców cytrusowych lub 
melonów objęte działem 8 są całkowicie uzyskane, oraz 

— masa użytego cukru ( 1 ) nie przekracza 40 % masy produktu końco
wego. 

Dział 9 Kawa, herbata, maté (her
bata paragwajska) i przypra
wy; 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

Dział 10 Zboża Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 10 są 
całkowicie uzyskane 

ex Dział 11 Produkty przemysłu młynar
skiego; słód; skrobie; 
inulina; gluten pszenny; 
wyłączając: 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 10 
i 11, pozycjami 0701 i 2303 oraz podpozycją 0710 10 są całkowicie 
uzyskane
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

ex 1106 Mąka, mączka i proszek, 
z suszonych warzyw strącz
kowych objętych pozycją 
0713 

Suszenie i mielenie warzyw strączkowych objętych pozycją 0708 

Dział 12 Nasiona i owoce oleiste; 
ziarna, nasiona i owoce 
różne; rośliny przemysłowe 
lub lecznicze; słoma i pasza 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

Dział 13 Szelak; gumy, żywice oraz 
pozostałe soki i ekstrakty 
roślinne 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, w którym masa 
użytego cukru ( 1 ) nie przekracza 40 % masy ostatecznego produktu 

Dział 14 Materiały roślinne do wypla
tania; produkty pochodzenia 
roślinnego, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłą
czone 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

ex Dział 15 Tłuszcze i oleje pochodzenia 
zwierzęcego lub roślinnego 
oraz produkty ich rozkładu; 
gotowe tłuszcze jadalne; 
woski pochodzenia zwierzę
cego lub roślinnego; wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną podpozycją, z wyjątkiem 
podpozycji danego produktu. 

od 1501 do 
1504 

Tłuszcze ze świń, drobiu, 
bydła, owiec lub kóz, ryb 
itp. 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

1505, 1506 
oraz 1520 

Tłuszcz z wełny oraz 
substancje tłuszczowe otrzy
mane z niego (włącznie 
z lanoliną). Pozostałe 
tłuszcze i oleje zwierzęce 
oraz ich frakcje, nawet rafi
nowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie. Glicerol 
surowy; wody glicerolowe 
i ługi glicerolowe. 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

1509 i 1510 Oliwa i jej frakcje Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie 
uzyskane 

1516 i 1517 Tłuszcze i oleje, zwierzęce 
lub roślinne i ich frakcje, 
częściowo lub całkowicie 
uwodornione, estryfikowane 
wewnętrznie, reestryfiko
wane lub elaidynizowane, 
nawet rafinowane, ale dalej 
nieprzetworzone 

Margaryna; jadalne miesza
niny lub produkty z tłusz
czów lub olejów, zwierzę
cych lub roślinnych, lub 
z frakcji różnych tłuszczów 
lub olejów, z niniejszego 
działu, inne niż jadalne 
tłuszcze lub oleje lub ich 
frakcje, objęte pozycją 1516 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym masa wszystkich użytych mate
riałów objętych działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końco
wego
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

Dział 16 Przetwory z mięsa, ryb lub 
skorupiaków, mięczaków 
lub pozostałych bezkrę
gowców wodnych 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyłączeniem mięsa 
i podrobów jadalnych objętych działem 2 i materiałów objętych 
działem 16 uzyskanych z mięsa i podrobów jadalnych objętych 
działem 2, oraz 

— w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 i materiały 
objęte działem 16 uzyskane z ryb i skorupiaków, mięczaków i pozo
stałych bezkręgowców wodnych objętych działem 3 są całkowicie 
uzyskane 

ex Dział 17 Cukry i wyroby cukiernicze; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

ex 1702 Pozostałe cukry, włącznie 
z chemicznie czystymi: 
laktozą i glukozą, w postaci 
stałej; syropy cukrowe; miód 
sztuczny, nawet zmieszany 
z miodem naturalnym; 
karmel 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym masa użytych materiałów objętych 
pozycjami od 1101 do 1108, 1701 i 1703 nie przekracza 30 % masy 
produktu końcowego 

ex 1702 Chemicznie czyste maltoza 
i fruktoza 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi 
materiałami objętymi pozycją 1702 

1704 Wyroby cukiernicze 
(włącznie z białą czekoladą), 
niezawierające kakao 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym: 

— ani masa użytego cukru ( 1 ), ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, oraz 

— całkowita łączna masa użytego cukru ( 1 ) i użytych materiałów obję
tych działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego. 

Dział 18 Kakao i przetwory z kakao Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym: 

— ani masa użytego cukru ( 1 ), ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, oraz 

— całkowita łączna masa użytego cukru ( 1 ) i użytych materiałów obję
tych działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego. 

Dział 19 Przetwory ze zbóż, mąki, 
skrobi lub mleka; pieczywa 
cukiernicze 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym: 

— masa użytych materiałów objętych działami 2, 3 i 16 nie przekracza 
20 % masy produktu końcowego, oraz 

— masa użytych materiałów objętych pozycjami 1006 i od 1101 do 
1108 nie przekracza 20 % masy produktu końcowego, oraz
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

— ani masa użytego cukru ( 1 ), ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, oraz 

— całkowita łączna masa użytego cukru ( 1 ) i użytych materiałów obję
tych działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego. 

ex Dział 20 Przetwory z warzyw, 
owoców, orzechów lub 
pozostałych części roślin, 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym masa użytego cukru ( 1 ) nie prze
kracza 40 % masy produktu końcowego 

2002 i 2003 Pomidory, grzyby i trufle, 
przetworzone lub zakonser
wowane inaczej niż octem 
lub kwasem octowym 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 7 i 8 
są całkowicie uzyskane 

ex Dział 21 Różne przetwory spożyw
cze; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym: 

— ani masa użytego cukru ( 1 ), ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, oraz 

— całkowita łączna masa użytego cukru ( 1 ) i użytych materiałów obję
tych działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego. 

2103 Sosy i preparaty do nich; 
zmieszane przyprawy i zmie
szane przyprawy korzenne; 
mąka i mączka, z gorczycy 
oraz gotowa musztarda: 

- Sosy i preparaty do nich; 
zmieszane przyprawy 
i zmieszane przyprawy 
korzenne 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Jednak mąka lub mączka z gorczycy lub 
gotowa musztarda mogą zostać użyte 

- Mąka i mączka, z gorczycy 
oraz gotowa musztarda 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

Dział 22 Napoje bezalkoholowe, 
alkoholowe i ocet 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 2207 i 2208, w którym: 

— wszystkie materiały objęte podpozycjami 0806 10, 2009 61, 
2009 69 są całkowicie uzyskane, oraz 

— ani masa użytego cukru, ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, oraz 

— całkowita łączna masa użytego cukru i użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego.
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

ex Dział 23 Pozostałości i odpady prze
mysłu spożywczego; gotowa 
karma dla zwierząt; wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

ex 2303 Pozostałości z produkcji 
skrobi 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym masa wszystkich użytych mate
riałów objętych działem 10 nie przekracza 20 % masy produktu końco
wego 

2309 Preparaty, w rodzaju stoso
wanych do karmienia zwie
rząt 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym: 

— wszystkie użyte materiały objęte działem 2 i 3 są całkowicie uzys
kane, oraz 

— masa użytych materiałów objętych działami 10 i 11 oraz pozycjami 
2302 i 2303 nie przekracza 20 % masy produktu końcowego, oraz 

— ani masa użytego cukru ( 1 ), ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, oraz 

— całkowita łączna masa użytego cukru i użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego. 

ex Dział 24 Tytoń i przemysłowe 
namiastki tytoniu; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, w którym masa 
użytych materiałów objętych działem 24 nie przekracza 30 % całkowitej 
masy użytych materiałów objętych działem 24 

2401 Tytoń nieprzetworzony; 
odpady tytoniowe 

Cały tytoń nieprzetworzony i odpady tytoniowe objęte działem 24 są 
całkowicie uzyskane. 

2402 Cygara, nawet z obciętymi 
końcami, cygaretki i papie
rosy, z tytoniu lub 
namiastek tytoniu 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 2403, w którym masa użytych mate
riałów objętych działem 2401 nie przekracza 50 % całkowitej masy 
użytych materiałów objętych działem 2401. 

ex Dział 25 Sól; siarka; ziemie i kamienie; 
materiały gipsowe, wapno 
i cement; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 2519 Kruszony naturalny węglan 
magnezu (magnezyt), 
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, tlenek 
magnezu, nawet czysty, 
inny niż magnezja topiona 
lub całkowicie wypalona 
(spiekana) 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można jednak użyć naturalnego węglanu 
magnezu (magnezytu).
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

Dział 26 Rudy metali, żużel i popiół Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

ex Dział 27 Paliwa mineralne, oleje 
mineralne i produkty ich 
destylacji; substancje bitu
miczne; woski mineralne; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu. 

ex 2707 Oleje, w których masa 
składników aromatycznych 
jest większa niż składników 
niearomatycznych, podobne 
do olejów mineralnych 
uzyskiwanych z destylacji 
wysokotemperaturowej 
smoły węglowej, których 
więcej niż 65 % objęto 
ściowo destyluje w tempera
turze do 250 °C (łącznie 
z mieszaninami benzyny 
lakowej i benzolu), przezna
czone do stosowania jako 
paliwo napędowe lub do 
ogrzewania 

Operacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficz
nych ( 2 ) 

lub 

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do 
innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu. 

2710 Oleje ropy naftowej i oleje 
otrzymywane z minerałów 
bitumicznych, inne niż 
surowe; preparaty gdzie 
indziej niewymienione ani 
niewłączone, zawierające 
70 % masy lub więcej 
olejów ropy naftowej lub 
olejów otrzymywanych 
z minerałów bitumicznych, 
których te oleje stanowią 
składniki zasadnicze prepa
ratów; oleje odpadowe 

Operacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficz
nych ( 3 ) 

lub 

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do 
innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu. 

2711 Gaz ziemny (mokry) i pozo
stałe węglowodory gazowe 

Operacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficz
nych ( 3 ) 

lub 

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do 
innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu.
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

2712 Wazelina; parafina, wosk 
mikrokrystaliczny, gacz 
parafinowy, ozokeryt, wosk 
montanowy, wosk torfowy, 
pozostałe woski mineralne 
i podobne produkty otrzy
mywane w drodze syntezy 
lub innych procesów, 
nawet barwione 

Operacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficz
nych ( 3 ) 

lub 

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do 
innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 
50 % ceny ex-worksproduktu. 

2713 Koks naftowy, bitum 
naftowy oraz inne pozosta 
łości olejów ropy naftowej 
lub olejów otrzymywanych 
z minerałów bitumicznych 

Operacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficz
nych ( 2 ) 

lub 

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do 
innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu. 

ex Dział 28 Chemikalia nieorganiczne; 
organiczne lub nieorga
niczne związki metali szla
chetnych, metali ziem rzad
kich, pierwiastków promie
niotwórczych lub izotopów; 
wyłączając: 

a) Kraje najsłabiej rozwinięte 
(zwane dalej „LDC”) 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 2811 Tritlenek siarki a) LDC 

Wytwarzanie z dwutlenku siarki 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z dwutlenku siarki 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 2840 Nadboran sodu a) LDC 

Wytwarzanie z pięciowodnego 
czteroboranu sodu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z pięciowodnego 
czteroboranu sodu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

2843 Koloidy metali szlachetnych; 
nieorganiczne lub orga
niczne związki metali szla
chetnych, nawet niezdefinio
wane chemicznie; amalga
maty metali szlachetnych 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi 
materiałami objętymi pozycją 2843. 

ex 2852 - - Związki rtęci z eterami 
wewnętrznymi i ich 
fluorowcowanymi, sulfo
nowanymi, nitrowanymi 
lub nitrozowanymi 
pochodnymi 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednakże 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycją 2909 nie 
może przekraczać 20 % ceny ex- 
works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednakże wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycją 2909 nie może 
przekraczać 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

- - Związki rtęci z kwasami 
nukleinowymi i ich 
solami, nawet niezdefi
niowanymi chemicznie; 
pozostałe związki hete
rocykliczne 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednakże 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycjami 2852, 
2932, 2933 oraz 2934 nie może 
przekraczać 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednakże wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycjami 2852, 2932, 
2933 oraz 2934 nie może prze
kraczać 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex Dział 29 Chemikalia organiczne; 
wyłączając: 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

ex 2905 Alkoholany metali z alkoholi 
objętych niniejszą pozycją 
i z etanolu; wyłączając: 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, łącznie 
z innymi materiałami objętymi 
pozycją 2905. Jednakże alkoholany 
metalu wymienione w tej pozycji 
mogą zostać użyte, pod warunkiem 
że ich łączna wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, łącznie z innymi 
materiałami objętymi pozycją 
2905. Jednakże alkoholany metalu 
wymienione w tej pozycji mogą 
zostać użyte, pod warunkiem że ich 
łączna wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

2905 43; 

2905 44; 

2905 45 

Mannit; D-sorbit (sorbitol); 
glicerol 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną podpozycją, z wyjąt
kiem podpozycji danego produktu. 
Można jednakże użyć materiałów 
objętych tą samą podpozycją, co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną podpozycją, z wyjątkiem 
podpozycji danego produktu. 
Można jednakże użyć materiałów 
objętych tą samą podpozycją, co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

2915 Nasycone alifatyczne kwasy 
monokarboksylowe i ich 
bezwodniki, halogenki, 
nadtlenki i nadtlenokwasy; 
ich fluorowcowane, sulfono
wane, nitrowane lub nitro
zowane pochodne 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednakże 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycjami 2915 
i 2916 nie może przekraczać 
20 % ceny ex-worksproduktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednakże wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycjami 2915 i 2916 
nie może przekraczać 20 % ceny 
ex-worksproduktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

ex 2932 - Etery wewnętrzne i ich 
fluorowcowane, sulfono
wane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednakże 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycją 2909 nie 
może przekraczać 20 % ceny ex- 
works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednakże wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycją 2909 nie może 
przekraczać 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

- Acetale cykliczne i półace
tale wewnętrzne i ich 
fluorowcowane, sulfono
wane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

2933 Związki heterocykliczne 
tylko z heteroatomem(-ami) 
azotu 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednakże 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycjami 2932 
i 2933 nie może przekraczać 
20 % ceny ex-works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednakże wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycjami 2932 i 2933 
nie może przekraczać 20 % ceny 
ex-works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

2934 Kwasy nukleinowe i ich 
sole, nawet niezdefiniowane 
chemicznie; pozostałe 
związki heterocykliczne 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednakże 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycjami 2932, 
2933 i 2934 nie może przekraczać 
20 % ceny ex-works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednakże wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycjami 2932, 2933 
i 2934 nie może przekraczać 20 % 
ceny ex-works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

Dział 30 Produkty farmaceutyczne Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

Dział 31 Nawozy a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

Dział 32 Ekstrakty garbników lub 
środków barwiących; garb
niki i ich pochodne; barw
niki, pigmenty i pozostałe 
substancje barwiące; farby 
i lakiery; kit i pozostałe 
masy uszczelniające; atra
menty 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex Dział 33 Olejki eteryczne i rezinoidy; 
preparaty perfumeryjne, 
kosmetyczne lub toaletowe; 
wyłączając: 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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3301 Olejki eteryczne (nawet 
pozbawione terpenów), 
włącznie z konkretami 
i absolutami; rezinoidy; 
wyekstrahowane oleożywice; 
koncentraty olejków 
eterycznych w tłuszczach, 
ciekłych olejach, woskach 
lub tym podobnych, otrzy
manych w procesie mace
racji tłuszczami (enfleurage) 
lub maceracji; terpenowe 
produkty uboczne deterpe
nacji olejków eterycznych; 
wodne destylaty i wodne 
roztwory olejków eterycz
nych 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, łącznie 
z materiałami wchodzącymi do 
innej „grupy” ( 4 ) niniejszej pozycji. 
Można jednakże użyć materiałów 
objętych tą samą grupą, co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex Dział 34 Mydło, organiczne środki 
powierzchniowo czynne, 
preparaty piorące, preparaty 
smarowe, woski synte
tyczne, woski preparowane, 
preparaty do czyszczenia 
lub szorowania, świece 
i podobne artykuły, pasty 
modelarskie, „woski 
dentystyczne” oraz prepa
raty dentystyczne produko
wane na bazie gipsu; wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 
20 % ceny ex-works produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 3404 Woski sztuczne i woski 
preparowane: 

- - Na bazie parafiny, 
wosków, wosków otrzy
mywanych z minerałów 
bitumicznych, gaczu 
parafinowego lub para
finy w łuskach 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

Dział 35 Substancje białkowe; skrobie 
modyfikowane; kleje; 
enzymy 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym 
wartość wszystkich użytych mate
riałów nie przekracza 70 % ceny 
ex-works produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym 
wartość wszystkich użytych mate
riałów nie przekracza 50 % ceny ex- 
works produktu
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Dział 36 Materiały wybuchowe; 
wyroby pirotechniczne; 
zapałki; stopy piroforyczne; 
niektóre materiały łatwo 
palne 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

Dział 37 Materiały fotograficzne lub 
kinematograficzne 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex Dział 38 Produkty chemiczne różne; 
wyłączając: 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3803 Olej talowy oczyszczony a) LDC 

Rafinowanie surowego oleju talo
wego 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Rafinowanie surowego oleju talo
wego
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lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3805 Olejki terpentyny siarczano
wej, oczyszczone 

a) LDC 

Oczyszczanie przez destylację lub 
rafinowanie surowej terpentyny 
siarczanowej 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Oczyszczanie przez destylację lub 
rafinowanie surowej terpentyny 
siarczanowej 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

3806 30 Żywice estrowe a) LDC 

Wytwarzanie z kwasów żywicz
nych 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z kwasów żywicz
nych 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3807 Smoła drzewna (pak smoły 
drzewnej) 

a) LDC 

Destylacja paku smołowego 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Destylacja paku smołowego 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

3809 10 Środki wykańczalnicze, 
nośniki barwników przy 
śpieszające barwienie, utrwa
lacze barwników i pozostałe 
preparaty (na przykład 
klejonki i zaprawy), 
w rodzaju stosowanych 
w przemysłach włókienni
czym, papierniczym, 
skórzanym i podobnych, 
gdzie indziej niewymienione 
ani niewłączone: Na bazie 
substancji skrobiowych 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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3823 Przemysłowe monokarbo
ksylowe kwasy tłuszczowe; 
kwaśne oleje z rafinacji; 
przemysłowe alkohole tłusz
czowe 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, łącznie 
z innymi materiałami objętymi 
pozycją 3823. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, łącznie z innymi 
materiałami objętymi pozycją 
3823. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

3824 60 Sorbit, inny niż ten objęty 
podpozycją 2905 44 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną podpozycją, z wyjąt
kiem podpozycji danego produktu 
oraz z wyjątkiem materiałów obję
tych podpozycją 2905 44. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą podpozycją, co produkt, 
jeżeli ich całkowita wartość nie 
przekracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną podpozycją, z wyjątkiem 
podpozycji danego produktu oraz 
z wyjątkiem materiałów objętych 
podpozycją 2905 44. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą podpozycją, co produkt, 
jeżeli ich całkowita wartość nie 
przekracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex Dział 39 Tworzywa sztuczne i arty
kuły z nich; wyłączając: 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3907 - Kopolimery, uzyskane 
z poliwęglanów i z kopo
limerów akrylonitrylowo- 
butadienowo-styrenowych 
(ABS) 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works produk
tu ( 5 ). 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można 
jednakże użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works produk
tu ( 5 ). 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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- Poliester a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie z poliwęglanu tetra
bromo-(bisfenolu A) 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie z poliwęglanu tetra
bromo-(bisfenolu A) 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3920 Arkusze lub folie jonome
rowe 

a) LDC 

Wytwarzanie z termoplastycznej 
soli cząstkowej, która jest kopoli
merem etylenu z kwasem metakry
lowym częściowo zobojętnionym 
jonami metali, głównie cynku 
i sodu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z termoplastycznej 
soli cząstkowej, która jest kopoli
merem etylenu z kwasem metakry
lowym częściowo zobojętnionym 
jonami metali, głównie cynku 
i sodu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3921 Metalizowane folie 
z tworzyw sztucznych 

a) LDC 

Wytwarzanie z wysoce przezroczy
stych taśm z poliestrowych 
o grubości mniejszej niż 23 mikro
ny ( 6 ) 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z wysoce przezroczy
stych taśm z poliestrowych 
o grubości mniejszej niż 23 
mikrony ( 6 ) 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex Dział 40 Kauczuk i wyroby 
z kauczuku, wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

4012 Opony pneumatyczne bież
nikowane lub używane, 
gumowe; opony pełne lub 
z poduszką powietrzną, 
bieżniki opon, ochraniacze 
dętek, gumowe:
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- Bieżnikowane opony 
pneumatyczne, pełne lub 
z poduszką powietrzną, 
gumowe 

Bieżnikowanie używanych opon 

- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji 4011 i 4012 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 41 Skóry i skórki surowe (inne 
niż skóry futerkowe) oraz 
skóry wyprawione; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

od 4101 do 
4103 

Skóry i skórki bydlęce, 
surowe (włączając bawole) 
lub zwierząt jednokopyt
nych (świeże lub solone, 
suszone, wapnione, piklo
wane lub inaczej konserwo
wane, ale niegarbowane, 
niewyprawione na pergamin 
lub dalej nieprzetworzone), 
nawet odwłoszone lub 
dwojone; skóry owcze lub 
jagnięce, surowe (świeże 
lub solone, suszone, 
wapnione, piklowane lub 
inaczej konserwowane, ale 
niegarbowane, niewypra
wione na pergamin lub 
dalej nieprzetworzone), 
nawet z wełną lub dwojone, 
inne niż te wyłączone 
uwagą 1 c) do działu 41; 
pozostałe skóry i skórki, 
surowe (świeże lub solone, 
suszone, wapnione, piklo
wane lub inaczej konserwo
wane, ale niegarbowane, 
niewyprawione na pergamin 
lub dalej nieprzetworzone), 
nawet odwłoszone lub 
dwojone, inne niż te wyłą
czone uwagą 1 b) lub c) 
do działu 41 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

od 4104 do 
4106 

Skóry lub skórki garbowane 
lub „crust”, bez wełny lub 
odwłoszone, nawet 
dwojone, ale dalej nieprze
tworzone 

Ponowne garbowanie skór i skórek garbowanych lub wstępnie garbo
wanych objętych podpozycjami 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 
4106 31 lub 4106 91 

lub 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu
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4107, 4112, 
4113 

Skóra wyprawiona dalej 
przetworzona po garbo
waniu lub po kondycjono
waniu 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Jednak materiały objęte podpozycjami 
4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 i 4106 92 mogą być 
użyte tylko pod warunkiem przeprowadzenia czynności ponownego 
garbowania skór i skórek garbowanych lub „crust” w stanie suchym 

Dział 42 Artykuły ze skóry wypra
wionej; wyroby siodlarskie 
i rymarskie; artykuły 
podróżne, torebki i podobne 
pojemniki; artykuły z jelit 
zwierzęcych (innych niż 
z jelit jedwabników) 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 43 Skóry futerkowe i futra 
sztuczne; wyroby z nich; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

4301 Skóry futerkowe surowe 
(włącznie z łbami, ogonami, 
łapami i pozostałymi 
częściami lub kawałkami 
nadającymi się do wykorzy
stania w kuśnierstwie), inne 
niż surowe skóry i skórki 
objęte pozycją 4101, 4102 
lub 4103 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

ex 4302 Skóry futerkowe garbowane 
lub wykończone, połączone: 

- Płaty, krzyże i podobne 
kształty 

Wybielanie lub barwienie, wraz z cięciem i łączeniem niepołączonych 
garbowanych lub wykończonych skór futerkowych 

- Pozostałe Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub 
wykończonych 

4303 Artykuły odzieżowe, 
dodatki odzieżowe i pozo
stałe artykuły ze skór futer
kowych 

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub 
wykończonych, objętych pozycją 4302 

ex Dział 44 Drewno i artykuły z drewna; 
węgiel drzewny; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu
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ex 4407 Drewno przetarte lub stru
gane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub okorowane, 
strugane, szlifowane lub 
łączone stykowo, o grubości 
przekraczającej 6 mm 

Struganie, szlifowanie lub łączenie stykowo 

ex 4408 Arkusze na forniry 
(włącznie z otrzymanymi 
przez cięcie drewna 
warstwowego) i na sklejkę, 
o grubości nieprzekracza
jącej 6 mm, łączone na 
długość, i na inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skra
wane warstwami lub okoro
wane, o grubości nieprze
kraczającej 6 mm, strugane, 
szlifowane lub łączone 
stykowo 

Łączenie, struganie, szlifowanie lub łączenie stykowo 

od ex 4410 
do ex 4413 

Kształtki i profile łącznie 
z listwami przypodłogo
wymi oraz inne deski profi
lowane 

Frezowanie lub profilowanie 

ex 4415 Skrzynie, pudła, klatki, 
bębny i podobne opakowa
nia, z drewna 

Wytwarzanie z desek nieciętych do wymiaru 

ex 4418 - Wyroby stolarskie i ciesiel
skie dla budownictwa, 
z drewna 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można jednak użyć komórkowych płyt drew
nianych, gontów i dachówek 

- Kształtki i profile Frezowanie lub profilowanie 

ex 4421 Drewienka na zapałki; drew
niane kołki lub szpilki do 
obuwia 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
drewna ciągniętego objętego pozycją 4409 

Dział 45 Korek i artykuły z korka Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu
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Dział 46 Wyroby ze słomy, z esparto 
lub pozostałych materiałów 
do wyplatania; wyroby 
koszykarskie oraz wyroby 
z wikliny 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 47 Masa włóknista z drewna 
lub z pozostałego włóknis
tego materiału celulozo
wego; papier lub tektura, 
z odzysku (makulatura 
i odpady) 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 48 Papier i tektura; artykuły 
z masy papierniczej, papieru 
lub tektury 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 49 Książki, gazety, obrazki 
i pozostałe wyroby prze
mysłu poligraficznego, 
drukowane; manuskrypty, 
maszynopisy i plany 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 50 Jedwab; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

ex 5003 Odpady jedwabiu (włącznie 
z kokonami nienadającymi 
się do motania, odpadami 
przędzy i szarpanką 
rozwłóknioną), zgrzeblone 
lub czesane 

Zgrzeblanie lub czesanie odpadów jedwabiu 

od 5004 do 
ex 5006 

Przędza jedwabna oraz 
przędza z odpadów jedwa
biu 

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych 
połączone z przędzeniem lub skręcanie ( 7 ) 

5007 Tkaniny jedwabne lub 
z odpadów jedwabiu: 

a) LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdy wartość 
użytej niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Przędzenie włókien odcinkowych 
naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciąg 
łych chemicznych lub skręcanie, 
w każdym przypadku połączone 
z tkaniem 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem 

lub 

Barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub
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Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod warun
kiem że wartość użytej niezadru
kowanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) 

ex Dział 51 Wełna, cienka lub gruba 
sierść zwierzęca; przędza 
i tkanina z włosia 
końskiego; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

od 5106 do 
5110 

Przędza z wełny, z cienkiej 
lub grubej sierści zwierzęcej 
lub z włosia końskiego 

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych 
połączone z przędzeniem ( 7 ) 

od 5111 do 
5113 

Tkanina z wełny, cienkiej 
lub grubej sierści zwierzęcej 
lub włosia końskiego: 

a) LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdy wartość 
użytej niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Przędzenie włókien odcinkowych 
naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciąg 
łych chemicznych, w każdym 
przypadku połączone z tkaniem 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem 

lub 

Barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod warun
kiem że wartość użytej niezadru
kowanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 )
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ex Dział 52 Bawełna, wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

od 5204 do 
5207 

Przędza i nici bawełniane Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych 
połączone z przędzeniem ( 7 ) 

od 5208 do 
5212 

Tkaniny bawełniane: a) LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdy wartość 
użytej niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Przędzenie włókien odcinkowych 
naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciąg 
łych chemicznych, w każdym 
przypadku połączone z tkaniem 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem lub 
powlekaniem 

lub 

Barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod warun
kiem że wartość użytej niezadru
kowanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) 

ex Dział 53 Pozostałe włókna roślinne; 
przędza papierowa i tkaniny 
z przędzy papierowej; wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

od 5306 do 
5308 

Przędza z pozostałych 
włókien tekstylnych roślin
nych; przędza papierowa 

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych 
połączone z przędzeniem ( 7 )
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od 5309 do 
5311 

Tkaniny z pozostałych 
włókien tekstylnych roślin
nych; tkaniny z przędzy 
papierowej: 

a) LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdy wartość 
użytej niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Przędzenie włókien odcinkowych 
naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciąg 
łych chemicznych, w każdym 
przypadku połączone z tkaniem 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem lub 
powlekaniem 

lub 

Barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod warun
kiem że wartość użytej niezadru
kowanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) 

od 5401 do 
5406 

Przędza, przędza jednowłók
nowa (monofilament) i nici 
z włókien ciągłych chemicz
nych 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przę
dzenie włókien naturalnych ( 7 ) 

5407 i 5408 Tkaniny z przędzy z włókien 
ciągłych chemicznych: 

a) LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdy wartość 
użytej niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Przędzenie włókien odcinkowych 
naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciąg 
łych chemicznych, w każdym 
przypadku połączone z tkaniem 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem lub 
powlekaniem 

lub 

Skręcanie lub teksturowanie połą
czone z tkaniem, pod warunkiem 
że wartość użytej przędzy przed 
skręcaniem lub teksturowaniem nie 
przekracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu
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lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod warun
kiem że wartość użytej niezadru
kowanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) 

od 5501 do 
5507 

Włókna odcinkowe 
chemiczne 

Wytłaczanie włókien chemicznych 

od 5508 do 
5511 

Przędza i nici do szycia 
z włókien odcinkowych 
chemicznych 

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych 
połączone z przędzeniem ( 7 ) 

od 5512 do 
5516 

Tkaniny z włókien odcinko
wych chemicznych: 

a) LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdy wartość 
użytej niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Przędzenie włókien odcinkowych 
naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciąg 
łych chemicznych, w każdym 
przypadku połączone z tkaniem 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem lub 
powlekaniem 

lub 

Barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod warun
kiem że wartość użytej niezadru
kowanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 )
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

ex Dział 56 Wata, filc i włókniny; 
przędze specjalne; szpagat, 
powrozy, linki i liny oraz 
artykuły z nich; wyłączając: 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przę
dzenie włókien naturalnych 

lub 

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem ( 7 ) 

5602 Filc, nawet impregnowany, 
powleczony, pokryty lub 
laminowany: 

- - Filc igłowany Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z formowaniem tkaniny 

Jednakże: 

— włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402, 

— włókna polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub 

— włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501, 

o masie jednostkowej pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna we 
wszystkich przypadkach mniejszej od 9 decyteksów, 

mogą zostać użyte, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 40 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

Samo formowanie tkaniny w przypadku filcu z włókien naturalnych ( 7 ) 

- - Pozostały Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z formowaniem tkaniny 

lub 

Samo formowanie tkaniny w przypadku innego filcu z włókien natural
nych ( 7 ) 

5603 Włókniny, nawet impregno
wane, powleczone, pokryte 
lub laminowane 

a) LDC 

Wszelkie procesy wytwarzania 
włóknin, włącznie z igłowaniem 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytłaczanie włókien chemicznych 
lub używanie włókien naturalnych 
połączone z technikami włóknino
wymi, w tym igłowaniem 

5604 Nić gumowa i sznurek, 
pokryte materiałem 
włókienniczym; przędza 
włókiennicza oraz pasek 
i temu podobne, objęte 
pozycją 5404 lub 5405, 
impregnowane, powleczone, 
pokryte lub otulane gumą, 
lub tworzywami sztuczny
mi: 

- - Nić gumowa i sznurek, 
pokryte materiałem 
włókienniczym 

Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem 
włókienniczym

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/369



 

Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

- - Pozostałe Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przę
dzenie włókien naturalnych ( 7 ) 

5605 Przędza metalizowana, 
nawet rdzeniowa, będąca 
przędzą włókienniczą lub 
paskiem, lub tym podob
nym, objętym pozycją 
5404 lub 5405, połączona 
z metalem w postaci nici, 
taśmy lub proszku, lub 
pokryta metalem 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przę
dzenie włókien naturalnych lub włókien odcinkowych chemicznych ( 7 ) 

5606 Przędza rdzeniowa oraz 
pasek i tym podobne, objęte 
pozycją 5404 lub 5405 
(inne niż te objęte pozycją 
5605 oraz przędza rdze
niowa z włosia końskiego); 
przędza szenilowa (włącznie 
z przędzą szenilową kosmy
kową); przędza pętelkowa 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przę
dzenie włókien naturalnych lub włókien odcinkowych chemicznych 

lub 

Przędzenie połączone z flokowaniem 

lub 

Flokowanie połączone z barwieniem ( 7 ) 

Dział 57 Dywany i pozostałe 
pokrycia podłogowe 
włókiennicze: 

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przy
padku połączone z tkaniem 

lub 

Wytwarzanie z przędzy kokosowej, sizalu lub przędzy jutowej 

lub 

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem 

lub 

Pikowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z technikami włóknino
wymi, w tym igłowaniem ( 7 ) 

Jednakże: 

— włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402, 

— włókna polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub 

— włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501, 

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest 
we wszystkich przypadkach mniejsza niż 9 decytekstów, mogą zostać 
użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works 
produktu 

Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

ex Dział 58 Tkaniny specjalne; materiały 
włókiennicze igłowe; 
koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty; wyłącza
jąc: 

a) LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdy wartość 
użytej niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Przędzenie włókien odcinkowych 
naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciąg 
łych chemicznych, w każdym 
przypadku połączone z tkaniem 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem, 
flokowaniem lub powlekaniem 

lub 

Flokowanie połączone z barwie
niem lub drukowaniem 

lub 

Barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod warun
kiem że wartość użytej niezadru
kowanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) 

5805 Tkaniny dekoracyjne ręcznie 
tkane typu gobeliny, Flan
ders, Aubusson, Beauvais 
i tym podobne oraz tkaniny 
dekoracyjne haftowane na 
kanwie (na przykład małym 
ściegiem lub ściegiem krzy 
żykowym), nawet gotowe 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

5810 Hafty w sztukach, paskach 
lub motywach 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

5901 Tekstylia powleczone 
żywicą naturalną lub 
substancją skrobiową, 
w rodzaju stosowanych do 
opraw książek lub temu 
podobnych; kalka tech
niczna płócienna; płótno 
malarskie zagruntowane; 
bukram i podobne tekstylia 
usztywniane, w rodzaju 
stosowanych do formo
wania stożków kapeluszy 

Tkanie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem 

lub 

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

5902 Materiały na kord oponowy 
z przędzy o dużej wytrzy
małości na rozciąganie, 
z nylonu lub pozostałych 
poliamidów, poliestrów lub 
włókien wiskozowych: 

- - Zawierające nie więcej 
niż 90 % masy mate
riałów włókienniczych 

Tkanie 

- - Pozostałe Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem 

5903 Tekstylia impregnowane, 
powleczone, pokryte lub 
laminowane tworzywami 
sztucznymi, inne niż te 
objęte pozycją 5902 

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

lub 

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, repe
rowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej nieza
drukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu 

5904 Linoleum, nawet cięte do 
kształtu; pokrycia 
podłogowe składające się 
z powłoki lub pokrycia 
nałożonego na podkład 
włókienniczy, nawet cięte 
do kształtu 

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem ( 7 ) 

5905 Pokrycia ścienne włókienni
cze: 

- - Impregnowane, powle
kane, pokryte lub lami
nowane gumą, tworzy
wami sztucznymi lub 
innymi materiałami 

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

- - Pozostałe Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przy
padku połączone z tkaniem 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

lub
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, repe
rowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej nieza
drukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) 

5906 Tekstylia gumowane, inne 
niż te objęte pozycją 5902: 

- - Dzianiny Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przy
padku połączone z dzianiem 

lub 

Dzianie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

lub 

Barwienie przędzy włókien naturalnych połączone z dzianiem ( 7 ) 

- - Pozostałe tkaniny wyko
nane z przędzy z synte
tycznego włókna ciąg 
łego, zawierające więcej 
niż 90 % masy mate
riałów włókienniczych 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem 

- - Pozostałe Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

lub 

Barwienie przędzy włókien naturalnych połączone z tkaniem 

5907 Tekstylia w inny sposób 
impregnowane, powleczone 
lub pokryte; płótna pomalo
wane będące dekoracjami 
teatralnymi, tłami studyj
nymi lub temu podobnymi 

Tkanie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem 

lub 

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem 

lub 

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, repe
rowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej nieza
drukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

5908 Knoty tkane, plecione lub 
dziane, z materiałów 
włókienniczych, do lamp, 
kuchenek, zapalniczek, 
świec lub tym podobnych; 
koszulki żarowe oraz dzia
niny workowe do ich 
wyrobu, nawet impregno
wane 

- - Koszulki żarowe, 
impregnowane 

Wytwarzanie z dzianin workowych 

- - Pozostałe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

od 5909 do 
5911 

Artykuły włókiennicze do 
celów technicznych: 

- - Tarcze lub pierścienie 
polerskie inne niż 
z filcu objętego pozycją 
5911 

Tkanie 

- - Tkaniny, rodzaju stoso
wanego w maszynach 
papierniczych lub do 
innych zastosowań tech
nicznych, filcowane lub 
nie, nawet impregno
wane lub powlekane 
w inny sposób, cylin
dryczne lub bez końca, 
na osnowie lub na 
wątku pojedynczym lub 
wielokrotnym, lub tkane 
na płasko, na osnowie 
lub na wątku wielo
krotnym z pozycji 5911 

a) LDC 

Tkanie ( 7 ) 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytłaczanie włókien chemicznych 
lub przędzenie naturalnych lub 
chemicznych włókien odcinko
wych, w każdym przypadku połą
czone z tkaniem 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem lub 
powlekaniem 

Używane mogą być jedynie niżej 
wymienione rodzaje przędzy: 

— przędza z włókna kokosowego 

— przędza z politetrafluoroetyle
nu ( 12 ), 

— przędza wieloskładowa, z poli
amidu, powleczona, impregno
wana lub powlekana żywicą 
fenolową, 

— przędza z włókien syntetycz
nych z poliamidów aromatycz
nych uzyskanych poprzez poli
kondensację m-fenylenodiaminy 
i kwasu izoftalowego, 

— włókna pojedyncze politetraf
luoroetylenu ( 12 ),
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

— przędza z syntetycznych 
włókien przędnych z poli(para
fenyleno tereftalamidu), 

— przędza z włókna szklanego, 
pokryta żywicą fenolową 
i wzbogacana przędzą akrylo
wą ( 12 ), 

— włókna kopoliestru z poliestru, 
żywicy kwasu tereftalowego, 
1,4-cykloheksanodietanolu 
i kwasu izoftalowego. 

- - Pozostałe Wytłaczanie przędzy z włókien ciągłych chemicznych lub przędzenie 
naturalnych lub chemicznych włókien odcinkowych połączone 
z tkaniem ( 7 ) 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

Dział 60 Dzianiny Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przy
padku połączone z dzianiem 

lub 

Dzianie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem 

lub 

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem 

lub 

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z dzianiem 

lub 

Skręcanie lub teksturowanie połączone z dzianiem, pod warunkiem że 
wartość użytej przędzy przed skręcaniem lub teksturowaniem nie prze
kracza 47,5 % ceny ex-works produktu 

Dział 61 Artykuły odzieżowe 
i dodatki odzieżowe, dziane: 

- - Otrzymywane przez 
zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch 
lub większej liczby 
kawałków dzianin, 
które zostały albo 
pocięte do kształtu, 
albo wykonane 
bezpośrednio do 
kształtu 

a) LDC 

Wytwarzanie z tkanin 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Dzianie i wykańczanie (włączając 
przycinanie) ( 7 ) ( 9 ) 

- - Pozostałe Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przy
padku połączone z dzianiem (produktów dzianych w określonym kształ
cie) 

lub 

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z dzianiem (pro
duktów dzianych w określonym kształcie) ( 7 )
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

ex Dział 62 Artykuły odzieżowe 
i dodatki odzieżowe, 
niedziane; wyłączając: 

a) LDC 

Wytwarzanie z tkanin 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Tkanie połączone z wykańczaniem 
(włączając przycinanie) 

lub 

Wykańczanie poprzedzone druko
waniem połączonym przynajmniej 
z dwiema czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, 
dekatyzowanie, impregnowanie, 
reperowanie i robienie węzełków), 
pod warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie prze
kracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu ( 7 ) ( 9 ) 

ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 
i ex 6211 

Odzież damska, dziewczęca 
i niemowlęca oraz inne 
konfekcjonowane dodatki 
odzieżowe dla niemowląt, 
haftowane 

a) LDC 

Stosuje się regułę działową 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Tkanie połączone z wykańczaniem 
(włączając przycinanie) 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehafto
wanej, pod warunkiem że wartość 
użytej tkaniny niehaftowanej nie 
przekracza 40 % ceny ex-works 
produktu ( 9 ) ( 9 ) 

ex 6212 Biustonosze, pasy, gorsety, 
szelki, pasy do pończoch, 
podwiązki i podobne arty
kuły oraz ich części, z dzia
nin 

- - Otrzymywane przez 
zszycie lub połączenie 
w inny sposób dwóch 
lub większej liczby 
kawałków dzianin, 
które zostały albo 
pocięte do kształtu, 
albo wykonane 
bezpośrednio do 
kształtu 

a) LDC 

Wytwarzanie z tkanin 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Dzianie i wykańczanie (włączając 
przycinanie) ( 7 ) ( 10 ) 

- Pozostałe Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przy
padku połączone z dzianiem (produktów dzianych w określonym kształ
cie) 

lub 

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z dzianiem (pro
duktów dzianych w określonym kształcie) ( 10 )
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nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

ex 6210 
i ex 6216 

Sprzęt ogniotrwały z tkanin 
pokrytych folią z aluminio
wanego poliestru 

a) LDC 

Stosuje się regułę działową 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Tkanie połączone z wykańczaniem 
(włączając przycinanie) 

lub 

Powlekanie, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niepowle
czonej nie przekracza 40 % ceny 
ex-worksproduktu, połączone 
z wykańczaniem (włączając przyci
nanie) ( 9 ) 

6213 i 6214 Chusteczki do nosa, szale, 
chusty, szaliki, mantyle, 
welony i podobne artykuły: 

- - Haftowane Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie) 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że wartość użytej 
tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu ( 9 ) 

lub 

Wykańczanie poprzedzone drukowaniem połączonym przynajmniej 
z dwiema czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, deka
tyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) ( 9 ) 

- - Pozostałe Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie) 

lub 

Wykańczanie poprzedzone drukowaniem połączonym przynajmniej 
z dwiema czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, deka
tyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) ( 9 ) 

6217 Pozostałe gotowe dodatki 
odzieżowe; części odzieży 
lub dodatków odzieżowych, 
inne niż te objęte pozycją 
6212:
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Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

- - Haftowane Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie) 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że wartość użytej 
tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu ( 9 ) 

- - Sprzęt ogniotrwały 
z tkanin pokrytych folią 
z aluminiowanego poli
estru 

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie) 

lub 

Powlekanie, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepowleczonej 
nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, połączone z wykańczaniem 
(włączając przycinanie) ( 9 ) 

- - Wycięte wkładki do 
kołnierzy i mankietów 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu, w którym wartość wszystkich użytych mate
riałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu 

- - Pozostałe a) LDC 

Stosuje się regułę działową 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Tkanie połączone z wykańczaniem 
(włączając przycinanie) ( 9 ) 

ex Dział 63 Pozostałe gotowe artykuły 
włókiennicze; zestawy; 
odzież używana i używane 
artykuły włókiennicze; 
szmaty; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

od 6301 do 
6304 

Koce, pledy, bielizna poście
lowa itp.; firanki, zasłony 
itp.; pozostałe artykuły 
wyposażenia wnętrz: 

- - Z filcu, z włóknin a) LDC 

Wszelkie procesy wytwarzania 
włóknin, włącznie z igłowaniem, 
połączone z wykańczaniem (włą
czając przycinanie) 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytłaczanie włókien chemicznych 
lub używanie włókien naturalnych, 
w każdym przypadku połączone 
z technikami włókninowymi, 
w tym igłowaniem i wykańczaniem 
(włączając przycinanie) ( 7 ) 

- - Pozostałe: 

- - Haftowane Tkanie lub dzianie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie) 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że wartość użytej 
tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produk
tu ( 9 ) ( 11 ) 

- - Pozostałe Tkanie lub dzianie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)
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6305 Worki i torby, w rodzaju 
stosowanych do pakowania 
towarów 

a) LDC 

Tkanie lub dzianie i wykańczanie 
(włączając przycinanie) ( 7 ) 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytłaczanie włókien chemicznych 
lub przędzenie naturalnych lub 
chemicznych włókien odcinkowych 
połączone z tkaniem lub dzianie 
i wykańczanie (włączając przycina
nie) ( 7 ) 

6306 Brezenty, markizy i zasłony 
przeciwsłoneczne; namioty; 
żagle do łodzi, desek 
windsurfingowych lub 
pojazdów lądowych; wypo
sażenie kempingowe: 

- - Z włóknin a) LDC 

Wszelkie procesy wytwarzania 
włóknin, włącznie z igłowaniem, 
połączone z wykańczaniem (włą
czając przycinanie) 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytłaczanie włókien chemicznych 
lub włókien naturalnych, w każdym 
przypadku połączone z dowolnymi 
technikami włókninowymi, w tym 
igłowaniem 

- - Pozostałe Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie) ( 7 ) ( 9 ) 

lub 

Powlekanie, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepowleczonej 
nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, połączone z wykańczaniem 
(włączając przycinanie) 

6307 Pozostałe artykuły gotowe, 
włącznie z wykrojami 
odzieży 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 40 % ceny ex-works produktu 

6308 Zestawy składające się 
z tkaniny i przędzy, nawet 
z dodatkami, do wykony
wania dywaników (mat), 
obić, haftowanej bielizny 
stołowej lub serwetek, lub 
podobnych artykułów 
włókienniczych, pakowane 
w opakowania do sprzedaży 
detalicznej 

a) LDC 

Każda pozycja w zestawie musi 
odpowiadać wymogom reguły, 
jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby 
nie była w zestawie. Jednakże arty
kuły niepochodzące mogą zostać 
włączone, pod warunkiem że ich 
łączna wartość nie przekracza 
25 % ceny ex-works zestawu. 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Każda pozycja w zestawie musi 
odpowiadać wymogom reguły, jaka 
dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie 
była w zestawie. Jednakże artykuły 
niepochodzące mogą zostać 
włączone, pod warunkiem że ich 
łączna wartość nie przekracza 15 % 
ceny ex-works zestawu.
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ex Dział 64 Obuwie, getry i tym 
podobne; części tych artyku 
łów; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, wyłączając 
komplety cholewek przymocowanych do podpodeszew (wkładek) lub 
do innych części składowych podeszwy objęte pozycją 6406 

6406 Części obuwia (włącznie 
z cholewkami, nawet przy
mocowanymi do podeszew 
innych niż podeszwy 
zewnętrzne); podpodeszwy 
wyjmowane (wkładki), 
podkładki pod pięty 
i podobne artykuły; getry, 
sztylpy i podobne artykuły 
oraz ich części 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

Dział 65 Nakrycia głowy i ich części Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

Dział 66 Parasole, parasole przeciw
słoneczne, laski, stołki 
myśliwskie, bicze, szpicruty 
i ich części: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 67 Pióra i puch, preparowane 
oraz artykuły wykonane 
z piór lub puchu; kwiaty 
sztuczne; artykuły z włosów 
ludzkich 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

ex Dział 68 Artykuły z kamienia, gipsu, 
cementu, azbestu, miki lub 
podobnych materiałów; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 6803 Artykuły z łupków lub 
z łupków aglomerowanych 

Wytwarzanie z łupka poddanego obróbce 

ex 6812 Artykuły z azbestu; artykuły 
z mieszanin na bazie 
azbestu lub mieszanin na 
bazie azbestu i węglanu 
magnezu 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją.
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(1) (2) (3) 

ex 6814 Artykuły z miki, włącznie 
z miką aglomerowaną lub 
regenerowaną, na podłożu 
z papieru, tektury lub 
innych materiałów 

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką aglomerowaną lub 
regenerowaną) 

Dział 69 Wyroby ceramiczne a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex Dział 70 Szkło i wyroby ze szkła; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

7006 Szkło objęte pozycją 7003, 
7004 lub 7005, gięte, 
o obrobionych krawędziach, 
grawerowane, wiercone, 
emaliowane lub inaczej 
obrobione, ale nieobramo
wane ani nieoprawione 
w inne materiały: 

- Podłoża z płyt szklanych, 
pokrytych cienką warstwą 
dielektryka wykonaną 
z półprzewodnika klasy 
zgodnej normą SEMII ( 8 ) 

Wytwarzanie z płyt ze szkła niepowlekanego (substratów) objętych 
pozycją 7006 

- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 

7010 Balony, butle, butelki, słoje, 
dzbany, fiolki, ampułki 
i pozostałe pojemniki, ze 
szkła, w rodzaju stosowa
nych do transportu lub 
pakowania towarów; słoje 
szklane na przetwory; korki, 
przykrywki i pozostałe 
zamknięcia ze szkła 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że całkowita wartość użytego 
szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
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7013 Wyroby ze szkła, w rodzaju 
stosowanych do celów 
stołowych, kuchennych, 
toaletowych, biurowych, 
dekoracji wnętrz lub podob
nych celów (inne niż te 
objęte pozycją 7010 lub 
7018) 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że całkowita wartość użytego 
szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

lub 

Ręczne zdobienie (z wyłączeniem sitodruku) przedmiotów szklanych 
ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanych przed
miotów ze szkła nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

ex 7019 Artykuły (inne niż przędza) 
z włókien szklanych 

Wytwarzanie z: 

— niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych 
ciętych, lub 

— waty szklanej 

ex Dział 71 Perły naturalne lub hodow
lane, kamienie szlachetne 
lub półszlachetne, metale 
szlachetne, metale platero
wane metalem szlachetnym 
i artykuły z nich; sztuczna 
biżuteria; monety; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

7106, 7108 
i 7110 

Metale szlachetne: 

- Nieobrobione plastycznie Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji 7106, 7108 i 7110 

lub 

Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachet
nych objętych pozycją 7106, 7108 lub 7110 

lub 

Wytwarzanie stopów metali szlachetnych objętych pozycją 7106, 7108 
lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi 

- W stanie półproduktu lub 
w postaci proszku 

Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym 

ex 7107, 
ex 7109 
i ex 7111 

Metale platerowane metalem 
szlachetnym, półprodukty 

Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi w stanie 
surowym 

7115 Pozostałe artykuły z metalu 
szlachetnego lub metalu 
platerowanego metalem 
szlachetnym 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu
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7117 Sztuczna biżuteria Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nieplaterowanych, niepo
krytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich 
użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 72 Żeliwo i stal, wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

7207 Półprodukty z żeliwa lub 
stali niestopowej 

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 
7204, 7205 lub 7206 

od 7208 do 
7216 

Wyroby walcowane płaskie, 
sztaby i pręty, kątowniki, 
kształtowniki i profile 
z żelaza lub stali niestopo
wej 

Wytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pier
wotnych form półproduktów objętych pozycjami 7206 lub 7207 

7217 Drut z żeliwa lub stali 
niestopowej 

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7207 

7218 91 
i 7218 99 

Półprodukty Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 
7204, 7205 lub podpozycją 7218 10 

od 7219 do 
7222 

Wyroby walcowane płaskie, 
sztaby i pręty, kątowniki, 
kształtowniki i profile ze 
stali nierdzewnej 

Wytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pier
wotnych form półproduktów objętych pozycją 7218 

7223 Drut ze stali nierdzewnej Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7218 

7224 90 Półprodukty Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 
7204, 7205 lub podpozycją 7224 10 

od 7225 do 
7228 

Wyroby walcowane płaskie, 
sztaby i pręty walcowane na 
gorąco w nieregularnych 
kręgach; kątowniki, kształ
towniki i profile z pozostałej 
stali stopowej; sztaby i pręty 
drążone ze stali stopowej 
lub niestopowej, nadające 
się do celów wiertniczych 

Wytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pier
wotnych form półproduktów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 
7224 

7229 Drut z pozostałej stali 
stopowej 

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7224 

ex Dział 73 Wyroby z żeliwa i stali, 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

ex 7301 Ścianka szczelna Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7207
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7302 Elementy konstrukcyjne 
torów kolejowych lub tram
wajowych, z żeliwa lub stali: 
szyny, odbojnice i szyny 
zębate, iglice zwrotnicowe, 
krzyżownice, pręty zwrotni
cowe i pozostałe elementy 
skrzyżowań, podkłady kole
jowe, nakładki stykowe, 
siodełka szynowe, kliny 
siodełkowe, podkładki 
szynowe, łapki mocujące, 
płyty podstawowe, cięgna 
i pozostałe elementy prze
znaczone do łączenia lub 
mocowania szyn 

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206 

7304, 7305 
i 7306 

Rury, przewody rurowe 
i profile drążone, z żelaza 
(innego niż żeliwo) lub stali 

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206, 7207, 7208, 7209, 
7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 lub 7224 

ex 7307 Łączniki rur lub przewodów 
rurowych odlewane ze stali 
nierdzewnej 

Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi 
i piaskowanie przedkuwek, pod warunkiem że łączna wartość przed
kuwek nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu 

7308 Konstrukcje (z wyłączeniem 
budynków prefabrykowa
nych objętych pozycją 
9406) i części konstrukcji 
(na przykład mosty i części 
mostów, wrota śluz, wieże, 
maszty kratowe, dachy, 
szkielety konstrukcji 
dachów, drzwi i okna oraz 
ramy do nich, progi 
drzwiowe, okiennice, balus
trady, filary i kolumny), 
z żeliwa lub stali; płyty, 
pręty, kątowniki, kształtow
niki, profile, rury i tym 
podobne, przygotowane do 
stosowania w konstrukcjach, 
z żeliwa lub stali 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Jednakże spawane kątowniki, kształtowniki 
i profile objęte pozycją 7301 nie mogą zostać użyte. 

ex 7315 Łańcuch przeciwpoślizgowy Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów obję
tych pozycją 7315 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 74 Miedź i artykuły z miedzi; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

7403 Miedź rafinowana i stopy 
miedzi, nieobrobione 
plastycznie 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją.
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Dział 75 Nikiel i artykuły z niklu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

ex Dział 76 Aluminium i artykuły 
z aluminium; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

7601 Aluminium nieobrobione 
plastycznie 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

7607 Folia aluminiowa (nawet 
zadrukowana, łączona 
z papierem, tekturą, 
z tworzywami sztucznymi 
lub podobnym materiałem 
podłożowym), o grubości 
(z wyłączeniem dowolnego 
podłoża) nieprzekraczającej 
0,2 mm 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 7606 

Dział 77 Zarezerwowany do ewen
tualnego użytku w ramach 
Systemu Zharmonizowa
nego 

ex Dział 78 Ołów i artykuły z ołowiu; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

7801 Ołów nieobrobiony 
plastycznie: 

- Ołów rafinowany Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

- Pozostały Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Jednakże odpady i złom objęte pozycją 
7802 nie mogą zostać użyte. 

Dział 79 Cynk i artykuły z cynku Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

Dział 80 Cyna i artykuły z cyny Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

Dział 81 Pozostałe metale nieszla
chetne; cermetale; artykuły 
z tych materiałów 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

ex Dział 82 Narzędzia, przybory, noże, 
łyżki, widelce i pozostałe 
sztućce z metali nieszlachet
nych; ich części z metali 
nieszlachetnych; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu
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8206 Narzędzia z dwóch lub 
większej liczby pozycji od 
8202 do 8205, pakowane 
w zestawy do sprzedaży 
detalicznej. 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji od 8202 do 8205. Jednakże narzędzia objęte pozycjami od 
8202 do 8205 mogą zostać włączone do zestawu, pod warunkiem że 
ich łączna wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu. 

8211 Noże z ostrzami tnącymi, 
nawet ząbkowanymi (włą
czając noże ogrodnicze), 
inne niż noże objęte 
pozycją 8208, oraz ostrza 
do nich 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Jednakże ostrza i rękojeści noży z metali 
nieszlachetnych mogą zostać użyte. 

8214 Pozostałe artykuły nożow
nicze (na przykład maszynki 
do strzyżenia włosów, tasaki 
rzeźnicze lub kuchenne, 
noże do siekania i mielenia 
mięsa, noże do papieru); 
zestawy i akcesoria do 
manicure lub pedicure (włą
czając pilniki do paznokci) 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Jednakże rękojeści z metali nieszlachetnych 
mogą zostać użyte. 

8215 Łyżki, widelce, chochle, 
cedzidła, łopatki do ciasta, 
noże do ryb, noże do masła, 
szczypce do cukru i podobne 
artykuły kuchenne lub 
stołowe 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Jednakże rękojeści z metali nieszlachetnych 
mogą zostać użyte. 

ex Dział 83 Artykuły różne z metali 
nieszlachetnych; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 8302 Pozostałe oprawy, okucia 
i podobne artykuły, nadające 
się do budynków i automa
tycznych urządzeń do 
zamykania drzwi 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można jednak użyć innych materiałów obję
tych pozycją 8302, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works produktu. 

ex 8306 Statuetki i pozostałe 
ozdoby, z metali nieszla
chetnych 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można jednak użyć innych materiałów obję
tych pozycją 8306, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie prze
kracza 30 % ceny ex-works produktu
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ex Dział 84 Reaktory jądrowe, kotły, 
maszyny i urządzenia 
mechaniczne; ich części; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

8401 Reaktory jądrowe; sekcje 
paliwowe (kasety), nienapro
mieniowane, do reaktorów 
jądrowych; maszyny i apara
tura do rozdzielania izoto
pów 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

8407 Silniki spalinowe z zapłonem 
iskrowym z tłokami wyko
nującymi ruch posuwisto- 
zwrotny lub obrotowy 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8408 Silniki spalinowe tłokowe 
z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężne i średniopręż
ne) 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8427 Wózki widłowe; inne wozy 
i wózki transportu 
wewnętrznego wyposażone 
w urządzenia podnoszące 
lub przenoszące 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

8482 Łożyska toczne a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex Dział 85 Maszyny i urządzenia elek
tryczne oraz ich części; 
rejestratory i odtwarzacze 
dźwięku, rejestratory 
i odtwarzacze obrazu 
i dźwięku oraz części i akce
soria do tych artykułów; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu
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8501, 8502 Silniki elektryczne i prądnice; 
zespoły prądotwórcze oraz 
przetwornice jednotworni
kowe 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8503 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8503 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8513 Przenośne lampy elek
tryczne przystosowane do 
zasilania z własnego źródła 
energii (na przykład suchych 
baterii, akumulatorów, prąd
nic), inne niż sprzęt oświet
leniowy objęty pozycją 
8512 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8519 Aparatura do rejestrowania 
lub odtwarzania dźwięku 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8522 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8522 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8521 Aparatura do zapisu lub 
odtwarzania obrazu 
i dźwięku, nawet z wbudo
wanym urządzeniem do 
odbioru sygnałów wizyjnych 
i dźwiękowych (tunerem 
wideo) 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8522 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8522 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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8523 Dyski, taśmy, półprzewodni
kowe urządzenia pamięci 
trwałej, „karty inteligentne” 
i inne nośniki do rejestro
wania dźwięku lub innych 
zjawisk, nawet nagrane, 
włączając matryce i wzorce 
do produkcji dysków, ale 
wyłączając produkty objęte 
działem 37 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8525 Aparatura nadawcza do 
radiofonii lub telewizji, 
nawet zawierająca aparaturę 
odbiorczą lub aparaturę 
zapisującą lub odtwarzającą 
dźwięk; kamery telewizyjne, 
kamery i aparaty cyfrowe 
oraz pozostałe rejestrujące 
kamery wideo 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8529 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8529 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8526 Aparatura radarowa, radio
nawigacyjna oraz do zdal
nego sterowania drogą 
radiową 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8529 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8529 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8527 Aparatura odbiorcza do 
radiofonii, nawet połączona 
w tej samej obudowie 
z aparaturą do zapisu lub 
odtwarzania dźwięku lub 
zegarem 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8529 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8529 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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8528 Monitory i projektory, 
niezawierające aparatury 
odbiorczej dla telewizji; 
aparatura odbiorcza dla tele
wizji, nawet zawierająca 
odbiorniki radiowe lub 
aparaturę do zapisu lub 
odtwarzania dźwięku lub 
obrazu 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8529 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8529 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

od 8535 do 
8537 

Urządzenia elektryczne do 
przełączania lub zabezpie
czania obwodów elektrycz
nych, lub do wykonywania 
połączeń w obwodach elek
trycznych; złącza do 
włókien optycznych, wiązek 
włókien optycznych lub 
kabli światłowodowych; 
tablice, panele, konsole, 
pulpity, szafy i pozostałe 
układy wspornikowe, 
służące do elektrycznego 
sterowania lub rozdziału 
energii elektrycznej 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8538 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu i pozycji 
8538 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8540 11, 
8540 12 

Kineskopy do odbiorników 
telewizyjnych, włącznie 
z kineskopami do moni
torów wideo 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 8542 31, 
ex 8542 32, 
ex 8542 33, 
ex 8542 39 

Układy scalone monoli
tyczne 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

lub 

Dyfuzja, podczas której układy scalone są formowane na podłożu 
półprzewodnika przez selektywne wprowadzenie odpowiedniej 
domieszki, nawet zmontowane lub przetestowane w kraju niebędącym 
stroną 

8544 Drut izolowany (włączając 
emaliowany lub anodyzowa
ny), kable (włączając kabel 
koncentryczny) oraz pozo
stałe izolowane przewody 
elektryczne, nawet wyposa 
żone w złącza; przewody 
z włókien optycznych, 
złożone z indywidualnie 
osłoniętych włókien, nawet 
połączone z przewodnikami 
prądu elektrycznego lub 
wyposażone w złącza 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

8545 Elektrody węglowe, szczotki 
węglowe, węgle do lamp, 
węgiel do baterii oraz inne 
artykuły z grafitu lub innego 
rodzaju węgla, z metalem 
lub bez, w rodzaju stosowa
nych w elektrotechnice 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

8546 Izolatory elektryczne 
z dowolnego materiału 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8547 Osprzęt izolacyjny do 
maszyn, urządzeń lub 
sprzętu elektrycznego, 
będący całkowicie 
osprzętem z materiałów 
izolacyjnych, poza drob
nymi elementami z metalu 
(na przykład gniazda gwin
towane), wprowadzanymi 
podczas formowania 
wyłącznie do celów monta 
żowych, inne niż izolatory 
objęte pozycją 8546; elek
tryczne rurki kablowe oraz 
ich połączenia, z metali 
nieszlachetnych, wyłożone 
materiałem izolacyjnym 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8548 Odpady i braki ogniw 
galwanicznych, baterii 
galwanicznych i akumula
torów elektrycznych; zużyte 
ogniwa galwaniczne, zużyte 
baterie galwaniczne i zużyte 
akumulatory elektryczne; 
elektryczne części maszyn 
lub urządzeń, niewymie
nione ani niewłączone 
gdzie indziej w niniejszym 
dziale 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

Dział 86 Lokomotywy pojazdów 
szynowych, tabor szynowy 
i jego części; osprzęt 
i elementy torów kolejo
wych lub tramwajowych, 
i ich części; komunikacyjne 
urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów, mecha
niczne (włączając elektrome
chaniczne) 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

ex Dział 87 Pojazdy nieszynowe oraz 
ich części i akcesoria, wyłą
czając: 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8711 Motocykle (włączając moto
rowery) oraz rowery wypo
sażone w pomocnicze 
silniki, z wózkiem bocznym 
lub bez; wózki boczne 

a) LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex Dział 88 Statki powietrzne, statki 
kosmiczne i ich części, 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 8804 Spadochrony wirnikowe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi 
materiałami objętymi pozycją 8804. 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 89 Statki, łodzie oraz 
konstrukcje pływające 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 90 Przyrządy i aparatura, 
optyczne, fotograficzne, 
kinematograficzne, pomia
rowe, kontrolne, precyzyjne, 
medyczne lub chirurgiczne; 
ich części i akcesoria; wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

9002 Soczewki, pryzmaty, zwier
ciadła i pozostałe elementy 
optyczne, z dowolnego 
materiału, oprawione, stano
wiące część lub wyposażenie 
przyrządów lub aparatury, 
ale inne niż elementy tego 
rodzaju ze szkła nieobrobio
nego optycznie 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

9033 Części i akcesoria (niewy
mienione ani niewłączone 
gdzie indziej w niniejszym 
dziale) do maszyn, urzą
dzeń, przyrządów lub apara
tury, objętych działem 90 

a) LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works 
produktu 

b) Pozostałe kraje korzystające 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

Dział 91 Zegary i zegarki oraz ich 
części 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 92 Instrumenty muzyczne; 
części i akcesoria do takich 
artykułów 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 93 Broń i amunicja, ich części 
i akcesoria 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

Dział 94 Meble; pościel, materace, 
stelaże pod materace, 
poduszki i podobne wypy
chane artykuły wyposaże
niowe; lampy i oprawy 
oświetleniowe, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłą
czone; podświetlane znaki, 
podświetlane tablice 
i tabliczki, i tym podobne; 
budynki prefabrykowane 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 95 Zabawki, gry i przybory 
sportowe; ich części i akceso
ria; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 9506 Kije golfowe i ich części Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Do wyrobu główek kijów golfowych można 
jednak użyć wstępnie ukształtowanych klocków. 

ex Dział 96 Artykuły przemysłowe 
różne; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

9601 i 9602 Kość słoniowa, kość, 
skorupa żółwia, rogi, 
poroża, koral, macica 
perłowa i pozostałe mate
riały do rzeźbienia pocho
dzenia zwierzęcego, obro
bione oraz artykuły z tych 
materiałów (włączając arty
kuły otrzymane przez 
formowanie). 

Materiały do rzeźbienia 
pochodzenia roślinnego lub 
mineralnego, obrobione 
oraz artykuły z takich mate
riałów; formowane lub rzeź
bione artykuły z wosku, 
stearyny, gum i żywic natu
ralnych lub mas modelar
skich, oraz pozostałe arty
kuły formowane lub rzeź
bione, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone; 
obrobiona, nieutwardzona 
żelatyna (z wyjątkiem żela
tyny objętej pozycją 3503) 
oraz artykuły z nieutwar
dzonej żelatyny 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

9603 Miotły, szczotki i pędzle 
(włączając szczotki stano
wiące części maszyn, urzą
dzeń lub pojazdów), ręcznie 
sterowane mechaniczne 
zamiatarki podłóg, bezsilni
kowe, mopy i przybory do 
odkurzania wykonane 
z piór; kępki i pęczki przy
gotowane do wyrobu 
mioteł, szczotek lub pędzli; 
poduszki i wałki do malo
wania; gumowe wycieraczki 
do szyb (inne niż wałki 
gumowe) 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 70 % ceny ex-works produktu 

9605 Zestawy podróżne do 
higieny osobistej, szycia 
oraz czyszczenia ubrań lub 
obuwia 

Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka 
dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Jednakże artykuły 
niepochodzące mogą zostać włączone, pod warunkiem że ich łączna 
wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu. 

9606 Guziki, zatrzaski, zatrzaski 
guzikowe, formy do 
guzików i pozostałe części 
tych artykułów; półprodukty 
guzików 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 
70 % ceny ex-works produktu.
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Pozycja 
Systemu Zhar
monizowanego 

Opis produktu Kwalifikująca czynność (obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących 
nadające status pochodzenia) 

(1) (2) (3) 

9608 Pióra kulkowe i długopisy; 
pisaki i pióra z końcówkami 
filcowymi lub innymi 
końcówkami porowatymi; 
pióra wieczne, stylografy 
oraz pozostałe pióra; rapi
dografy; ołówki automa
tyczne; obsadki do piór, 
obsadki do ołówków lub 
podobne; części (włączając 
skuwki i klipsy) powyższych 
artykułów, inne niż te objęte 
pozycją 9609 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu. Można jednak użyć stalówek i ich ostrzy 
objętych tą samą pozycją, co produkt. 

9612 Taśmy do maszyn do 
pisania i podobne taśmy, 
nasycone tuszem lub przy
gotowane inaczej do otrzy
mywania odbitek, nawet na 
szpulkach lub w kasetach; 
poduszki do tuszu, nawet 
nasycone tuszem, w pudeł
kach lub bez 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 
70 % ceny ex-works produktu. 

9613 20 Zapalniczki kieszonkowe, 
gazowe, do wielokrotnego 
napełniania 

Wytwarzanie, w którym łączna wartość materiałów objętych pozycją 
9613 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu 

9614 Fajki do tytoniu (włączając 
cybuchy) oraz cygarniczki 
do papierosów lub cygar, 
oraz ich części 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. 

Dział 97 Dzieła sztuki, przedmioty 
kolekcjonerskie i antyki 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem 
pozycji danego produktu 

( 1 ) Zob. uwaga wprowadzająca 4.2. 
( 2 ) Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu” – zob. uwagi wprowadzające 8.1 i 8.3. 
( 3 ) Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu” – zob. uwaga wprowadzająca 8.2. 
( 4 ) Pod określeniem „grupa” rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem. 
( 5 ) W przypadku produktów złożonych z materiałów klasyfikowanych do pozycji od 3901 do 3906 z jednej strony i do pozycji od 

3907 do 3911 z drugiej strony ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje masą. 
( 6 ) Następujące folie są uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeśli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003-16 

miernikiem Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2 %. 
( 7 ) Warunki specjalne odnoszące się do produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych – zob. uwaga wprowadzająca 6. 
( 8 ) Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do wytwarzania tkanin w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych. 
( 9 ) Zob. uwaga wprowadzająca 7. 

( 10 ) Zob. uwaga wprowadzająca 6. 
( 11 ) W przypadku produktów z dzianin, nieelastycznych ani niegumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów 

dzianin (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), zob. uwaga wstępna 7. 
( 12 ) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated — Instytut Sprzętu i Materiałów z Półprzewodników.
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ZAŁĄCZNIK 22-04 

Materiały wyłączone z kumulacji regionalnej ( 1 ) ( 2 ) 

Grupa I: Brunei, 
Filipiny, Kambo
dża, Indonezja, 
Laos, Malezja, 

Mjanma/Birma, 
Tajlandia, Wiet

nam 

Grupa III: 
Bangladesz, 

Bhutan, Indie, 
Nepal, Pakistan, 

Sri Lanka 

Grupa IV ( 3 ) 
Argentyna, 

Brazylia, Parag
waj, Urugwaj 

Kod Systemu Zharmonizo
wanego lub Nomenklatury 
scalonej 

Opis materiałów 

0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego 
pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamro 
żone 

X 

ex 0210 Mięso i podroby jadalne z drobiu, solone, 
w solance, suszone lub wędzone 

X 

Dział 03 Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe 
bezkręgowce wodne 

X 

ex 0407 Jaja drobiu w skorupkach, inne niż wylęgowe X 

ex 0408 Jaja bez skorupek i żółtka jaj, inne niż do 
spożycia przez ludzi 

X 

0709 51 
ex 0710 80 
0710 40 00 
0711 51 
0712 31 

Grzyby, świeże lub schłodzone, mrożone, 
zakonserwowane tymczasowo, suszone kuku
rydza cukrowa (niepoddana obróbce cieplnej 
lub ugotowana na parze lub w wodzie), 
zamrożona 

X X X 

0714 20 Ziemniaki słodkie X 

0811 10 
0811 20 

Truskawki, maliny, jeżyny, morwy, owoce 
mieszańców malin z jeżynami, porzeczki 
czarne, białe lub czerwone i agrest, niepo
ddane obróbce cieplnej lub ugotowane na 
parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawie
rające dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego 

X 

1006 Ryż X X 

ex 1102 90 
ex 1103 19 
ex 1103 20 
ex 1104 19 
ex 1108 19 

Mąki, kasze, mączki, granulki, zmiażdżone lub 
w płatkach i skrobia ryżowa 

X X
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Grupa I: Brunei, 
Filipiny, Kambo
dża, Indonezja, 
Laos, Malezja, 

Mjanma/Birma, 
Tajlandia, Wiet

nam 

Grupa III: 
Bangladesz, 

Bhutan, Indie, 
Nepal, Pakistan, 

Sri Lanka 

Grupa IV ( 3 ) 
Argentyna, 

Brazylia, Parag
waj, Urugwaj 

1108 20 Inulina X 

1604 i 1605 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; 
kawior i namiastki kawioru przygotowane 
z ikry rybiej; przetworzone lub zakonserwo
wane skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkrę
gowce wodne 

X 

1701 i 1702 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie 
czysta sacharoza, oraz inne cukry, syropy 
cukrowe, miód sztuczny i karmel 

X X 

1704 90 Wyroby cukiernicze niezawierające kakao, 
z wyłączeniem gumy do żucia 

X X X 

ex 1806 10 Proszek kakaowy, zawierający przynajmniej 
65 % masy sacharozy/izoglukozy 

X X X 

1806 20 Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach 
lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub 
w płynie, paście, proszku, granulkach lub 
w innej postaci, w pojemnikach lub 
w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości 
przekraczającej 2 kg 

X X X 

1901 90 91 
1901 90 99 

Pozostałe przetwory spożywcze, inne niż prze
twory dla niemowląt pakowane do sprzedaży 
detalicznej, inne niż mieszaniny i ciasta do 
wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych 
pozycją 1905 i inne niż ekstrakt słodowy 

X X X 

ex 1902 20 Makarony nadziewane, nawet poddane 
obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane, 
zawierające więcej niż 20 % masy ryb lub 
skorupiaków, mięczaków lub pozostałych 
bezkręgowców wodnych lub więcej niż 20 % 
masy kiełbasy i tym podobnych, mięsa 
i podrobów, dowolnego rodzaju, włącznie 
z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pocho
dzenia 

X 

2001 90 30 Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), 
przetworzona lub zakonserwowana octem lub 
kwasem octowym 

X X X 

2003 10 Grzyby z rodzaju Agaricus, przetworzone lub 
zakonserwowane inaczej niż octem lub 
kwasem octowym 

X X X
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Grupa I: Brunei, 
Filipiny, Kambo
dża, Indonezja, 
Laos, Malezja, 

Mjanma/Birma, 
Tajlandia, Wiet

nam 

Grupa III: 
Bangladesz, 

Bhutan, Indie, 
Nepal, Pakistan, 

Sri Lanka 

Grupa IV ( 3 ) 
Argentyna, 

Brazylia, Parag
waj, Urugwaj 

2005 80 00 Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), 
przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż 
octem lub kwasem octowym, niezamrożona, 
inna niż produkty objęte pozycją 2006 

X X X 

ex 2007 10 Homogenizowane dżemy, galaretki owocowe, 
marmolady, przeciery i pasty owocowe lub 
orzechowe, zawierające więcej niż 13 % masy 
cukru 

X 

2007 99 Niehomogenizowane przetwory dżemów, gala
retek owocowych, marmolad, przecierów 
i past owocowych lub orzechowych, inne niż 
owoców cytrusowych 

X 

2008 20 
2008 30 
2008 40 
2008 50 
2008 60 
2008 70 
2008 80 
2008 93 
2008 97 
2008 99 

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części 
roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwo
wane 

X 

2009 Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) 
i soki warzywne, niesfermentowane i niezawie
rające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem 
cukru lub innej substancji słodzącej 

X 

ex 2101 12 Przetwory na bazie kawy X X X 

ex 2101 20 Przetwory na bazie herbaty lub maté (herbata 
paragwajska) 

X X X 

2106 90 92 
2106 90 98 

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone, inne niż koncentraty 
białkowe i teksturowane substancje białkowe, 
inne niż preparaty alkoholowe złożone (inne 
niż na bazie substancji zapachowych) 
w rodzaju stosowanych do produkcji napojów 
i inne niż aromatyzowane lub barwione 
syropy cukrowe 

X X X 

2204 30 Moszcz gronowy inny niż moszcz gronowy 
z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną 
przez dodanie alkoholu 

X
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Grupa I: Brunei, 
Filipiny, Kambo
dża, Indonezja, 
Laos, Malezja, 

Mjanma/Birma, 
Tajlandia, Wiet

nam 

Grupa III: 
Bangladesz, 

Bhutan, Indie, 
Nepal, Pakistan, 

Sri Lanka 

Grupa IV ( 3 ) 
Argentyna, 

Brazylia, Parag
waj, Urugwaj 

2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych wino
gron aromatyzowane roślinami lub substan
cjami aromatycznymi 

X 

2206 Pozostałe napoje fermentowane; mieszanki 
napojów fermentowanych oraz mieszanki 
napojów fermentowanych i napojów bezalko
holowych, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone 

X 

2207 10 00 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej 
mocy alkoholu 80 % obj. lub większej 

X X 

ex 2208 90 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej 
mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wyłą
czając arak, wódki śliwkowe, gruszkowe 
i wiśniowe oraz inne wódki i napoje alkoho
lowe 

X X 

2905 43 00 Mannit X X X 

2905 44 D-sorbit (sorbitol) X X X 

3302 10 29 Preparaty, w rodzaju stosowanych do 
produkcji napojów, zawierające wszystkie 
czynniki zapachowe charakterystyczne dla 
napojów, innych niż napoje o rzeczywistym 
stężeniu objętościowym alkoholu powyżej 
0,5 % obj., o zawartości w masie powyżej 
1,5 % tłuszczu mlecznego, 5 % sacharozy lub 
izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi 

X X X 

3505 10 Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane X X X 

( 1 ) Materiały oznaczone znakiem „X”. 
( 2 ) Kumulacja tych materiałów między krajami najsłabiej rozwiniętymi (LCD) każdej z grup regionalnych (tj. Kambodża i Laos w grupie I; 

Bangladesz, Butan i Nepal w grupie III) jest dozwolona. Analogicznie dopuszcza się również kumulację tych materiałów w krajach niebę
dących LDC grupy regionalnej z materiałami pochodzącymi z każdego innego kraju tej samej grupy regionalnej. 

( 3 ) Kumulacja tych materiałów pochodzących z Argentyny, Brazylii i Urugwaju nie jest dopuszczalna w Paragwaju. Ponadto kumulacja 
pochodzących z Brazylii dowolnych materiałów objętych działami od 16 do 24 nie jest dopuszczalna w Argentynie, Paragwaju ani 
w Urugwaju.

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/399



 

ZAŁĄCZNIK 22-05 

Obróbki wyłączone z kumulacji regionalnej GSP (WYROBY WŁÓKIENNICZE) 

Obróbki takie jak: 

— mocowanie guzików lub innych rodzajów zapięć, 

— wykonywanie dziurek na guziki, 

— wykańczanie nogawek spodni i rękawów lub obrębianie spodów spódnic i sukienek itd., 

— obrębianie chustek, obrusów itd., 

— umieszczanie ozdób i dodatków, takich jak: kieszenie, etykietki, symbole itd., 

— prasowanie i inne przygotowania odzieży do sprzedaży jako „wyrób gotowy”, 

— lub dowolna kombinacja wymienionych obróbek
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ZAŁĄCZNIK 22-11 

Uwagi wprowadzające oraz wykaz procesów obróbki lub przetworzenia, którym należy poddać materiały 
niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pochodzenia 

CZĘŚĆ I 

UWAGI WPROWADZAJĄCE 

Uwaga 1: 

Niniejszy wykaz określa warunki, które muszą spełniać wszystkie produkty, by zostać uznane za poddane wystarczającej 
obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 61. 

Uwaga 2: 

2.1. Pierwsze dwie kolumny w wykazie opisują otrzymany produkt. Pierwsza kolumna podaje numer pozycji lub działu 
stosowany w Systemie Zharmonizowanym, natomiast druga zawiera opis towarów zastosowany w tym systemie 
w odniesieniu do danej pozycji lub działu. Kolumny 3 lub 4 określają reguły dla każdego wpisu w pierwszych 
dwóch kolumnach. Jeżeli, jak to ma miejsce w niektórych przypadkach, zapis w kolumnie 1 jest poprzedzony 
oznaczeniem „ex”, oznacza to, że reguła określona w kolumnie 3 lub 4 odnosi się tylko do części tej pozycji, tak jak 
zostało to opisane w kolumnie 2. 

2.2. Jeżeli w kolumnie 1 umieszczona jest większa liczba numerów pozycji albo też podany jest tam numer działu i w 
związku z tym produkty z kolumny 2 opisane są tam w sposób ogólny, odpowiednie reguły w kolumnie 3 lub 4 
stosuje się do wszystkich produktów, które, w ramach Systemu Zharmonizowanego, klasyfikowane są w pozycjach 
danego działu lub pod którąkolwiek z pozycji lub podpozycji zgrupowanych w kolumnie 1. 

2.3. Jeżeli w wykazie podane są różne reguły mające zastosowanie do różnych produktów z tej samej pozycji, to każde 
tiret zawiera opis odnoszący się do części pozycji, której dotyczą odpowiednie reguły z kolumny 3 lub 4. 

2.4. W sytuacji, w której dla danego wpisu w pierwszych dwóch kolumnach reguła jest określona zarówno w kolumnie 
3, jak i 4, eksporter może zastosować albo regułę zawartą w kolumnie 3, albo regułę zawartą w kolumnie 4. Jeżeli 
kolumna 4 nie zawiera reguły pochodzenia, należy zastosować regułę zawartą w kolumnie 3. 

Uwaga 3: 

3.1. Przepisy art. 61 dotyczące produktów, które uzyskały status pochodzących i zostały następnie użyte do wytworzenia 
innych produktów, stosuje się niezależnie od tego, czy status ten został uzyskany w fabryce, w której użyto tych 
produktów, czy w innej fabryce w kraju korzystającym lub na terytorium korzystającym, lub w Unii. 

Przykład: 

Silnik objęty pozycją 8407, dla którego reguła stanowi, że wartość materiałów niepochodzących, które mogą 
wchodzić w jego skład, nie może przekraczać 40 % ceny ex-works produktu, wytwarzany jest z „innego stopu 
stali wstępnie uformowanego poprzez kucie” objętego pozycją ex 7224. 

Jeżeli odkuwka została wykuta w kraju korzystającym lub na terytorium korzystającym z niepochodzącej wlewki, to 
nabyła ona status pochodzący na mocy reguły dla pozycji ex 7224 w wykazie. Odkuwka może następnie być 
zaliczona jako pochodząca w kalkulacji wartości silnika, niezależnie od tego, czy został on wyprodukowany 
w tej samej fabryce, czy też w innej fabryce w kraju korzystającym lub na terytorium korzystającym. W związku 
z tym wartość niepochodzącej wlewki nie jest uwzględniana przy sumowaniu wartości użytych materiałów niepo
chodzących. 

3.2. Reguła zawarta w wykazie określa minimalny wymagany stopień obróbki lub przetworzenia, przy czym przeprowa
dzenie dalszej obróbki lub przetworzenia także nadaje status pochodzenia – i odwrotnie, przeprowadzenie obróbki 
lub przetworzenia w mniejszym zakresie nie może powodować nadania statusu pochodzenia. Tym samym jeśli 
reguła stanowi, że niepochodzący materiał na pewnym etapie produkcji może zostać użyty, to użycie takiego 
materiału na etapie wcześniejszym jest dopuszczone, a na etapie późniejszym nie jest dopuszczone.
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3.3. Bez uszczerbku dla uwagi 3.2, jeśli w regule występuje sformułowanie „wytwarzanie z materiałów objętych dowolną 
pozycją”, mogą być użyte materiały objęte dowolną pozycją lub pozycjami (nawet posiadające taki sam opis i objęte 
taką samą pozycją jak produkt), jednak z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych ograniczeń, które mogą być również 
zawarte w regule. 

Jednakże sformułowanie „Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją …” lub „Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami 
objętymi tą samą pozycją, co produkt” oznacza, że mogą być użyte materiały objęte dowolną pozycją lub pozycjami 
z wyjątkiem tych, których opis jest identyczny z opisem produktu umieszczonym w kolumnie 2 wykazu. 

3.4. Jeżeli reguła w wykazie określa, że produkt może być wytwarzany z więcej niż jednego materiału, oznacza to, że 
może zostać użyty jeden lub więcej materiałów. Nie oznacza to, że należy użyć wszystkich materiałów. 

Przykład: 

Reguła dla tkanin objętych pozycjami od 5208 do 5212 stanowi, że można używać zarówno włókien naturalnych, 
jak i m.in. materiałów chemicznych. Nie oznacza to, że użyte muszą być oba materiały – możliwe jest użycie obu 
lub tylko jednego z nich. 

3.5. Jeżeli reguła w wykazie stanowi, że produkt musi być wytworzony z określonego materiału, warunek ten nie 
wyklucza użycia innych materiałów, które ze względu na swoje naturalne właściwości nie mogą spełniać tej reguły 
(zob. także uwaga 6.2 poniżej dotycząca tekstyliów). 

Przykład: 

Reguła dla przetworów spożywczych objętych pozycją 1904, która w szczególności wyłącza użycie zboża i jego 
pochodnych, nie uniemożliwia użycia soli mineralnych, środków chemicznych oraz innych dodatków, które nie są 
produktami zbożowymi. 

Jednakże nie stosuje się to do produktów, które pomimo że nie mogą być wytwarzane z określonych materiałów 
wyszczególnionych w wykazie, mogą być produkowane z materiałów o takim samym charakterze na wczesnym 
etapie wytwarzania. 

Przykład: 

W przypadku artykułu odzieżowego objętego ex działem 62, wykonanego z materiałów nietkanych, jeżeli dozwo
lone jest tylko używanie niepochodzącej przędzy dla tej klasy artykułu, niemożliwe jest, aby rozpocząć od nietka
nego materiału – nawet jeżeli nietkane materiały nie mogą normalnie być uzyskiwane z przędzy. W takich przy
padkach początkowy materiał byłby na etapie przed przędzą, czyli na etapie włókna. 

3.6. W przypadku gdy w regule w wykazie jest podana dwuprocentowa stopa dla maksymalnej wartości materiałów 
niepochodzących, które mogą być użyte, to ta stopa procentowa nie może być sumowana. Innymi słowy, maksy
malna wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nigdy nie może przekroczyć najwyższej przewi
dzianej stopy procentowej. Ponadto nie mogą być przekraczane poszczególne wartości procentowe w odniesieniu do 
określonych materiałów, do których się stosują. 

Uwaga 4: 

4.1. Określenie „włókna naturalne” jest używane w wykazie i odnosi się do włókien innych niż sztuczne bądź synte
tyczne. Określenie to jest ograniczone do etapów poprzedzających przędzenie, włączając w to także odpady oraz, 
o ile nie wskazano inaczej, obejmuje ono również włókna zgrzebne, czesane i inaczej przetworzone, jednak nie 
przędzone.
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4.2. Określenie „włókna naturalne” obejmuje włosie końskie objęte pozycją 0503, jedwab objęty pozycjami 5002 i 5003, 
jak również włókna wełniane, cienką lub grubą sierść zwierzęcą objęte pozycjami od 5101 do 5105, włókna 
bawełniane objęte pozycjami od 5201 do 5203 oraz pozostałe włókna roślinne objęte pozycjami od 5301 do 5305. 

4.3. Użyte w wykazie określenia „pulpa włókiennicza”, „materiały chemiczne” oraz „materiały do wytwarzania papieru” 
opisują materiały nieklasyfikowane w działach od 50 do 63, które mogą być użyte do produkcji sztucznych, 
syntetycznych lub papierowych włókien lub przędz. 

4.4. Użyte w wykazie określenie „włókna odcinkowe chemiczne” odnosi się do kabla z włókna ciągłego syntetycznego 
lub sztucznego, włókien odcinkowych lub odpadów, objętych pozycjami od 5501 do 5507. 

Uwaga 5: 

5.1. Jeżeli w stosunku do określonego produktu ujętego w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, warunki 
określone w kolumnie 3 nie mają zastosowania do jakichkolwiek podstawowych materiałów włókienniczych, 
użytych do wytworzenia tego produktu, które stanowią razem 10 % lub mniej całkowitej masy wszystkich użytych 
podstawowych materiałów włókienniczych (zob. także uwagi 5.3 i 5.4). 

5.2. Jednak dopuszczalne odchylenie określone w uwadze 5.1 może mieć zastosowanie tylko do produktów mieszanych, 
które zostały wytworzone z dwóch lub więcej podstawowych materiałów włókienniczych. 

Podstawowymi materiałami włókienniczymi są: 

— jedwab, 

— wełna, 

— gruba sierść zwierzęca, 

— cienka sierść zwierzęca, 

— włosie końskie, 

— bawełna, 

— materiały do produkcji papieru i papier; 

— len, 

— konopie siewne, 

— juta i inne włókna tekstylne łykowe, 

— sizal i pozostałe włókna tekstylne z rodzaju Agave, 

— włókno kokosowe, manila, ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, 

— syntetyczne włókna ciągłe chemiczne, 

— sztuczne włókna ciągłe chemiczne, 

— włókna ciągłe przewodzące prąd, 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z polipropylenu, 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliestru, 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliamidu, 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliakrylonitrylu, 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliimidu,
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— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z politetrafluoroetylenu, 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(siarczku fenylu), 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(chlorku winylu), 

— pozostałe syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne, 

— sztuczne włókna odcinkowe chemiczne z wiskozy, 

— pozostałe sztuczne włókna odcinkowe chemiczne, 

— przędza wykonana z poliuretanu dzielona na elastyczne segmenty z polieteru, nawet rdzeniowa, 

— przędza wykonana z poliuretanu dzielona na elastyczne segmenty z poliestru, nawet rdzeniowa, 

— produkty objęte pozycją 5605 (przędza metalizowana) zawierające pas składający się z rdzenia z folii alumi
niowej lub plastikowej pokrytej, lub nie, pyłem aluminiowym, którego szerokość nie przekracza 5 mm, i prze 
łożony jest przeźroczystym lub kolorowym spoiwem umieszczonym pomiędzy dwoma warstwami plastikowej 
folii, 

— pozostałe produkty objęte pozycją 5605. 

Przykład: 

Przędza objęta pozycją 5205, wytworzona z włókien bawełnianych objętych pozycją 5203 i z syntetycznych 
włókien odcinkowych objętych pozycją 5506, jest przędzą mieszaną. Dlatego niepochodzące sztuczne włókna 
odcinkowe, które nie spełniają reguł pochodzenia (wymagających wytwarzania z materiałów chemicznych lub 
pulpy włókienniczej), mogą być użyte, pod warunkiem że ich całkowita masa nie przekracza 10 % masy przędzy. 

Przykład: 

Tkanina wełniana objęta pozycją 5112, wytworzona z przędzy wełnianej objętej pozycją 5107 i z syntetycznej 
przędzy z włókien odcinkowych objętej pozycją 5509, jest tkaniną mieszaną. Dlatego też może być użyta synte
tyczna przędza, która nie spełnia reguł pochodzenia (które to reguły wymagają wytwarzania z materiałów chemicz
nych lub pulpy włókienniczej), lub przędza wełniana, która nie spełnia reguł pochodzenia (które to reguły wymagają 
wytwarzania z włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do 
przędzenia), lub można dokonać połączenia tych dwóch rodzajów przędzy, pod warunkiem że ich całkowita masa 
nie przekracza 10 % masy tkaniny. 

Przykład: 

Materiał włókienniczy igłowy objęty pozycją 5802, wytworzony z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 
i tkaniny bawełnianej objętej pozycją 5210, jest produktem mieszanym, wyłącznie jeżeli tkanina bawełniana 
sama jest tkaniną mieszaną wytworzoną z przędz objętych dwiema różnymi pozycjami lub jeżeli użyte przędze 
bawełniane same są mieszankami. 

Przykład: 

Jeżeli dany materiał włókienniczy igłowy został wytworzony z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 i z 
syntetycznej tkaniny objętej pozycją 5407, wtedy oczywiste jest, że użyte przędze są dwoma oddzielnymi podsta
wowymi materiałami włókienniczymi, a materiał włókienniczy igłowy jest odpowiednio produktem mieszanym. 

5.3. W przypadku produktów zawierających „przędzę sporządzoną z poliuretanu uzupełnioną elastycznymi segmentami 
z polieteru skręcanego lub nie” tolerancja (dopuszczalne odchylenie) wynosi 20 % w odniesieniu do tej przędzy. 

5.4. W przypadku produktów zawierających „taśmę składającą się z rdzenia z folii aluminiowej lub plastikowej, nawet 
pokrytej proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, i przełożoną przezroczystym lub kolo
rowym spoiwem umieszczonym pomiędzy dwoma warstwami plastikowej folii” dopuszczalne odchylenie w stosunku 
do tego pasma wynosi 30 %.
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Uwaga 6: 

6.1. Jeżeli wykaz zawiera odesłanie do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyłączeniem podszewek i międzypod
szewek), które nie spełniają reguły zawartej w kolumnie 3 wykazu dotyczącej przedmiotowych produktów konfek
cjonowanych, mogą być użyte, pod warunkiem że są klasyfikowane do innej pozycji niż ta, którą objęty jest 
produkt, oraz że wartość tych materiałów nie przekracza 8 % ceny ex-works produktu. 

6.2. Bez uszczerbku dla uwagi 6.3, materiały, które nie są klasyfikowane w działach od 50 do 63, mogą być swobodnie 
wykorzystywane do produkcji wyrobów włókienniczych niezależnie od tego, czy zawierają materiały włókiennicze. 

Przykład: 

Jeżeli zawarta w wykazie reguła przewiduje, że dla danego artykułu z materiału włókienniczego (takiego jak spodnie) 
konieczne jest wykorzystanie przędzy, nie wyklucza to wykorzystania artykułów metalowych, takich jak guziki, 
ponieważ guziki nie są klasyfikowane w działach od 50 do 63. Z tego samego powodu nie wyklucza to stosowania 
zamków błyskawicznych, mimo iż zazwyczaj zawierają one materiały włókiennicze. 

6.3. W przypadku gdy stosowana jest reguła określająca procentową zawartość danego materiału, wartość materiałów, 
które nie są sklasyfikowane w działach 50–63, musi być uwzględniona przy obliczaniu wartości zastosowanych 
materiałów niepochodzących. 

Uwaga 7: 

7.1. Do celów pozycji ex 2707, od 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 „specyficznymi procesami” są: 

a) destylacja próżniowa; 

b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania ( 1 ); 

c) krakowanie; 

d) reformowanie; 

e) ekstrakcji przy użyciu selektywnych rozpuszczalników; 

f) proces zawierający wszystkie następujące operacje: traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub 
bezwodnikiem siarkowym; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczanie naturalnymi ziemiami 
aktywnymi, ziemiami aktywowanymi i aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem; 

g) polimeryzacja; 

h) alkilowanie; 

i) izomeryzacja. 

7.2. Do celów pozycji 2710, 2711 i 2712 „specyficznymi procesami” są: 

a) destylacja próżniowa; 

b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania ( 1 ); 

c) krakowanie; 

d) reformowanie; 

e) ekstrakcji przy użyciu selektywnych rozpuszczalników; 

f) proces zawierający wszystkie następujące operacje: traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub 
bezwodnikiem siarkowym; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczanie naturalnymi 
ziemiami aktywnymi, ziemiami aktywowanymi i aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem;
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g) polimeryzacja; 

h) alkilowanie; 

j) izomeryzacja; 

k) odsiarczanie z wykorzystaniem wodoru, wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich objętych pozycją ex 2710, 
prowadzące do obniżenia o co najmniej 85 % zawartości siarki w odsiarczanych produktach (metoda ASTM 
D 1266-59 T); 

l) wyłącznie w odniesieniu do produktów objętych pozycją 2710, odparafinowywanie w procesie innym niż 
filtrowanie; 

m) wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich objętych pozycją ex 2710, poddawanie działaniu wodoru przy 
ciśnieniu powyżej 20 barów i temperaturze powyżej 250 °C przy użyciu katalizatora, do celów innych niż 
odsiarczanie, gdy wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej. Jednakże dalsze poddawanie działaniu 
wodoru olejów smarowych objętych pozycją ex 2710 (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), 
szczególnie w celu poprawy koloru lub stabilności, nie jest uznawane za proces specyficzny; 

n) wyłącznie w odniesieniu do olejów opałowych objętych pozycją ex 2710, destylacja atmosferyczna, pod warun
kiem że mniej niż 30 % objętości tych produktów zostanie oddestylowane, łącznie ze stratami, przy tempera
turze 300 °C, z zastosowaniem metody ASTM D 86; 

o) wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich innych niż oleje gazowe i paliwa olejowe objęte pozycją ex 2710, 
poddawanie działaniu elektrycznych wyładowań snopiastych wysokiej częstotliwości; 

(p) wyłącznie w odniesieniu do produktów surowych (innych niż wazelina, ozokeryt, wosk montanowy lub wosk 
torfowy i parafina, zawierających wagowo mniej niż 0,75 % oleju) objętych pozycją ex 2712, odolejanie przy 
pomocy krystalizacji frakcyjnej. 

7.3. Do celów pozycji ex 2707, od 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 proste czynności, takie jak oczyszczanie, 
dekantacja, odsalanie, oddzielanie od wody, filtrowanie, barwienie, znakowanie, uzyskiwanie danej zawartości siarki 
poprzez wymieszanie produktów o różnej zawartości siarki, lub dowolna kombinacja tych czynności lub czynności 
podobnych, nie nadają statusu pochodzenia. 

CZĘŚĆ II 

WYKAZ PROCESÓW OBRÓBKI LUB PRZETWORZENIA, KTÓRYM NALEŻY PODDAĆ MATERIAŁY NIEPOCHODZĄCE, 
ABY WYTWORZONY PRODUKT MÓGŁ UZYSKAĆ STATUS POCHODZENIA 

Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

Dział 1 Zwierzęta żywe Wszystkie zwierzęta objęte 
działem 1 są całkowicie uzys
kane 

Dział 2 Mięso i podroby jadalne Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 1 i 2 są całko
wicie uzyskane 

Dział 3 Ryby i skorupiaki, mięczaki 
i pozostałe bezkręgowce wodne 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 3 są całkowicie 
uzyskane
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Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

ex Dział 4 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; 
miód naturalny; jadalne 
produkty pochodzenia zwierzę
cego, gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 4 są całkowicie 
uzyskane 

0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmie
tana ukwaszona, jogurt, kefir 
i inne sfermentowane lub 
zakwaszone mleko i śmietana, 
nawet zagęszczone lub zawiera
jące dodatek cukru lub innego 
środka słodzącego, lub aromaty
zowane lub zawierające dodatek 
owoców, orzechów lub kakao 

Wytwarzanie, w którym: 

— wszystkie użyte materiały 
objęte działem 4 są całko
wicie uzyskane, 

— wszystkie użyte soki 
owocowe (z wyłączeniem 
soku z ananasów, limonek 
i grejpfrutów) objęte 
pozycją 2009 są pocho
dzące, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych 
działem 17 nie przekracza 
30 % ceny ex-works 
produktu 

— 

ex Dział 5 Produkty pochodzenia zwierzę
cego, gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 5 są całkowicie 
uzyskane 

ex 0502 Przygotowana szczecina i sierść 
świń lub dzików 

Czyszczenie, dezynfekcja, sorto
wanie i prostowanie szczeciny 
i sierści 

Dział 6 Drzewa żywe i pozostałe 
rośliny; bulwy, korzenie 
i podobne; kwiaty cięte i liście 
ozdobne 

Wytwarzanie, w którym: 

— wszystkie użyte materiały 
objęte działem 6 są całko
wicie uzyskane; oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works 
produktu 

— 

Dział 7 Warzywa oraz niektóre korzenie 
i bulwy, jadalne 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 7 są całkowicie 
uzyskane
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Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

Dział 8 Owoce i orzechy jadalne; skórki 
owoców cytrusowych lub melo
nów 

Wytwarzanie, w którym: 

— wszystkie użyte owoce 
i orzechy są całkowicie 
uzyskane; oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych 
działem 17 nie przekracza 
30 % ceny ex-works 
produktu 

— 

ex Dział 9 Kawa, herbata, maté (herbata 
paragwajska) i przyprawy; wyłą
czając: 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 9 są całkowicie 
uzyskane 

0901 Kawa, nawet palona lub 
bezkofeinowa; łupinki i łuski 
kawy; substytuty kawy zawiera
jące kawę w każdej proporcji 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 

0902 Herbata, nawet aromatyzowana Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 

ex 0910 Mieszanki przypraw Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 

Dział 10 Zboża Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 10 są całkowicie 
uzyskane 

ex Dział 11 Produkty przemysłu młynar
skiego; słód; skrobie; inulina; 
gluten pszenny; wyłączając: 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte zboża, 
warzywa jadalne, korzenie 
i bulwy objęte pozycją 0714 
lub użyte owoce są całkowicie 
uzyskane 

ex 1106 Mąka, mączka i proszek, z suszo
nych warzyw strączkowych 
objętych pozycją 0713 

Suszenie i mielenie warzyw 
strączkowych objętych pozycją 
0708 

Dział 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, 
nasiona i owoce różne; rośliny 
przemysłowe lub lecznicze; 
słoma i pasza 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 12 są całkowicie 
uzyskane
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Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

1301 Szelak; gumy naturalne, żywice, 
gumożywice i oleożywice (na 
przykład balsamy) 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych pozycją 
1301 nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu 

1302 Soki i ekstrakty roślinne; 
substancje pektynowe, pekty
niany i pektany; agar-agar 
i pozostałe śluzy i zagęszczacze, 
nawet modyfikowane, pocho
dzące z produktów roślinnych: 

- Śluzy i zagęszczacze, modyfi
kowane, pochodzące 
z produktów roślinnych 

Wytwarzanie z niemodyfikowa
nych śluzów i zagęszczaczy 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

Dział 14 Materiały roślinne do wyplata
nia; produkty pochodzenia 
roślinnego, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 14 są całkowicie 
uzyskane 

ex Dział 15 Tłuszcze i oleje pochodzenia 
zwierzęcego lub roślinnego 
oraz produkty ich rozkładu; 
gotowe tłuszcze jadalne; woski 
pochodzenia zwierzęcego lub 
roślinnego; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

1501 Tłuszcz ze świń (włącznie ze 
smalcem) i tłuszcz z drobiu, 
inne niż te objęte pozycją 
0209 lub 1503: 

- Tłuszcz z kości lub odpadów Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 0203, 
0206 i 0207 lub kości objętych 
pozycją 0506 

- Pozostałe Wytwarzanie z mięsa lub 
podrobów jadalnych wieprzo
wych objętych pozycją 0203 
lub 0206 lub mięsa i podrobów 
jadalnych drobiowych objętych 
pozycją 0207
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Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

1502 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, 
inne niż te objęte pozycją 1503 

- Tłuszcz z kości lub odpadów Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 0201, 
0202, 0204 lub 0206 lub 
kości objętych pozycją 0506 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 2 są całkowicie 
uzyskane 

1504 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, 
z ryb lub ze ssaków morskich, 
nawet rafinowane, ale niemody
fikowane chemicznie: 

- Frakcje stałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 1504. 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 2 i 3 są całko
wicie uzyskane 

ex 1505 Rafinowana lanolina Wytwarzanie z surowego 
tłuszczu z wełny objętego 
pozycją 1505 

1506 Pozostałe tłuszcze i oleje zwie
rzęce oraz ich frakcje, nawet 
rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie: 

- Frakcje stałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 1506. 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 2 są całkowicie 
uzyskane
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Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

od 1507 do 
1515 

Oleje roślinne i ich frakcje: 

- Olej sojowy, olej z orzeszków 
ziemnych, olej palmowy, olej 
kokosowy (z kopry), olej 
z ziaren palmowych, olej 
babassu, olej tungowy, olej 
oiticica, wosk mirtowy, wosk 
japoński, frakcje oleju jojoba 
oraz olejów do zastosowań 
technicznych lub przemysło
wych innych niż produkcja 
artykułów spożywanych przez 
ludzi 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

- Frakcje stałe, z wyjątkiem 
frakcji oleju jojoba 

Wytwarzanie z innych mate
riałów objętych pozycjami od 
1507 do 1515 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
roślinne są całkowicie uzyskane 

1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub 
roślinne i ich frakcje, częściowo 
lub całkowicie uwodornione, 
estryfikowane wewnętrznie, 
reestryfikowane lub elaidynizo
wane, nawet rafinowane, ale 
dalej nieprzetworzone 

Wytwarzanie, w którym: 

— wszystkie użyte materiały 
objęte działem 2 są całko
wicie uzyskane; oraz 

— wszystkie użyte materiały 
roślinne są całkowicie uzys
kane. Można jednakże użyć 
materiałów objętych pozy
cjami 1507, 1508, 1511 
i 1513 

— 

1517 Margaryna; jadalne mieszaniny 
lub produkty z tłuszczów lub 
olejów, zwierzęcych lub roślin
nych, lub z frakcji różnych 
tłuszczów lub olejów, z niniej
szego działu, inne niż jadalne 
tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, 
objęte pozycją 1516 

Wytwarzanie, w którym: 

— wszystkie użyte materiały 
objęte działem 2 i 4 są 
całkowicie uzyskane; oraz 

— wszystkie użyte materiały 
roślinne są całkowicie uzys
kane. Można jednakże użyć 
materiałów objętych pozy
cjami 1507, 1508, 1511 
i 1513 

—
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Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

Dział 16 Przetwory z mięsa, ryb lub 
skorupiaków, mięczaków lub 
pozostałych bezkręgowców 
wodnych 

Wytwarzanie: 

— ze zwierząt objętych 
działem 1, lub 

— w którym wszystkie użyte 
materiały objęte działem 3 
są całkowicie uzyskane 

— 

ex Dział 17 Cukry i wyroby cukiernicze; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 1701 Cukier trzcinowy lub buraczany 
i chemicznie czysta sacharoza, 
w postaci stałej, zawierające 
dodatek środków aromatyzują
cych lub barwiących 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych działem 
17 nie przekracza 30 % ceny 
ex-works produktu 

1702 Pozostałe cukry, włącznie 
z chemicznie czystymi: laktozą, 
maltozą, glukozą i fruktozą, 
w postaci stałej; syropy cukrowe 
niezawierające dodatku środków 
aromatyzujących lub barwią
cych; miód sztuczny, nawet 
zmieszany z miodem natural
nym; karmel: 

- Chemicznie czyste maltoza 
i fruktoza 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 1702. 

- Pozostałe cukry w postaci 
stałej, zawierające dodatek 
środków aromatyzujących lub 
barwiących 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych działem 
17 nie przekracza 30 % ceny 
ex-works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały są 
pochodzące 

ex 1703 Melasy powstałe z ekstrakcji lub 
rafinacji cukru, zawierające 
dodatek środków aromatyzują
cych lub barwiących 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych działem 
17 nie przekracza 30 % ceny 
ex-works produktu

PL L 343/412 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

1704 Wyroby cukiernicze (włącznie 
z białą czekoladą), niezawiera
jące kakao 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
objętych działem 17 nie 
przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

— 

Dział 18 Kakao i przetwory z kakao Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
objętych działem 17 nie 
przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

— 

1901 Ekstrakt słodowy; przetwory 
spożywcze z mąki, kasz, mączki, 
skrobi lub z ekstraktu słodo
wego, niezawierające kakao lub 
zawierające mniej niż 40 % 
masy kakao, obliczone 
w stosunku do całkowicie 
odtłuszczonej bazy, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone; 
przetwory spożywcze z towarów 
objętych pozycjami od 0401 do 
0404, niezawierające kakao lub 
zawierające mniej niż 5 % masy 
kakao, obliczone w stosunku do 
całkowicie odtłuszczonej bazy, 
gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone: 

- Ekstrakt słodowy Wytwarzanie ze zbóż objętych 
działem 10 

- Pozostałe Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

—
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— w którym wartość użytych 
materiałów objętych dzia 
łami 4 i 17 nie przekracza 
30 % ceny ex-works 
produktu 

1902 Makarony, nawet poddane 
obróbce cieplnej lub nadziewane 
(mięsem lub innymi substancja
mi), lub przygotowane inaczej, 
takie jak spaghetti, rurki, nitki, 
lasagne, gnocchi, ravioli, cannel
loni; kuskus, nawet przygotowa
ny: 

- Zawierające 20 % masy lub 
mniej mięsa, podrobów, ryb, 
skorupiaków lub mięczaków 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte zboża i ich 
pochodne (z wyjątkiem psze
nicy durum i jej pochodnych) 
są całkowicie uzyskane 

- Zawierające więcej niż 20 % 
masy mięsa, podrobów, ryb, 
skorupiaków lub mięczaków 

Wytwarzanie, w którym: 

— wszystkie użyte zboża i ich 
pochodne (z wyjątkiem 
pszenicy durum i jej 
pochodnych) są całkowicie 
uzyskane, oraz 

— wszystkie użyte materiały 
objęte działem 2 i 3 są 
całkowicie uzyskane. 

— 

1903 Tapioka i jej namiastki, przygo
towane ze skrobi, w postaci 
płatków, ziaren, perełek, 
odsiewu lub w podobnych 
postaciach 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem skrobi ziemnia
czanej objętej pozycją 1108 

1904 Przetwory spożywcze otrzymane 
przez spęcznianie lub prażenie 
zbóż, lub produktów zbożo
wych (na przykład płatki kuku
rydziane); zboża (inne niż kuku
rydza) w postaci ziarna lub 
w postaci płatków, lub inaczej 
przetworzonego ziarna (z wyjąt
kiem mąki, kasz i mączki), 
wstępnie obgotowane lub 
inaczej przygotowane, gdzie 
indziej niewymienione ani 
niewłączone 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji 1806, 

— w którym wszystkie użyte 
zboża i mąki (z wyjątkiem 
pszenicy durum i kukurydzy 
Zea indurata oraz ich 
pochodnych) są całkowicie 
uzyskane, oraz 

—
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— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
objętych działem 17 nie 
przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

1905 Chleb, bułki, pieczywo cukierni
cze, ciasta i ciastka, herbatniki 
i pozostałe wyroby piekarnicze, 
nawet zawierające kakao; opłatki 
sakralne, puste kapsułki stoso
wane do celów farmaceutycz
nych, wafle wytłaczane, papier 
ryżowy i podobne wyroby 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem działu 11 

ex Dział 20 Przetwory z warzyw, owoców, 
orzechów lub pozostałych części 
roślin, wyłączając: 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte owoce, orzechy 
lub warzywa są całkowicie 
uzyskane 

ex 2001 Ignamy, słodkie ziemniaki 
i podobne jadalne części roślin, 
zawierające 5 % masy skrobi lub 
więcej, przetworzone lub zakon
serwowane octem lub kwasem 
octowym 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 2004 
i ex 2005 

Ziemniaki w postaci mąki, 
mączki lub płatków, przetwo
rzone lub zakonserwowane 
inaczej niż octem lub kwasem 
octowym 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

2006 Warzywa, owoce, orzechy, 
skórki z owoców i pozostałe 
części roślin, zakonserwowane 
cukrem (odsączone, lukrowane 
lub kandyzowane) 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych działem 
17 nie przekracza 30 % ceny 
ex-works produktu 

2007 Dżemy, galaretki owocowe, 
marmolady, przeciery i pasty 
owocowe lub orzechowe, otrzy
mane w wyniku obróbki ciep
lnej, nawet zawierające dodatek 
cukru lub innej substancji 
słodzącej 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
objętych działem 17 nie 
przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

—
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ex 2008 - Orzechy, niezawierające 
dodatku cukru ani alkoholu 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
orzechów i nasion oleistych 
objętych pozycjami 0801, 
0802 oraz od 1202 do 1207 
przekracza 60 % ceny ex-works 
produktu 

- Masło orzechowe; mieszanki 
na bazie zbóż; rdzenie 
palmowe kukurydza 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

- Pozostałe, z wyłączeniem 
owoców i orzechów gotowa
nych inaczej niż na parze lub 
w wodzie, niezawierające 
dodatku cukru, mrożone 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
objętych działem 17 nie 
przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

— 

2009 Soki owocowe (włączając 
moszcz gronowy) i soki 
warzywne, niesfermentowane 
i niezawierające dodatku alko
holu, nawet z dodatkiem cukru 
lub innej substancji słodzącej 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
objętych działem 17 nie 
przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

— 

ex Dział 21 Różne przetwory spożywcze; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

2101 Ekstrakty, esencje i koncentraty 
kawy, herbaty lub maté (herbaty 
paragwajskiej) oraz przetwory na 
bazie tych produktów lub na 
bazie kawy, herbaty lub maté 
(herbaty paragwajskiej); cykoria 
palona i pozostałe palone 
namiastki kawy oraz ich 
ekstrakty, esencje i koncentraty 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

—
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— w którym całość użytej 
cykorii jest całkowicie uzys
kana 

2103 Sosy i preparaty do nich; zmie
szane przyprawy i zmieszane 
przyprawy korzenne; mąka 
i mączka, z gorczycy oraz 
gotowa musztarda: 

- Sosy i preparaty do nich; 
zmieszane przyprawy i zmie
szane przyprawy korzenne 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Jednak mąka lub 
mączka z gorczycy lub gotowa 
musztarda mogą zostać użyte 

- Mąka i mączka, z gorczycy, 
oraz gotowa musztarda 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 

ex 2104 Zupy i buliony i preparaty do 
nich 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem przetworzonych 
lub zakonserwowanych warzyw 
objętych pozycjami od 2002 
do 2005 

2106 Przetwory spożywcze, gdzie 
indziej niewymienione ani 
niewłączone 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość użytych 
materiałów objętych dzia 
łami 4 i 17 nie przekracza 
30 % ceny ex-works 
produktu 

— 

ex Dział 22 Napoje bezalkoholowe, alkoho
lowe i ocet; wyłączając: 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w których wszystkie użyte 
winogrona lub materiały 
pochodzące z winogron są 
całkowicie uzyskane 

—
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2202 Wody, włącznie z wodami 
mineralnymi i wodami gazowa
nymi, zawierające dodatek cukru 
lub innego środka słodzącego, 
lub wody aromatyzowane 
i pozostałe napoje bezalkoho
lowe, z wyłączeniem soków 
owocowych i warzywnych, obję
tych pozycją 2009 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
objętych działem 17 nie 
przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu, oraz 

— w którym wszystkie użyte 
soki owocowe (z wyłącze
niem soku z ananasów, 
limonek i grejpfrutów) są 
pochodzące 

— 

2207 Alkohol etylowy nieskażony 
o objętościowej mocy alkoholu 
80 % obj. lub większej; alkohol 
etylowy i pozostałe wyroby 
alkoholowe, o dowolnej mocy, 
skażone 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji 2207 lub 
2208, oraz 

— w którym wszystkie użyte 
winogrona lub materiały 
otrzymane z winogron są 
całkowicie uzyskane lub, 
w przypadku gdy wszystkie 
pozostałe używane mate
riały są już pochodzące, 
w którym może zostać 
użyty arak w proporcji nie 
przekraczającej 5 % objęto 
ści 

— 

2208 Alkohol etylowy nieskażony 
o objętościowej mocy alkoholu 
mniejszej niż 80 % obj.; wódki, 
likiery i pozostałe napoje spiry
tusowe 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji 2207 lub 
2208, oraz 

— w którym wszystkie użyte 
winogrona lub materiały 
otrzymane z winogron są 
całkowicie uzyskane lub, 
w przypadku gdy wszystkie 
pozostałe używane mate
riały są już pochodzące, 
w którym może zostać 
użyty arak w proporcji nie 
przekraczającej 5 % objęto 
ści 

—

PL L 343/418 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

ex Dział 23 Pozostałości i odpady przemysłu 
spożywczego; gotowa karma dla 
zwierząt: wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 2301 Mączka z wielorybów; mąki, 
mączki i granulki, z ryb lub 
skorupiaków, mięczaków lub 
pozostałych bezkręgowców 
wodnych, nienadające się do 
spożycia przez ludzi 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 2 i 3 są całko
wicie uzyskane 

ex 2303 Pozostałości z produkcji skrobi 
z kukurydzy (z wyłączeniem 
stężonych płynów z rozmiękcza
nia), o zawartości białka w prze
liczeniu na suchy produkt prze
kraczającej 40 % masy 

Wytwarzanie, w którym cała 
użyta kukurydza jest całkowicie 
uzyskana 

ex 2306 Makuchy i inne pozostałości 
stałe z ekstrakcji oliwy z oliwek, 
zawierające więcej niż 3 % oliwy 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte oliwki są całko
wicie uzyskane 

2309 Preparaty, w rodzaju stosowa
nych do karmienia zwierząt 

Wytwarzanie, w którym: 

— wszystkie użyte zboża, 
cukier lub melasy, mięso 
lub mleko są pochodzące, 
oraz 

— wszystkie użyte materiały 
objęte działem 3 są całko
wicie uzyskane. 

— 

ex Dział 24 Tytoń i przemysłowe namiastki 
tytoniu; wyłączając: 

Wytwarzanie, w którym 
wszystkie użyte materiały 
objęte działem 24 są całkowicie 
uzyskane 

2402 Cygara, nawet z obciętymi 
końcami, cygaretki i papierosy, 
z tytoniu lub namiastek tytoniu 

Wytwarzanie, w którym przy
najmniej 70 % masy użytego 
nieprzetworzonego tytoniu lub 
odpadów tytoniowych objętych 
pozycją 2401 jest pochodzące
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ex 2403 Tytoń do palenia Wytwarzanie, w którym przy
najmniej 70 % masy użytego 
nieprzetworzonego tytoniu lub 
odpadów tytoniowych objętych 
pozycją 2401 jest pochodzące 

ex Dział 25 Sól; siarka; ziemie i kamienie; 
materiały gipsowe, wapno 
i cement; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 2504 Naturalny krystaliczny grafit, ze 
zwiększoną zawartością węgla, 
oczyszczony i zmielony 

Zwiększanie zawartości węgla, 
oczyszczanie i mielenie suro
wego grafitu krystalicznego 

ex 2515 Marmur, tylko pocięty, przez 
piłowanie lub inaczej, na bloki 
lub płyty o kształcie prosto
kątnym (włączając kwadratowy), 
o grubości nieprzekraczającej 
25 cm 

Cięcie, przez piłowanie lub 
inaczej, marmuru (nawet 
uprzednio pociętego przez piło
wanie) o grubości przekracza
jącej 25 cm 

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, piaskowiec 
oraz pozostałe kamienie pomni
kowe lub budowlane, tylko 
pocięte, przez piłowanie lub 
inaczej, na bloki lub płyty 
o kształcie prostokątnym (włą
czając kwadratowy), o grubości 
nieprzekraczającej 25 cm 

Cięcie, przez piłowanie lub 
inaczej, kamienia (nawet 
uprzednio pociętego przez piło
wanie) o grubości przekracza
jącej 25 cm 

ex 2518 Dolomit kalcynowany Kalcynacja dolomitu niekalcy
nowanego 

Ee 2519 Kruszony naturalny węglan 
magnezu (magnezyt), w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach, 
tlenek magnezu, nawet czysty, 
inny niż magnezja topiona lub 
całkowicie wypalona (spiekana) 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednak użyć 
naturalnego węglanu magnezu 
(magnezytu). 

ex 2520 Spoiwa gipsowe specjalnie przy
gotowane do celów dentystycz
nych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

ex 2524 Naturalne włókna azbestowe Wytwarzanie z koncentratu 
azbestowego
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ex 2525 Proszek miki Rozdrabnianie miki i odpadów 
miki 

ex 2530 Pigmenty mineralne, kalcyno
wane lub sproszkowane 

Wypalanie lub mielenie 
pigmentów mineralnych 

Dział 26 Rudy metali, żużel i popiół Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex Dział 27 Paliwa mineralne, oleje mine
ralne i produkty ich destylacji; 
substancje bitumiczne; woski 
mineralne; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 2707 Oleje, w których masa skład
ników aromatycznych jest 
większa niż składników niearo
matycznych, podobnych do 
olejów mineralnych uzyskiwa
nych z destylacji wysokotempe
raturowej smoły węglowej, 
z których więcej niż 65 % obję
tościowo destyluje w temp. do 
250 °C (łącznie z mieszaninami 
benzyny lakowej i benzolu), 
przeznaczone do stosowania 
jako paliwo napędowe lub do 
ogrzewania 

Operacje rafinacji lub jeden lub 
większa liczba procesów specy
ficznych ( 1 ) 

lub 

Inne operacje, w których 
wszystkie użyte materiały są 
klasyfikowane do innej pozycji 
niż produkt. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu. 

ex 2709 Oleje surowe otrzymywane 
z minerałów bitumicznych 

Destylacja rozkładowa mate
riałów bitumicznych. 

2710 Oleje ropy naftowej i oleje 
otrzymywane z minerałów bitu
micznych, inne niż surowe; 
preparaty gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone, 
zawierające 70 % masy lub 
więcej olejów ropy naftowej lub 
olejów otrzymywanych z mine
rałów bitumicznych, których te 
oleje stanowią składniki zasad
nicze preparatów; oleje odpa
dowe 

Operacje rafinacji lub jeden lub 
większa liczba procesów specy
ficznych ( 2 ) 

lub 

Inne operacje, w których 
wszystkie użyte materiały są 
klasyfikowane do innej pozycji 
niż produkt. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu.
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2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe 
węglowodory gazowe 

Operacje rafinacji lub jeden lub 
większa liczba procesów specy
ficznych ( 2 ) 

lub 

Inne operacje, w których 
wszystkie użyte materiały są 
klasyfikowane do innej pozycji 
niż produkt. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu. 

2712 Wazelina; parafina, wosk mikro
krystaliczny, gacz parafinowy, 
ozokeryt, wosk montanowy, 
wosk torfowy, pozostałe woski 
mineralne i podobne produkty 
otrzymywane w drodze syntezy 
lub innych procesów, nawet 
barwione 

Operacje rafinacji lub jeden lub 
większa liczba procesów specy
ficznych ( 2 ) 

lub 

Inne operacje, w których 
wszystkie użyte materiały są 
klasyfikowane do innej pozycji 
niż produkt. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu. 

2713 Koks naftowy, bitum naftowy 
oraz inne pozostałości olejów 
ropy naftowej lub olejów otrzy
mywanych z minerałów bitu
micznych 

Operacje rafinacji lub jeden lub 
większa liczba procesów specy
ficznych ( 1 ) 

lub 

Inne operacje, w których 
wszystkie użyte materiały są 
klasyfikowane do innej pozycji 
niż produkt. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu.
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2714 Bitum i asfalt, naturalne; łupek 
bitumiczny lub naftowy i piaski 
bitumiczne; asfaltyty i skały 
asfaltowe 

Operacje rafinacji lub jeden lub 
większa liczba procesów specy
ficznych ( 1 ) 

lub 

Inne operacje, w których 
wszystkie użyte materiały są 
klasyfikowane do innej pozycji 
niż produkt. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu. 

2715 Mieszanki bitumiczne na bazie 
naturalnego asfaltu, naturalnego 
bitumu, bitumu naftowego, 
smoły mineralnej lub mineral
nego paku smołowego (na przy
kład masy uszczelniające bitu
miczne, fluksy) 

Operacje rafinacji lub jeden lub 
większa liczba procesów specy
ficznych ( 1 ) 

lub 

Inne operacje, w których 
wszystkie użyte materiały są 
klasyfikowane do innej pozycji 
niż produkt. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, 
j'eżeli ich całkowita wartość 
nie przekracza 50 % ceny ex- 
works produktu. 

ex Dział 28 Chemikalia nieorganiczne; orga
niczne lub nieorganiczne 
związki metali szlachetnych, 
metali ziem rzadkich, pier
wiastków promieniotwórczych 
lub izotopów; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 2805 „Mischmetall” (stop metali ziem 
rzadkich) 

Wytwarzanie poprzez obróbkę 
termiczną lub elektrolityczną, 
w którym wartość wszystkich 
użytych materiałów nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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ex 2811 Tritlenek siarki Wytwarzanie z dwutlenku 
siarki 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 2833 Siarczan glinu Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

ex 2840 Nadboran sodu Wytwarzanie z pięciowodnego 
czteroboranu sodu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 2852 - Związki rtęci z eterami 
wewnętrznymi i ich fluorow
cowanymi, sulfonowanymi, 
nitrowanymi lub nitrozowa
nymi pochodnymi 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 
Jednakże wartość wszystkich 
użytych materiałów objętych 
pozycją 2909 nie może prze
kraczać 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

- Związki rtęci z kwasami 
nukleinowymi i ich solami, 
nawet niezdefiniowanymi 
chemicznie; pozostałe związki 
heterocykliczne 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 
Jednakże wartość wszystkich 
użytych materiałów objętych 
pozycjami 2852, 2932, 2933 
i 2934 nie może przekraczać 
20 % ceny ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

- Związki rtęci produktów 
chemicznych i preparatów 
przemysłu chemicznego lub 
przemysłów pokrewnych (włą
czając te składające się 
z mieszanin produktów natu
ralnych), gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 29 Chemikalia organiczne; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu
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ex 2901 Węglowodorów alifatycznych 
przeznaczonych do stosowania 
jako paliwo zasilające lub do 
ogrzewania 

Operacje rafinacji lub jeden lub 
większa liczba procesów specy
ficznych ( 1 ) 

lub 

Inne operacje, w których 
wszystkie użyte materiały są 
klasyfikowane do innej pozycji 
niż produkt. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu. 

ex 2902 Cykloalkany i cykloalkeny (inne 
niż azuleny), benzen, toluen 
i ksyleny, przeznaczone do 
stosowania jako paliwo napę
dowe lub do ogrzewania 

Operacje rafinacji lub jeden lub 
większa liczba procesów specy
ficznych ( 1 ) 

lub 

Inne operacje, w których 
wszystkie użyte materiały są 
klasyfikowane do innej pozycji 
niż produkt. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu. 

ex 2905 Alkoholany metali z alkoholi 
wymienionych w tej pozycji i z 
etanolu 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 2905. 
Jednakże alkoholany metalu 
wymienione w tej pozycji 
mogą zostać użyte, pod warun
kiem że ich łączna wartość nie 
przekracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

2915 Nasycone alifatyczne kwasy 
monokarboksylowe i ich 
bezwodniki, halogenki, nadtlenki 
i nadtlenokwasy; ich fluorowco
wane, sulfonowane, nitrowane 
lub nitrozowane pochodne 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 
Jednakże wartość wszystkich 
użytych materiałów objętych 
pozycjami 2915 i 2916 nie 
może przekraczać 20 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu
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ex 2932 - Etery wewnętrzne i ich fluo
rowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane 
pochodne 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 
Jednakże wartość wszystkich 
użytych materiałów objętych 
pozycją 2909 nie może prze
kraczać 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

- Acetale cykliczne i półacetale 
wewnętrzne i ich fluorowco
wane, sulfonowane, nitrowane 
lub nitrozowane pochodne 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

2933 Związki heterocykliczne tylko 
z heteroatomem(-ami) azotu 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 
Jednakże wartość wszystkich 
użytych materiałów objętych 
pozycjami 2932 i 2933 nie 
może przekraczać 20 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

2934 Kwasy nukleinowe i ich sole, 
nawet niezdefiniowane chemicz
nie; pozostałe związki heterocy
kliczne 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją. 
Jednakże wartość wszystkich 
użytych materiałów objętych 
pozycjami 2932, 2933 i 2934 
nie może przekraczać 20 % 
ceny ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 2939 Koncentraty słomy makowej 
zawierające wagowo nie mniej 
niż 50 % alkaloidów 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 30 Produkty farmaceutyczne, wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu.
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3002 Krew ludzka; krew zwierzęca 
preparowana do celów terapeu
tycznych, profilaktycznych lub 
diagnostycznych; antysurowice, 
pozostałe frakcje krwi i produkty 
immunologiczne, nawet modyfi
kowane lub otrzymywane 
w procesach biotechnologicz
nych; szczepionki, toksyny, 
hodowle mikroorganizmów (z 
wyłączeniem drożdży) oraz 
podobne produkty: 

- Produkty złożone z dwóch lub 
więcej składników, które zmie
szano do celów terapeutycz
nych lub profilaktycznych, 
lub produkty niezmieszane 
do tych zastosowań, pako
wane w odmierzone dawki 
lub w postaci lub w opako
wania do sprzedaży detalicznej 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 3002. Można 
jednakże użyć materiałów obję
tych tym samym opisem co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu. 

- Pozostałe: 

- - Krew ludzka Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 3002. Można 
jednakże użyć materiałów obję
tych tym samym opisem co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu. 

- - Krew zwierzęca przygoto
wana do stosowania terapeu
tycznego lub profilaktycz
nego 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 3002. Można 
jednakże użyć materiałów obję
tych tym samym opisem co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu. 

- - Frakcje krwi inne niż antysu
rowice, hemoglobina, globu
liny krwi i globuliny suro
wicy 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 3002. Można 
jednakże użyć materiałów obję
tych tym samym opisem co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu.
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- - Hemoglobina, globuliny 
krwi i globuliny surowicy 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 3002. Można 
jednakże użyć materiałów obję
tych tym samym opisem co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu. 

- - Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 3002. Można 
jednakże użyć materiałów obję
tych tym samym opisem co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu. 

3003 i 3004 Leki (z wyłączeniem produktów 
objętych pozycjami 3002, 3005 
lub 3006): 

- Otrzymane z amikacyny 
objętej pozycją 2941 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych pozy
cjami 3003 i 3004, jeżeli ich 
całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

- Pozostałe Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, Można jednakże 
użyć materiałów objętych 
pozycjami 3003 i 3004, 
jeżeli ich całkowita wartość 
nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

—
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ex 3006 Odpady farmaceutyczne okreś
lone w uwadze 4 k) do działu 
30 

Zachowane zostaje pocho
dzenie produktu w jego pier
wotnej klasyfikacji 

- Sterylne chirurgiczne lub 
dentystyczne środki zapobie
gające powstawaniu zrostów, 
nawet absorpcyjne: 

- - z tworzyw sztucznych Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych działem 
39 nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu (5) 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

- - z tkaniny Wytwarzanie z (7): 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

- Wyroby identyfikowalne jako 
stosowane do stomii 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 31 Nawozy; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu
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ex 3105 Nawozy mineralne lub 
chemiczne, zawierające dwa lub 
trzy z pierwiastków nawozo
wych: azot, fosfor i potas; pozo
stałe nawozy; towary niniejszego 
działu w tabletkach lub podob
nych postaciach, lub w opakowa
niach o masie brutto nieprzekra
czającej 10 kg; wyłączając: 

— azotanu sodu 

— cyjanamid wapnia 

— siarczan potasu 

— siarczan magnezu-potasu 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, Można jednakże 
użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją, co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 
20 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 32 Ekstrakty garbników lub 
środków barwiących; garbniki 
i ich pochodne; barwniki, 
pigmenty i pozostałe substancje 
barwiące; farby i lakiery; kit 
i pozostałe masy uszczelniające; 
atramenty; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 3201 Garbniki i ich sole, etery, estry 
i pozostałe pochodne 

Wytwarzanie z ekstraktów 
garbników pochodzenia roślin
nego 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

3205 Laki barwnikowe; preparaty na 
bazie laków barwnikowych 
wymienionych w uwadze 3 do 
niniejszego działu ( 3 ) 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 3203, 
3204 i 3205. Można jednakże 
użyć materiałów objętych 
pozycją 3205, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 
20 % ceny ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu
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ex Dział 33 Olejki eteryczne i rezinoidy; 
preparaty perfumeryjne, kosme
tyczne lub toaletowe; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

3301 Olejki eteryczne (nawet pozba
wione terpenów), włącznie 
z konkretami i absolutami; rezi
noidy; wyekstrahowane oleoży
wice; koncentraty olejków 
eterycznych w tłuszczach, 
ciekłych olejach, woskach lub 
tym podobnych, otrzymanych 
w procesie maceracji tłuszczami 
(enfleurage) lub maceracji; terpe
nowe produkty uboczne deter
penacji olejków eterycznych; 
wodne destylaty i wodne 
roztwory olejków eterycznych 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z materiałami wchodzą
cymi do innej „grupy” ( 4 ) niniej
szej pozycji. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą grupą, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 34 Mydło, organiczne środki 
powierzchniowo czynne, prepa
raty piorące, preparaty smarowe, 
woski syntetyczne, woski prepa
rowane, preparaty do czysz
czenia lub szorowania, świece 
i podobne artykuły, pasty mode
larskie, „woski dentystyczne” 
oraz preparaty dentystyczne 
produkowane na bazie gipsu; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 3403 Preparaty smarowe zawierające 
mniej niż 70 % masy olejów 
ropy naftowej lub olejów otrzy
manych z minerałów bitumicz
nych 

Operacje rafinacji lub jeden lub 
większa liczba procesów specy
ficznych ( 1 ) 

lub 

Inne operacje, w których 
wszystkie użyte materiały są 
klasyfikowane do innej pozycji 
niż produkt. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu.
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3404 Woski sztuczne i woski preparo
wane: 

- Na bazie parafiny, wosków, 
wosków otrzymywanych 
z minerałów bitumicznych, 
gaczu parafinowego lub para
finy w łuskach 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu. 

- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
wyłączając: 

— oleje uwodornione o charak
terze wosków objęte 
pozycją 1516, 

— kwasy tłuszczowe niezdefi
niowane chemicznie i prze
mysłowe alkohole tłusz
czowe o charakterze 
wosków objęte pozycją 
3823, oraz 

— materiały objęte pozycją 
3404 

Jednakże materiały te mogą 
zostać użyte, pod warunkiem 
że ich łączna wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 35 Substancje białkowe; skrobie 
modyfikowane; kleje; enzymy; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu
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3505 Dekstryny i pozostałe skrobie 
modyfikowane (na przykład 
skrobie wstępnie żelatynizowane 
lub estryfikowane); kleje oparte 
na skrobiach, na dekstrynach 
lub pozostałych skrobiach 
modyfikowanych: 

- Etery i estry skrobi Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 3505. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 1108 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 3507 Preparaty enzymatyczne, gdzie 
indziej niewymienione ani 
niewłączone 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

Dział 36 Materiały wybuchowe; wyroby 
pirotechniczne; zapałki; stopy 
piroforyczne; niektóre materiały 
łatwo palne 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 37 Materiały fotograficzne i kinema
tograficzne, wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu
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3701 Film i płyty fotograficzne 
płaskie, światłoczułe, nienaświet
lone, z dowolnego materiału 
innego niż papier, tektura lub 
tekstylia; film płaski do natych
miastowych odbitek, światło
czuły, nienaświetlony, nawet 
w kasetach: 

- Film do natychmiastowych 
odbitek do fotografii koloro
wej, w kasetach 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 3701 
i 3702 Można jednakże użyć 
materiałów objętych pozycją 
3702, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 30 % 
ceny ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 3701 
i 3702 Można jednakże użyć 
materiałów objętych pozycjami 
3701 i 3702, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 
20 % ceny ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

3702 Film fotograficzny w rolkach, 
światłoczuły, nienaświetlony, 
z dowolnego materiału innego 
niż papier, tektura lub tekstylia; 
film w rolkach do natychmiasto
wych odbitek, światłoczuły, 
nienaświetlony 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 3701 
i 3702 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

3704 Płyty fotograficzne, film, papier, 
tektura i materiały włókiennicze, 
naświetlone, ale niewywołane 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji od 3701 
do 3704 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 38 Produkty chemiczne różne; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu
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ex 3801 - Grafit koloidalny w zawiesinie 
olejowej; grafit półkoloidalny; 
pasty węglowe do elektrod 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

- Grafit w postaci pasty, będący 
mieszaniną ponad 30 % masy 
grafitu z olejami mineralnymi 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych pozycją 
3403 nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 3803 Olej talowy oczyszczony Rafinowanie surowego oleju 
talowego 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 3805 Olejki terpentyny siarczanowej, 
oczyszczone 

Oczyszczanie przez destylację 
lub rafinowanie surowej terpen
tyny siarczanowej 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 3806 Żywice estrowe Wytwarzanie z kwasów żywicz
nych 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 3807 Smoła drzewna (pak smoły 
drzewnej) 

Destylacja paku smołowego Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

3808 Środki owadobójcze, gryzonio
bójcze, grzybobójcze, chwasto
bójcze, opóźniające kiełkowanie, 
regulatory wzrostu roślin, środki 
odkażające i podobne produkty, 
pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, lub w postaci prepa
ratów lub artykułów (na przy
kład taśm nasyconych siarką, 
knotów i świec oraz lepów na 
muchy) 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu
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3809 Środki wykańczalnicze, nośniki 
barwników przyśpieszające 
barwienie, utrwalacze barw
ników i pozostałe preparaty (na 
przykład klejonki i zaprawy), 
w rodzaju stosowanych w prze
mysłach włókienniczym, papier
niczym, skórzanym i podobnych, 
gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

3810 Preparaty do wytrawiania 
powierzchni metali; topniki 
i pozostałe preparaty pomoc
nicze do lutowania, lutowania 
twardego lub spawania; proszki 
i pasty do lutowania, lutowania 
twardego lub spawania, złożone 
z metalu lub innych materiałów; 
preparaty, w rodzaju stosowa
nych jako rdzenie lub otuliny 
elektrod lub prętów spawalni
czych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

3811 Środki przeciwstukowe, inhibi
tory utleniania, inhibitory 
tworzenia się żywic, dodatki 
zwiększające lepkość, preparaty 
antykorozyjne oraz pozostałe 
preparaty dodawane do olejów 
mineralnych (włącznie 
z benzyną) lub do innych cieczy, 
stosowanych do tych samych 
celów, co oleje mineralne: 

- Gotowe dodatki do olejów 
smarowych, zawierające oleje 
ropy naftowej lub oleje otrzy
mywane z minerałów bitu
micznych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych pozycją 
3811 nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu. 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu
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3812 Gotowe przyspieszacze wulkani
zacji; złożone plastyfikatory do 
gumy (kauczuku) lub tworzyw 
sztucznych, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone; 
preparaty przeciwutleniające 
oraz pozostałe związki stabilizu
jące do gumy lub tworzyw 
sztucznych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

3813 Preparaty i ładunki do gaśnic 
przeciwpożarowych; granaty 
gaśnicze 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

3814 Organiczne złożone rozpusz
czalniki i rozcieńczalniki, gdzie 
indziej niewymienione ani 
niewłączone; gotowe zmywacze 
farb i lakierów 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

3818 Pierwiastki chemiczne domiesz
kowane do stosowania w elektro
nice, w postaci krążków, płytek 
lub podobnych postaciach; 
związki chemiczne domieszko
wane, do stosowania w elektro
nice 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

3819 Hydrauliczne płyny hamulcowe 
i pozostałe gotowe płyny do 
hydraulicznych skrzyń biegów, 
niezawierające lub zawierające 
mniej niż 70 % masy olejów 
ropy naftowej lub olejów otrzy
manych z minerałów bitumicz
nych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

3820 Środki zapobiegające zama
rzaniu i gotowe płyny przeciw
oblodzeniowe 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

ex 3821 Gotowe pożywki do odżywiania 
drobnoustrojów (włącznie 
z wirusami i tym podobnymi) 
lub komórek roślinnych, ludz
kich lub zwierzęcych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/437



 

Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

3822 Odczynniki diagnostyczne lub 
laboratoryjne na podłożach, 
gotowe odczynniki diagno
styczne lub laboratoryjne, 
nawet na podłożach, inne niż 
te objęte pozycją 3002 lub 
3006; certyfikowane materiały 
wzorcowe 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

3823 Przemysłowe monokarboksy
lowe kwasy tłuszczowe; kwaśne 
oleje z rafinacji; przemysłowe 
alkohole tłuszczowe: 

- Przemysłowe monokarboksy
lowe kwasy tłuszczowe; 
kwaśne oleje z rafinacji 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

- Przemysłowe alkohole tłusz
czowe 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 3823. 

3824 Gotowe spoiwa do form odlew
niczych lub rdzeni; produkty 
chemiczne i preparaty prze
mysłu chemicznego lub przemy
słów pokrewnych (włączając te 
składające się z mieszanin 
produktów naturalnych), gdzie 
indziej niewymienione ani 
niewłączone: 

Następujące produkty objęte tą 
pozycją: 

- - Gotowe spoiwa do form 
odlewniczych lub rdzeni na 
bazie naturalnych 
produktów żywicznych 

- - Kwasy naftenowe, ich sole 
nierozpuszczalne w wodzie 
oraz ich estry 

- - Sorbit, inny niż ten objęty 
pozycją 2905 

- - Produkty sulfonowania przy 
rafinacji ropy, z wyłączeniem 
sulfonianów metali alkalicz
nych, amonowych lub 
etanoloaminowych; tiofeno
wane kwasy sulfonowe 
z olejów otrzymanych 
z minerałów bitumicznych 
oraz ich sole 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu
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- - Wymieniacze jonowe 

- - Pochłaniacze gazów do lamp 
próżniowych 

- - Alkaliczny tlenek żelaza do 
oczyszczania gazów 

- - Woda amoniakalna i odpad
kowy tlenek produkowany 
w czasie oczyszczania gazu 
węglowego 

- - Kwasy sulfonaftenowe, ich 
sole nierozpuszczalne 
w wodzie oraz ich estry 

- - Olej fuzlowy i olej Dippela 

- - Mieszaniny soli mających 
różne aniony 

- - Pasty kopiarskie na bazie 
żelatyny, nawet na podłożu 
papierowym lub tekstylnym 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

3826 Biodiesel i jego mieszaniny, 
niezawierające lub zawierające 
mniej niż 70 % masy olejów 
ropy naftowej lub olejów otrzy
mywanych z minerałów bitu
micznych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

od 3901 do 
3915 

Tworzywa sztuczne w formach 
podstawowych, odpady, ścinki 
i braki, z tworzyw sztucznych; 
wyłączając pozycje ex 3907 
i 3912, do których zastosowanie 
mają poniższe reguły: 

- Produkty homopolimeryzacji 
addycyjnej, w których poje
dynczy monomer stanowi 
ponad 99 % masy całkowitej 
polimeru 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu
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— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych działem 39 nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu ( 5 ) 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych działem 
39 nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu ( 5 ). 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

ex 3907 - Kopolimery, uzyskane z poli
węglanów i z kopolimerów 
akrylonitrylowo-butadienowo- 
styrenowych (ABS) 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednakże 
użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją, co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu ( 5 ). 

- Poliester Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych działem 
39 nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu lub wytwa
rzanie z poliwęglanu tetra
bromo-(bisfenolu A) 

3912 Celuloza i jej pochodne 
chemiczne, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone, 
w formach podstawowych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych tą samą 
pozycją, co produkt, nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

od 3916 do 
3921 

Półprodukty i wyroby z tworzyw 
sztucznych; wyłączając objęte 
pozycjami ex 3916, ex 3917, 
ex 3920 i ex 3921, w stosunku 
do których zastosowanie mają 
poniższe reguły:
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- Produkty płaskie, poddane 
obróbce dalszej niż tylko 
obróbka powierzchniowa lub 
pocięte na kształty inne niż 
prostokątne (łącznie z kwadra
towymi); inne produkty, obra
biane dalej niż tylko 
powierzchniowo 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych działem 
39 nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

- Pozostałe: 

- Produkty homopolimeryzacji 
addycyjnej, w których poje
dynczy monomer stanowi 
ponad 99 % masy całkowitej 
polimeru 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych działem 39 nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu ( 5 ) 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych działem 
39 nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu ( 5 ). 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

ex 3916 
i ex 3917 

Kształtowniki i rury Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych tą samą pozycją, co 
produkt, nie przekracza 
20 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/441



 

Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

ex 3920 - Arkusze lub folie jonomerowe Wytwarzanie z termoplastycznej 
soli cząstkowej, która jest kopo
limerem etylenu z kwasem 
metakrylowym częściowo 
zobojętnionym jonami metali, 
głównie cynku i sodu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

- Arkusze z celulozy regenero
wanej, poliamidów lub poli
etylenu 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych tą samą 
pozycją, co produkt, nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3921 Metalizowane folie z tworzyw 
sztucznych 

Wytwarzanie z wysoce przezro
czystych taśm z poliestrowych 
o grubości mniejszej niż 23 
mikrony ( 6 ) 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

od 3922 do 
3926 

Artykuły z tworzyw sztucznych Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 40 Kauczuk i wyroby z kauczuku, 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 4001 Laminowane płyty z gumy na 
podeszwy butów 

Laminowanie arkuszy kauczuku 
naturalnego 

4005 Mieszanki kauczukowe (gumo
we), niewulkanizowane, 
w formach podstawowych lub 
w płytach, arkuszach lub 
taśmach 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów z wyłączeniem 
kauczuku naturalnego nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

4012 Opony pneumatyczne bieżniko
wane lub używane, gumowe; 
opony pełne lub z poduszką 
powietrzną, bieżniki opon, 
ochraniacze dętek, gumowe: 

- Bieżnikowane opony pneuma
tyczne, pełne lub z poduszką 
powietrzną, gumowe 

Bieżnikowanie używanych 
opon
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- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 4011 
i 4012 

ex 4017 Wyroby z ebonitu Wytwarzanie z ebonitu 

ex Dział 41 Skóry i skórki surowe (inne niż 
skóry futerkowe) oraz skóry 
wyprawione; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 4102 Surowe skóry owcze lub 
jagnięce, bez wełny 

Usuwanie wełny ze skór 
owczych lub jagnięcych 

od 4104 do 
4106 

Skóry lub skórki garbowane lub 
„crust”, bez wełny lub odwło
szone, nawet dwojone, ale dalej 
nieprzetworzone 

Dogarbowywanie garbowanych 
skór 

lub 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

4107, 4112 oraz 
4113 

Skóra wyprawiona dalej prze
tworzona po garbowaniu lub 
kondycjonowaniu, włączając 
skórę wyprawioną na pergamin, 
bez wełny lub włosa, nawet 
dwojona, inna niż skóra wypra
wiona objęta pozycją 4114 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyłączeniem pozycji od 
4104 do 4113 

ex 4114 Skóra lakierowana i skóra lakie
rowana laminowana; skóra 
metalizowana 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych pozycjami od 4104 
do 4106, 4107, 4112 lub 
4113, pod warunkiem że ich 
całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

Dział 42 Artykuły ze skóry wyprawionej; 
wyroby siodlarskie i rymarskie; 
artykuły podróżne, torebki 
i podobne pojemniki; artykuły 
z jelit zwierzęcych (innych niż 
z jelit jedwabników) 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/443



 

Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

ex Dział 43 Skóry futerkowe i futra 
sztuczne; wyroby z nich; wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 4302 Skóry futerkowe garbowane lub 
wykończone, połączone: 

- Płaty, krzyże i podobne 
kształty 

Wybielanie lub barwienie, wraz 
z cięciem i łączeniem niepołą
czonych garbowanych lub 
wykończonych skór futerko
wych 

- Pozostałe Wytwarzanie z niepołączonych 
skór futerkowych, garbowanych 
lub wykończonych 

4303 Artykuły odzieżowe, dodatki 
odzieżowe i pozostałe artykuły 
ze skór futerkowych 

Wytwarzanie z niepołączonych 
skór futerkowych, garbowanych 
lub wykończonych, objętych 
pozycją 4302 

ex Dział 44 Drewno i artykuły z drewna; 
węgiel drzewny; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 4403 Drewno zgrubnie obrobione Wytwarzanie z drewna suro
wego, nawet pozbawionego 
kory lub zaledwie zgrubnie 
obrobionego 

ex 4407 Drewno przetarte lub strugane 
wzdłużnie, skrawane warstwami 
lub okorowane, strugane, szlifo
wane lub łączone stykowo, 
o grubości przekraczającej 
6 mm 

Struganie, szlifowanie lub 
łączenie stykowo 

ex 4408 Arkusze na forniry (włącznie 
z otrzymanymi przez cięcie 
drewna warstwowego) i na 
sklejkę, o grubości nieprzekra
czającej 6 mm, łączone na 
długość, i na inne drewno, prze
tarte wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub okorowane, 
o grubości nieprzekraczającej 
6 mm, strugane, szlifowane lub 
łączone stykowo 

Łączenie, struganie, szlifowanie 
lub łączenie na zakładkę
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ex 4409 Drewno kształtowane w sposób 
ciągły wzdłuż dowolnej krawę
dzi, końców lub powierzchni, 
nawet strugane, szlifowane lub 
łączone stykowo: 

- Szlifowane lub łączone 
stykowo 

Szlifowanie lub łączenie 
stykowo 

- Kształtki i profile Frezowanie lub profilowanie 

ex 4410 do 
ex 4413 

Kształtki i profile łącznie 
z listwami przypodłogowymi 
oraz inne deski profilowane 

Frezowanie lub profilowanie 

ex 4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny 
i podobne opakowania, 
z drewna 

Wytwarzanie z desek nieciętych 
do wymiaru 

ex 4416 Beczki, baryłki, kadzie, cebry 
i pozostałe wyroby bednarskie 
oraz ich części, z drewna 

Wytwarzanie z klepek bednar
skich, nieobrobionych więcej 
niż przepiłowanie na dwóch 
podstawowych powierzchniach 

ex 4418 - Wyroby stolarskie i ciesielskie 
dla budownictwa, z drewna 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednak użyć 
komórkowych płyt drewnia
nych, gontów i dachówek 

- Kształtki i profile Frezowanie lub profilowanie 

ex 4421 Drewienka na zapałki; drew
niane kołki lub szpilki do 
obuwia 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem drewna ciągniętego 
objętego pozycją 4409 

ex Dział 45 Korek i wyroby z korka, wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu
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4503 Artykuły z korka naturalnego Wytwarzanie z korka objętego 
pozycją 4501 

Dział 46 Wyroby ze słomy, z esparto lub 
pozostałych materiałów do 
wyplatania; wyroby koszykarskie 
oraz wyroby z wikliny 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

Dział 47 Masa włóknista z drewna lub 
z pozostałego włóknistego 
materiału celulozowego; papier 
lub tektura, z odzysku (makula
tura i odpady) 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex Dział 48 Papier i tektura; artykuły z masy 
papierniczej, papieru lub tektury; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 4811 Papier i tektura, tylko liniowane, 
kreskowane lub kratkowane 

Wytwarzanie z materiałów do 
wytwarzania papieru objętych 
działem 47 

4816 Kalka maszynowa, papier samo
kopiujący oraz pozostałe papiery 
do kopiowania lub papiery 
przedrukowe (inne niż te objęte 
pozycją 4809), matryce powiela
czowe i płyty offsetowe, 
z papieru, nawet pakowane 
w pudełka 

Wytwarzanie z materiałów do 
wytwarzania papieru objętych 
działem 47 

4817 Koperty, karty listowe, karty 
pocztowe i karty koresponden
cyjne, z papieru lub tektury; 
pudełka, torby, portfele i zestawy 
piśmienne, z papieru lub 
tektury, zawierające asortyment 
piśmiennych artykułów papier
niczych 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

ex 4818 Papier toaletowy Wytwarzanie z materiałów do 
wytwarzania papieru objętych 
działem 47
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ex 4819 Kartony, pudła, pudełka, torby 
i pozostałe pojemniki do pako
wania, z papieru, tektury, waty 
celulozowej lub wstęg z włókien 
celulozowych 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

ex 4820 Bloki listowe Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

ex 4823 Pozostały papier, tektura, wata 
celulozowa i wstęgi z włókien 
celulozowych, pocięte do 
wymiaru lub kształtu 

Wytwarzanie z materiałów do 
wytwarzania papieru objętych 
działem 47 

ex Dział 49 Książki, gazety, obrazki i pozo
stałe wyroby przemysłu poligra
ficznego, drukowane; manus
krypty, maszynopisy i plany; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

4909 Karty pocztowe drukowane lub 
ilustrowane; drukowane karty 
z osobistymi pozdrowieniami, 
wiadomościami lub ogłosze
niami, nawet ilustrowane, 
z kopertami lub ozdobami, lub 
bez nich 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 4909 
i 4911 

4910 Kalendarze wszelkich rodzajów, 
drukowane, włączając bloki 
kalendarzowe: 

- Kalendarze typu „wiecznego” 
lub z wymiennymi blokami 
wykonane na bazie materiału 
innego niż papier lub tektura 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

—
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- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 4909 
i 4911 

ex Dział 50 Jedwab; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 5003 Odpady jedwabiu (włącznie 
z kokonami nienadającymi się 
do motania, odpadami przędzy 
i szarpanką rozwłóknioną), 
zgrzeblone lub czesane 

Zgrzeblanie lub czesanie 
odpadów jedwabiu 

5004 do 
ex 5006 

Przędza jedwabna oraz przędza 
z odpadów jedwabiu 

Wytwarzanie z ( 7 ): 

— surowego jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu, zgrzeb
lonego lub czesanego lub 
inaczej przygotowanego do 
przędzenia, 

— pozostałych włókien natu
ralnych, niezgrzeblonych, 
nieczesanych ani nieprzygo
towanych w inny sposób do 
przędzenia 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— materiałów do wytwarzania 
papieru 

— 

5007 Tkaniny jedwabne lub 
z odpadów jedwabiu: 

- Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej ( 7 ) 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— przędzy kokosowej, 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzygotowanych w inny 
sposób do przędzenia, 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— papieru
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Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 51 Wełna, cienka lub gruba sierść 
zwierzęca; przędza i tkanina 
z włosia końskiego; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

od 5106 do 
5110 

Przędza z wełny, z cienkiej lub 
grubej sierści zwierzęcej lub 
z włosia końskiego 

Wytwarzanie z ( 7 ): 

— surowego jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu, zgrzeb
lonego lub czesanego lub 
inaczej przygotowanego do 
przędzenia, 

— włókien naturalnych, 
niezgrzeblonych, nieczesa
nych ani nieprzygotowa
nych w inny sposób do 
przędzenia 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— materiałów do wytwarzania 
papieru 

— 

od 5111 do 
5113 

Tkaniny z wełny, cienkiej lub 
grubej sierści zwierzęcej lub 
włosia końskiego: 

- Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej ( 7 ) 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— przędzy kokosowej, 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzygotowanych w inny 
sposób do przędzenia,
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(1) (2) (3) (4) 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— papieru 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 52 Bawełna, wyłączając: Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

od 5204 do 
5207 

Przędza i nici bawełniane Wytwarzanie z ( 7 ): 

— surowego jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu, zgrzeb
lonego lub czesanego lub 
inaczej przygotowanego do 
przędzenia, 

— włókien naturalnych, 
niezgrzeblonych, nieczesa
nych ani nieprzygotowa
nych w inny sposób do 
przędzenia 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— materiałów do wytwarzania 
papieru 

— 

od 5208 do 
5212 

Tkaniny bawełniane: 

- Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej ( 7 ) 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— przędzy kokosowej, 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzygotowanych w inny 
sposób do przędzenia,
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Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— papieru 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 53 Pozostałe włókna roślinne; 
przędza papierowa i tkaniny 
z przędzy papierowej; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

od 5306 do 
5308 

Przędza z pozostałych włókien 
tekstylnych roślinnych; przędza 
papierowa 

Wytwarzanie z ( 7 ): 

— surowego jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu, zgrzeb
lonego lub czesanego lub 
inaczej przygotowanego do 
przędzenia, 

— włókien naturalnych, 
niezgrzeblonych, nieczesa
nych ani nieprzygotowa
nych w inny sposób do 
przędzenia 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— materiałów do wytwarzania 
papieru 

— 

od 5309 do 
5311 

Tkaniny z pozostałych włókien 
tekstylnych roślinnych; tkaniny 
z przędzy papierowej: 

- Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej ( 7 ) 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— przędzy kokosowej, 

— przędzy jutowej, 

— włókien naturalnych,
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pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzygotowanych w inny 
sposób do przędzenia, 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— papieru 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex- 
works produktu 

od 5401 do 
5406 

Przędza, przędza jednowłók
nowa (monofilament) i nici 
z włókien ciągłych chemicznych 

Wytwarzanie z ( 7 ): 

— surowego jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu, zgrzeb
lonego lub czesanego lub 
inaczej przygotowanego do 
przędzenia, 

— włókien naturalnych, 
niezgrzeblonych, nieczesa
nych ani nieprzygotowa
nych w inny sposób do 
przędzenia 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— materiałów do wytwarzania 
papieru 

— 

5407 i 5408 Tkaniny z przędzy z włókien 
ciągłych chemicznych: 

- Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej ( 7 ) 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— przędzy kokosowej, 

— włókien naturalnych,
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Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzygotowanych w inny 
sposób do przędzenia, 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— papieru 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex- 
works produktu 

od 5501 do 
5507 

Włókna odcinkowe chemiczne Wytwarzanie z materiałów 
chemicznych lub pulpy 
włókienniczej 

od 5508 do 
5511 

Przędza i nici do szycia 
z włókien odcinkowych 
chemicznych 

Wytwarzanie z ( 7 ): 

— surowego jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu, zgrzeb
lonego lub czesanego lub 
inaczej przygotowanego do 
przędzenia, 

— włókien naturalnych, 
niezgrzeblonych, nieczesa
nych ani nieprzygotowa
nych w inny sposób do 
przędzenia 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— materiałów do wytwarzania 
papieru 

— 

od 5512 do 
5516 

Tkaniny z włókien odcinkowych 
chemicznych: 

- Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej ( 7 )

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/453



 

Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— przędzy kokosowej, 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzygotowanych w inny 
sposób do przędzenia, 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— papieru 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 56 Wata, filc i włókniny; przędze 
specjalne; szpagat, powrozy, 
linki i liny oraz artykuły 
z nich; wyłączając: 

Wytwarzanie z ( 7 ): 

— przędzy kokosowej, 

— włókien naturalnych, 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— materiałów do wytwarzania 
papieru 

— 

5602 Filc, nawet impregnowany, 
powleczony, pokryty lub lami
nowany: 

- Filc igłowany Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

Jednakże: 

— włókno polipropylenowe 
ciągłe objęte pozycją 5402,
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(1) (2) (3) (4) 

— włókna polipropylenowe 
objęte pozycją 5503 lub 
5506, lub 

— włókno polipropylenowe 
ciągłe objęte pozycją 5501, 

których masa jednostkowa 
pojedynczej przędzy ciągłej lub 
włókna jest we wszystkich 
przypadkach mniejsza niż 9 
decytekstów, mogą zostać 
użyte, pod warunkiem że ich 
wartość nie przekracza 40 % 
ceny ex-works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych wykonanych 
z kazeiny, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

— 

5604 Nić gumowa i sznurek, pokryte 
materiałem włókienniczym; 
przędza włókiennicza oraz 
pasek i temu podobne, objęte 
pozycją 5404 lub 5405, impreg
nowane, powleczone, pokryte 
lub otulane gumą, lub tworzy
wami sztucznymi: 

- Nić gumowa i sznurek, 
pokryte materiałem włókienni
czym 

Wytwarzanie z nici gumowej 
lub sznurka, niepokrytych 
materiałem włókienniczym 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, 
niezgrzeblonych, nieczesa
nych ani nieprzerobionych 
w inny sposób do przę
dzenia 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— materiałów do wytwarzania 
papieru 

—
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(1) (2) (3) (4) 

5605 Przędza metalizowana, nawet 
rdzeniowa, będąca przędzą 
włókienniczą lub paskiem, lub 
tym podobnym, objętym 
pozycją 5404 lub 5405, połą
czona z metalem w postaci 
nici, taśmy lub proszku, lub 
pokryta metalem 

Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— materiałów do wytwarzania 
papieru 

— 

5606 Przędza rdzeniowa oraz pasek 
i tym podobne, objęte pozycją 
5404 lub 5405 (inne niż te 
objęte pozycją 5605 oraz 
przędza rdzeniowa z włosia 
końskiego); przędza szenilowa 
(włącznie z przędzą szenilową 
kosmykową); przędza pętelkowa 

Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, 

— materiałów chemicznych 
lub pulpy włókienniczej, lub 

— materiałów do wytwarzania 
papieru 

— 

Dział 57 Dywany i pozostałe pokrycia 
podłogowe włókiennicze: 

- Z filcu igłowanego Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

Jednakże: 

— włókno polipropylenowe 
ciągłe objęte pozycją 5402, 

— włókna polipropylenowe 
objęte pozycją 5503 lub 
5506, lub 

— włókno polipropylenowe 
ciągłe objęte pozycją 5501, 

których masa jednostkowa 
pojedynczej przędzy ciągłej lub 
włókna jest we wszystkich 
przypadkach mniejsza niż 9 
decytekstów, mogą zostać 
użyte, pod warunkiem że ich 
wartość nie przekracza 40 % 
ceny ex-works produktu 

Tkanina z juty może zostać 
użyta jako podłoże
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(1) (2) (3) (4) 

- Z pozostałych filców Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, 
niezgrzeblonych, nieczesa
nych ani nieprzerobionych 
w inny sposób do przędze
nia, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

— 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— przędzy kokosowej lub 
przędzy jutowej, 

— przędzy z włókna ciągłego 
syntetycznego lub sztucz
nego, 

— włókien naturalnych, lub 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, 

Tkanina z juty może zostać 
użyta jako podłoże 

ex Dział 58 Tkaniny specjalne; materiały 
włókiennicze igłowe; koronki; 
tkaniny obiciowe; pasmanteria; 
hafty; wyłączając: 

- Łączone z nitką gumową Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej ( 7 ) 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex- 
works produktu
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5805 Tkaniny dekoracyjne ręcznie 
tkane typu gobeliny, Flanders, 
Aubusson, Beauvais i tym 
podobne oraz tkaniny dekora
cyjne haftowane na kanwie (na 
przykład małym ściegiem lub 
ściegiem krzyżykowym), nawet 
gotowe 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

5810 Hafty w sztukach, paskach lub 
motywach 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

5901 Tekstylia powleczone żywicą 
naturalną lub substancją skro
biową, w rodzaju stosowanych 
do opraw książek lub temu 
podobnych; kalka techniczna 
płócienna; płótno malarskie 
zagruntowane; bukram 
i podobne tekstylia usztywniane, 
w rodzaju stosowanych do 
formowania stożków kapeluszy 

Wytwarzanie z przędzy 

5902 Materiały na kord oponowy 
z przędzy o dużej wytrzyma 
łości na rozciąganie, z nylonu 
lub pozostałych poliamidów, 
poliestrów lub włókien wiskozo
wych: 

- Zawierające nie więcej niż 
90 % masy materiałów 
włókienniczych 

Wytwarzanie z przędzy 

- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
chemicznych lub pulpy 
włókienniczej
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5903 Tekstylia impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane 
tworzywami sztucznymi, inne 
niż te objęte pozycją 5902 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex- 
works produktu 

5904 Linoleum, nawet cięte do 
kształtu; pokrycia podłogowe 
składające się z powłoki lub 
pokrycia nałożonego na podkład 
włókienniczy, nawet cięte do 
kształtu 

Wytwarzanie z przędzy ( 7 ) 

5905 Pokrycia ścienne włókiennicze: 

- Impregnowane, powlekane, 
pokryte lub laminowane 
gumą, tworzywami sztucz
nymi lub innymi materiałami 

Wytwarzanie z przędzy 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— przędzy kokosowej, 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej
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lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex- 
works produktu 

5906 Tekstylia gumowane, inne niż te 
objęte pozycją 5902: 

- Dzianiny Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

— 

- Pozostałe tkaniny wykonane 
z przędzy z syntetycznego 
włókna ciągłego, zawierające 
więcej niż 90 % masy mate
riałów włókienniczych 

Wytwarzanie z materiałów 
chemicznych 

- Pozostałe Wytwarzanie z przędzy 

5907 Tekstylia w inny sposób impreg
nowane, powleczone lub 
pokryte; płótna pomalowane 
będące dekoracjami teatralnymi, 
tłami studyjnymi lub temu 
podobnymi 

Wytwarzanie z przędzy 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie 
przekracza 47,5 % ceny ex- 
works produktu
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5908 Knoty tkane, plecione lub 
dziane, z materiałów włókienni
czych, do lamp, kuchenek, 
zapalniczek, świec lub tym 
podobnych; koszulki żarowe 
oraz dzianiny workowe do ich 
wyrobu, nawet impregnowane 

- Koszulki żarowe, impregno
wane 

Wytwarzanie z dzianin worko
wych 

- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

od 5909 do 
5911 

Artykuły włókiennicze do celów 
technicznych: 

- Tarcze lub pierścienie poler
skie inne niż z filcu objętego 
pozycją 5911 

Wytwarzanie z przędzy lub 
tkaniny odpadowej lub szmat 
objętych pozycją 6310 

- Tkaniny, rodzaju stosowanego 
w maszynach papierniczych 
lub do innych zastosowań 
technicznych, filcowane lub 
nie, nawet impregnowane lub 
powlekane w inny sposób, 
cylindryczne lub bez końca, 
na osnowie lub na wątku 
pojedynczym lub wielokrot
nym, lub tkane na płasko, na 
osnowie lub na wątku wielo
krotnym objętym pozycją 
5911 

Wytwarzanie z ( 7 ): 

- przędzy z włókna kokoso
wego, 

- następujących materiałów: 

- - przędza z politetrafluoroety
lenu ( 8 ), 

- - przędza wieloskładowa, 
z poliamidu, powleczona, 
impregnowana lub powle
kana żywicą fenolową, 

- - przędza z włókien synte
tycznych z poliamidów 
aromatycznych uzyskanych 
poprzez polikondensację 
m-fenylenodiaminy i kwasu 
izoftalowego, 

- - włókna pojedyncze politet
rafluoroetylenu ( 8 ), 

- - przędza z syntetycznych 
włókien przędnych 
z poli(parafenyleno terefta
lamidu), 

- - przędza z włókna szkla
nego, pokryta żywicą feno
lową i wzbogacana przędzą 
akrylową ( 8 ),
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- - włókna kopoliestru z poli
estru, żywicy kwasu terefta
lowego, 1,4-cykloheksano
dietanolu i kwasu izoftalo
wego, 

- - włókna naturalne, 

- - włókna odcinkowe 
chemiczne, niezgrzeblone, 
nieczesane ani nieprzero
bione w inny sposób do 
przędzenia, lub 

- - materiały chemiczne lub 
masa włókiennicza 

- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— przędzy kokosowej, 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

— 

Dział 60 Dzianiny Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

— 

Dział 61 Artykuły odzieżowe i dodatki 
odzieżowe, dziane: 

- Otrzymywane przez zszycie 
lub połączenie w inny sposób 
dwóch lub większej liczby 
kawałków dzianin, które 
zostały albo pocięte do 
kształtu, albo wykonane 
bezpośrednio do kształtu 

Wytwarzanie z przędzy ( 7 ) ( 9 )
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- Pozostałe Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

— 

ex Dział 62 Artykuły odzieżowe i dodatki 
odzieżowe, niedziane; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z przędzy ( 7 ) ( 9 ) 

ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 
i ex 6211 

Odzież damska, dziewczęca 
i niemowlęca oraz inne konfek
cjonowane dodatki odzieżowe 
dla niemowląt, haftowane 

Wytwarzanie z przędzy ( 9 ) 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaf
towanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehafto
wanej nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu ( 9 ) 

ex 6210 
i ex 6216 

Sprzęt ogniotrwały z tkanin 
pokrytych folią z aluminiowa
nego poliestru 

Wytwarzanie z przędzy ( 9 ) 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niepo
wleczonej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niepo
wleczonej nie przekracza 40 % 
ceny ex-works produktu ( 9 ) 

6213 i 6214 Chusteczki do nosa, szale, 
chusty, szaliki, mantyle, welony 
i podobne artykuły: 

- Haftowane Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej niebielonej ( 7 ) ( 9 ) 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaf
towanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehafto
wanej nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu ( 9 )
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- Pozostałe Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej niebielonej ( 7 ) ( 9 ) 

lub 

Wykańczanie, a następnie 
drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykoń
czeniowymi (takimi jak czysz
czenie, wybielanie, merceryza
cja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, 
uodparnianie na kurczliwość, 
utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), pod 
warunkiem że wartość wszel
kich użytych niezadrukowa
nych towarów objętych pozy
cjami 6213 i 6214 nie prze
kracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu 

6217 Pozostałe gotowe dodatki odzie 
żowe; części odzieży lub 
dodatków odzieżowych, inne 
niż te objęte pozycją 6212: 

- Haftowane Wytwarzanie z przędzy ( 9 ) 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaf
towanej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niehafto
wanej nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu ( 9 ) 

- Sprzęt ogniotrwały z tkanin 
pokrytych folią z aluminiowa
nego poliestru 

Wytwarzanie z przędzy ( 9 ) 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niepo
wleczonej, pod warunkiem że 
wartość użytej tkaniny niepo
wleczonej nie przekracza 40 % 
ceny ex-works produktu ( 9 ) 

- Wycięte wkładki do kołnierzy 
i mankietów 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

—
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- Pozostałe Wytwarzanie z przędzy ( 9 ) 

ex Dział 63 Pozostałe gotowe artykuły 
włókiennicze; zestawy; odzież 
używana i używane artykuły 
włókiennicze; szmaty; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

od 6301 do 
6304 

Koce, pledy, bielizna pościelowa 
itp.; firanki, zasłony itp.; pozo
stałe artykuły wyposażenia 
wnętrz: 

- Z filcu, z włóknin Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

— 

- Pozostałe: 

- - Haftowane Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej niebielonej ( 9 ) ( 10 ) 

lub 

Wytwarzanie z tkaniny niehaf
towanej (innej niż dziana), pod 
warunkiem że wartość użytej 
tkaniny niehaftowanej nie prze
kracza 40 % ceny ex-works 
produktu 

- - Pozostałe Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej niebielonej ( 9 ) ( 10 ) 

6305 Worki i torby, w rodzaju stoso
wanych do pakowania towarów 

Wytwarzanie z ( 7 ): 

— włókien naturalnych, 

— włókien odcinkowych 
chemicznych, niezgrzeblo
nych, nieczesanych ani 
nieprzerobionych w inny 
sposób do przędzenia, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

— 

6306 Brezenty, markizy i zasłony 
przeciwsłoneczne; namioty; 
żagle do łodzi, desek windsurfin
gowych lub pojazdów lądowych; 
wyposażenie kempingowe:
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- Z włóknin Wytwarzanie z ( 7 ) ( 9 ): 

— włókien naturalnych, lub 

— materiałów chemicznych 
lub masy włókienniczej 

— 

- Pozostałe Wytwarzanie z nitki pojedyn
czej niebielonej ( 8 ) ( 9 ) 

6307 Pozostałe artykuły gotowe, 
włącznie z wykrojami odzieży 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

6308 Zestawy składające się z tkaniny 
i przędzy, nawet z dodatkami, 
do wykonywania dywaników 
(mat), obić, haftowanej bielizny 
stołowej lub serwetek, lub 
podobnych artykułów włókien
niczych, pakowane w opako
wania do sprzedaży detalicznej 

Każda pozycja w zestawie musi 
odpowiadać wymogom reguły, 
jaka dotyczyłaby jej wtedy, 
gdyby nie była w zestawie. 
Jednakże artykuły niepocho
dzące mogą zostać włączone, 
pod warunkiem że ich łączna 
wartość nie przekracza 15 % 
ceny ex-works zestawu. 

ex Dział 64 Obuwie, getry i tym podobne; 
części tych artykułów; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
wyłączając komplety cholewek 
przymocowanych do podpode
szew (wkładek) lub do innych 
części składowych podeszwy 
objęte pozycją 6406 

6406 Części obuwia (włącznie 
z cholewkami, nawet przymoco
wanymi do podeszew innych 
niż podeszwy zewnętrzne); 
podpodeszwy wyjmowane 
(wkładki), podkładki pod pięty 
i podobne artykuły; getry, 
sztylpy i podobne artykuły oraz 
ich części 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex Dział 65 Nakrycia głowy i ich części, 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu
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6505 Kapelusze i pozostałe nakrycia 
głowy, dziane lub wykonane 
z koronki, filcu lub innych 
materiałów włókienniczych, 
w kawałku (ale nie z pasków), 
nawet z podszewką lub przybra
niem; siatki na włosy z dowol
nego materiału, nawet 
z podszewką lub przybraniem 

Wytwarzanie z przędzy lub 
włókien tekstylnych ( 10 ) 

ex Dział 66 Parasole, parasole przeciwsło
neczne, laski, stołki myśliwskie, 
bicze, szpicruty i ich części; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

6601 Parasole i parasole przeciwsło
neczne (włączając parasole-laski, 
parasole ogrodowe i podobne 
parasole) 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

Dział 67 Pióra i puch, preparowane oraz 
artykuły wykonane z piór lub 
puchu; kwiaty sztuczne; artykuły 
z włosów ludzkich 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex Dział 68 Artykuły z kamienia, gipsu, 
cementu, azbestu, miki lub 
podobnych materiałów; wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 6803 Artykuły z łupków lub z łupków 
aglomerowanych 

Wytwarzanie z łupka 
poddanego obróbce 

ex 6812 Artykuły z azbestu; artykuły 
z mieszanin na bazie azbestu 
lub mieszanin na bazie azbestu 
i węglanu magnezu 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją 

ex 6814 Artykuły z miki, włącznie 
z miką aglomerowaną lub rege
nerowaną, na podłożu z papieru, 
tektury lub innych materiałów 

Wytwarzanie z obrobionej miki 
(łącznie z miką aglomerowaną 
lub regenerowaną)
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Dział 69 Wyroby ceramiczne Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex Dział 70 Szkło i wyroby ze szkła; wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 7003, 
ex 7004 
i ex 7005 

Szkło z warstwą przeciwodbla
skową 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych pozycją 7001 

7006 Szkło objęte pozycją 7003, 
7004 lub 7005, gięte, o obrobio
nych krawędziach, grawerowane, 
wiercone, emaliowane lub 
inaczej obrobione, ale nieobra
mowane ani nieoprawione 
w inne materiały: 

- Podłoża z płyt szklanych, 
pokrytych cienką warstwą 
dielektryka wykonaną 
z półprzewodnika klasy 
zgodnej normą SEMII ( 11 ) 

Wytwarzanie z płyt ze szkła 
niepowlekanego (substratów) 
objętych pozycją 7006 

- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych pozycją 7001 

7007 Szkło bezpieczne, złożone ze 
szkła hartowanego lub warstwo
wego 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych pozycją 7001 

7008 Wielościenne elementy izola
cyjne ze szkła 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych pozycją 7001 

7009 Lustra, nawet w ramach, 
włącznie z lusterkami wstecz
nymi 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych pozycją 7001
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7010 Balony, butle, butelki, słoje, 
dzbany, fiolki, ampułki i pozo
stałe pojemniki, ze szkła, 
w rodzaju stosowanych do 
transportu lub pakowania towa
rów; słoje szklane na przetwory; 
korki, przykrywki i pozostałe 
zamknięcia ze szkła 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

lub 

Cięcie wyrobów ze szkła, pod 
warunkiem że całkowita 
wartość użytego szkła niecię
tego nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu 

7013 Wyroby ze szkła, w rodzaju 
stosowanych do celów stoło
wych, kuchennych, toaletowych, 
biurowych, dekoracji wnętrz lub 
podobnych celów (inne niż te 
objęte pozycją 7010 lub 7018) 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

lub 

Cięcie wyrobów ze szkła, pod 
warunkiem że całkowita 
wartość użytego szkła niecię
tego nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu 

lub 

Ręczne zdobienie (z wyłącze
niem sitodruku) przedmiotów 
szklanych ustnie dmuchanych, 
pod warunkiem że wartość 
dmuchanych przedmiotów ze 
szkła nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu 

ex 7019 Artykuły (inne niż przędza) 
z włókien szklanych 

Wytwarzanie z: 

— niebarwionej taśmy, niedo
przędów, przędzy lub nici 
szklanych ciętych, lub 

— waty szklanej 

— 

ex Dział 71 Perły naturalne lub hodowlane, 
kamienie szlachetne lub półszla
chetne, metale szlachetne, 
metale platerowane metalem 
szlachetnym i artykuły z nich; 
sztuczna biżuteria; monety; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu
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ex 7101 Perły naturalne lub hodowlane, 
sortowane i tymczasowo nawle
czone dla ułatwienia transportu 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

ex 7102, 
ex 7103 
i ex 7104 

Obrobione kamienie szlachetne 
lub półszlachetne (naturalne, 
syntetyczne lub odtworzone) 

Wytwarzanie z nieobrobionych 
kamieni szlachetnych i półszla
chetnych 

7106, 7108 oraz 
7110 

Metale szlachetne: 

- Nieobrobione plastycznie Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 7106, 
7108 i 7110 

lub 

Oddzielanie elektrolityczne, 
termiczne lub chemiczne metali 
szlachetnych objętych pozycją 
7106, 7108 lub 7110 

lub 

Wytwarzanie stopów metali 
szlachetnych objętych pozycją 
7106, 7108 lub 7110 między 
sobą lub z metalami nieszla
chetnymi 

- W stanie półproduktu lub 
w postaci proszku 

Wytwarzanie z metali szlachet
nych w stanie surowym 

ex 7107, 
ex 7109 
i ex 7111 

Metale platerowane metalem 
szlachetnym, półprodukty 

Wytwarzanie z metali platero
wanych metalami szlachetnymi 
w stanie surowym 

7116 Artykuły z pereł naturalnych lub 
hodowlanych, kamieni szlachet
nych lub półszlachetnych (natu
ralnych, syntetycznych lub 
odtworzonych) 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu
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7117 Sztuczna biżuteria Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

lub 

Wytwarzanie z części metali 
nieszlachetnych, nieplaterowa
nych, niepokrytych metalami 
szlachetnymi, pod warunkiem 
że wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu 

ex Dział 72 Żeliwo i stal, wyłączając: Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

7207 Półprodukty z żeliwa lub stali 
niestopowej 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych pozycją 7201, 7202, 
7203, 7204 lub 7205 

od 7208 do 
7216 

Wyroby walcowane płaskie, 
sztaby i pręty, kątowniki, kształ
towniki i profile z żelaza lub 
stali niestopowej 

Wytwarzanie ze stali stopowej 
w postaci wlewków lub pozo
stałych pierwotnych form obję
tych pozycją 7206 

7217 Drut z żeliwa lub stali niestopo
wej 

Wytwarzanie z półwyrobów 
objętych pozycją 7207 

ex 7218, od 
7219 do 7222 

Półwyroby, wyroby walcowane 
płaskie, sztaby i pręty, kątow
niki, kształtowniki i profile ze 
stali nierdzewnej 

Wytwarzanie ze stali stopowej 
w postaci wlewków lub pozo
stałych pierwotnych form obję
tych pozycją 7218 

7223 Drut ze stali nierdzewnej Wytwarzanie z półwyrobów 
objętych pozycją 7218 

ex 7224, od 
7225 do 7228 

Półprodukty, wyroby walcowane 
płaskie, sztaby i pręty walco
wane na gorąco w nieregularnych 
kręgach; kątowniki, kształtow
niki i profile z pozostałej stali 
stopowej; sztaby i pręty drążone 
ze stali stopowej lub niestopo
wej, nadające się do celów wiert
niczych 

Wytwarzanie ze stali stopowej 
w postaci wlewków lub pozo
stałych pierwotnych form obję
tych pozycją 7206, 7218 lub 
7224
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7229 Drut z pozostałej stali stopowej Wytwarzanie z półwyrobów 
objętych pozycją 7224 

ex Dział 73 Wyroby z żeliwa i stali, wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 7301 Ścianka szczelna Wytwarzanie z materiałów 
objętych pozycją 7206 

7302 Elementy konstrukcyjne torów 
kolejowych lub tramwajowych, 
z żeliwa lub stali: szyny, odboj
nice i szyny zębate, iglice zwrot
nicowe, krzyżownice, pręty 
zwrotnicowe i pozostałe 
elementy skrzyżowań, podkłady 
kolejowe, nakładki stykowe, 
siodełka szynowe, kliny siodeł
kowe, podkładki szynowe, łapki 
mocujące, płyty podstawowe, 
cięgna i pozostałe elementy 
przeznaczone do łączenia lub 
mocowania szyn 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych pozycją 7206 

7304, 7305 oraz 
7306 

Rury, przewody rurowe i profile 
drążone, z żelaza (innego niż 
żeliwo) lub stali 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych pozycją 7206, 7207, 
7218 lub 7224 

ex 7307 Łączniki rur lub przewodów 
rurowych odlewane ze stali 
nierdzewnej (ISO X5CrNiMo 
1712), składające się z kilku 
części 

Toczenie, wiercenie, rozwierca
nie, gwintowanie, usuwanie 
krawędzi i piaskowanie przed
kuwek, pod warunkiem że 
łączna wartość przedkuwek nie 
przekracza 35 % ceny ex-works 
produktu 

7308 Konstrukcje (z wyłączeniem 
budynków prefabrykowanych 
objętych pozycją 9406) i części 
konstrukcji (na przykład mosty 
i części mostów, wrota śluz, 
wieże, maszty kratowe, dachy, 
szkielety konstrukcji dachów, 
drzwi i okna oraz ramy do 
nich, progi drzwiowe, okiennice, 
balustrady, filary i kolumny), 
z żeliwa lub stali; płyty, pręty, 
kątowniki, kształtowniki, profile, 
rury i tym podobne, przygoto
wane do stosowania w konstruk
cjach, z żeliwa lub stali 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Jednakże spawane 
kątowniki, kształtowniki 
i profile objęte pozycją 7301 
nie mogą zostać użyte.
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ex 7315 Łańcuch przeciwpoślizgowy Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych pozycją 
7315 nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu. 

ex Dział 74 Miedź i artykuły z miedzi; wyłą
czając: 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

7401 Kamienie miedziowe; miedź 
cementacyjna (miedź wytrącona) 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

7402 Miedź nierafinowana; anody 
miedziane do rafinacji elektroli
tycznej 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

7403 Miedź rafinowana i stopy 
miedzi, nieobrobione plastycz
nie: 

- Miedź rafinowana Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

- Stopy miedzi i miedź rafino
wana zawierająca inne pier
wiastki 

Wytwarzanie z miedzi rafino
wanej, nieobrobionej, lub 
z odpadów miedzi i złomu 

7404 Odpady miedzi i złom Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu
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7405 Stopy wstępne miedzi Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex Dział 75 Nikiel i artykuły z niklu; wyłą
czając: 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

od 7501 do 
7503 

Kamienie niklowe, spieki tlenku 
niklu oraz pozostałe produkty 
pośrednie hutnictwa niklu; nikiel 
nieobrobiony plastycznie; 
odpady niklu i złom 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex Dział 76 Aluminium i artykuły z alumi
nium; wyłączając: 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

7601 Aluminium nieobrobione 
plastycznie 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu.
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lub 

Wytwarzanie, poprzez obróbkę 
termiczną lub elektrolityczną 
z aluminium niestopowego lub 
odpadów i złomu aluminium 

7602 Odpady aluminium i złom Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 7616 Wyroby z aluminium inne niż 
siatka, tkaniny, ruszty, elementy 
siatkowe, ogrodzenia, tkaniny 
wzmacniające i podobne mate
riały (w tym taśmy bez końca) 
z drutu aluminiowego, i siatka 
metalowa rozciągana z alumi
nium 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, Jednakże można 
użyć siatki, tkanin, rusztów, 
elementów siatkowych, 
ogrodzeń, tkanin wzmac
niających i podobnych 
materiałów (w tym taśm 
bez końca) z drutu alumi
niowego, i siatki metalowej 
rozciąganej z aluminium; 
oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

Dział 77 Zarezerwowany do ewentual
nego użytku w ramach HS 

ex Dział 78 Ołów i artykuły z ołowiu; wyłą
czając: 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

7801 Ołów nieobrobiony plastycznie: 

- Ołów rafinowany Wytwarzanie z ołowiu przed 
odsrebrzaniem lub do obróbki
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- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Jednakże odpady 
i złom objęte pozycją 7802 
nie mogą zostać użyte. 

7802 Odpady ołowiu i złom Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex Dział 79 Cynk i artykuły z cynku; wyłą
czając: 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

7901 Cynk nieobrobiony plastycznie Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Jednakże odpady 
i złom objęte pozycją 7902 
nie mogą zostać użyte. 

7902 Odpady cynku i złom Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex Dział 80 Cyna i artykuły z cyny; wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

—
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8001 Cyna nieobrobiona plastycznie Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Jednakże odpady 
i złom objęte pozycją 8002 
nie mogą zostać użyte. 

8002 i 8007 Odpady cyny i złom; pozostałe 
artykuły z cyny 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

Dział 81 Pozostałe metale nieszlachetne; 
cermetale; artykuły z tych mate
riałów 

- Pozostałe metale nieszla
chetne; obrobione; artykuły 
z tych materiałów 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych tą samą 
pozycją, co produkt, nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex Dział 82 Narzędzia, przybory, noże, łyżki, 
widelce i pozostałe sztućce 
z metali nieszlachetnych; ich 
części z metali nieszlachetnych; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

8206 Narzędzia z dwóch lub większej 
liczby pozycji od 8202 do 
8205, pakowane w zestawy do 
sprzedaży detalicznej 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji od 8202 
do 8205. Jednakże narzędzia 
objęte pozycjami od 8202 do 
8205 mogą zostać włączone 
do zestawu, pod warunkiem 
że ich łączna wartość nie prze
kracza 15 % ceny ex-works 
zestawu.
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8207 Narzędzia wymienne do 
narzędzi ręcznych, nawet napę
dzanych mechanicznie lub do 
obrabiarek (na przykład do 
prasowania, tłoczenia, kucia na 
prasach, przebijania, wykrawa
nia, gwintowania otworów lub 
wałków, wiercenia, wytaczania, 
przeciągania, frezowania, 
toczenia lub wkręcania), 
włączając ciągadła, ciągowniki 
lub matryce do wyciskania 
metalu oraz narzędzia do wier
cenia w kamieniu lub do 
wierceń ziemnych 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

8208 Noże i ostrza tnące, do maszyn 
lub do urządzeń mechanicznych 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

ex 8211 Noże z ostrzami tnącymi, nawet 
ząbkowanymi (włączając noże 
ogrodnicze), inne niż noże 
objęte pozycją 8208 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Jednakże ostrza 
i rękojeści noży z metali 
nieszlachetnych mogą zostać 
użyte. 

8214 Pozostałe artykuły nożownicze 
(na przykład maszynki do strzy 
żenia włosów, tasaki rzeźnicze 
lub kuchenne, noże do siekania 
i mielenia mięsa, noże do papie
ru); zestawy i akcesoria do mani
cure lub pedicure (włączając 
pilniki do paznokci) 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Jednakże rękojeści 
z metali nieszlachetnych mogą 
zostać użyte.
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8215 Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, 
łopatki do ciasta, noże do ryb, 
noże do masła, szczypce do 
cukru i podobne artykuły 
kuchenne lub stołowe 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Jednakże rękojeści 
z metali nieszlachetnych mogą 
zostać użyte. 

ex Dział 83 Artykuły różne z metali nieszla
chetnych; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 8302 Pozostałe oprawy, okucia 
i podobne artykuły, nadające 
się do budynków i automatycz
nych urządzeń do zamykania 
drzwi 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednak użyć 
innych materiałów objętych 
pozycją 8302, pod warunkiem 
że ich całkowita wartość nie 
przekracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

ex 8306 Statuetki i pozostałe ozdoby, 
z metali nieszlachetnych 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednak użyć 
innych materiałów objętych 
pozycją 8306, pod warunkiem 
że ich całkowita wartość nie 
przekracza 30 % ceny ex-works 
produktu 

ex Dział 84 Reaktory jądrowe, kotły, 
maszyny i urządzenia mecha
niczne; ich części; wyłączając: 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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ex 8401 Sekcje paliwowe do reaktorów 
jądrowych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
30 % ceny ex-works produktu 

8402 Kotły wytwarzające parę wodną 
lub inną parę (inne niż kotły 
centralnego ogrzewania do 
gorącej wody, mogące również 
wytwarzać parę o niskim ciśnie
niu); kotły wodne wysokotempe
raturowe 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

8403 i ex 8404 Kotły centralnego ogrzewania 
inne niż te objęte pozycją 
8402 oraz instalacje pomoc
nicze do kotłów centralnego 
ogrzewania 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 8403 
i 8404 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

8406 Turbiny na parę wodną i turbiny 
na inne rodzaje pary 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8407 Silniki spalinowe z zapłonem 
iskrowym z tłokami wykonują
cymi ruch posuwisto-zwrotny 
lub obrotowy 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8408 Silniki spalinowe tłokowe 
z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężne i średnioprężne) 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8409 Części nadające się do stoso
wania wyłącznie lub głównie 
do silników objętych pozycją 
8407 lub 8408 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu
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8411 Silniki turboodrzutowe, turbo 
śmigłowe oraz inne turbiny 
gazowe 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

8412 Pozostałe silniki i siłowniki Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex 8413 Obrotowe pompy wyporowe Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

ex 8414 Przemysłowe wentylatory, 
dmuchawy i tym podobne 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

8415 Klimatyzatory, zawierające 
wentylator napędzany silnikiem 
oraz elementy służące do 
zmiany temperatury i wilgotno 
ści, włączając klimatyzatory 
nieposiadające możliwości 
oddzielnej regulacji wilgotności 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu
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8418 Chłodziarki, zamrażarki i pozo
stałe urządzenia chłodzące lub 
zamrażające, elektryczne lub 
inne; pompy cieplne inne niż 
klimatyzatory objęte pozycją 
8415 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
niepochodzących nie prze
kracza wartości wszystkich 
użytych materiałów pocho
dzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

ex 8419 Maszyny dla przemysłu drzew
nego, masy papierniczej, papier
niczego i produkcji tektury 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych tą samą pozycją, co 
produkt, nie przekracza 
25 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8420 Kalandry lub inne maszyny do 
walcowania, nieprzeznaczone 
do obróbki metali lub szkła, 
oraz walce do tych urządzeń 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych tą samą pozycją, co 
produkt, nie przekracza 
25 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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8423 Urządzenia do ważenia (z wyłą
czeniem wag o czułości 5 cg lub 
czulszych), włączając maszyny 
do liczenia lub kontroli przez 
ważenie; wszelkiego rodzaju 
odważniki do wag 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

od 8425 do 
8428 

Urządzenia do podnoszenia, 
przenoszenia, załadunku lub 
rozładunku 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycją 8431 nie prze
kracza 10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8429 Spycharki czołowe, spycharki 
skośne, równiarki, niwelatory, 
zgarniarki, koparki, czerparki, 
ładowarki, podbijarki mecha
niczne i walce drogowe, samo
bieżne: 

- Walce drogowe Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycją 8431 nie prze
kracza 10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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8430 Pozostałe maszyny do prze
mieszczania, równania, niwelo
wania, zgarniania, kopania, 
ubijania, zagęszczania, wybie
rania lub wiercenia ziemi, mine
rałów lub rud; kafary do 
wbijania pali i urządzenia do 
wyciągania pali; pługi odśnieża
jące i dmuchawy śniegowe 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycją 8431 nie prze
kracza 10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

ex 8431 Części nadające się wyłącznie 
lub głównie do stosowania 
z walcami drogowymi 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8439 Urządzenia do wytwarzania 
masy włóknistego materiału 
celulozowego lub do wytwarza
nia, lub obróbki wykańczającej 
papieru lub tektury 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych tą samą pozycją, co 
produkt, nie przekracza 
25 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8441 Pozostałe urządzenia do wytwa
rzania masy papierniczej, 
papieru lub tektury, włączając 
krajarki i krajalnice wszelkich 
typów 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych tą samą pozycją, co 
produkt, nie przekracza 
25 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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ex 8443 Drukarki do maszyn biurowych 
(na przykład maszyn do auto
matycznego przetwarzania 
danych, maszyn do redagowania 
tekstów) 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

od 8444 do 
8447 

Maszyny objęte tymi pozycjami 
do stosowania w przemyśle 
włókienniczym 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex 8448 Instalacje pomocnicze do stoso
wania z maszynami objętymi 
pozycjami 8444 i 8445 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8452 Maszyny do szycia, inne niż 
maszyny do zszywania książek, 
objęte pozycją 8440; meble, 
podstawy i obudowy specjalnie 
zaprojektowane do maszyn do 
szycia; igły do maszyn do szycia: 

- Maszyny do szycia (tylko steb
nówki) z głowicami o masie 
nieprzekraczającej 16 kg bez 
silnika lub 17 kg z silnikiem 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu 

— wartość wszystkich mate
riałów niepochodzących 
użytych w czasie monto
wania głowicy (bez silnika) 
nie przekracza wartości 
wszystkich użytych mate
riałów pochodzących, oraz 

— stosowane mechanizmy 
naciągu nitki, obrębiania 
i zygzakowania są pocho
dzące 

— 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu
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ex 8456, 8457 
do 8465 
i ex 8466 

Obrabiarki i maszyny oraz ich 
części oraz akcesoria objęte 
pozycjami od 8456 do 8466; 
wyłączając: 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex 8456 
i ex 8466 

- maszyny do cięcia strumie
niem wody; 

- części i akcesoria do maszyn 
do cięcia strumieniem wody 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

od 8469 do 
8472 

Maszyny biurowe (na przykład 
maszyny do pisania, maszyny 
liczące, maszyny do automatycz
nego przetwarzania danych, 
powielacze, zszywacze) 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8480 Skrzynki formierskie dla odlewni 
metali; płyty podmodelowe; 
modele odlewnicze; formy do 
metali (inne niż wlewnice), 
węglików metali, szkła, mate
riałów mineralnych, gumy lub 
tworzyw sztucznych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

8482 Łożyska toczne Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu
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8484 Uszczelki i podobne przekładki, 
z cienkiej blachy łączonej 
z innym materiałem lub 
z dwoma lub więcej warstwami 
metalu; zestawy lub komplety 
uszczelek i podobnych przekła
dek, różniących się między sobą, 
pakowane w torebki, koperty 
lub podobne opakowania; 
uszczelnienia mechaniczne 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex 8486 - Obrabiarki do obróbki dowol
nych materiałów przez 
usuwanie nadmiaru materiału 
za pomocą lasera lub innej 
wiązki świetlnej, lub fotono
wej, metodą ultradźwiękową, 
elektroerozyjną, elektroche
miczną, za pomocą wiązki 
elektronów, wiązki jonowej 
lub łuku plazmowego oraz 
ich części i akcesoria 

- obrabiarki (włączając prasy) do 
obróbki metalu metodą gięcia, 
składania, prostowania, spłasz
czania, oraz ich części i akce
soria 

- obrabiarki do kamienia, mate
riałów ceramicznych, betonu, 
wyrobów azbestowo-cemento
wych lub podobnych mate
riałów mineralnych, lub do 
obróbki szkła na zimno oraz 
ich części i akcesoria 

- przyrządy traserskie, które są 
aparaturą wytwarzającą wzór, 
w rodzaju stosowanej do 
produkcji masek lub siatek 
z podłoży pokrytych 
substancją fotolitograficzną; 
ich części i akcesoria 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- formy typu wtryskowego lub 
tłocznego 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

- urządzenia do podnoszenia, 
przenoszenia, załadunku lub 
rozładunku 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycją 8431 nie prze
kracza 10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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8487 Części maszyn i urządzeń nieza
wierające złączy elektrycznych, 
izolatorów, uzwojeń, styków 
lub innych części elektrycznych, 
niewymienione ani niewłączone 
gdzie indziej w niniejszym 
dziale 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 85 Maszyny i urządzenia elek
tryczne oraz ich części; rejestra
tory i odtwarzacze dźwięku, 
rejestratory i odtwarzacze 
obrazu i dźwięku oraz części 
i akcesoria do tych artykułów; 
wyłączając: 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8501 Silniki elektryczne i prądnice (z 
wyłączeniem zespołów prądo
twórczych) 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycją 8503 nie prze
kracza 10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8502 Zespoły prądotwórcze oraz 
przetwornice jednotwornikowe 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycjami 8501 
i 8503 nie przekracza 
10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu

PL L 343/488 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

Pozycja Systemu 
Zharmonizowa

nego 2012 
Opis produktu Obróbka lub przetwarzanie materiałów niepochodzących nadające status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) (4) 

ex 8504 Urządzenia zasilające do maszyn 
do automatycznego przetwa
rzania danych 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex 8517 Pozostała aparatura do trans
misji lub odbioru głosu, 
obrazów lub innych danych, 
włączając aparaturę do komuni
kacji w sieci bezprzewodowej 
(takiej jak lokalna lub rozległa 
sieć komputerowa), inna niż 
aparatura nadawcza i odbiorcza 
objęta pozycjami 8443, 8525, 
8527 lub 8528 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

ex 8518 Mikrofony i ich stojaki; głośniki, 
nawet zamontowane w swoich 
obudowach; wzmacniacze częs
totliwości akustycznych, elek
tryczne; zestawy wzmacniające 
dźwięk, elektryczne 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

8519 Aparatura do rejestrowania lub 
odtwarzania dźwięku 

Gramofony bez wzmacniacza, 
gramofony, odtwarzacze kase
towe i pozostały sprzęt do 
odtwarzania dźwięku, niezawie
rający urządzenia do rejestracji 
dźwięku 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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8520 Magnetofony i pozostała apara
tura do zapisu dźwięku, nawet 
wyposażone w urządzenia do 
odtwarzania dźwięku 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8521 Aparatura do zapisu lub odtwa
rzania obrazu i dźwięku, nawet 
z wbudowanym urządzeniem do 
odbioru sygnałów wizyjnych 
i dźwiękowych (tunerem wideo) 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8522 Części i akcesoria nadające się 
do stosowania wyłącznie lub 
głównie z aparaturą objętą pozy
cjami 8519 lub 8521 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8523 Dyski, taśmy, półprzewodni
kowe urządzenia pamięci trwa 
łej, „karty inteligentne” i inne 
nośniki do rejestrowania 
dźwięku lub innych zjawisk, 
nawet nagrane, włączając 
matryce i wzorce do produkcji 
dysków, ale wyłączając produkty 
objęte działem 37. 

- Nienagrane dyski, taśmy, 
półprzewodnikowe urządzenia 
pamięci trwałej i inne nośniki 
do rejestrowania dźwięku lub 
innych zjawisk, ale wyłączając 
produkty objęte działem 37; 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu
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- Nagrane dyski, taśmy, półprze
wodnikowe urządzenia 
pamięci trwałej i inne nośniki 
do rejestrowania dźwięku lub 
innych zjawisk, ale wyłączając 
produkty objęte działem 37 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycją 8523 nie prze
kracza 10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

- Matryce i wzorce do produkcji 
dysków, ale wyłączając 
produkty objęte działem 37; 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- Karty zbliżeniowe i „karty 
inteligentne” z dwoma lub 
więcej elektronicznymi ukła
dami scalonymi 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

- „Karty inteligentne” z jednym 
elektronicznym układem 
scalonym 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycjami 8541 
i 8542 nie przekracza 
10 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

Dyfuzja, podczas której układy 
scalone są formowane na 
podłożu półprzewodnika przez 
selektywne wprowadzenie 
odpowiedniej domieszki 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu
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8525 Aparatura nadawcza do radio
fonii lub telewizji, nawet zawie
rająca aparaturę odbiorczą lub 
aparaturę zapisującą lub odtwa
rzającą dźwięk; kamery telewi
zyjne, kamery i aparaty cyfrowe 
oraz rejestrujące kamery wideo 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

8526 Aparatura radarowa, radionawi
gacyjna oraz do zdalnego stero
wania drogą radiową 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

8527 Aparatura odbiorcza do radiofo
nii, nawet połączona w tej samej 
obudowie z aparaturą do zapisu 
lub odtwarzania dźwięku lub 
zegarem 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

8528 Monitory i projektory, niezawie
rające aparatury odbiorczej dla 
telewizji; aparatura odbiorcza 
dla telewizji, nawet zawierająca 
odbiorniki radiowe lub aparaturę 
do zapisu lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazu 

—
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- Monitory i projektory, nieza
wierające aparatury odbiorczej 
dla telewizji, w rodzaju 
wyłącznie lub głównie stoso
wanych w systemach do auto
matycznego przetwarzania 
danych objętych pozycją 8471 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- Pozostałe monitory i projek
tory, niezawierające aparatury 
odbiorczej dla telewizji; apara
tura odbiorcza dla telewizji, 
nawet zawierająca odbiorniki 
radiowe lub aparaturę do 
zapisu lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazu; 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

8529 Części nadające się do stoso
wania wyłącznie lub głównie 
z aparaturą objętą pozycjami 
od 8525 do 8528 

- Nadające się wyłącznie lub 
głównie do stosowania z apara
turę do zapisu lub odtwa
rzania obrazu 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- Nadające się wyłącznie lub 
głównie do stosowania z moni
torami i projektorami, nieza
wierającymi aparatury odbior
czej dla telewizji, w rodzaju 
wyłącznie lub głównie stoso
wanych w systemach do auto
matycznego przetwarzania 
danych objętych pozycją 8471 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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- Pozostałe Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

8535 Urządzenia elektryczne do prze 
łączania lub zabezpieczania 
obwodów elektrycznych, lub do 
wykonywania połączeń w obwo
dach elektrycznych, do napięć 
przekraczających 1000 V. 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycją 8538 nie prze
kracza 10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8536 Urządzenia elektryczne do prze 
łączania lub zabezpieczania 
obwodów elektrycznych, lub do 
wykonywania połączeń w obwo
dach elektrycznych, do napięć 
nieprzekraczających 1000 V; 
złącza do włókien optycznych, 
wiązek włókien optycznych lub 
kabli światłowodowych 

- Urządzenia elektryczne do 
przełączania lub zabezpie
czania obwodów elektrycz
nych, lub do wykonywania 
połączeń w obwodach elek
trycznych, do napięć nieprze
kraczających 1000 V. 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycją 8538 nie prze
kracza 10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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- Złącza do włókien optycz
nych, wiązek włókien 
optycznych lub kabli świat 
łowodowych 

- - z tworzyw sztucznych Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

- - ceramiczne Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

- - z miedzi Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

8537 Tablice, panele, konsole, pulpity, 
szafy i pozostałe układy wspor
nikowe, wyposażone przynaj
mniej w dwa lub więcej urzą
dzeń objętych pozycją 8535 
lub 8536, służące do elektrycz
nego sterowania lub rozdziału 
energii elektrycznej, włącznie 
z układami zawierającymi przy
rządy lub aparaturę, objęte 
działem 90, oraz aparatura 
sterowana numerycznie, inna 
niż aparatura połączeniowa 
objęta pozycją 8517 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycją 8538 nie prze
kracza 10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

ex 8541 Diody, tranzystory i podobne 
elementy półprzewodnikowe; 
wyłączając płytki jeszcze niepo
cięte na chipy 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu
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8542 Elektroniczne układy scalone: 

- - Układy scalone monoli
tyczne 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycjami 8541 
i 8542 nie przekracza 
10 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

Dyfuzja, podczas której układy 
scalone są formowane na 
podłożu półprzewodnika przez 
selektywne wprowadzenie 
odpowiedniej domieszki 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

- Multichipy będące częściami 
maszyn lub urządzeń, niewy
mienione ani niewłączone 
gdzie indziej w niniejszym 
dziale 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycjami 8541 
i 8542 nie przekracza 
10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu
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8544 Drut izolowany (włączając 
emaliowany lub anodyzowany), 
kable (włączając kabel koncen
tryczny) oraz pozostałe izolo
wane przewody elektryczne, 
nawet wyposażone w złącza; 
przewody z włókien optycz
nych, złożone z indywidualnie 
osłoniętych włókien, nawet 
połączone z przewodnikami 
prądu elektrycznego lub wypo
sażone w złącza 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8545 Elektrody węglowe, szczotki 
węglowe, węgle do lamp, węgiel 
do baterii oraz inne artykuły 
z grafitu lub innego rodzaju 
węgla, z metalem lub bez, 
w rodzaju stosowanych w elek
trotechnice 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8546 Izolatory elektryczne z dowol
nego materiału 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8547 Osprzęt izolacyjny do maszyn, 
urządzeń lub sprzętu elektrycz
nego, będący całkowicie 
osprzętem z materiału izolacyj
nego, poza drobnymi elemen
tami z metalu (na przykład 
gniazda gwintowane), wprowa
dzanymi podczas formowania 
wyłącznie do celów montażo
wych, inne niż izolatory objęte 
pozycją 8546; elektryczne rurki 
kablowe oraz ich połączenia, 
z metali nieszlachetnych, wyło 
żone materiałem izolacyjnym 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8548 Odpady i braki ogniw galwa
nicznych, baterii galwanicznych 
i akumulatorów elektrycznych; 
zużyte ogniwa galwaniczne, 
zużyte baterie galwaniczne 
i zużyte akumulatory elek
tryczne; elektryczne części 
maszyn lub urządzeń, niewymie
nione ani niewłączone gdzie 
indziej w niniejszym dziale
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- Mikropodzespoły elektro
niczne 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycjami 8541 
i 8542 nie przekracza 
10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 86 Lokomotywy pojazdów szyno
wych, tabor szynowy i jego 
części; osprzęt i elementy 
torów kolejowych lub tramwajo
wych, i ich części; komunika
cyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów, mechaniczne 
(włączając elektromechaniczne); 
wyłączając: 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

8608 Osprzęt torów kolejowych lub 
tramwajowych; mechaniczne 
(oraz elektromechaniczne) urzą
dzenia sygnalizacyjne, bezpie
czeństwa i sterowania ruchem 
szynowym, drogowym, na 
wodach śródlądowych, miejs
cach postojowych, w portach 
lub na lotniskach; ich części 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich 
części i akcesoria, wyłączając: 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu
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8709 Pojazdy do transportu 
wewnątrzzakładowego, 
z własnym napędem, niewypo
sażone w urządzenia podnośni
kowe, w rodzaju stosowanych 
w zakładach produkcyjnych, 
magazynach, portach lub lotnis
kach, do przewozu towarów na 
niewielkie odległości; ciągniki 
typu stosowanych na peronach 
kolejowych; części powyższych 
pojazdów 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8710 Czołgi i pozostałe opancerzone 
pojazdy bojowe samobieżne, 
nawet z uzbrojeniem, oraz 
części tych pojazdów 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8711 Motocykle (włączając motoro
wery) oraz rowery wyposażone 
w pomocnicze silniki, z wózkiem 
bocznym lub bez; wózki bocz
ne: 

- Z silnikiem tłokowym 
wewnętrznego spalania, 
o pojemności skokowej: 

- - Nieprzekraczającej 50 cm 3 Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 20 % ceny ex- 
works produktu
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- - Przekraczającej 50 cm 3 Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

ex 8712 Rowery bez łożysk tocznych Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji 8714. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

8715 Wózki dziecięce i ich części Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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8716 Przyczepy i naczepy; pozostałe 
pojazdy bez napędu mechanicz
nego; ich części 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 88 Statki powietrzne, statki 
kosmiczne i ich części, wyłącza
jąc: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 8804 Spadochrony wirnikowe Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 8804. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

8805 Maszyny i urządzenia startowe 
do statków powietrznych; 
maszyny i urządzenia umożli
wiające lądowanie na lotni
skowcu lub podobne maszyny 
i urządzenia; naziemne szkole
niowe symulatory lotu; części 
do powyższych maszyn i urzą
dzeń 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

Dział 89 Statki, łodzie oraz konstrukcje 
pływające 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Nie można jednakże 
użyć kadłubów objętych 
pozycją 8906 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex Dział 90 Przyrządy i aparatura, optyczne, 
fotograficzne, kinematogra
ficzne, pomiarowe, kontrolne, 
precyzyjne, medyczne lub 
chirurgiczne; ich części i akceso
ria; wyłączając: 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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9001 Włókna optyczne oraz wiązki 
włókien optycznych; kable 
światłowodowe, inne niż te 
objęte pozycją 8544; arkusze 
i płyty z materiałów polaryzują
cych; soczewki (włączając 
soczewki kontaktowe), pryz
maty, zwierciadła i pozostałe 
elementy optyczne z dowolnego 
materiału, nieoprawione, inne 
niż elementy tego rodzaju ze 
szkła nieobrobionego optycznie 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9002 Soczewki, pryzmaty, zwierciadła 
i pozostałe elementy optyczne, 
z dowolnego materiału, opra
wione, stanowiące część lub 
wyposażenie przyrządów lub 
aparatury, ale inne niż elementy 
tego rodzaju ze szkła nieobro
bionego optycznie 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9004 Okulary, gogle i tym podobne, 
korekcyjne, ochronne lub pozo
stałe 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex 9005 Lornetki, lunety, pozostałe tele
skopy optyczne i ich mocowa
nia, wyłączając astronomiczne 
teleskopy refrakcyjne oraz ich 
mocowania 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
niepochodzących nie prze
kracza wartości wszystkich 
użytych materiałów pocho
dzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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ex 9006 Aparaty fotograficzne (inne niż 
kinematograficzne); lampy 
błyskowe (flesze) oraz żarówki 
błyskowe inne niż lampy 
błyskowe wyładowcze 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
niepochodzących nie prze
kracza wartości wszystkich 
użytych materiałów pocho
dzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

9007 Kamery i projektory kinemato
graficzne, nawet zawierające 
aparaturę do zapisu i odtwa
rzania dźwięku 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
niepochodzących nie prze
kracza wartości wszystkich 
użytych materiałów pocho
dzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

9011 Mikroskopy optyczne, włączając 
mikroskopy do mikrofotografii, 
mikrokinematografii lub mikro
projekcji 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu, oraz 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
niepochodzących nie prze
kracza wartości wszystkich 
użytych materiałów pocho
dzących 

ex 9014 Pozostałe przyrządy i urządzenia 
nawigacyjne 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9015 Przyrządy i urządzenia geode
zyjne (włączając do pomiarów 
fotogrametrycznych), hydrogra
ficzne, oceanograficzne, hydrolo
giczne, meteorologiczne lub 
geofizyczne, z wyłączeniem 
kompasów i busoli; dalmierze 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9016 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, 
nawet z odważnikami 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9017 Przyrządy kreślarskie, traserskie 
lub obliczeniowe (na przykład 
maszyny kreślące, pantografy, 
kątomierze, zestawy kreślarskie, 
suwaki logarytmiczne, tarcze 
rachunkowe); ręczne przyrządy 
do pomiaru długości (na przy
kład łaty miernicze i przymiary 
taśmowe, mikrometry, suwmiar
ki), niewymienione ani niewłą
czone gdzie indziej w niniejszym 
dziale 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9018 Przyrządy i urządzenia stoso
wane w medycynie, chirurgii, 
stomatologii lub weterynarii, 
włączając aparaturę scyntygra
ficzną, inną aparaturę elektrome
dyczną oraz przyrządy do 
badania wzroku: 

- Fotele dentystyczne wyposa 
żone w sprzęt stomatolo
giczny lub w spluwaczki 
dentystyczne 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
łącznie z innymi materiałami 
objętymi pozycją 9018. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu
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- Pozostałe Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

9019 Urządzenia do mechanoterapii; 
aparatura do masażu; aparatura 
do testów psychotechnicznych; 
aparatura do ozonoterapii, tleno
terapii, aerozoloterapii, sztucz
nego oddychania lub pozostałe 
respiratory terapeutyczne 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

9020 Pozostałe aparaty do oddychania 
oraz maski gazowe, z wyłącze
niem masek ochronnych niepo
siadających ani części mecha
nicznych ani wymiennych 
filtrów 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 25 % ceny ex- 
works produktu 

9024 Maszyny oraz urządzenia do 
testowania twardości, wytrzyma 
łości, ściśliwości, elastyczności 
lub podobnych mechanicznych 
własności materiałów (na przy
kład metali, drewna, materiałów 
włókienniczych, papieru lub 
tworzyw sztucznych) 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9025 Hydrometry oraz podobne przy
rządy pływające; termometry, 
pirometry, barometry, higro
metry, psychrometry, zapisujące 
lub nie, oraz dowolna kombi
nacja tych przyrządów 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu
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9026 Przyrządy i aparatura do 
pomiaru lub kontroli przepływu, 
poziomu, ciśnienia lub innych 
parametrów cieczy lub gazów 
(na przykład przepływomierze, 
poziomowskazy, manometry, 
ciśnieniomierze, liczniki energii 
cieplnej) z wyłączeniem przy
rządów i aparatury, objętych 
pozycją 9014, 9015, 9028 lub 
9032 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9027 Przyrządy i aparatura do analizy 
fizycznej lub chemicznej (na 
przykład polarymetry, refrakto
metry, spektrometry, aparatura 
do analizy gazu lub dymu); 
przyrządy i aparatura do 
pomiaru lub kontroli lepkości, 
porowatości, rozszerzalności, 
napięcia powierzchniowego lub 
tym podobne; przyrządy i apara
tura do mierzenia lub kontroli 
ilości ciepła, światła lub dźwięku 
(włącznie ze światłomierzami); 
mikrotomy 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9028 Gazomierze, liczniki do cieczy 
lub energii elektrycznej, do 
pomiaru zużycia lub produkcji, 
włącznie z licznikami wzorco
wymi do nich: 

- Części i akcesoria Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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9029 Obrotomierze, liczniki produk
cji, taksometry, drogomierze 
(liczniki kilometrów), kroko
mierze i tym podobne; szybko 
ściomierze i tachometry, inne 
niż te objęte pozycją 9014 lub 
9015; stroboskopy 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9030 Oscyloskopy, analizatory widma 
oraz inne przyrządy i aparatura 
do pomiaru lub kontroli wiel
kości elektrycznych, z wyłącze
niem mierników objętych 
pozycją 9028; przyrządy i apara
tura do pomiaru lub wykry
wania promieniowania alfa, 
beta, gamma, rentgena, promieni 
kosmicznych lub innych 
promieni jonizujących 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9031 Przyrządy, urządzenia i maszyny 
kontrolne lub pomiarowe, 
niewymienione ani niewłączone 
gdzie indziej w niniejszym 
dziale; projektory profilowe 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9032 Przyrządy i aparatura, do auto
matycznej regulacji lub kontroli 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

9033 Części i akcesoria (niewymie
nione ani niewłączone gdzie 
indziej w niniejszym dziale) do 
maszyn, urządzeń, przyrządów 
lub aparatury, objętych działem 
90 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 91 Zegary i zegarki oraz ich części, 
wyłączając: 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu
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9105 Pozostałe zegary Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

9109 Mechanizmy zegarowe, 
kompletne i zmontowane 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów niepochodzą
cych nie przekracza 
wartości wszystkich użytych 
materiałów pochodzących 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

9110 Kompletne mechanizmy zegar
kowe lub zegarowe, niezmonto
wane lub częściowo zmonto
wane (zestawy mechanizmów); 
niekompletne mechanizmy 
zegarkowe lub zegarowe, zmon
towane; wstępnie zmontowane 
mechanizmy zegarowe lub 
zegarkowe 

Wytwarzanie, w którym: 

— wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— w ramach powyższego 
limitu, wartość wszystkich 
użytych materiałów obję
tych pozycją 9114 nie prze
kracza 10 % ceny ex-works 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

9111 Koperty zegarków i ich części Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu
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— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

9112 Obudowy zegarów oraz 
obudowy podobnego typu do 
pozostałych towarów objętych 
niniejszym działem, oraz ich 
części 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu. 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 30 % ceny ex- 
works produktu 

9113 Paski, opaski i bransoletki, do 
zegarków, oraz ich części: 

- Z metali nieszlachetnych, 
nawet złoconych lub posreb
rzanych lub platerowanych 
metalem szlachetnym 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

- Pozostałe Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

Dział 92 Instrumenty muzyczne; części 
i akcesoria do takich artykułów 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

Dział 93 Broń i amunicja, ich części 
i akcesoria 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu
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ex Dział 94 Meble; pościel, materace, stelaże 
pod materace, poduszki 
i podobne wypychane artykuły 
wyposażeniowe; lampy i oprawy 
oświetleniowe, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone; 
podświetlane znaki, podświet
lane tablice i tabliczki, i tym 
podobne; budynki prefabryko
wane; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

ex 9401 
i ex 9403 

Meble z metali nieszlachetnych, 
zawierające niewypychane 
tkaniny bawełniane o masie 
300 g/m 2 lub mniejszej 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

lub 

Wytwarzanie z tkanin baweł
nianych w postaci już gotowej 
do użycia z materiałami obję
tymi pozycją 9401 lub 9403, 
pod warunkiem że: 

— wartość tkaniny nie prze
kracza 25 % ceny ex-works 
produktu, oraz 

— wszystkie inne użyte mate
riały są pochodzące i klasyfi
kowane do pozycji innej niż 
9401 lub 9403 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 40 % ceny ex- 
works produktu 

9405 Lampy i oprawy oświetleniowe, 
włącznie z reflektorami poszuki
wawczymi i punktowymi, oraz 
ich części, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone; 
podświetlane znaki, podświet
lane tablice i tabliczki, i tym 
podobne, ze źródłem światła 
zamontowanym na stałe, oraz 
ich części, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

9406 Budynki prefabrykowane Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

ex Dział 95 Zabawki, gry i przybory spor
towe; ich części i akcesoria; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu
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ex 9503 - Pozostałe zabawki; modele 
redukcyjne (w skali) i podobne 
modele rekreacyjne, z napędem 
lub bez; układanki dowolnego 
rodzaju 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

ex 9506 Kije golfowe i ich części Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Do wyrobu główek 
kijów golfowych można jednak 
użyć wstępnie ukształtowanych 
klocków. 

ex Dział 96 Artykuły przemysłowe różne; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

ex 9601 
i ex 9602 

Artykuły z materiałów do rzeź
bienia pochodzenia zwierzęcego, 
roślinnego lub mineralnego 

Wytwarzanie z „obrobionych” 
materiałów rzeźbiarskich obję
tych tą samą pozycją, co 
produkt 

ex 9603 Miotły i szczotki (wyłączając 
miotły i podobne wyroby 
i szczotki wykonane z włosia 
kuny leśnej lub wiewiórki), 
ręcznie sterowane mechaniczne 
zamiatarki do podłóg, bezsilni
kowe, poduszki i wałki do malo
wania, gumowe wycieraczki do 
szyb i mopy 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów nie przekracza 
50 % ceny ex-works produktu 

9605 Zestawy podróżne do higieny 
osobistej, szycia oraz czysz
czenia ubrań lub obuwia 

Każda pozycja w zestawie musi 
odpowiadać wymogom reguły, 
jaka dotyczyłaby jej wtedy, 
gdyby nie była w zestawie. 
Jednakże artykuły niepocho
dzące mogą zostać włączone, 
pod warunkiem że ich łączna 
wartość nie przekracza 15 % 
ceny ex-works zestawu.
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9606 Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzi
kowe, formy do guzików i pozo
stałe części tych artykułów; 
półprodukty guzików 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

9608 Pióra kulkowe i długopisy; pisaki 
i pióra z końcówkami filcowymi 
lub innymi końcówkami poro
watymi; pióra wieczne, stylo
grafy oraz pozostałe pióra; rapi
dografy; ołówki automatyczne; 
obsadki do piór, obsadki do 
ołówków lub podobne; części 
(włączając skuwki i klipsy) 
powyższych artykułów, inne 
niż te objęte pozycją 9609 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu. Można jednak użyć 
stalówek i ich ostrzy objętych 
tą samą pozycją, co produkt. 

9612 Taśmy do maszyn do pisania 
i podobne taśmy, nasycone 
tuszem lub przygotowane 
inaczej do otrzymywania odbi
tek, nawet na szpulkach lub 
w kasetach; poduszki do tuszu, 
nawet nasycone tuszem, 
w pudełkach lub bez 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych 
dowolną pozycją, z wyjąt
kiem pozycji danego 
produktu, oraz 

— w którym wartość wszyst
kich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny 
ex-works produktu. 

— 

ex 9613 Zapalniczki z zapalnikiem 
piezoelektrycznym 

Wytwarzanie, w którym 
wartość wszystkich użytych 
materiałów objętych pozycją 
9613 nie przekracza 30 % 
ceny ex-works produktu. 

ex 9614 Fajki i cybuchy Wytwarzanie ze wstępnie 
ukształtowanych klocków
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Dział 97 Dzieła sztuki, przedmioty kolek
cjonerskie i antyki 

Wytwarzanie z materiałów 
objętych dowolną pozycją, 
z wyjątkiem pozycji danego 
produktu 

( 1 ) Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu” – zob. uwagi wprowadzające 7.1 i 7.3. 
( 2 ) Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu” – zob. uwaga wprowadzająca 7.2. 
( 3 ) Uwaga 3 do działu 32 przewiduje, że są to preparaty w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych 

jako elementy składowe w produkcji preparatów barwiących, pod warunkiem że nie zostały sklasyfikowane pod inną pozycją 
w dziale 32. 

( 4 ) Pod określeniem „grupa” rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem. 
( 5 ) W przypadku produktów złożonych z materiałów klasyfikowanych do pozycji od 3901 do 3906 z jednej strony i do pozycji od 

3907 do 3911 z drugiej strony ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje masą. 
( 6 ) Następujące folie są uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeśli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003-16 

miernikiem Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2 %. 
( 7 ) Warunki specjalne odnoszące się do produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych – zob. uwaga wprowadzająca 5. 
( 8 ) Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do wytwarzania tkanin w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych. 
( 9 ) Zob. uwaga wprowadzająca 6. 

( 10 ) W przypadku produktów z dzianin, nieelastycznych ani niegumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów 
dzianin (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), zob. uwaga wstępna 6. 

( 11 ) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated — Instytut Sprzętu i Materiałów z Półprzewodników.
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ZAŁĄCZNIK 22-13 

Deklaracja na fakturze 

Deklaracja na fakturze, której tekst znajduje się poniżej, powinna być sporządzona zgodnie z przypisami pod tekstem. 
Nie jest jednak konieczne ponowne przytaczanie tych przypisów. 

Wersja w języku hiszpańskim 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o . … ( 1 ) declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 2 ). 

Wersja w języku duńskim 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … ( 1 )), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … ( 2 ). 

Wersja w języku niemieckim 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … ( 1 )) der Waren, auf die sich dieses Handels-papier bezieht, 
erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … ( 2 ) Ursprungswaren sind. 

Wersja w języku greckim 

0 εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … ( 1 )) δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … ( 2 ). 

Wersja w języku angielskim 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. … ( 1 )) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin. 

Wersja w języku francuskim 

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o … ( 1 )) déclare que, sauf indication 
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … ( 2 ). 

Wersja w języku włoskim 

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … ( 1 )) dichiara che, salvo 
indicazióne contraria, le merci sono di origine preferenziale … ( 2 ). 

Wersja w języku niderlandzkim 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … ( 1 )), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn ( 2 ). 

Wersja w języku portugalskim 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n o … ( 1 )), declara 
que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … ( 2 ). 

Wersja w języku fińskim 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o … ( 1 )) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole 
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita ( 2 ).
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Wersja w języku szwedzkim 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … ( 1 )) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung ( 2 ). 

Wersja w języku czeskim 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … ( 1 )) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají 
tyto výrobky preferenční původ v … ( 2 ). 

Wersja w języku estońskim 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … ( 1 )) deklareerib, et need tooted on … ( 2 ) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Wersja w języku łotewskim 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … ( 1 )), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … ( 2 ). 

Wersja w języku litewskim 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … ( 1 )) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, 
tai yra … ( 2 ) preferencinės kilmės prekės. 

Wersja w języku węgierskim 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … ( 1 )) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés 
hiányában az áruk kedvezményes … ( 2 ) származásúak. 

Wersja w języku maltańskim 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … ( 1 )) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … ( 2 ). 

Wersja w języku polskim 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … ( 1 )) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie 
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … ( 2 ) preferencyjne pochodzenie. 

Wersja w języku słoweńskim 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … ( 1 )) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno 
navedeno, ima to blago preferencialno … ( 2 ) poreklo. 

Wersja w języku słowackim 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … ( 1 )) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú 
tieto výrobky preferenčný pôvod v … ( 2 ). 

Wersja w języku bułgarskim 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 1 )) декларира, че освен където ясно 
е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 2 ). 

Wersja w języku rumuńskim 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … ( 1 )) declară că, exceptând cazul în care 
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … ( 2 ).
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Wersja w języku chorwackim 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … ( 1 )) izjavljuje da su, osim ako je drukčije 
izričito navedeno, ovi proizvodi … ( 2 ) preferencijalnog podrijetla. 

..................................................................................................................... 

(Miejsce i data) ( 3 ) 

..................................................................................................................... 

(podpis eksperta i czytelnie wpisane imię i nazwiskoosoby 
podpisującej deklarację) ( 4 ) 

( 1 ) Jeżeli deklaracja pochodzenia jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, należy w tym miejscu umieścić numer upoważ
nienia tego eksportera. Jeśli deklaracja pochodzenia nie jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, należy pominąć słowa 
w nawiasie lub pozostawić to miejsce niewypełnione. 

( 2 ) Należy wskazać kraj pochodzenia produktów. W przypadku, gdy deklaracja pochodzenia odnosi się w całości lub w części do 
produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi wyraźnie wskazać to w dokumencie, na którym sporządzana jest 
deklaracja, poprzez wstawienie symbolu „CM”. 

( 3 ) Dane te można pominąć, jeżeli zawarte są w samym dokumencie. 
( 4 ) Zob. art. 117 ust. 5. W przypadkach gdy nie jest wymagany podpis eksportera, zwolnienie z obowiązku złożenia podpisu oznacza 

również zwolnienie z obowiązku podania nazwiska osoby podpisującej.
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ZAŁĄCZNIK 32-01 

Zobowiązanie gwaranta – zabezpieczenie pojedyncze 

Wspólne wymogi dotyczące danych 

1) Gwarant: Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa 

2) Gwarant: Dokładny adres 

3) urząd zabezpieczenia 

4) maksymalna kwota zobowiązania 

5) Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa oraz dokładny adres osoby składającej zabezpieczenie 

6) Jedna z następujących operacji celnych: 

a) czasowe składowanie, 

b) procedura tranzytu unijnego, 

c) wspólna procedura tranzytowa, 

d) procedura składowania celnego, 

e) procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, 

f) procedura uszlachetniania czynnego, 

g) procedura końcowego przeznaczenia, 

h) dopuszczenie do obrotu w ramach zwykłego zgłoszenia celnego bez odroczenia płatności, 

i) dopuszczenie do obrotu w ramach zwykłego zgłoszenia celnego z odroczeniem płatności, 

j) dopuszczenie do obrotu w ramach zgłoszenia celnego złożonego zgodnie z art. 166 kodeksu, 

k) dopuszczenie do obrotu w ramach zgłoszenia celnego złożonego zgodnie z art. 182 kodeksu, 

l) procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, 

m) jeżeli żadna z powyższych, wskazać inny rodzaj operacji. 

7) Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi wyznaczyć 
w każdym z tych krajów pełnomocnika do odbioru wszystkich przeznaczonych dla niego informacji. Zobowiązania 
wynikające z ust. 4 akapit drugi i czwarty stosuje się mutatis mutandis. Sądami właściwymi do orzekania w sporach 
dotyczących tego zobowiązania są sądy w miejscu, w którym gwarant lub jego pełnomocnik posiada adres do 
doręczeń. 

8) Przed złożeniem podpisu osoba podpisująca wpisuje odręcznie: „Zabezpieczenie na kwotę …” (kwotę należy wpisać 
słownie) 

9) Urząd zabezpieczenia – data uznania zobowiązania – zgłoszenie objęte zabezpieczeniem
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ZAŁĄCZNIK 32-02 

Zobowiązanie gwaranta – zabezpieczenie pojedyncze w formie karnetów 

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA/PROCEDURA TRANZYTU UNIJNEGO, 

1) Gwarant: Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa 

2) Gwarant: Dokładny adres 

3) Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi wyznaczyć 
w każdym z tych krajów pełnomocnika do odbioru wszystkich przeznaczonych dla niego informacji. Zobowiązania 
wynikające z ust. 4 akapit drugi i czwarty stosuje się mutatis mutandis. Sądami właściwymi do orzekania w sporach 
dotyczących tego zobowiązania są sądy w miejscu, w którym gwarant lub jego pełnomocnik posiada adres do 
doręczeń. 

4) Przed złożeniem podpisu należy odręcznie dopisać: „Ważny jako karnet zabezpieczenia”. 

5) Urząd zabezpieczenia – data uznania zobowiązania
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ZAŁĄCZNIK 32-03 

Zobowiązanie gwaranta – zabezpieczenie generalne 

Wspólne wymogi dotyczące danych 

1) Gwarant: Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa 

2) Gwarant: Dokładny adres 

3) Urząd zabezpieczenia 

4) Maksymalna kwota zobowiązania 

5) Imiona i nazwisko lub nazwa firmy oraz dokładny adres osoby składającej zabezpieczenie. 

6) Kwoty referencyjne dla różnych procedur objętych zabezpieczeniem 

7) Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi wyznaczyć 
w każdym z tych krajów pełnomocnika do odbioru wszystkich przeznaczonych dla niego informacji. Zobowiązania 
wynikające z ust. 4 akapit drugi i czwarty stosuje się mutatis mutandis. Sądami właściwymi do orzekania w sporach 
dotyczących tego zobowiązania są sądy w miejscu, w którym gwarant lub jego pełnomocnik posiada adres do 
doręczeń. 

8) Przed złożeniem podpisu osoba podpisująca wpisuje odręcznie: „Zabezpieczenie na kwotę …” (kwotę należy wpisać 
słownie). 

9) Urząd zabezpieczenia – data uznania zobowiązania
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ZAŁĄCZNIK 32-04 

Powiadomienie gwaranta o niezamknięciu procedury tranzytu unijnego 

Wspólne wymogi dotyczące danych w powiadomieniu to: 

a) nazwa i adres urzędu celnego państwa członkowskiego wyjścia właściwego do powiadomienia gwaranta o nieza
mknięciu procedury; 

b) nazwa/imię i nazwisko i adres gwaranta; 

c) numer referencyjny zabezpieczenia; 

d) MRN i data zgłoszenia celnego; 

e) nazwa urzędu celnego wyjścia; 

f) nazwa/imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z procedury; 

g) kwota zabezpieczenia.
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ZAŁĄCZNIK 32-05 

Powiadomienie gwaranta o odpowiedzialności za dług w procedurze tranzytu unijnego 

Wspólne wymogi dotyczące danych w powiadomieniu to: 

a) nazwa i adres organu celnego właściwego dla miejsca, w którym powstał dług celny; 

b) nazwa/imię i nazwisko i adres gwaranta; 

c) numer referencyjny zabezpieczenia; 

d) MRN i data zgłoszenia celnego; 

e) nazwa urzędu celnego wyjścia; 

f) nazwa/imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z procedury; 

g) kwota podana do wiadomości dłużnikowi.
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ZAŁĄCZNIK 33-01 

Zgłoszenie stowarzyszeniu poręczającemu roszczenia o zapłatę długu w procedurze tranzytu na podstawie 
karnetu ATA/e-ATA 

Wspólne wymogi dotyczące danych w powiadomieniu to: 

a) nazwa i adres organu celnego właściwego dla miejsca, w którym powstał dług celny; 

b) nazwa i adres stowarzyszenia poręczającego; 

c) numer referencyjny zabezpieczenia; 

d) numer i data karnetu; 

e) nazwa urzędu celnego wyjścia; 

f) nazwa/imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z procedury; 

g) kwota podana do wiadomości dłużnikowi.
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ZAŁĄCZNIK 33-02 

Powiadomienie gwaranta o odpowiedzialności za dług w procedurze tranzytu na podstawie karnetu CPD 

Wspólne wymogi dotyczące danych w powiadomieniu to: 

a) nazwa i adres organu celnego właściwego dla miejsca, w którym powstał dług celny; 

b) nazwa i adres stowarzyszenia poręczającego; 

c) numer referencyjny zabezpieczenia; 

d) numer i data karnetu; 

e) nazwa urzędu celnego wyjścia; 

f) nazwa/imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z procedury; 

g) kwota podana do wiadomości dłużnikowi.
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ZAŁĄCZNIK 33-03 

Wzór noty informacyjnej dotyczącej zgłoszenia stowarzyszeniu poręczającemu roszczenia o zapłatę długu 
w procedurze tranzytu na podstawie karnetu ATA/e-ATA 

Wspólne wymogi dotyczące danych 

Data wysyłki 

1) Nr karnetu ATA: 

2) Wystawiony przez izbę handlową: 

Miejscowość: 

Kraj: 

3) W imieniu: 

Posiadacz karnetu: 

Adres: 

4) Data upływu ważności karnetu: 

5) Wyznaczona data powrotnego wywozu (3): 

6) Numer odcinka tranzytowego/przywozowego (4): 

7) Data poświadczenia odcinka: 

Podpis i pieczęć wydającego urzędu koordynującego.

PL L 343/524 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015



 

ZAŁĄCZNIK 33-04 

Formularz naliczania należności celnych i opłat wynikających ze zgłoszenia stowarzyszeniu poręczającemu 
roszczenia o zapłatę długu w procedurze tranzytu na podstawie karnetu ATA/e-ATA
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ZAŁĄCZNIK 33-05 

Wzór zwolnienia karnetu wskazujący, że wszczęto postępowanie w sprawie roszczenia wobec stowarzyszenia 
poręczającego w państwie członkowskim, w którym powstał dług celny w procedurze tranzytu na podstawie 

karnetu ATA/e-ATA 

Nagłówek urzędu koordynującego drugiego państwa członkowskiego, który wystąpił z roszczeniem 

Adresat: urząd koordynujący pierwszego państwa członkowskiego, który wystąpił z pierwotnym roszczeniem 

Data wysyłki 

1) Nr karnetu ATA 

2) Właściwa izba handlowa 

Miejscowość 

Kraj 

3) W imieniu: 

Posiadacz karnetu: 

Adres: 

4) Data ważności karnetu 

5) Wyznaczona data powrotnego wywozu 

6) Numer odcinka tranzytowego/przywozowego 

7) Data poświadczenia odcinka 

Podpis i pieczęć wydającego urzędu koordynującego.
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ZAŁĄCZNIK 33-06 

Wniosek o udzielenie dodatkowych informacji, w przypadku gdy towary znajdują się w innym państwie 
członkowskim 

Wspólne wymogi dotyczące danych 

1) Nazwa i adres organu podejmującego decyzję 

2) Zwrot/umorzenie należności celnych – Sygnatura akt organu celnego podejmującego decyzję 

3) Nazwa i adres urzędu celnego państwa członkowskiego, w którym znajdują się towary 

4) Zastosowanie przepisów o wzajemnej pomocy między organami celnymi 

5) Lokalizacja towaru (jeżeli dotyczy) 

6) Imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby, od której można uzyskać informacje lub która może pomóc urzędowi 
celnemu w państwie członkowskim, w którym znajdują się towary 

7) Wykaz załączonych dokumentów 

8) Cel wniosku 

9) Organ celny podejmujący decyzję – miejsce i data – podpis – pieczęć 

10) Uzyskane informacje 

11) Wynik przeprowadzonego badania 

12) Miejsce i data 

13) Podpis i pieczęć urzędowa
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ZAŁĄCZNIK 33-07 

Umorzenie należności celnych/zwrot 

Wspólne wymogi dotyczące danych 

1) Imię i nazwisko oraz adres zainteresowanej osoby. 

2) Mający zastosowanie artykuł AD 

3) Nazwa i adres urzędu celnego, który przyznał zwrot/umorzenie należności celnych 

4) Nr referencyjny decyzji w sprawie przyznania zwrotu/umorzenia 

5) Nazwa i adres monitorującego urzędu celnego 

6) Opis towarów, ich liczba i rodzaj 

7) Kod CN towarów 

8) Ilość lub masa netto towarów 

9) Wartość celna towarów 

10) Data i właściwe pole do zakreślenia 

11) Miejsce, data i podpis 

12) Pieczęć 

13) Uwagi
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ZAŁĄCZNIK 61-01 

Świadectwa ważenia bananów – wymogi dotyczące danych 

1) Nazwa upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia bananów 

2) Data wystawienia i numer świadectwa ważenia 

3) Dane podmiotu handlowego 

4) Identyfikacja środka transportu przy przybyciu 

5) Kraj pochodzenia 

6) Liczba i rodzaj opakowań 

7) Ustalona całkowita masa netto 

8) Marka (marki) 

9) Skontrolowane opakowania jednostkowe bananów 

10) Całkowita masa brutto skontrolowanych opakowań jednostkowych bananów 

11) Liczba skontrolowanych opakowań jednostkowych bananów 

12) Średnia masa brutto 

13) Tara 

14) Średnia masa netto na opakowanie jednostkowe bananów 

15) Podpis i pieczęć upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia bananów 

16) Miejsce i data
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ZAŁĄCZNIK 62-01 

Arkusz informacyjny INF 3 – wymogi dotyczące danych 

Arkusz informacyjny INF 3 zawiera wszystkie informacje wymagane przez organy celne w celu identyfikacji wywożonych 
towarów. 

A. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZGŁASZAJĄCEGO 

1) Pole nr 1: Eksporter 

Podać imię i nazwisko lub nazwę handlową oraz dokładny adres, w tym państwo członkowskie. 

2) Pole nr 2: Odbiorca w chwili wywozu 

3) Pole nr 3: Państwo, do którego towary są wysyłane w chwili wywozu 

4) Pole nr 4: Liczba, rodzaj, znaki i numery opakowań oraz opis wywożonych towarów 

Podać dokładne szczegóły towarów zgodnie z ich normalnym opisem handlowym lub zgodnie z ich opisem według 
taryfy celnej. Opis ten musi być zgodny z danymi zawartymi w zgłoszeniu wywozowym. 

5) Pole nr 5: Masa brutto 

Podać ilości figurujące w zgłoszeniu wywozowym. 

6) Pole nr 6: Masa netto 

Podać ilości figurujące w zgłoszeniu wywozowym. 

7) Pole nr 7: Wartość statystyczna 

Podać wartość statystyczną w chwili wywozu w walucie państwa członkowskiego wywozu. 

8) Pole nr 8: Ilości, w odniesieniu do których arkusz informacyjny jest wymagany 

Podać liczbowo i słownie masę netto, ilość itp., które dana osoba pragnie poddać powrotnemu przywozowi. 

9) Pole nr 9: Kod CN 

10) Pole nr 10: Dodatkowe informacje dotyczące towarów 

Podać dane dotyczące dokumentu wywozowego: rodzaj, numer i datę. 

Wskazać, czy towary są: 

a) towarami wywiezionymi w ramach zakończenia operacji uszlachetniania czynnego; 

b) towarami, które zostały dopuszczone do obrotu do specjalnego wykorzystania. Pozycja ta odnosi się do 
towarów, które zostały dopuszczone do obrotu w Unii i korzystają z całkowitego lub częściowego zwolnienia 
z należności celnych przywozowych ze względu na ich przeznaczenie do określonych celów. 

c) towarami, dla których zachodzi jedna z sytuacji, o których mowa w art. 28 ust. 2 TFUE. Pozycja ta odnosi się 
do sytuacji towarów w chwili ich wywozu.
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11) Pole nr 11: Wniosek eksportera 

Podać imię i nazwisko oraz funkcję osoby podpisującej arkusz informacyjny. Dodać datę, miejsce i podpis. 

B. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ORGANÓW CELNYCH 

1) Pole A: Poświadczenie przez organy właściwe dla pozwoleń na wywóz 

W przypadku towarów, o których mowa w art. 159, arkusz informacyjny INF3 może zostać wydany jedynie 
wówczas, gdy pole A zostało uprzednio wypełnione i poświadczone przez organy celne, jeżeli informacje w nim 
zawarte są wymagane. 

Dodać datę, miejsce i podpis. 

2) Pole B: Poświadczenie przez organy właściwe dla przyznania refundacji lub innych kwot przewidzianych w wywozie 

W przypadku towarów, o których mowa w art. 159, arkusz informacyjny INF3 może zostać wydany jedynie 
wówczas, gdy pole B zostało uprzednio wypełnione i poświadczone przez organy celne, zgodnie z lit. a) i b). 

a) Jeżeli wywóz towarów nie wiązał się z dopełnieniem wywozowych formalności celnych w celu udzielenia 
refundacji lub innych kwot przewidzianych w wywozie w ramach wspólnej polityki rolnej, pole to zawiera 
jedno z następujących oznaczeń: 

— Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación, 

— Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen, 

— Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen, 

— Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή, 

— No refunds or other amounts granted on exportation, 

— Sans octroi de restitutions ou autres montants à l’exportation, 

— Senza concessione di restituzioni o altri importi all’esportazione, 

— Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen, 

— Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação, 

— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten, 

— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten, 

— Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu, 

— Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid, 

— Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču eksportēšanu, 

— Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas nesuteikia,
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— Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek igénybe, 

— L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni, 

— Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu, 

— Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti, 

— Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky, 

— Без възстановявания или други предоставяни суми за или при износ, 

— Fără acordarea de restituiri restituții sau alte sume la export, 

— Bez izvoznih subvencija ili drugih iznosa ostvarenih pri izvozu. 

b) Jeżeli wywóz towarów wiązał się z dopełnieniem wywozowych formalności celnych w celu udzielenia refundacji 
lub innych kwot przewidzianych w wywozie w ramach wspólnej polityki rolnej, pole to zawiera jedno z nastę
pujących oznaczeń: 

— Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por … (cantidad), 

— De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for … (mængde), 

— Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) zurückbezahlt, 

— Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για … (ποσότης), 

— Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity), 

— Restitutions et autres montants à l’exportation remboursés pour … (quantité), 

— Restituzioni e altri importi all’esportazione rimborsati per … (quantità), 

— Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald, 

— Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para … (quantidade), 

— Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin … (määrä) osalta/De vid exporten beviljade 
bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet), 

— De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet), 

— Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vyplaceny za … (množství), 

— Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud … (kogus) eest, 

— Kompensācijas un citas par preču eksportēšanu paredzētas summas atmaksātas par … (daudzums), 

— Grąžinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų sumos išmokėtos už … (kiekis), 

— Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény … (mennyiség) után visszafizetve, 

— Rifużjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal … (kwantita’), 

— Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za … (ilość), 

— Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni za … (količina),
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— Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za … (množstvo), 

— Възстановявания и други суми за …(количество), изплатени за износа, 

— Restituiri și alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea), 

— Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za … (količina), 

lub 

— Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por … (cantidad), 

— Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annulleret for … (mængde), 

— Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) 
ungültig gemacht, 

— Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης), 

— Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for … (quantity), 

— Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l’exportation annulé pour … (quantité), 

— Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all’esportazione annullato per … (quantità), 

— Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor … (hoeveelheid), 

— Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para … (quantidade), 

— Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu … (määrä) osalta/Rätt till utbetal
ning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet), 

— Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet), 

— Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu za … (množství) zanikl, 

— Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on … (kogus) eest kehtetuks tunnistatud, 

— Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas par preču eksportēšanu, atceltas attiecībā uz 
… (daudzums), 

— Teisė į grąžinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pinigų sumų mokėjimą už … (kiekis) panai
kinta, 

— Kivitel esetén … igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre való jogosultság … (mennyiség) után 
megszűnt, 

— Mhux intitolati għal ħlas ta’rifużjoni jew ammonti oħra fuq l-esportazzjoni għal … (kwantita’), 

— Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu anulowano dla … (ilość), 

— Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih izvoznih ugodnosti razveljavljena za … 
(količina), 

— Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri vývoze za … (množstvo) zanikol,
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— Право за плащане на възстановявания или други суми за износа е отменено за … (количество), 

— Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea), 

— Pravo na izvoznu subvenciju ili drugi iznos ostvaren pri izvozu poništeno za … (količina), 

w zależności od tego, czy refundacje te lub inne kwoty przewidziane w wywozie zostały już lub też nie zostały 
wypłacone przez właściwe organy. 

Dodać datę, miejsce i podpis. 

3) Pole C: Jeżeli konieczne jest wystawienie duplikatu arkusza informacyjnego INF 3, duplikat ten opatrzony jest jednym 
z następujących oznaczeń: 

— DUPLICADO, 

— DUPLIKAT, 

— DUPLIKAT, 

— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, 

— DUPLICATE, 

— DUPLICATA, 

— DUPLICATO, 

— DUPLICAAT, 

— SEGUNDA VIA, 

— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT, 

— DUPLIKAT, 

— DUPLIKÁT, 

— DUPLIKAAT, 

— DUBLIKĀTS, 

— DUBLIKATAS, 

— MÁSODLAT, 

— DUPLIKAT, 

— DUPLIKAT, 

— DVOJNIK, 

— DUPLIKÁT, 

— ДУБЛИКАТ, 

— DUPLICAT, 

— DUPLIKAT. 

Dodać datę, miejsce i podpis.
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4) Pole D: Pełna nazwa i adres urzędu celnego wywozu 

5) Pole E: Wniosek urzędu celnego powrotnego przywozu 

Treść wniosku podać w następujący sposób: 

a) weryfikacja autentyczności tego arkusza informacyjnego i poprawności zawartych w nim informacji; 

b) inne informacje, o których dostarczenie się wnioskuje (wymienić szczegółowo). 

Wskazać, co następuje: 

a) pełna nazwa i adres urzędu celnego powrotnego przywozu; 

b) data, miejsce i podpis. 

6) Pole F: Odpowiedź właściwych organów 

Treść odpowiedzi podać w następujący sposób: 

a) potwierdzenie autentyczności tego arkusza informacyjnego i poprawności zawartych w nim informacji; 

b) inne dostarczone informacje (wymienić szczegółowo); 

c) uwagi dodatkowe. 

Wskazać, co następuje: 

a) pełna nazwa i adres właściwych organów; 

b) data, miejsce i podpis. 

7) Pole G: Powrotny przywóz 

Urząd celny powrotnego przywozu wpisuje na arkuszu informacyjnym INF 3 ilość towarów powracających zwol
nionych z należności celnych przywozowych. W przypadku gdy arkusz informacyjny jest sporządzony na papierze, 
urząd ten zatrzymuje oryginał, a do organu celnego, który go wystawił, wysyła kopię opatrzoną numerem referen
cyjnym oraz datą zgłoszenia do obrotu. 

Wymienione organy celne porównują tę kopię z kopia znajdującą się w ich posiadaniu i zachowują ją w swoich 
urzędowych archiwach.
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ZAŁĄCZNIK 71-01 

Dokument uzupełniający, w przypadku gdy towary zostały zgłoszone ustnie do odprawy czasowej
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ZAŁĄCZNIK 71-02 

Towary i produkty wrażliwe 

Zakresem niniejszego załącznika objęte są następujące towary: 

(1) Następujące produkty rolne podlegające jednemu z następujących sektorów organizacji wspólnego rynku: 

Sektor wołowiny i cielęciny: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. o) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
oraz wymienione w załączniku I część XV; 

Sektor wieprzowiny: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. q) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz 
wymienione w załączniku I część XVII; 

Sektor baraniny i koziny: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. r) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz 
wymienione w załączniku I część XVIII; 

Sektor jaj: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. s) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz wymienione 
w załączniku I część XIX; 

Sektor mięsa drobiowego: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. t) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz 
wymienione w załączniku I część XX; 

Produkty pszczele: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. v) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz 
wymienione w załączniku I część XXII; 

Sektor zbóż: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) oraz w załączniku I część I rozporządzenia (UE) nr 
1308/2013; 

Sektor ryżu: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) oraz w załączniku I część II rozporządzenia (UE) nr 
1308/2013; 

Sektor cukru: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c) oraz w załączniku I część III rozporządzenia (UE) nr 
1308/2013; 

Sektor oliwy z oliwek: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. g) oraz w załączniku I część VII rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013; 

Sektor mleka i przetworów mlecznych: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. p) oraz w załączniku I część 
XVI rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; 

Sektor wina: produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. l) oraz w załączniku I część XII rozporządzenia (UE) nr 
1308/2013, objęte kodami CN: 

0806 10 90 

2009 61 

2009 69
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2204 21 (z wyłączeniem wina gatunkowego ChNP i ChOG) 

2204 29 (z wyłączeniem wino gatunkowego ChNP i ChOG) 2204 30 

2) Alkohol etylowy i produkty spirytusowe objęte kodami CN: 

2207 10 

2207 20 

2208 40 39 – 2208 40 99 

2208 90 91 – 2208 90 99 

3) ex 2401 tytoń nieprzetworzony 

4) Produkty inne niż wymienione w pkt 1 i 2 podlegające refundacji wywozowej dla produktów rolnych 

5) Produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury oraz produkty wymienione w załączniku V do tego 
rozporządzenia podlegające częściowemu autonomicznemu zawieszeniu. 

6) Wszelkie produkty rybołówstwa podlegające kontyngentom autonomicznym.
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ZAŁĄCZNIK 71-03 

Wykaz dozwolonych zwyczajowych czynności 

(Artykuł 220 kodeksu) 

Jeśli nie jest wskazane inaczej, żadna z poniższych zwyczajowych czynności nie może dawać podstawy do zmiany 
ośmiocyfrowego kodu CN. 

1) przewietrzanie, rozpościeranie, suszenie, usuwanie kurzu, proste operacje oczyszczania, naprawa opakowań, podsta
wowe naprawy szkód powstałych w czasie transportu lub składowania, o ile są to proste operacje, nakładanie lub 
zdejmowanie powłok ochronnych do celów transportu; 

2) rekonstrukcja towarów po transporcie; 

3) inwentaryzacja, pobieranie próbek, sortowanie, przegląd, mechaniczne filtrowanie i ważenie towarów; 

4) usuwanie uszkodzonych lub zanieczyszczonych komponentów; 

5) konserwacja przez pasteryzację, sterylizację, irradiację lub dodanie konserwantów; 

6) usuwanie pasożytów; 

7) odrdzewianie; 

8) obróbka: 

— przez proste podwyższenie temperatury, bez dalszej obróbki lub destylacjilub 

— przez proste obniżenie temperatury; 

nawet jeśli skutkiem tego jest inny ośmiocyfrowy kod CN; 

9) obróbka elektrostatyczna, wyrównywanie fałd lub prasowanie wyrobów włókienniczych; 

10) obróbka polegająca na: 

— pozbawianiu owoców rdzeni i drylowaniu ich, rozcinaniu i kruszeniu suszonych owoców lub warzyw, rehydracji 
owoców, lub 

— dehydracji owoców, nawet jeśli skutkiem tej czynności jest inny ośmiocyfrowy kod CN; 

11) odsalanie, czyszczenie i trzepanie skór; 

12) dodawanie towarów lub dodawanie bądź zastępowanie składników akcesoriów, o ile takie dodawanie lub zastępo
wanie jest stosunkowo ograniczone lub jest przeznaczone do celów zapewnienia zgodności z normami technicznymi 
oraz nie zmienia rodzaju i nie polepsza wydajności oryginalnych towarów, nawet jeśli skutkiem tych czynności jest 
inny ośmiocyfrowy kod CN dla towarów dodanych lub zastępczych; 

13) rozcieńczanie lub stężanie płynów, bez dalszej obróbki lub destylacji, nawet jeśli skutkiem tych czynności jest inny 
ośmiocyfrowy kod CN;
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14) mieszanie ze sobą towarów tego samego rodzaju o różnej jakości w celu otrzymania stałej jakości lub jakości 
wymaganej przez nabywcę, bez zmiany rodzaju towarów; 

15) mieszanie olejów napędowych lub opałowych niezawierających biodiesla z olejami napędowymi lub opałowymi 
zawierającymi biodiesel, klasyfikowanymi do działu 27 Nomenklatury scalonej, w celu otrzymania stałej jakości 
lub jakości wymaganej przez nabywcę, bez zmiany rodzaju towarów, nawet jeśli skutkiem tych czynności jest inny 
ośmiocyfrowy kod CN; 

16) mieszanie olejów napędowych lub opałowych z biodieslem, tak aby otrzymana mieszanina zawierała mniej niż 0,5 % 
objętościowo biodiesla, oraz mieszanie biodiesla z olejami napędowymi lub opałowymi, tak aby otrzymana miesza
nina zawierała mniej niż 0,5 % objętościowo olejów napędowych lub opałowych; 

17) dzielenie lub przycinanie towarów, jeśli obejmuje to jedynie proste operacje; 

18) pakowanie, rozpakowywanie, zmiana opakowań, przelewanie i proste przenoszenie do kontenerów, nawet jeśli 
skutkiem tych czynności jest inny ośmiocyfrowy kod CN, dodawanie, usuwanie lub zmiana oznaczeń, pieczęci, 
etykiet, metek z ceną lub innych podobnych oznakowań wyróżniających; 

19) testowanie, dostosowanie, regulowanie i przysposabianie do pracy maszyn, urządzeń i pojazdów, w szczególności 
w celu kontroli ich zgodności z normami technicznymi, jeśli obejmuje to jedynie proste operacje; 

20) matowienie kształtek rurowych w celu przygotowania towarów na niektóre rynki; 

21) denaturacja, nawet jeśli skutkiem tej czynności jest inny ośmiocyfrowy kod CN; 

22) jakiekolwiek zwyczajowe czynności, inne niż powyżej wymienione, mające na celu poprawienie wyglądu lub jakości 
handlowej towarów przywożonych lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży, pod warunkiem że 
operacje te nie zmieniają rodzaju lub nie polepszają wydajności oryginalnych towarów.
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ZAŁĄCZNIK 71-04 

Przepisy szczególne dotyczące towarów ekwiwalentnych 

I. SKŁADOWANIE CELNE, USZLACHETNIANIE CZYNNE I BIERNE 

Towary wytwarzane konwencjonalnie i towary ekologiczne 

Niedozwolone jest zastępowanie: 

— towarów ekologicznych towarami wytwarzanymi konwencjonalnie, oraz 

— towarów wytwarzanych konwencjonalnie towarami ekologicznymi. 

II. USZLACHETNIANIE CZYNNE 

1) Ryż 

Ryż klasyfikowany do kodu CN 1006 nie jest uznawany za ekwiwalentny, chyba że jest objęty tym samym ośmio
cyfrowym kodem CN Nomenklatury scalonej. Jednakże dla ryżu o długości nieprzekraczającej 6,0 mm i stosunku 
długości do szerokości równym lub większym niż 3 oraz dla ryżu o długości równej lub mniejszej niż 5,2 mm 
i stosunku długości do szerokości równym lub większym niż 2 ekwiwalencję ustala się wyłącznie na podstawie 
stosunku długości do szerokości. Pomiar ziaren jest dokonywany zgodnie z załącznikiem A pkt 2 lit. d) do rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 3072/95 w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu. 

2) Pszenica 

Towary ekwiwalentne mogą być stosowane jedynie między pszenicą zebraną w państwie trzecim i już dopuszczoną 
do obrotu a pszenicą nieunijną o tym samym ośmiocyfrowym kodzie CN, mającą tę samą jakość handlową i te same 
parametry techniczne. 

Jednakże: 

— odstępstwa od zakazu stosowania towarów ekwiwalentnych mogą zostać przyjęte w stosunku do pszenicy na 
podstawie komunikatu Komisji do państw członkowskich po zbadaniu sprawy przez Komitet, 

— stosowanie towarów ekwiwalentnych jest dozwolone między unijną pszenicą durum a pszenicą durum pocho
dzącą z państwa trzeciego, pod warunkiem że jest ona przeznaczona do produkcji makaronu objętego kodami CN 
1902 11 00 i 1902 19. 

3) Cukier 

Skorzystanie ze stosowania towarów ekwiwalentnych jest dozwolone między surowym cukrem trzcinowym 
nieunijnym (kody CN 1701 13 90 lub 1701 14 90) oraz burakami cukrowymi (kod CN 1212 91 80), pod warun
kiem że otrzymywane są produkty przetworzone objęte kodem CN 1701 99 10 (cukier biały). 

Równoważną ilość surowego cukru trzcinowego standardowej jakości, określonej w załączniku III część B pkt III do 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oblicza się poprzez pomnożenie ilości cukru białego przez współczynnik 
1.0869565 

Równoważną ilość surowego cukru trzcinowego niestandardowej jakości oblicza się poprzez pomnożenie ilości cukru 
białego przez współczynnik otrzymany przez podzielenie liczby 100 przez uzysk surowego cukru trzcinowego. 
Uzysk surowego cukru trzcinowego oblicza się zgodnie z załącznikiem III część B pkt III do rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013.
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4) Żywe zwierzęta i mięso 

Towary ekwiwalentne nie mogą być stosowane do procesów uszlachetniania czynnego na żywych zwierzętach ani 
mięsie. 

Dla mięsa, które było przedmiotem komunikatu Komisji do państw członkowskich, można uczynić odstępstwo od 
zakazu stosowania towarów ekwiwalentnych, po zbadaniu przez podmiot składający się z przedstawicieli admini
stracji celnych państw członkowskich, jeżeli wnioskodawca może udowodnić, że ekwiwalencja jest niezbędna ekono
micznie, oraz jeśli organy celne przekażą projekt procedur przewidzianych dla kontroli tej operacji. 

5) Kukurydza 

Stosowanie towarów ekwiwalentnych między kukurydzą unijną a nieunijną jest możliwe jedynie w następujących 
przypadkach i podlega następującym warunkom: 

1) W przypadku kukurydzy do zastosowania w żywieniu zwierząt stosowanie towarów ekwiwalentnych jest 
możliwe, pod warunkiem że zostanie ustanowiony system kontroli celnej w celu zapewnienia, że nieunijna 
kukurydza jest rzeczywiście używana do przetworzenia na paszę zwierzęcą. 

2) W przypadku kukurydzy stosowanej do wytwarzania skrobi i produktów ze skrobi stosowanie towarów ekwi
walentnych jest możliwe między wszelkimi odmianami z wyjątkiem rodzajów kukurydzy bogatych w amylopek
tynę (kukurydza podobna do woskowej oraz kukurydza „woskowa”), które są ekwiwalentne jedynie między sobą. 

3) W przypadku kukurydzy stosowanej do wytwarzania produktów mącznych stosowanie towarów ekwiwalentnych 
jest możliwe między wszelkimi odmianami z wyjątkiem rodzajów kukurydzy typu oleistego (kukurydza „plata” 
typu „duro”, kukurydza „Flint”), które są ekwiwalentne jedynie między sobą. 

6) Oliwa z oliwek 

A. Skorzystanie ze stosowania towarów ekwiwalentnych jest dozwolone jedynie w następujących przypadkach i na 
następujących warunkach: 

1) oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 

a) między unijną oliwą z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia („extra virgin” objętą kodem CN 
1509 10 90, która odpowiada opisowi w pkt 1 lit. a) część VIII załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 
1308/2013, a nieunijną oliwą z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia („extra virgin”) objętą tym 
samym kodem CN, pod warunkiem że wynikiem procesu przetwarzania jest oliwa z oliwek najwyższej 
jakości z pierwszego tłoczenia („extra virgin”) objęta tym samym kodem CN i spełniająca wymogi wspom
nianego pkt 1 lit. a); 

b) między unijną oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia objętą kodem CN 1509 10 90, która odpowiada 
opisowi w pkt 1 lit. b) część VIII załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, a nieunijną oliwą 
z oliwek z pierwszego tłoczenia objętą tym samym kodem CN, pod warunkiem że wynikiem procesu 
przetwarzania jest oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia objęta tym samym kodem CN i spełniająca 
wymogi wspomnianego pkt 1 lit. b); 

c) między unijną oliwą z oliwek typu lampante z pierwszego tłoczenia objętą kodem CN 1509 10 10, która 
odpowiada opisowi w pkt 1 lit. c) części VIII załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
a nieunijną oliwą z oliwek typu lampante z pierwszego tłoczenia objętą tym samym kodem CN, pod 
warunkiem że produktem przetworzonym jest: 

— rafinowana oliwa z oliwek objęta kodem CN 1509 90 00, która odpowiada opisowi w pkt 2 część VIII 
wspomnianego załącznika VII, lub 

— oliwa z oliwek objęta kodem CN 1509 90 00, która odpowiada opisowi w pkt 3 część VIII wspom
nianego załącznika VII i jest uzyskiwana przez mieszanie z unijną oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia 
objętą kodem CN 1509 10 90.
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2) oliwa z wytłoczyn z oliwek 

między unijną nierafinowaną oliwą z wytłoczyn z oliwek objętą kodem CN 1510 00 10, która odpowiada 
opisowi w pkt 4 część VIII załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, a nieunijną nierafinowaną 
oliwą z wytłoczyn z oliwek o tym samym kodzie CN, pod warunkiem że stanowiąca produkt przetworzony 
oliwa z wytłoczyn z oliwek objęta kodem CN 1510 00 90 i odpowiadająca opisowi w pkt 6 część VIII 
wspomnianego załącznika VII jest uzyskiwana przez mieszanie z unijną oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia 
objętą kodem CN 1509 10 90. 

B. Mieszanie, określone w pkt A.1 lit. c) tiret drugie i pkt A.2, z nieunijną oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia 
użytą w ten sam sposób jest dozwolone tylko wówczas, gdy nadzór procedury jest zorganizowany w sposób 
umożliwiający stwierdzenie proporcji nieunijnej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia w całkowitej ilości wywo 
żonej oliwy wymieszanej. 

C. Produkty przetworzone muszą być umieszczane w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 220 litrów lub 
mniejszej. W drodze odstępstwa, w przypadku uzgodnionych pojemników o maksimum 20 tonach, organy celne 
mogą zezwolić na wywóz oliw określonych w poprzednich punktach, pod warunkiem że istnieje systematyczna 
kontrola jakości i ilości wywożonego produktu. 

D. Dla weryfikacji ilości oliwy użytej do mieszania ekwiwalencję sprawdza się przy użyciu ewidencji handlowych, zaś 
do celów weryfikacji właściwej jakości – poprzez porównanie parametrów technicznych próbek oliwy nieunijnej, 
pobranych po objęciu jej procedurą, z parametrami technicznymi próbek użytej oliwy unijnej, pobranych w trakcie 
przetwarzania danego produktu przetworzonego, oraz parametrami technicznymi próbek pobranych w czasie 
faktycznego wywozu produktu przetworzonego w miejscu wyprowadzenia. Próbki pobiera się zgodnie ze stan
dardami międzynarodowymi EN ISO 5555 (pobieranie próbek) oraz EN ISO 661 (przesyłanie próbek do labora
toriów i przygotowywanie próbek do testów). Analizę przeprowadza się w związku z parametrami w załączniku 
I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2568/91 ( 1 ). 

7) Mleko i przetwory mleczne 

Zastosowanie towarów ekwiwalentnych jest dozwolone pod poniższymi warunkami: 

Masa każdego składnika tj. suchej masy mleka, masy tłuszczu mleka i białka mleka towarów przywożonych nie 
przekracza masy każdego z tych składników w towarach ekwiwalentnych. 

Niemniej jednak tam, gdzie wartość ekonomiczna towarów przeznaczonych do objęcia procedurą uszlachetniania 
czynnego określana jest przez tylko jeden lub dwa z wyżej wymienionych składników, masa może być obliczana na 
podstawie tego składnika lub tych składników. Pozwolenie podaje szczegóły, przede wszystkim okres odniesienia, dla 
którego całkowita masa ma być obliczona. Okres odniesienia nie przekracza 4 miesięcy. 

Masę odpowiedniego składnika lub odpowiednich składników towarów przeznaczonych do objęcia procedurą uszla
chetniania czynnego oraz masę towarów ekwiwalentnych podaje się we właściwym zgłoszeniu celnym i w INF, aby 
umożliwić organom celnym kontrolę ekwiwalencji na podstawie tych elementów. 

III. USZLACHETNIANIE BIERNE 

Stosowanie towarów ekwiwalentnych nie jest dozwolone w przypadku towarów, które są objęte załącznikiem 71-02.
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ZAŁĄCZNIK 71-05 

Ujednolicona wymiana informacji (INF) 

Sekcja A 

Ujednolicona wymiana informacji (INF) między organami celnymi nie jest jeszcze wymagana, ale kontrolny urząd 
celny udostępnia zawarte w INF istotne dane w systemie teleinformatycznym dotyczącym INF 

Kontrolny urząd celny udostępnia następujące dane zgodnie z art. 181 ust. 1. Jeżeli zgłoszenie celne lub zgłoszeniedo 
powrotnego wywozu/powiadomienie o powrotnym wywozie dotyczy INF, właściwe organy celne dostarczają dodatko
wych danych zgodnie z art. 181 ust. 3. 

Posiadacz pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego IM/EX, które obejmuje jedno państwo 
członkowskie, może zwrócić się do kontrolnego urzędu celnego z wnioskiem o udostępnienie istotnych danych zawar
tych w INF za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dotyczącego INF w celu przygotowania ujednoliconej 
wymiany informacji między organami celnymi, jeżeli właściwy organ celny poprosił o taki INF. 

Uwaga: 

(W) oznacza „wymagane”, a (O) oznacza „opcjonalne”. 

Wspólne dane Uwagi 

Numer pozwolenia (W) 

Osoba składająca wniosek (W) Numer EORI używany do celów identyfikacji 

Numer INF (W) Niepowtarzalny numer nadany przez kontrolny urząd celny 

[np. IP EX/IM/123456/GB + numer pozwolenia] 

Kontrolny urząd celny (W) Do celów identyfikacji używany byłby kod LUC. 

Urząd celny wykorzystujący dane INF (O) Do celów identyfikacji używany byłby kod LUC. Te dane 
zostaną dostarczone, jeżeli dane zawarte w INF są rzeczywiście 
używane. 

Opis towarów objętych INF (W) 

Kod CN, ilość netto, wartość (W) produktów przetwo
rzonych 

Te dane odnoszą się do całkowitej ilości netto towarów, dla 
których wymagany jest INF. 

Opis produktów przetworzonych objętych INF (W) 

Kod CN, ilość netto, wartość przetworzonych 
produktów (W) 

Te dane odnoszą się do całkowitej ilości netto produktów 
przetworzonych, dla których wymagany jest INF. 

Dane szczegółowe dotyczące zgłoszenia celnego (zgło
szeń celnych) o objęcie towarów procedurą specjalną 
(O) 

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny objęcia. 

MRN (O) Te dane mogą być dostarczone, jeżeli dane zawarte w INF są 
rzeczywiście używane. 

Uwagi (O) Można wpisać wszelkie dodatkowe informacje
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Szczególne dane UCz Uwagi 

Jeżeli powstaje dług celny, kwotę należności celnych 
przywozowych oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 
kodeksu (O) 

— 

Towary ekwiwalentne (O) — 

Uprzedni wywóz (O) — 

Przypadek biznesowy UCz IM/EX 

Zgłoszenie celne o objęcie procedurą uszlachetniania 
czynnego zostało przyjęte (O) 

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny objęcia. 

Dane szczegółowe niezbędne dla zastosowania 
środków polityki handlowej (O) 

— 

Ostateczny dzień na zamknięcie (O) Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny objęcia. 

Kod CN, ilość netto, wartość (W) Wskazać ilość towarów objętych procedurą UCz. Te dane są 
dostarczane przez urząd celny objęcia. 

Zgłoszenie o zamknięcie zostało przyjęte (O) Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny zamknięcia. 

Kod CN, ilość netto, wartość (W) W przypadku zamknięcia wskazać ilość produktów przetwo
rzonych, która jest dostępna. Te dane są dostarczane przez 
urząd celny zamknięcia. 

Data wyprowadzenia i wyniki kontroli w urzędzie 
wyprowadzenia (O) 

Te dane są dostarczane przez urząd celny wyprowadzenia. 

Przypadek biznesowy UCz EX/IM 

Zgłoszenie wywozowe w ramach UCz EX/IM zostało 
przyjęte (O) 

Jeżeli zgłoszenie wywozowe dotyczy INF, te dane są dostar
czane przez urząd celny wywozu. 

Dane szczegółowe niezbędne dla zastosowania 
środków polityki handlowej (O)
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Szczególne dane UCz Uwagi 

Ostatni dzień na objęcie towarów nieunijnych, które 
zostały zastąpione towarami ekwiwalentnymi, proce
durą uszlachetniania czynnego (O) 

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny wywozu. 

Kod CN, ilość netto, wartość (W) Wskazać ilość towarów, które zostały objęte procedurą UCz. 
Te dane są dostarczane przez urząd celny wywozu. 

Data wyprowadzenia i wyniki kontroli w urzędzie 
wyprowadzenia 

Te dane są dostarczane przez urząd celny wyprowadzenia. 

Data objęcia towarów nieunijnych, które zostały zastą
pione towarami ekwiwalentnymi, procedurą uszlachet
niania czynnego (O) 

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny objęcia. 

Kod CN, ilość netto, wartość (W) W przypadku objęcia towarów nieunijnych procedurą uszla
chetniania czynnego wskazać dostępną ilość. Te dane są dostar
czane przez urząd celny objęcia. 

Szczególne dane UB Uwagi 

Przypadek biznesowy UB EX/IM 

Państwo przetwarzania (O) — 

Państwo członkowskie powrotnego przywozu (O) — 

Towary ekwiwalentne (O) — 

Numer zgłoszenia celnego dla UB (W) Jeżeli zgłoszenie celne dla UB dotyczy INF, te dane są dostar
czane przez urząd celny wywozu/objęcia. 

Identyfikacja towarów (W) (W), chyba że mogą być stosowane towary ekwiwalentne. 

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny wywozu/objęcia. 

Kod CN, ilość netto (W) W przypadku objęcia towarów unijnych procedurą uszlachet
niania biernego wskazać dostępną ilość. Te dane są dostarczane 
przez urząd celny wywozu/objęcia. 

Ostatni dzień na powrotny przywóz produktów prze
tworzonych (W) 

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny wywozu/objęcia.
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Szczególne dane UB Uwagi 

Wyniki kontroli w urzędzie wyprowadzenia (W) Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny wyprowadzenia. 

Data powrotnego przywozu produktów przetworzo
nych (W) 

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny dopuszczenia do obrotu. 

Dane szczegółowe dotyczące zgłoszenia celnego (zgło
szeń celnych) do dopuszczenia do obrotu (O) 

Jeżeli zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu dotyczy INF, 
te dane są dostarczane przez urząd celny dopuszczenia do 
obrotu. 

Kod CN, ilość netto, wartość (W) W przypadku powrotnego przywozu produktów przetworzo
nych wskazać ilość produktów przetworzonych, które mogą 
być powrotnie przywiezione w ramach procedury uszlachet
niania biernego. Te dane są dostarczane przez urząd celny 
dopuszczenia do obrotu. 

Przypadek biznesowy UB IM/EX 

Uprzedni przywóz produktów przetworzonych (O) Te dane są dostarczane przez urząd celny dopuszczenia do 
obrotu. (należy przedłożyć zabezpieczenie) 

Ostatni dzień na objęcie towarów unijnych, które 
zostały zastąpione towarami ekwiwalentnymi, proce
durą uszlachetniania biernego (O) 

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny dopuszczenia do obrotu. 

Data objęcia towarów unijnych, które zostały zastą
pione towarami ekwiwalentnymi, procedurą uszlachet
niania biernego (W) 

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny wywozu/objęcia. 

Kod CN, ilość netto, wartość (W) W przypadku objęcia towarów unijnych, które zostały zastą
pione towarami ekwiwalentnymi, procedurą uszlachetniania 
biernego, wskazać ilość towarów unijnych, które muszą być 
objęte procedurą uszlachetniania biernego. Jeżeli zgłoszenie 
celne dotyczy INF, te dane są dostarczane przez urząd celny 
wywozu/objęcia. 

Wyniki kontroli w urzędzie wyprowadzenia (W) Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy INF, te dane są dostarczane 
przez urząd celny wyprowadzenia.

PL 29.12.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/549



 

Sekcja B 

Ujednolicona wymiana informacji (INF) między organami celnymi jest wymagana, ale dane zawarte w INF nie są 
jeszcze dostępne w systemie teleinformatycznym dotyczącym INF 

1) Właściwy organ celny, o którym mowa w art. 101 ust. 1 kodeksu, wystąpił z wnioskiem o INF między organami 
celnymi zgodnie z art. 181 ust. 2, ponieważ powstaje dług celny zgodnie z art. 77 ust. 1 lit. a) lub art. 79 ust. 1 
kodeksu w odniesieniu do produktów przetworzonych, które zostały uzyskane w ramach procedury uszlachetniania 
czynnego IM/EX. Kwotę należności celnych przywozowych oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 kodeksu, ale właściwy 
organ celny nie posiada informacji na temat towarów, które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego 
IM/EX. 

2) Właściwy organ celny, o którym mowa w art. 101 ust. 1 kodeksu, wystąpił z wnioskiem o INF między organami 
celnymi zgodnie z art. 181 ust. 2, ponieważ powstaje dług celny zgodnie z art. 77 ust. 1 lit. a) lub art. 79 ust. 1 
kodeksu w odniesieniu do produktów przetworzonych, które zostały uzyskane w ramach procedury uszlachetniania 
czynnego IM/EX, i mają zastosowanie środki polityki handlowej. 

3) W sytuacjach opisanych w pkt 1 i 2 powyżej właściwe organy celne przekazują następujące dane: 

Wspólne dane Uwagi 

Rodzaj wniosku (W) Należy określić procedurę (UCz lub UCz ŚPH). Dane 
„Rodzaj wniosku” są konieczne tylko w przypadkach, 
gdy zgłoszenie celne nie dotyczy INF. 

Właściwy organ celny, o którym mowa w art. 101 ust. 1 
kodeksu (W) 

Do celów identyfikacji używany byłby kod LUC. 

Numer pozwolenia (W) — 

ŚPH (O) 

Kontrolny urząd celny otrzymujący wniosek (W) Do celów identyfikacji używany byłby kod LUC. 

Opis towarów lub produktów przetworzonych, dla 
których wnioskuje się o INF (W) 

— 

Kod CN, ilość netto, wartość (W) 

MRN (O) 

Uwagi (O) Można wpisać wszelkie dodatkowe informacje 

Kontrolny urząd celny otrzymujący wniosek udostępnia następujące dane: 

Szczególne dane UCz IM/EX Uwagi 

Kwota należności celnych przywozowych do zaksięgo
wania, o której należy powiadomić dłużnika zgodnie 
z art. 86 ust. 3 kodeksu (O) 

— 

Dane szczegółowe niezbędne dla zastosowania środków 
polityki handlowej (O) 

— 

Numer INF (W) Niepowtarzalny numer nadany przez kontrolny urząd 
celny 

[np. IP/123456/GB + numer pozwolenia (nr EORI jest częścią 
nr pozwolenia)] 

MRN (O) —
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ZAŁĄCZNIK 71-06 

Informacje, które należy zawrzeć w rozliczeniu zamknięcia 

a) Odpowiednie dane szczegółowe dotyczące pozwolenia; 

b) ilość każdego rodzaju towarów, które zostały objęte procedurą specjalną, w odniesieniu do których wnioskuje się 
o zamknięcie procedury; 

c) kod CN towarów, które zostały objęte procedurą specjalną; 

d) stawka należności celnych przywozowych, której podlegają towary objęte procedurą specjalną, oraz w razie potrzeby 
ich wartość celna; 

e) dane szczegółowe dotyczące zgłoszeń celnych o objęcie towarów procedurą specjalną; 

f) rodzaj i ilość produktów przetworzonych lub towarów objętych tą procedurą i dane szczegółowe późniejszego 
zgłoszenia celnego lub wszelkie pozostałe dokumenty odnoszące się do zamknięcia procedury; 

g) kod CN i wartość celna produktów przetworzonych, jeżeli do celów zamknięcia stosowana jest metoda skali warto 
ściowej; 

h) współczynnik produktywności; 

i) kwota należności celnych przywozowych do zapłacenia. Jeżeli kwota ta dotyczy stosowania art. 175 ust. 4, jest ona 
podawana z takim wskazaniem; 

j) terminy zamknięcia procedury.
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ZAŁĄCZNIK 72-03 

TC11 – Poświadczenie odbioru 

Wspólne wymogi dotyczące danych 

1) Miejsce, nazwa i numer referencyjny urzędu celnego przeznaczenia 

2) Rodzaj zgłoszenia tranzytowego 

3) Data rejestracji przez urząd celny wyjścia 

4) Numer ewidencyjny (MRN) 

5) Miejsce, nazwa i numer referencyjny urzędu celnego wyjścia 

6) Miejsce i data wydania poświadczenia odbioru 

7) Podpis i pieczęć urzędowa urzędu celnego przeznaczenia
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ZAŁĄCZNIK 90 

Tabela odniesień, o której mowa w art. 254 

Przepisy mające zastosowanie na mocy rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 i rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 

Przepisy mające zastosowanie na mocy kodeksu, niniejszego 
rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) 

2015/2447 

1 Warunki dotyczące upoważnionych przedsię
biorców i kryteria przyznawania świadectwa AEO 

(art. 5a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 oraz 
art. 14a i 14g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Upoważniony przedsiębiorca – kryteria przyznawania 
statusu AEO 

(art. 22, 38 i 39 kodeksu oraz art. 24 do 28 rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) 2015/2447)”. 

2 Zabezpieczenie generalne, w tym zabezpieczenie 
generalne dla tranzytu wspólnotowego 

(ogólnie: art. 191 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92; dla tranzytu wspólnotowego: art. 94 
rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 oraz art. 373 
i art. 379–380 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenie na korzystanie z zabezpieczenia generalnego 

(art. 89 ust. 5 i art. 95 kodeksu oraz art. 84 niniejszego 
rozporządzenia) 

3 Zabezpieczenie pojedyncze w formie karnetów 
zabezpieczenia pojedynczego 

(art. 345 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 
2454/93) 

Zabezpieczenie pojedyncze w formie karnetów (art. 160 
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447) 

4 Pozwolenia na prowadzenie magazynów czaso
wego składowania 

(art. 51 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 
oraz art. 185 do 187a rozporządzenia (EWG) nr 
2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego skła
dowania 

(art. 148 kodeksu, art. 107 do 111 niniejszego rozporzą
dzenia i art. 191 rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2015/2447) 

5 Pozwolenia na korzystanie ze „zgłoszenia uprosz
czonego” (art. 76 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92, art. 253 do 253 g, art. 260 do 
262, art. 269 do 271, art. 276 do 278, art. 282 
i 289 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na korzystanie ze „zgłoszenia uproszczonego” 
(art. 166 ust. 2 i art. 167 kodeksu, art. 145 do 147 
niniejszego rozporządzenia i art. 223, 224 i 225 
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447) 

6 Pozwolenia na korzystanie z „procedury w miejscu” 
(art. 76 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92, art. 253 do 253 g, art. 263 do 267, 
art. 272 do 274, art. 276 do 278 i art. 283 do 
287 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na „wpis do rejestru zgłaszającego” (art. 182 
kodeksu, art. 150 niniejszego rozporządzenia i art. 233 
do 236 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447) 

lub pozwolenie na korzystanie ze „zgłoszenia uproszczo
nego” (zob. pkt 5) 

i/lub miejsca wyznaczonego lub uznanego (art. 139 
kodeksu i art. 115 niniejszego rozporządzenia) 

7 Pozwolenia na korzystanie z procedury „SASP” (art. 
1 ust. 13 oraz art. 253h do 253 m rozporządzenia 
(EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na korzystanie z „odprawy scentralizowanej” 
(art. 179 kodeksu, art. 149 niniejszego rozporządzenia 
i art. 229 do 232 rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2015/2447)
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Przepisy mające zastosowanie na mocy rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 i rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 

Przepisy mające zastosowanie na mocy kodeksu, niniejszego 
rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) 

2015/2447 

8 Pozwolenia na prowadzenie regularnej linii żeglu
gowej 

(art. 313b rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie regularnej linii żeglugowej 

(art. 120 niniejszego rozporządzenia) 

9 Pozwolenia dla upoważnionego nadawcy do wysta
wiania potwierdzenia statusu T2L, T2LF lub doku
mentu handlowego bez przedstawiania ich do 
poświadczenia przez urząd celny (art. 324a 
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia dla upoważnionego wystawcy na wystawianie 
potwierdzenia statusu T2L, T2LF lub manifestu celnego 
towarów bez przedstawiania ich do poświadczenia przez 
urząd celny (art. 128 niniejszego rozporządzenia) 

10 Pozwolenia na korzystanie ze statusu „podmiotu 
upoważnionego do ważenia bananów” (art. 290a 
do 290c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na korzystanie ze statusu „podmiotu upoważ
nionego do ważenia bananów” (art. 155 do 157 niniej
szego rozporządzenia oraz art. 251 i 252 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2015/2447) 

11 Pozwolenie dla upoważnionego nadawcy dla tran
zytu wspólnotowego 

(art. 372 ust. 1 lit. d) do art. 378 oraz art. 398 do 
402 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego 
nadawcy, umożliwiające posiadaczowi pozwolenia obej
mowanie towarów procedurą tranzytu unijnego bez 
konieczności przedstawiania ich organom celnym 

(art. 233 ust. 4 lit. a) kodeksu, art. 191, 192 i 193 niniej
szego rozporządzenia oraz art. 313 i 314 niniejszego 
rozporządzenia oraz art. 306 i 307 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2015/2447) 

12 Pozwolenie dla upoważnionego odbiorcy dla tran
zytu wspólnotowego 

(art. 372 ust. 1 lit. e) do art. 378 oraz art. 406 do 
408 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego 
odbiorcy, umożliwiające posiadaczowi pozwolenia otrzy
mywanie towarów przemieszczanych w ramach proce
dury tranzytu unijnego w zatwierdzonym miejscu i zamy
kanie procedury zgodnie z art. 233 ust. 2 kodeksu 

(art. 233 ust. 4 lit. b) kodeksu, art. 191, 194 i 195 
niniejszego rozporządzenia oraz art. 313, 315 i 316 
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447) 

13 Pozwolenie dla upoważnionego odbiorcy dla 
procedury tranzytowej TIR 

(art. 454a i 454b rozporządzenia (EWG) nr 
2454/93) 

Pozwolenie dla upoważnionego odbiorcy do celów proce
dury TIR 

(art. 230 kodeksu, art. 185, 186 i 187 niniejszego 
rozporządzenia oraz art. 282 rozporządzenia wykonaw
czego (UE) 2015/2447) 

14 Pozwolenie na przetwarzanie pod kontrolą celną 

(art. 84 do 90 i art. 130 do 136 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 oraz art. 496 do 523, art. 551 
i art. 552 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania 
czynnego 

(art. 210 do 225 i art. 255 do 258 kodeksu oraz art. 161 
do 183 i art. 241 niniejszego rozporządzenia)
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Przepisy mające zastosowanie na mocy rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 i rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 

Przepisy mające zastosowanie na mocy kodeksu, niniejszego 
rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) 

2015/2447 

15 Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachet
niania czynnego w systemie zawieszeń 

(art. 84 do 90 i art. 114 do 123 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 oraz art. 129 i art. 536 do 549 
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Zasady ogólne obliczania kwoty należności celnych 
przywozowych lub wywozowych 

(art. 201 do 216 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92 i art. 517-519 rozporządzenia (EWG) 
nr 2454/93) 

Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania 
czynnego 

(art. 210 do 225 i art. 255 do 258 kodeksu oraz art. 161 
do 183 i art. 241 niniejszego rozporządzenia) 

Zasady ogólne obliczania kwoty należności celnych przy
wozowych lub wywozowych 

art. 86 ust. 3 kodeksu 

Zasady specjalne obliczania kwoty należności celnych 
przywozowych lub wywozowych, jeżeli warunki ekono
miczne uznaje się za spełnione, w przypadkach objętych 
art. 167 ust. 1 lit. h), i), m), p), r) lub s) niniejszego 
rozporządzenia: 

art. 85 ust. 1 kodeksu 

16 Pozwolenie na korzystanie procedury uszlachet
niania czynnego w systemie ceł zwrotnych (art. 
84 do 90 i art. 114 do 129 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 oraz art. 536, art. 544 i art. 550 
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Zasady ogólne obliczania kwoty należności celnych 
przywozowych lub wywozowych 

(art. 201 do 216 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92 i art. 517-519 rozporządzenia (EWG) 
nr 2454/93) 

Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania 
czynnego 

(art. 210 do 225 i art. 255 do 258 kodeksu oraz art. 161 
do 183 i art. 241 niniejszego rozporządzenia) 

Zasady ogólne obliczania kwoty należności celnych przy
wozowych lub wywozowych 

art. 86 ust. 3 kodeksu 

Zasady specjalne obliczania kwoty należności celnych 
przywozowych lub wywozowych, jeżeli warunki ekono
miczne uznaje się za spełnione, w przypadkach objętych 
art. 167 ust. 1 lit. h), i), m), p), r) lub s) niniejszego 
rozporządzenia: 

art. 85 ust. 1 kodeksu 

17 Pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych 
jako składów celnych typu A 

(art. 100 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, 
art. 526 i 527 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie publicznego składu celnego 
typu I 

(art. 211 i art. 240 do 243 kodeksu, art. 161 do 183 
i niniejszego rozporządzenia) 

18 Pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych 
jako składów celnych typu B 

(art. 100 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, 
art. 526 i 527 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie publicznego składu celnego 
typu II 

(art. 211 i art. 240 do 243 kodeksu, art. 161 do 183 
i niniejszego rozporządzenia) 

19 Pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych 
jako składów celnych typu C 

(art. 100 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, 
art. 526 i 527 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie prywatnego składu celnego 

(art. 211 i art. 240 do 243 kodeksu, art. 161 do 183 
i niniejszego rozporządzenia)
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Przepisy mające zastosowanie na mocy rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 i rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 

Przepisy mające zastosowanie na mocy kodeksu, niniejszego 
rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) 

2015/2447 

20 Pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych 
jako składów celnych typu D 

(art. 100 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, 
art. 526 i 527 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie prywatnego składu celnego 

(art. 211 i art. 240 do 243 kodeksu, art. 161 do 183 
i niniejszego rozporządzenia) 

21 Pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych 
jako składów celnych typu E 

(art. 100 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, 
art. 526 i 527 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie prywatnego składu celnego 

(art. 211 i art. 240 do 243 kodeksu, art. 161 do 183 
i niniejszego rozporządzenia) 

22 Pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych 
jako składów celnych typu F 

(art. 100 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, 
art. 526 i 527 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie publicznego składu celnego 
typu III 

(art. 211 i art. 240 do 243 kodeksu, art. 161 do 183 
i niniejszego rozporządzenia) 

23 Pozwolenia na prowadzenie wolnych obszarów 
celnych o kontroli typu I 

(art. 166 do 176 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92, art. 799 do 812 rozporządzenia (EWG) 
nr 2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie wolnego obszaru celnego 

(art. 243 do 249 kodeksu) 

Do wykonania na poziomie krajowym 

24 Pozwolenia na prowadzenie wolnych obszarów 
celnych o kontroli typu II 

(art. 166 do 176 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92, art. 799 do 804 i art. 812 rozporzą
dzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie składu celnego 

Organy celne podejmują – po dniu 1 maja 2016 r. – 
decyzję określającą, który typ składu celnego uznaje się 
za równoważny tym wolnym obszarom celnym 

(art. 240 do 242 kodeksu i art. 161 do 183 niniejszego 
rozporządzenia) 

25 Pozwolenia na prowadzenie składu wolnocłowego 

(art. 166 do 176 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92, art. 799 do 804 i art. 812 rozporzą
dzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenia na prowadzenie składu celnego 

Organy celne podejmują – bez zwłoki – decyzję określa
jącą, który typ składu celnego uznaje się równoważny 
tym składom wolnocłowym 

(art. 240 do 242 kodeksu i art. 161 do 183 niniejszego 
rozporządzenia) 

26 Pozwolenie na korzystanie ze specjalnego rodzaju 
zamknięć celnych 

(art. 372 ust. 1 lit. b) do art. 378 oraz art. 386 
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenie na korzystanie ze specjalnego rodzaju 
zamknięć celnych, jeżeli zamknięcia są wymagane do 
zapewnienia identyfikacji towarów objętych procedurą 
tranzytu unijnego 

(art. 233 ust. 4 lit. c) kodeksu, art. 191 i 197 niniejszego 
rozporządzenia oraz art. 313 i 317 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2015/2447)
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Przepisy mające zastosowanie na mocy rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 i rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 

Przepisy mające zastosowanie na mocy kodeksu, niniejszego 
rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) 

2015/2447 

27 Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachet
niania biernego 

(art. 84 do 90 i art. 145 do 160 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92, art. 496 do 523 i art. 585 do 
592 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania 
biernego 

(art. 210 do 225 i art. 255, art. 259 do 262 kodeksu, 
art. 163, 164, 166, 169, art. 171 do 174, art. 176, 178, 
179, 181, 240, 242 i 243 niniejszego rozporządzenia 
oraz art. 259 do 264 i art. 266, 267, 268 i 271 
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447) 

28 Pozwolenie na czasowy przywóz 

(art. 84 do 90 i art. 137 do 144 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 oraz art. 496 do 523 i art. 553 
do 584 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenie na odprawę czasową 

(art. 210 do 225 i art. 250 do 253 kodeksu, art. 163 do 
165, art. 169, art. 171 do 174, art. 178, 179, 182 
i art. 204 do 238 niniejszego rozporządzenia oraz 
art. 258, art. 260 do 264, art. 266 do 270, art. 322 
i 323 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447) 

29 Pozwolenie na korzystanie z procedury końcowego 
przeznaczenia 

(art. 21 i art. 82 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92 oraz art. 291 do 300 rozporządzenia 
(EWG) nr 2454/93) 

Pozwolenie na korzystanie z procedury końcowego prze
znaczenia 

(art. 210 do 225 i art. 254 kodeksu, art. 161 do 164, 
art. 169, art. 171 do 175, art. 178, 179 i 239 niniejszego 
rozporządzenia oraz art. 260 do 269 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2015/2447)
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