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Dokument informacyjny

KOMITET KODEKSU CELNEGO

Temat: Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2013r.
Akcesja Republiki Chorwacji do UE
Niniejszy dokument został opracowany przez Komisję Europejską w celu przekazania
przydatnych informacji na temat rozszerzenia Unii Europejskiej w 2013r. Jest on
przeznaczony dla funkcjonariuszy celnych, przedsiębiorców i innych zainteresowanych
osób. Zawarte w nim informacje dotyczą głównie unii celnej.
(…)
Zwraca się uwagę, że dokument ma charakter orientacyjny. Stosowanie prawa celnego
należy do właściwości władz krajowych i znajduje się pod nadzorem krajowych organów
sądowych oraz, jako instancji ostatecznej, Trybunału Sprawiedliwości. Dodatkowe
informacje mogą być wymagane, jeżeli zostaną przyjęte środki zapobiegawcze w celu
uniknięcia problemów na rynkach.
(…)
I.

SKRÓT

1.
Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie przedsiębiorców i administracje
celne w 28 krajach Unii Europejskiej o konsekwencjach rozszerzenia Unii w kontekście
unii celnej. Pozwoli on także na zapewnienie jednakowego traktowania wszystkich
przedsiębiorców w Unii.

2.
Nie naruszając odrębnych przejściowych środków, które mogą lub muszą zostać
przyjęte dla towarów rolnych, zgodnie z art. 41 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia
Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie powołującym Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej (zwanego dalej Aktem Akcesyjnym) główną zasadą rozszerzenia, jak
wskazano w środkach dla rozdziału 29 aquis UE jest, że z dniem akcesji towary
znajdujące się w wolnym obrocie w nowym kraju członkowskim (Chorwacja) lub w
starym kraju członkowskim będą mogły być swobodnie przemieszczane w poszerzonej
Unii (…). Ta zasada będzie także obowiązywała w odniesieniu do towarów, objętych
przed akcesją procedurą celną (np. tranzyt, odprawa czasowa), która jest zamykana po
akcesji. Jednak w takim przypadku należy wykazać „unijny” status towarów, aby
wykluczyć sytuację, w której towary, dla których nie uiszczono należności celnych
korzystałyby w nieuzasadniony sposób z akcesji.
3.

(…)

4.
Specyficzna sytuacja zawarta jest w art. 43 Aktu Akcesyjnego, który przewiduje, że
Rada, opierając się na propozycji Komisji, określi zasady dotyczące możliwości
zwolnienia z wymogu składania wywozowej i przywozowej deklaracji skróconej dla
produktów, o których mowa w art. 28(2) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
opuszczających lub powrotnie przywożonych na terytorium Chorwacji, w celu przewozu
lub po przewozie przez terytorium Bośni i Hercegowiny w Neum (korytarz Neum).
5.
II.

(…)
WSTĘP: PODSTAWOWE ZASADY AKCESJI

W związku z akcesją Chorwacji do Unii Europejskiej z dniem akcesji (1 lipiec 2013r.)
obowiązują w Chorwacji (tj. Chorwacja musi stosować aquis):
- oryginalne Traktaty (tj. Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej i Traktat powołujący Europejską Wspólnotę Energii Atomowej) a także
wszystkie instrumenty prawne wynikające z tych Traktatów,
- tak zwane prawo wtórne, jak np. Kodeks Celny.
Zasada ta znajduje się w art. 2 Aktu Akcesyjnego i zawiera jedyny dopuszczalny wyjątek:
Traktaty i ich instrumenty prawne stosowane są zgodnie z zasadami zawartymi w Akcie
Akcesyjnym. Oznacza to, co następuje:
1.

Traktaty są zmienione Aktem Akcesyjnym i są stosowane w ich nowej zmienionej
wersji z dniem akcesji (np. art. 20 Aktu Akcesyjnego zmienia liczenie głosów przy
podejmowaniu decyzji większością kwalifikowaną w Radzie)

2.

Kontynuowana jest zwykła praca legislacyjna, więc przed i po akcesji zmiany
prawne (np. zmiany przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego) mogą być
uchwalane zgodnie z zasadami proceduralnymi, które są obecnie stosowane (art.
7(2) i 7(3) Aktu Akcesyjnego)

3.

Akt Akcesyjny przewiduje środki przejściowe w celu ułatwienia dokonywania
obrotu towarowego między starymi krajami UE a Chorwacją oraz Chorwacją a
krajami trzecimi; w zakresie cła prawie wszystkie środki dotyczące nowego kraju
członkowskiego będą stosowane w taki sam sposób (Załącznik IV Nr 5 Aktu
Akcesyjnego)
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4.

W dniu podpisania Traktatu Akcesyjnego 9 grudnia 2011r. nie było oczywiście
możliwym, by przewidzieć i uregulować wyprzedzająco wszystkie przejściowe
problemy. Akt Akcesyjny zawiera szereg klauzul ochronnych, które pozwalają na
odstępstwo przez określony czas od zasad ogólnych, w celu uniknięcia zakłóceń (w
szczególności art. 37-42 Aktu Akcesyjnego)

5.

Z chwilą akcesji Chorwacja stanie się częścią obszaru celnego Unii i z tego
względu instrumenty ochrony handlu (np. antydumping, antysubwencje, środki
ochronne) stosowane w 27 krajach członkowskich dotyczyć będą także przywozu
towarów z krajów trzecich na terytorium Chorwacji. W tym samym czasie takie
środki nałożone przez Chorwację przed akcesją przestaną obowiązywać.

(…)
III.

POSTANOWIENIA STAŁE AKTU AKCESYJNEGO
UNIA CELNA

1.

Uwagi ogólne

Załącznik IV Nr 5 Aktu Akcesyjnego zawiera szczególne przepisy celne. Wprowadzenie
tych przepisów było oparte na następujących założeniach:
(a)

W celu ułatwienia handlu międzynarodowego, niektóre operacje rozpoczęte przed
akcesją a zakończone po akcesji powinny móc być kończone zgodnie z
wcześniejszymi zasadami obowiązującymi w Chorwacji.

(b) Ponieważ te zasady stwarzają wyjątki od obowiązku stosowania prawa Unii, należy
je ściśle interpretować.
(c)

Pozwolenia i ułatwienia proceduralne nie mogą być zmieniane przez właściwe
władze Chorwacji z dnia na dzień w odniesieniu do wszystkich beneficjentów.

(d) Niektóre operacje zakończone po akcesji dotyczą czasu sprzed akcesji (np. powrotny
przywóz towarów, które zostały czasowo wywiezione przed akcesją w ramach
uszlachetniania biernego). W takich przypadkach zasadnym jest stosowanie
uprzednich podstaw do szacowania (należności celnych), jeżeli prawo Chorwacji to
przewidywało.
Niemniej jednak te zasady są stosowane tylko, jeżeli to przewidziano w przepisach w
Załączniku IV Nr 5 do Aktu Akcesyjnego, szczególnie w odniesieniu do poszczególnych
procedur celnych lub innych przepisów unijnego prawa celnego. We wszystkich innych
przypadkach Traktat o Unii Europejskiej i inne przepisy celne oparte o przepisy traktatowe
muszą być stosowane w Chorwacji z dniem akcesji. W szczególności zasada swobodnego
obrotu (art. 29 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) będzie stosowana w
odniesieniu do towarów, które były w wolnym obrocie w Chorwacji i z dniem akcesji stają
się towarami w swobodnym obrocie w rozszerzonej Unii.
2.

Potwierdzenie unijnego statusu towarów (w ramach rozszerzonej UE)
(a) Dowód preferencyjnego pochodzenia prawidłowo wystawiony lub sporządzony
akcesją w ramach Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między
przed
Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi, z jednej strony, a
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Republiką Chorwacji, z drugiej strony (SAA) jest akceptowany jako dowód statusu
(a nie jako dowód pochodzenia) w rozszerzonej Unii po akcesji, jeżeli towary w
dniu akcesji są czasowo składowane, znajdują się w wolnym obszarze celnym lub w
składzie wolnocłowym, są pod procedurą tranzytu, składu celnego, uszlachetniania
czynnego (system zawieszeń), przetwarzania pod kontrolą, odprawy czasowej,
uszlachetniania biernego albo zostały zgłoszone i zwolnione do wywozu i są
przewożone w ramach rozszerzonej Unii.
Oznacza to, że jeśli dowód preferencyjnego pochodzenia dotyczący wyżej
wymienionych towarów jest przedstawiany władzom celnym po akcesji, towary są
zwolnione od należności celnych i innych środków celnych z chwilą ich zgłoszenia
do dopuszczenia do obrotu w rozszerzonej Unii (Załącznik IV Nr 5 Traktatu
Akcesyjnego, ustęp 1(a). Należy zauważyć, że celem nie jest stosowanie
preferencyjnej stawki celnej, ale wskazanie, że należności celne w ogóle nie są
pobierane, ponieważ przedstawiony został dowód na unijny status towarów.
(b) Towary, które z chwilą akcesji objęte są czasowym składowaniem lub znajdują się
w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, objęte są procedura
tranzytu, składu celnego, uszlachetniania czynnego (w systemie zawieszeń),
przetwarzania pod kontrolą, odprawą czasową, uszlachetnianiem biernym albo
zostały zgłoszone i zwolnione do wywozu i są przewożone w ramach rozszerzonej
Unii, są traktowane jako towary unijne w rozszerzonej Unii, jeżeli przedstawiany
jest jeden z następujących dowodów na unijny status towarów:
 Dokument T2L lub T2FL lub równoznaczny dokument handlowy (art. 315317b RWKC),


Karnety TIR lub ATA z adnotacją „T2L” lub „T2LF” (art. 319 RWKC),



Dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne umieszczone na silnikowych
pojazdach drogowych zarejestrowanych w kraju członkowskim (art. 320
RWKC),



Numery kodów i znaki własności wagonów należących do przedsiębiorstwa
kolejowego państwa członkowskiego (art. 321 RWKC),



Opakowania, które mogą zostać zidentyfikowane jako należące do osoby
mającej swoją siedzibę w kraju członkowskim (art. 322 RWKC)



Bagaż przewożony przez podróżnych, jeśli unijny status został
zadeklarowany i nie ma wątpliwości odnośnie ważności i prawidłowości
deklaracji (art. 323 RWKC),



Dla towarów akcyzowych wydrukowana wersja elektronicznego
dokumentu administracyjnego lub dokument handlowy zawierający
unikalny administracyjny kod operacji w systemie EMCS (Dyrektywa Rady
2008/118/EC art. 21(6) i Rozporządzenie Komisji (EC) Nr 684/2009),



Formularz T2M dla produktów połowów morskich i innych produktów
wydobytych z morza przez statki (art. 325 RWKC),



Naklejki pocztowe, o których mowa w art. 462a(2) i Załączniku 42b
RWKC,
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Formularz potwierdzający unijny status towarów znajdujących się w
wolnym obszarze celnym typu I i w składzie wolnocłowym (art. 812 i
Załącznik 109 RWKC) ,



Karta kontrolna T5 (art. 314c(g) w związku z art. 843 RWKC)

W tym znaczeniu termin “towary unijne” oznacza także towary:
- całkowicie uzyskane na terytorium Chorwacji pod warunkami określonymi w art.
23 WKC i nie zawierające towarów przywiezionych z innych krajów lub terytoriów;
- przywiezione z krajów lub terytoriów innych, niż Chorwacja i dopuszczone do
wolnego obrotu w Chorwacji; lub
- uzyskane lub wyprodukowane w Chorwacji, albo wyłącznie z towarów o których
mowa w drugim tiret powyżej albo z towarów, o których mowa w pierwszym i
drugim tiret powyżej.
To oznacza, że jeżeli dowód unijnego statusu dotyczący wyżej wskazanych towarów
jest przedstawiany władzom celnym po akcesji, towary zgłaszane do dopuszczenia
do obrotu są zwolnione z należności celnych i innych środków celnych (Załącznik
IV Nr 5 Traktatu Akcesyjnego, ustęp 1(b) I 2).
(c)

Towary objęte karnetem ATA, wydanym przed dniem akcesji w starym państwie
członkowskim lub Chorwacji, są także zwolnione z należności celnych i innych
środków celnych przy dopuszczeniu do obrotu (Załącznik IV Nr 5 Traktatu
Akcesyjnego, ustęp 1(c)).
Wnioski o późniejszą weryfikację dowodu preferencyjnego pochodzenia,
wystawionego w ramach SAA będą akceptowane przez właściwe władze celne
obecnego kraju członkowskiego i Chorwacji przez okres trzech lat od daty
wystawienia lub sporządzenia dowodu pochodzenia i mogą być sporządzane przez te
władze przez okres trzech lat po akceptacji tego dowodu pochodzenia jako
działanie służące wsparciu weryfikacji zgłoszeń do dopuszczenia do swobodnego
obrotu (Załącznik IV Nr 5 Traktatu Akcesyjnego, ustęp 3)

3.

(…)

4.

(…)

5.

PROCEDURY CELNE

5.1. Zakończenie i zamknięcie procedur celnych , które rozpoczęły się przed akcesją
Czasowe składowanie, tranzyt, skład celny, przetwarzanie czynne, przetwarzanie pod
kontrolą, odprawa czasowa, przetwarzanie bierne i procedura wywozu rozpoczęte i nie
zakończone przed dniem akcesji muszą zostać zamknięte na warunkach określonych w
przepisach Unii, niezależnie od tego, czy te procedury były stosowane w odniesieniu do
kraju trzeciego czy też odbyły się między obecnymi krajami członkowskimi a Chorwacją.
Zatem, jeżeli Chorwacja rozpoczęła, np. procedurę tranzytu zewnętrznego do starego kraju
członkowskiego dnia 30 czerwca 2013r., procedura ta musi się zakończyć. Te same
zasady dotyczą przewozu w drugim kierunku. W przypadku, gdy zakończenie i zamknięcie
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procedury powoduje powstanie długu celnego, kwota należności przywozowych zostanie
obliczona zgodna ze wspólną taryfa celną a kwota uiszczona będzie uznana jako
tradycyjne środki własne Unii (Załącznik V Nr 4 Traktatu Akcesyjnego, ustęp 13).
W celu uniknięcia sytuacji, że z dniem akcesji towary będące pod jedną z wyżej
wymienionych procedur są przedmiotem należności celnych i innych środków z chwilą ich
zgłoszenia do dopuszczenia do swobodnego obrotu, podmiot może przedstawić władzom
celnym dowód preferencyjnego pochodzenia (jeśli jest równoważny statusowi) towarów.
Jeżeli, np. towary preferencyjne pochodzące z Chorwacji są przywożone do Słowenii
przed akcesją w ramach odprawy czasowej i te towary są zgłaszane do dopuszczenia do
obrotu po akcesji, nie są pobierane należności celne, jeżeli przedstawione zostanie
świadectwo przywozowe EUR.1 zgodnie z SAA jako dowód statusu unijnego (tj. nie jako
dowód pochodzenia). Jeżeli zgłaszający przedstawi władzom celnym dokument T2L
zamiast świadectwa EUR.1 należności celne również nie są pobierane.
Konieczne jest podkreślenie, że w związku z akcesją unijny status lub preferencyjne
pochodzenie towarów (w przypadku wymiany towarowej z krajami trzecimi) musi zostać
formalnie potwierdzone. Jeśli podmiot nie będzie w stanie przedstawić formalnego
dowodu, towary zostaną uznane za towary „nieunijne” i odpowiednio za towary
„niepreferencyjne”, w stosunku do których konieczne będzie uiszczenie należności
celnych i zastosowanie innych środków celnych zgodnie z prawem unijnym (w tym zasad
specjalnych określonych w Traktacie Akcesyjnym).
W celu uniknięcia sytuacji, że towary będące w swobodnym obrocie w Unii Europejskiej
składającej się z 27 krajów będą podlegały należnościom przywozowym w Chorwacji,
powinna zostać podjęta decyzja, czy te towary mogą zostać zgłoszone jako towary
powracające. Jeżeli te towary mogą zostać zwolnione z należności przywozowych jako
towary powracające, powinno stanowić to alternatywę dla zwolnienia z należności
przywozowych, o których mowa a Traktacie Akcesyjnym.
6.

INNE PRZEPISY

(c) Wiążąca informacja taryfowa (WIT) lub wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)
- Akt Akcesyjny nie zawiera środków przejściowych w odniesieniu do wiążącej informacji
taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu towarów.
Oznacza to, że:
- dla Chorwacji - takie informacje udzielone na podstawie prawa chorwackiego przed
datą akcesji tracą prawnie wiążący charakter od dnia akcesji; począwszy od tego dnia
Chorwacja może wydawać, na podstawie art. 12 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
wiążące informacje, które są ważne w całej rozszerzonej Unii;
- dla 27 krajów członkowskich UE - ich wiążące informacje mają zastosowanie w
Chorwacji od daty akcesji do UE. Jednakże, jeśli WIP wydano dla towarów, do produkcji
których użyto chorwackich składników lub wkładu pracy, należy taką informację z dniem
akcesji zmienić.
7. Wywozowa i przywozowa deklaracja skrócona w związku z „korytarzem Neum”
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Artykuł 43 Aktu Akcesyjnego stanowi, że:
Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, określa warunki, na
których:
a) można odstąpić od wymogu składania wywozowej deklaracji skróconej w odniesieniu
do produktów, o których mowa w artykule 28 ustęp 2 TFUE, opuszczających terytorium
Chorwacji w celu tranzytu przez terytorium Bośni i Hercegowiny w Neum („korytarz
Neum”);
b) można odstąpić od wymogu składania przywozowej deklaracji skróconej w odniesieniu
do produktów objętych zakresem litery a), gdy są ponownie wprowadzane na terytorium
Chorwacji, po przewozie przez terytorium Bośni i Hercegowiny w Neum.
IV.
1.
2.

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
(…)
Terminy na pobranie należności celnych oraz podstawy oszacowania
należności celnych

Wszystkie procedury celne rozpoczęte przed akcesją i nie zakończone w dniu akcesji
muszą zostać zakończone zgodnie z prawem unijnym. Załącznik IV Nr 5 Traktatu
Akcesyjnego wprowadził kilka wyjątków od tej reguły. Dotyczy to klasyfikacji towarowej
(ale nie stawek celnych), ilości, wartości celnej i pochodzenia towarów oraz, w przypadku
uszlachetniania biernego, metod obliczania długu celnego. Zasady dotyczące długu
celnego nie dotyczą oczywiście tych towarów, którym przyznano unijny status lub
preferencyjny status, ponieważ są one zwolnione z należności celnych.
Poniżej praktyczne przypadki:
Przypadek 1:
Przywiezione towary zostały przed datą akcesji objęte procedurą składu celnego w
Chorwacji na zasadach odpowiadających art.112 (3) WKC. Dnia 1 sierpnia 2013 r.
towary te zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu. Zgodnie ze Wspólną
Taryfą Celną towary będą objęte 3% stawką celną (erga omnes). Nie został dostarczony
ani dowód preferencyjnego pochodzenia wystawiony prawidłowo przed datą akcesji ani
dowód statusu unijnego.
Rozwiązanie:
Należności celne przywozowe są należne. Wysokość długu celnego jest określana na
podstawie elementów kalkulacyjnych (właściwości przywiezionych towarów, ich wartości
celnej i ilości) zgodnie z przepisami obowiązującymi w Chorwacji przed datą akcesji.
Zastosowanie mają stawki celne przywozowe określone we Wspólnej Taryfie Celnej.
Przypadek 2:
Przywiezione towary pochodzące z Japonii zostały objęte przed akcesją procedurą składu
celnego w Niemczech. Towary te zostały usunięte spod dozoru celnego z dniem 1 sierpnia
2013r. Zarządzający składem celnym przedstawił organom celnym dokument T2L
(wydany retrospektywnie zgodnie z art. 314c(3) RWCK), ponieważ towary przed akcesją
były w swobodnym obrocie w Chorwacji.
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Rozwiązanie: Brak należności celnych ponieważ przedstawiono dowód na unijny status
towarów (patrz: art. 28-30 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Celnej).
Przypadek 3:
Przywiezione towary pochodzące z Japonii zostały objęte przed akcesją procedurą
uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w Chorwacji. Produkty kompensacyjne,
otrzymane z towarów przywiezionych, zostały zgłoszone do dopuszczenia do obrotu 1
września 2013r. Zgłaszający przedstawił organom celnym dokument T2L (wydany
retrospektywnie zgodnie z art. 314c(3) RWK), ponieważ towary były w swobodnym
obrocie we Francji zanim zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego w Chorwacji.
Rozwiązanie: Brak należności celnych ponieważ przedstawiono dowód na unijny status
towarów.
(…)
Przypadek 8:
Towary z Chorwacji zostały objęte procedurą odprawy czasowej z częściowym
zwolnieniem z należności celnych w Austrii przed 1 lipca 2013r. Towary zostały
zgłoszone do dopuszczenia do obrotu w Austrii 1 lutego 2014r. Zgłaszający przedstawił
dokument T2L, wskazując na towary z Chorwacji.
Rozwiązanie:
Należności przywozowe muszą zostać zapłacone zgodnie z art. 143 WKC w związku z art.
201(1)(b) WKC, w odniesieniu do okresu od objęcia towarów procedurą odprawy
czasowej aż do 1 lipca 2013r. Dodatkowy dług nie powstał w przypadku dopuszczenia do
swobodnego obrotu.
Przypadek 9
Towary z Węgier (będące tam w swobodnym obrocie) zostały objęte odprawą czasową z
zastosowaniem karnetu ATA w Chorwacji przez akcesją. Towary zostały zgłoszone do
dopuszczenia do swobodnego obrotu na Węgrzech 15 lipca 2013r.
Rozwiązanie:
Towary są zwolnione z należności celnych i innych środków celnych, zgodnie z punktem
1(c) Załącznika IV Nr 5 do Traktatu Akcesyjnego. Kopia odcinka powrotnego przywozu
powinna zostać przesłana na następujący adres:
MINISTRY OF FINANCE
CUSTOMS DIRECTORATE
SECTOR FOR CUSTOMS SYSTEM AND PROCEDURES
A. VON HUMBOLDTA 4a,
10 000 ZAGREB, CROATIA
W ten sposób cło chorwackie jest informowane, że procedura odprawy czasowej została
zamknięta.
Przypadek 10:
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Towary z Chorwacji (będące w swobodnym obrocie) zostały objęte procedurą odprawy
czasowej z zastosowaniem karnetu ATA w Grecji przed akcesją. Towary zostały
zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu w Chorwacji 15 lipca 2013r.
Rozwiązanie:
Towary są zwolnione z należności celnych i innych środków celnych, zgodnie z pkt 1(c)
Załącznika IV Nr 5 do Traktatu Akcesyjnego. Kopia odcinka powrotnego przywozu
powinna zostać przesłana na następujący adres:
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE,
GENERAL DIRECTORATE OF CUSTOMS AND EXCISE,
ATTICA CUSTOMS DISTRICT,
CUSTOMS PROCEDURE DEPARTMENT,
AG. NIKOLAOS SQUARE,
P.C. 18510, PIRAEUS.
W ten sposób cło greckie jest informowane, że procedura odprawy czasowej została
zamknięta.
Przypadek 11:
Dnia 1 marca 2013r. towary zostały czasowo wywiezione z Węgier do Chorwacji pod
procedurą uszlachetniania biernego. Wywiezione czasowo towary są objęte
uszlachetnianiem czynnym z dniem akcesji w Chorwacji. Produkty kompensacyjne zostały
objęte procedura tranzytu zewnętrznego dnia 31 stycznia 2014 r. i tego samego dnia
produkty te zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu na Węgrzech.
Rozwiązanie;
Dokument T1 powinien zawierać oznaczenie “Towary UCz/Z” zgodnie z art. 549 RWKC
a należności przywozowe mogą zostać obliczone zgodnie z art. 121 WKC.
Należności te mogą zostać wykazane w arkuszu informacyjnym INF 1. Jeżeli
udowodniony został unijny status towarów wykorzystanych w procesie przetwarzania (np.
towary czasowo wywiezione), od tych towarów nie są wymagane należności celne. W
związku z rozszerzeniem UE nie jest możliwe zamknięcie procedury uszlachetniania
biernego, a zakładając, że produkty kompensacyjne uzyskały preferencyjne pochodzenie,
nie jest także możliwe wydanie świadectwa EUR.1 z dniem 1 lipca 2013r. lub po tej
dacie, ponieważ SAA już nie obowiązuje. Świadectwo EUR.1 może zostać wydane tylko
przed akcesją.
Przypadek 12:
Towary zostały wywiezione z Chorwacji dnia 15 grudnia 2012r. i zgłoszone do
dopuszczenia do swobodnego obrotu w Belgii po akcesji, jako towary powracające.
Rozwiązanie:
Jeżeli został przedstawiony formalny dowód na unijny status towarów, nie są one
przedmiotem należności celnych. Nie stosuje się w tym przypadku art. 848 RWKC.
Przypadek 13:
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Towary są objęte procedurą dopuszczenia do obrotu ze szczególnym przeznaczeniem we
Włoszech przed 1 lipca 2013r. Posiadacz pozwolenia chce przemieścić towary dnia 1
września 2013r. do innego posiadacza pozwolenia, który znajdują się w Chorwacji. Czy
jest dozwolony transfer do Chorwacji?
Rozwiązanie:
Tak, transfer jest możliwy zgodnie z art. 296 RWKC. Towarom może być nadane
określone przeznaczenie celne w rozszerzonej Unii.
(…)
Przypadek 15:
Firma „A” mająca siedzibę w Belgi rozpoczyna w dniu 27 czerwca 2013 r. wywóz z Belgii
do Chorwacji towarów objętych zgłoszeniem wywozowym EX1, przez urząd celny
wyprowadzenia UE na granicy słoweńsko – chorwackiej. Jednakże towary przybywają na
byłą granicę słoweńsko – chorwacką w dniu 3 lipca 2013 r.
Rozwiązanie:
Towary, po dokonaniu formalności wywozowych, są w dniu akcesji transportowane przez
terytorium rozszerzonej Unii. Dlatego w tym przypadku mają zastosowanie środki
przejściowe zawarte w Akcie Akcesyjnym. Przepisy art. 796 ust. 1 RWKC zostają
zastąpione przez te środki przejściowe. Oznacza to, że zgłoszenie wywozowe EX1 nie
musi być unieważnione zgodnie z art. 796 ust.1 RWKC. Jednakże, oznacza to również, że
w celu skorzystania ze statusu unijnego towary muszą zostać zgłoszone do swobodnego
obrotu w Chorwacji oraz że towary te podlegają należnościom przywozowym, jeżeli ich
status unijny nie zostanie formalnie potwierdzony. Podatek VAT musi zostać uiszczony
zgodnie z chorwackim prawem podatkowym.
(…)
V.

PODSUMOWANIE

W związku z faktem, iż akcesja jest kwestią bardzo złożoną, ważne jest, aby
przedsiębiorcy i funkcjonariusze celni zostali w sposób jasny i pełny poinformowani o jej
konsekwencjach. Niniejszy dokument zawiera niezbędne informacje. Ma on charakter
orientacyjny. Stosowanie prawa celnego należy do obowiązków władz krajowych i
znajduje się pod nadzorem krajowych organów sądowych oraz, jako instancja ostateczna,
Trybunału Sprawiedliwości. Dodatkowe informacje mogą być wymagane, jeżeli zostaną
przyjęte środki zapobiegawcze w celu uniknięcia problemów na rynkach.
Zaleca się, aby przedsiębiorcy dokładnie sprawdzali, czy towary będące przed akcesją w
swobodnym obrocie w Unii Europejskiej składającej się z 27 krajów lub w Chorwacji,
powinny 1 lipca 2013r. znajdować się pod procedurą zawieszającą.
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