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WIADOMOŒCI CELNE

K

iedy ten numer „Wiadomoœci Celnych” znajdzie siê w Waszych rêkach, bêdziemy ju¿ po
obchodach corocznego Dnia S³u¿by Celnej. Tegoroczne obchody odby³y siê niew¹tpliwie w prze³omowym okresie.
We wrzeœniu tego roku wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia
27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw
reguluj¹cych zadania i kompetencje organów oraz organizacjê jednostek organizacyjnych podleg³ych ministrowi w³aœciwemu do spraw finansów publicznych.
Ustawa ta nowelizuje 29 ustaw, przy czym zmiany dokonane w niektórych z nich maj¹ szczególne znaczenie dla
administracji celnej. Nale¿y tu wymieniæ:
1. ustawê z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym,
2. ustawê z 24 lipca 1999 roku o S³u¿bie Celnej,
3. ustawê z 17 czerwca 1966 roku o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji,
4. ustawê z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.
W wyniku zmian dokonanych w tych ustawach administracja celna otrzyma³a wiêc wiele nowych, bardzo
istotnych zadañ.
O obchodach Œwiêta S³u¿by Celnej corocznie informuj¹ nas g³ównie rzecznicy Izb Celnych. Mo¿e wiêc tym razem o tym, jak wygl¹da³y obchody Œwiêta w poszczególnych jednostkach PAC, poinformuj¹ nas czytelnicy.
Myœlimy, ¿e mo¿e byæ to okazja dla wielu osób, które
w ankietach napisa³y, ¿e chcia³yby zaistnieæ na ³amach
„Wiadomoœciach Celnych”. Proszê napisaæ do nas jak wygl¹da³o Œwiêto w Waszej miejscowoœci. Mo¿ecie równie¿
zaproponowaæ jak wed³ug Was powinny wygl¹daæ obchody tego Œwiêta.
Z okazji Œwiêta S³u¿by Celnej, sk³adamy wszystkim
funkcjonariuszom celnym i pracownikom Polskiej Administracji Celnej, najlepsze ¿yczenia.
(red.).
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Nowe zadania administracji celnej


W

zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2003 r. przepisów ustawy z dnia 27
czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych
ustaw reguluj¹cych zadania i kompetencje organów oraz
organizacjê jednostek organizacyjnych podleg³ych ministrowi w³aœciwemu do spraw finansów publicznych (Dz.
U. Nr 137, poz. 1302) dotychczasowe zadania urzêdów
i izb skarbowych oraz urzêdów kontroli skarbowej w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów krajowych zostan¹ przejête przez urzêdy celne. Przejêcie przez organy
celne nowych zadañ obejmuje tak¿e zakres szczególnego
nadzoru podatkowego, tej specyficznej formy kontroli
skarbowej, powo³anej do ochrony interesów i praw maj¹tkowych Skarbu Pañstwa oraz zapewnienia skutecznoœci wykonywania zobowi¹zañ podatkowych i innych nale¿noœci stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa. Specyfika tej kontroli polega na urzêdowym nadzorowaniu
istotnych operacji gospodarczych w zakresie wytwarzania i obrotu wysokoakumulatywnych produktów, w cenach których udzia³ podatku akcyzowego i podatku od
towarów i us³ug jest znaczny – przekraczaj¹cy nawet po³owê wartoœci sprzeda¿y. Do takich produktów zaliczono:
spirytus i wyroby spirytusowe, wyroby winiarskie, piwo,
inne napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz oleje
opa³owe i napêdowe.
Poszerzenie zakresu zadañ organów celnych wi¹¿e siê
z rozwi¹zaniem wielu problemów dotycz¹cych przejêcia
obecnych struktur szczególnego nadzoru podatkowego
przez administracjê celn¹ oraz dokonania niezbêdnych
zmian legislacyjnych wynikaj¹cych z nowego stanu prawnego w zakresie zmian organizacyjnych i strukturalnych.
Do podstawowych zadañ s³u¿b celnych, w œwietle
ustawy nale¿y:
 pobór i zwrot podatku akcyzowego,
 kontrola poboru podatku akcyzowego,
 sprawy zwi¹zane z dystrybucj¹ znaków skarbowych
akcyzy i sposobami ich nanoszenia,
 wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
w stosunku do niektórych wyrobów akcyzowych.
Zgodnie z ustaw¹ szczególnemu nadzorowi podatkowemu podlega:
 produkcja, przemieszczanie i obrót, w tym eksport
i import, niektórymi wyrobami akcyzowymi,
 urz¹dzanie gier w kasynach gry, na automatach i na
automatach o niskich wygranych, tam gdzie siê one
znajduj¹.
Szczególny nadzór podatkowy bêdzie polega³ na kontroli:
 czynnoœci zwi¹zanych z produkcj¹, przemieszczaniem
i obrotem wyrobami akcyzowymi, w szczególnoœci
wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, zu¿ywania, ska¿ania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami skarbowymi
akcyzy, zgodnie z odrêbnymi przepisami,
 iloœci i jakoœci wyrobów akcyzowych, przebiegu procesów technologicznych i ruchu towarowego dotycz¹ce-

go tych wyrobów oraz ich wydajnoœci, ubytków i zu¿ycia,
 otwarcia i zamkniêcia sto³ów gry w kasynach gry, obliczania rezultatów gier na sto³ach i na automatach,
a tak¿e przychodów i stosowania maksymalnej stawki
i wartoœci maksymalnej wygranej w grach na automatach o niskich wygranych oraz zasadnoœci i prawid³owoœci wystawianych imiennych zaœwiadczeñ o uzyskanej wygranej,
 prawid³owoœci i terminowoœci wp³at podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych,
 dokumentacji prowadzonej w ww. zakresie.
Czynnoœci kontrolne bêd¹ wykonywaæ pracownicy lub
funkcjonariusze celni zatrudnieni w urzêdach celnych
oraz w Ministerstwie Finansów na podstawie upowa¿nienia wydanego przez w³aœciwego naczelnika urzêdu
celnego lub Szefa S³u¿by Celnej.
W zakresie merytorycznego przygotowania do nowych zadañ pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego zatrudnieni w urzêdach kontroli skarbowej dotychczas wykonuj¹cy kontrole w tym zakresie, z dniem
1 wrzeœnia 2003 r. stan¹ siê pracownikami i funkcjonariuszami organów celnych, wykonuj¹c te same czynnoœci
kontrolne w tym samym zakresie.
Zgodnie z zapisami ustawowymi szczególny nadzór
podatkowy polega tak¿e na kontroli prawid³owoœci i terminowoœci wp³at podatku akcyzowego.
W zwi¹zku z realizacj¹ zupe³nie nowych zadañ z zakresu podatku akcyzowego i szczególnego nadzoru podatkowego, w urzêdach celnych powinno siê zorganizowaæ trzy nowe komórki organizacyjne podatku akcyzowego, kontroli podatku akcyzowego i szczególnego nadzoru podatkowego.

Zadania komórki Szczególnego Nadzoru
Podatkowego bêd¹ obejmowa³y:

 Przyjmowanie zg³oszeñ rozpoczêcia dzia³alnoœci podlegaj¹cej sznp.

 Przeprowadzanie urzêdowego sprawdzenia podmio-








tów podlegaj¹cych sznp, w celu ustalenia, czy zosta³y
zapewnione przez podmiot warunki i œrodki do sprawnego przeprowadzania czynnoœci kontrolnych w ramach sznp.
Wykonywanie sznp przez ka¿dorazowe bezpoœrednie
uczestniczenie pracowników sznp w czynnoœciach
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ objêt¹ sznp.
Dokonywanie okresowo lub doraŸnie kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami oraz
stosowania znaków akcyzy na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji.
Sprawowanie sta³ego nadzoru przez komórki organizacyjne utworzone w tym celu przez urz¹d celny na terenie nadzorowanych podmiotów.
Kontrola prawid³owoœci i terminowoœci wp³at podatku akcyzowego od wyrobów podlegaj¹cych sznp.
Przygotowanie projektów decyzji okreœlaj¹cych wysokoœæ zobowi¹zañ z tytu³u podatku akcyzowego w zakresie wyrobów objêtych sznp.
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 Przygotowywanie projektów decyzji w zakresie wyso-







koœci norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych oraz w zakresie wykonywania sznp
a tak¿e opracowywanie spraw kierowanych na drogê
postêpowania odwo³awczego.
Kontrola stosowania znaków skarbowych akcyzy.
Kontrola olejów opa³owych i napêdowych w zakresie
zawartoœci w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego barwnika.
Zawiadamianie o ujawnionych w toku kontroli przestêpstw i wykroczeñ skarbowych i przekazywanie komórkom karnym skarbowym zebranego w tym zakresie materia³u dowodowego.
Sporz¹dzanie sprawozdañ dotycz¹cych przeprowadzonych kontroli w podmiotach prowadz¹cych obrót
wyrobami podlegaj¹cymi oznaczaniu znakami skarbowymi akcyzy, w zakresie zawartoœci nieusuwalnego
znacznika i czerwonego barwnika w olejach opa³owych i napêdowych, wielkoœci produkcji spirytusu surowego w gorzelniach rolniczych.

 Przygotowywanie projektów decyzji o umarzaniu na









Zadania Referatu Podatku Akcyzowego
bêd¹ obejmowa³y:

 Dokonywanie rejestracji podatników podatku akcyzo
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wego na podstawie zg³oszeñ rejestracyjnych i aktualizacyjnych.
Prowadzenie ewidencji podatników podatku akcyzowego w zakresie w³aœciwoœci miejscowej urzêdu celnego.
Przyjmowanie i ewidencjonowanie sk³adanych deklaracji podatku akcyzowego.
Prowadzenie innych rejestrów i ewidencji, w szczególnoœci rejestru przypisów i zwrotów podatku akcyzowego, rejestru odwo³añ i skarg oraz ewidencji postanowieñ o wstrzymaniu wykonania decyzji.
Prowadzenie podatkowych akt wymiarowych w zakresie podatku akcyzowego.
Wykonywanie czynnoœci sprawdzaj¹cych w zakresie
w³aœciwoœci rzeczowej komórki, dotycz¹cych w szczególnoœci obowi¹zku rejestracji oraz sk³adania deklaracji podatku akcyzowego.
Przygotowywanie projektów decyzji ustalaj¹cych istnienie obowi¹zku podatkowego w podatku akcyzowym.
Przygotowywanie projektów decyzji okreœlaj¹cych
i ustalaj¹cych zobowi¹zania podatkowe, kwoty do
zwrotu, kwoty do przeniesienia w podatku akcyzowym.
Orzecznictwo o odpowiedzialnoœci osób trzecich lub
nastêpców prawnych za zobowi¹zania podatkowe
w podatku akcyzowym.
Rozpatrywanie œrodków odwo³awczych i skarg oraz
opracowywanie stanowiska Urzêdu zawieraj¹cego
analizê i ocenê zarzutów.
Ujawnianie przestêpstw i wykroczeñ skarbowych, sporz¹dzanie i przekazywanie komórce ds. karnych skarbowych zebranego w tym zakresie materia³u dowodowego.
Udzielanie ulg w sp³acie zobowi¹zañ w zakresie podatku akcyzowego poprzez odraczanie terminów p³atnoœci, lub udzielanie zgody na p³atnoœci w ratach, w sprawach, w których nie wszczêto postêpowania egzekucyjnego, b¹dŸ gdy egzekucja jest nieskuteczna.
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le¿nych zobowi¹zañ podatkowych, w zakresie podatku akcyzowego.
Sporz¹dzanie wniosków o dokonanie zabezpieczeñ
maj¹tkowych.
Wnioskowanie do Referatu Szczególnego Nadzoru
Akcyzowego i Referatu Kontroli Podatku Akcyzowego
o przeprowadzenie czynnoœci kontroli w zakresie podatku akcyzowego.
Udzielanie pisemnych informacji na zapytania kierowane do Urzêdu w trybie art. 14 § 4 ustawy Ordynacja
Podatkowa.
Przygotowywanie informacji do wydawanych zaœwiadczeñ w zakresie w³aœciwoœci komórki.
Sporz¹dzanie sprawozdañ i analiz.
Wspó³dzia³anie z innymi organami w sprawach nale¿¹cych do w³aœciwoœci Urzêdu.
Wspó³praca z innymi komórkami organizacyjnymi
Urzêdu.
Wykonywanie innych zadañ zleconych przez Kierownictwo Urzêdu Celnego wynikaj¹cych z w³aœciwoœci
komórki.

a w przypadku urzêdów celnych
w³aœciwych do spraw znaków
skarbowych akcyzy:

 Prowadzenie postêpowañ administracyjnych i przygo-













towanie projektów decyzji administracyjnych dotycz¹cych wniosków podatników w sprawie wydania,
sprzeda¿y, zwrotu i zamiany znaków akcyzy podatkowych i legalizacyjnych.
Prowadzenie postêpowañ administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych
dotycz¹cych wniosków podatników o odmienny
sposób banderolowania opakowañ jednostkowych
wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich.
Wydawanie specjalnie zabezpieczonych upowa¿nieñ
uprawniaj¹cych do wydania (odbioru) znaków akcyzy
w Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych S. A.
w Warszawie.
Prowadzenie bie¿¹cej wspó³pracy z urzêdami skarbowymi, urzêdami kontroli skarbowej, urzêdami celnymi
oraz organami koncesyjnymi i rejestrowymi w celu
m.in. ustalenia stanu zaleg³oœci podatkowych podatników ubiegaj¹cych siê o wydanie banderol, przedmiotu i zakresu dzia³ania oraz ustalenia ich sytuacji
prawnej.
Przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie znaków akcyzy legalizacyjnych oraz podatkowych na krajowe i importowane wyroby tytoniowe, spirytusowe
i winiarskie uprawnionym podatnikom bezpoœrednio
ze skarbców znajduj¹cych siê w urzêdach celnych.
Prowadzenie sta³ej wspó³pracy z wytwórc¹ znaków
akcyzy – Polsk¹ Wytwórni¹ Papierów Wartoœciowych
S.A. oraz Departamentem Podatku Akcyzowego
w sprawach dotycz¹cych wydawania banderol
z PWPW S.A. oraz ich bie¿¹cego dostarczania konwojami do urzêdów skarbowych.
Opracowywanie informacji i sprawozdañ dla Departamentu Podatku Akcyzowego z zakresu prowadzonych
spraw znaków akcyzy.
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Do zadañ komórki organizacyjnej
Kontroli Podatku Akcyzowego
bêdzie nale¿a³o:

Nowelizacja Kodeksu
celnego

niezbêdnym do ustalenia prawid³owego zobowi¹zania podatkowego w podatku akcyzowym.
 Przeprowadzanie, na wniosek innych organów,
kontroli sprawdzaj¹cych rzetelnoœæ dokumentów u ich wystawców i przekazywanie informacji o dokonanych ustaleniach.
 Opracowywanie planów pracy Referatu zawieraj¹cych w szczególnoœci zamierzenia kontrolne.
 Koordynowanie, we wspó³pracy z w³aœciwymi
merytorycznie komórkami organizacyjnymi
Urzêdu, dzia³añ w zakresie inicjowania i prowadzenia kontroli podatkowych.
 Sporz¹dzanie protoko³ów z czynnoœci kontrolnych, dokonywanie analiz ustaleñ kontroli, opracowywanie not sygnalizacyjnych i zbiorczych informacji o wynikach kontroli.
 Prowadzenie rejestrów i ewidencji kontroli w zakresie nale¿¹cym do w³aœciwoœci Referatu,
w szczególnoœci ewidencji wniosków o przeprowadzenie kontroli, rejestru upowa¿nieñ do przeprowadzenia kontroli, rejestru odwo³añ oraz rejestru wyst¹pieñ pokontrolnych.
 Przygotowanie projektów decyzji okreœlaj¹cych
wysokoœæ zobowi¹zañ z tytu³u podatku akcyzowego i przedk³adanie ich do podpisu Naczelnikowi Urzêdu Celnego.
 Ujawnianie w toku kontroli przestêpstw i wykroczeñ skarbowych i przekazywanie komórce ds.
karnych skarbowych zebranego w tym zakresie
materia³u dowodowego.
 Wspó³dzia³anie z Wojewódzkim Kolegium Skarbowym w zakresie koordynacji czynnoœci kontrolnych.
 Wspó³dzia³anie z organami œcigania w zakresie
ujawniania przestêpstw w zakresie wyrobów objêtych podatkiem akcyzowym.
 Sporz¹dzanie sprawozdañ i dokonywanie okresowych analiz dzia³alnoœci w zakresie nale¿¹cym
do w³aœciwoœci Referatu.
 Wspó³praca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzêdu w realizacji zadañ wymagaj¹cych
wspó³dzia³ania kilku komórek.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e po wejœciu w ¿ycie
ustawy o podatku akcyzowym kontrol¹ objête zostan¹ nowo powsta³e sk³ady wolnopodatkowe
i obrót towarami akcyzowymi miêdzy tymi sk³adami, w tym paliwami silnikowymi i wyrobów tytoniowymi w pe³nym zakresie.
W zale¿noœci od postêpu prac nad ustaw¹ o biopaliwach zakres kontrolny zostanie rozszerzony
o nadzór nad wytwarzaniem i obrotem biokomponentami. Dlatego te¿ do tak obszernego zakresu
kontroli bêd¹ musieli w³¹czyæ siê tak¿e, odpowiednio przeszkoleni pracownicy i funkcjonariusze celni.


U

 Wykonywanie kontroli Ÿród³owych w zakresie

Cezary KOMOROWSKI
G³ówny Specjalista
Departament Podatku Akcyzowego MF

staw¹ z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie
ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie ustawy
o S³u¿bie Celnej wprowadzona zosta³a kolejna
nowelizacja przepisów Kodeksu celnego. Ww. ustawa
wesz³a w ¿ycie w dniu 10 sierpnia 2003r. Jest to ju¿ najprawdopodobniej ostatnia zmiana przepisów tej ustawy
przed przyst¹pieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej.
Wprowadzenie w ¿ycie ww. noweli mia³o na celu dalsz¹
harmonizacjê polskiego prawa celnego z prawem
wspólnotowym. W latach 1999 i 2000 Unia Europejska
wprowadzi³a dwie zmiany do Wspólnotowego Kodeksu
Celnego. Pierwsza z nich wprowadzona zosta³a rozporz¹dzeniem Parlamentu i Rady (WE) Nr 955/99 z dnia 13
kwietnia 1999 r., natomiast druga – rozporz¹dzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2700 /2000
z dnia 16 listopada 2000 r. Nowelizacja ta przybli¿a
przepisy polskiego Kodeksu celnego do zmienionych regulacji Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Poza zmianami przepisów o charakterze dostosowawczym, projekt
zawiera równie¿ propozycje zmian w przepisach reguluj¹cych sprawowanie kontroli celnej. Ponadto wiele dotychczasowych przepisów ustawy zosta³o uszczegó³owionych i doprecyzowanych, co pomo¿e wyeliminowaæ
rozbie¿noœci w ich interpretacji.



Najistotniejsze zmiany wprowadzone
w ustawie Kodeks celny:

1

Jedna z istotniejszych i generalnych zmian dokonanych w Kodeksie celnym polega na zast¹pieniu
w dotychczasowych przepisach, reguluj¹cych kwestie
np. zwolnieñ od c³a w procedurze uszlachetniania biernego, zwolnieñ od c³a towarów powracaj¹cych czy
zwrotów lub umorzeñ c³a, wyrazu „c³o” sformu³owaniem „nale¿noœci celne”. Zmiana ta spowoduje, ¿e
przedmiotem ewentualnych zwolnieñ, zwrotów i umorzeñ nie bêdzie jedynie nale¿noœæ celna wynikaj¹ca z Taryfy celnej (c³o), ale równie¿ inne nale¿noœci celne, takie
jak: c³o antydumpingowe, op³ata celna dodatkowa,
op³ata wyrównawcza.

2

Kolejna zmiana dotyczy art. 64, reguluj¹cego kwestiê warunków przyjêcia przez organ celny zg³oszenia celnego. Wprowadzona zosta³a regulacja, zgodnie
z któr¹ mo¿liwe bêdzie przyjêcie przez organ celny zg³oszenia celnego przed przedstawieniem towaru w urzêdzie celnym.

3

Wprowadzona zosta³a zmiana do art. 65 § 1 pkt 2,
zgodnie z któr¹, przedstawienie towaru w urzêdzie
celnym bêdzie warunkiem koniecznym do przyjêcia
zg³oszenia celnego, za wyj¹tkiem sytuacji w których
przepis szczególny umo¿liwia lub przewiduje odst¹pienie od tego obowi¹zku. Stanowi to wprawdzie uwzglêd-
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nienie obowi¹zuj¹cej sytuacji, która nie znajduje jednak
obecnie oparcia w aktualnym brzmieniu art. 65. Zgodnie
z dotychczasowym brzmieniem § 1 pkt 2, przepisem
szczególnym, o którym mowa w tym artykule by³ wy³¹cznie art. 80 § 2. Jednak¿e nie jest to jedyny obowi¹zuj¹cy przepis szczególny prawa celnego, który przewiduje
odst¹pienie od obowi¹zku przedstawienia towaru. Do
takich wyj¹tków nale¿y równie¿ przepis § 181 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001r.
w sprawie gospodarczych procedur celnych. W art. 65
zosta³y równie¿ zaproponowane inne zmiany, które maj¹ na celu umo¿liwienie wydania decyzji w sprawie zg³oszenia celnego, pomimo up³ywu 3 lat od dnia przyjêcia
tego zg³oszenia.

4

Nastêpna zmiana dotyczy zg³oszenia z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. W dodanym § 1a w art. 81 przewidziano uproszczenia wynikaj¹ce z zastosowania metod elektronicznego przekazu danych. Zgodnie z nowym przepisem w wypadku, gdy zg³oszenie celne dokonywane jest z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych,
dokumenty, których przedstawienie jest wymagane do
objêcia towaru procedur¹ celn¹, nie musz¹ byæ przedstawiane wraz ze zg³oszeniem celnym.

5

Kolejna wa¿na zmiana dotyczy art. 100 § 2 pkt
4 i wynika z koniecznoœci ujednolicenia warunków
zwolnienia z obowi¹zku z³o¿enia zabezpieczenia w ró¿nych procedurach celnych.

6

Nastêpne zmiany dotycz¹ instytucji sk³adu celnego. Nowe regulacje wprowadzaj¹ mo¿liwoœæ
tworzenia sk³adu celnego, który bêdzie móg³ prowadziæ organ celny (sk³ad celny typu F). Zmiany w przepisach ustawy umo¿liwi¹ tak¿e szersze stosowanie
w sk³adach celnych procedur uproszczonych oraz zliberalizowanie zasad prowadzenia niektórych typów
sk³adów celnych.

7

Kolejne zmiany dotycz¹ procedury uszlachetniania
czynnego. Na podstawie nowej delegacji okreœlone
zostan¹ w rozporz¹dzeniu rodzaje towarów, umo¿liwiaj¹cych wytworzenie produktów kompensacyjnych, lecz
niewchodz¹cych w ich sk³ad. Wykonanie tej delegacji
pozwoli na wskazanie rodzajów towarów, których wykorzystanie nie bêdzie traktowane jako proces uszlachetniania, pomimo, i¿ towary te spe³niaj¹ przes³ankê
okreœlon¹ w równie¿ znowelizowanym art. 121 § 2 pkt
3 lit. d (tj. nie wchodz¹ w sk³ad produktów kompensacyjnych, ale umo¿liwiaj¹ lub u³atwiaj¹ ich produkcjê).
Nie przewiduje siê, aby wykorzystanie tych towarów by³o zwi¹zane ze stosowaniem w procesach uszlachetniania towarów rolnych, lecz takich towarów jak paliwa,
smary, Ÿród³a energii, itp.

8

Wprowadzone zmiany dotycz¹ równie¿ art. 125
§ 2. W stosunku do poprzedniego brzmienia art.
125 § 2, w ustawie dokonano zmiany, polegaj¹cej na zast¹pieniu s³ów „Organ celny mo¿e wydaæ pozwolenie na
przed³u¿enie terminu...” s³owami „Organ celny mo¿e
przed³u¿yæ termin...”. Zmiana ta wyeliminuje w¹tpliwo-
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œci co do formy, w jakiej ma nast¹piæ przed³u¿enie przez
organ celny terminu, o którym mowa w art. 125 § 1.

9

Kolejna zmiana w procedurze uszlachetniania
czynnego dotyczy mo¿liwoœci zatwierdzania i zasad stosowania rycza³towego wspó³czynnika produktywnoœci.
W zmienionym przepisie art. 126, pos³u¿ono siê zwrotem „zazwyczaj” przy wskazaniu, i¿ proces uszlachetniania musi byæ przeprowadzany w œciœle okreœlonych warunkach technicznych. U¿ycie takiego zwrotu uelastycznia podstawow¹ przes³ankê zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem rycza³towego wspó³czynnika produktywnoœci, stanowi¹c¹, ¿e wspó³czynnik ten mo¿e byæ stosowany
w sytuacjach, gdy proces uszlachetniania przeprowadzany jest w œciœle okreœlonych warunkach technicznych.
W nowym brzmieniu przepisu wprowadza siê poprzez
u¿ycie tego zwrotu mo¿liwoœæ stosowania wspó³czynnika tak¿e wtedy, gdy drobne odstêpstwa od powy¿szej
zasady nie bêd¹ przeszkod¹ do stosowania rycza³towego wspó³czynnika produktywnoœci.

10

Do przepisów reguluj¹cych procedurê uszlachetniania czynnego wprowadzony zosta³ nowy art.
1331. Nowa regulacja zwi¹zana jest ze stosowaniem
w Polsce preferencyjnych œrodków, takich jak dop³aty
udzielane przedsiêbiorcom w wypadku wywozu poza
polski obszar celny produktów rolnych i ich przetworów
zakupionych w kraju oraz sprzeda¿ po cenach preferencyjnych produktów rolnych pochodz¹cych z zapasów
Agencji Rynku Rolnego przeznaczonych do wywozu
z polskiego obszaru celnego.

11

Nowelizacja w przepisach Kodeksu celnego dotyczy równie¿ procedury odprawy czasowej.
Zmiana dokonana w art. 145 § 4, rozszerza zakres towarowy dla czêœciowego zwolnienia od nale¿noœci celnych.
Nowy zapis funkcjonuje obecnie w § 144 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 17 marca 2001r. w sprawie gospodarczych procedur celnych, jednak¿e uzasadnionym by³o przeniesienie tego zapisu do ustawy.

12

Zmiany w ustawie dotycz¹ równie¿ treœci art.
149 § 2 i polegaj¹ na dodaniu nowego § 2a.
Zmiana polega na doprecyzowaniu dotychczasowych
zapisów, powoduj¹cych rozbie¿noœci w ich interpretacji.
Nowe zapisy jednoznacznie wskazuj¹, ¿e ³¹czna kwota
uiszczanych co miesi¹c nale¿noœci celnych przywozowych nie mo¿e przekroczyæ kwoty tych nale¿noœci, obliczonej przy objêciu towaru procedur¹ odprawy czasowej z czêœciowym zwolnieniem od nale¿noœci celnych
przywozowych.

13

Kolejna wa¿na zmiana dotyczy ustanowienia
w art. 150 § 3 delegacji dla Ministra Finansów
do wydania rozporz¹dzenia wprowadzaj¹cego wyj¹tki
od zasady ujêtej w art. 150 § 1, dotycz¹cej przyjmowania elementów kalkulacyjnych dla obliczania nale¿noœci
celnych przywozowych z dnia objêcia towarów procedur¹ odprawy czasowej. Minister Finansów bêdzie móg³
okreœliæ, w drodze rozporz¹dzenia, towary podlegaj¹ce
odprawie czasowej, w stosunku do których d³ug celny
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bêdzie obliczany na podstawie elementów kalkulacyjnych w³aœciwych dla tych towarów w chwili okreœlonej
w art. 222 § 1 – 3, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci cel
przywozu towarów, w tym przywóz towarów z zamiarem ewentualnej ich sprzeda¿y.

14

Zmiany w Kodeksie celnym dotycz¹ równie¿ procedury uszlachetniania biernego. Wprowadzona
zosta³a np. zmiana, która pozwoli na stosowanie procedury uszlachetniania biernego w przypadkach, gdy charakter procesu uszlachetniania uniemo¿liwia ustalenie,
¿e towary wywo¿one czasowo wejd¹ w sk³ad produktów kompensacyjnych.

15

W ramach procedury uszlachetniania biernego
zosta³a równie¿ wprowadzona zmiana art. 158.
Poprzez tê zmianê rozszerzony zosta³ katalog sytuacji,
w których dopuszczenie do obrotu produktów kompensacyjnych dokonywane jest z ca³kowitym zwolnieniem od nale¿noœci celnych przywozowych. W ramach
ww. procedury, ca³kowitemu zwolnieniu od nale¿noœci
celnych przywozowych bêd¹ podlegaæ równie¿ towary
naprawiane w zwi¹zku ze stwierdzeniem wady fabrycznej.

16

Bardzo istotna zmiana wprowadzona zosta³a
w nowym art. 1581. Wprowadza ona now¹, na
gruncie polskiego prawa celnego, instytucjê œredniej
stawki celnej w procedurze uszlachetniania biernego.
Art. 158 1 okreœla sposób obliczania œredniej stawki
celnej, upowa¿niaj¹c równoczeœnie Ministra Finansów
do okreœlenia szczegó³owego sposobu obliczania
i stosowania œredniej stawki celnej. Œrednia stawka
celna jest obliczana, w oparciu o zasady ustalone
w art. 158 1 i stawki celne okreœlone w taryfie celnej
oraz na podstawie oszacowania spodziewanej wysokoœci nale¿noœci celnych przywozowych za produkty
kompensacyjne, z uwzglêdnieniem kosztów uszlachetniania biernego. Œrednia stawka celna bêdzie mog³a
byæ stosowana, je¿eli z wnioskiem takim wyst¹pi osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury b¹dŸ osoba ju¿ posiadaj¹ca takie pozwolenie. Warunkiem jest jednak to, aby proces uszlachetniania nie polega³ na naprawie towarów wywo¿onych czasowo i charakteryzowa³ siê sta³ymi warunkami technologicznymi. Stosowanie œredniej stawki celnej powinna równie¿ uzasadniaæ czêstotliwoœæ dokonywania procesów uszlachetniania. Korzystanie z tej
instytucji jest bowiem uzasadnione wówczas, gdy
w ramach pozwolenia na korzystanie z procedury
uszlachetniania biernego, produkty kompensacyjne
uzyskane w procesach uszlachetniania s¹ partiami dopuszczane do obrotu. Na koniec okresu rozliczeniowego, organ celny dokonuje ostatecznego obliczenia nale¿noœci celnych przywozowych dla ka¿dej partii produktów kompensacyjnych przywiezionej w okresie
rozliczeniowym. W przypadku rozbie¿noœci pomiêdzy
kwot¹ uiszczonych nale¿noœci celnych przywozowych
a kwot¹ nale¿noœci obliczon¹ zgodnie z art. 157, ró¿nica w kwocie tych nale¿noœci bêdzie zwracana (w
oparciu o art. 246 Kodeksu celnego) lub pobierana
(zarejestrowana na podstawie art. 229 ustawy).

17

Kolejna zmiana dotyczy art. 160 § 3. Zmieniona
regulacja pozwoli na zastosowanie systemu wymiany towarów w ramach procedury uszlachetniania
biernego i uznanie towaru nowego za produkt zamienny, je¿eli towarem podlegaj¹cym naprawie jest towar,
w którym stwierdzono istnienie wady fabrycznej.

18

Zmiany w Kodeksie celnym dotycz¹ równie¿ instytucji d³ugu celnego. Zmiana w art. 222
§ 4 polega na wprowadzeniu do przepisów krajowych,
zgodnej z prawem celnym Unii Europejskiej, zasady obligatoryjnego poboru odsetek wyrównawczych, w wypadku, gdy dosz³o do przesuniêcia daty powstania d³ugu celnego lub zarejestrowania kwoty wynikaj¹cej z tego d³ugu.

19

Zmiana w art. 229 § 3 dotyczy wprowadzenia
nowej sytuacji, w której niemo¿liwe jest zarejestrowanie retrospektywne kwoty nale¿noœci celnych.
Niemo¿liwe jest zatem zarejestrowanie retrospektywne
kwoty d³ugu celnego, gdy kwota nale¿noœci prawnie nale¿nych nie zosta³a zarejestrowana na skutek b³êdu organu celnego, pod warunkiem, ¿e b³¹d ten nie móg³ zostaæ w ¿aden sposób wykryty przez d³u¿nika dzia³aj¹cego w dobrej wierze i przestrzegaj¹cego przepisów dotycz¹cych zg³oszenia celnego.

20

Zmiany wprowadzone w przepisach art. 246
i art. 248 polegaj¹ na wprowadzeniu do polskiego prawa celnego regulacji, zgodnie z którymi mo¿liwe
bêdzie przed³u¿enie terminów przewidzianych dla zwrotów lub umorzeñ nale¿noœci celnych w sytuacji, gdy niedotrzymanie tych terminów spowodowane by³o nieprzewidzianymi okolicznoœciami lub dzia³aniem si³y wy¿szej.

21

Zmiana w art. 250 § 2, polega na przed³u¿eniu,
do 3 miesiêcy, terminu w którym organ celny
mo¿e dokonaæ zwrotu nale¿noœci celnych bez koniecznoœci zap³aty odsetek.

22

Zosta³a wprowadzona zmiana do art. 276 § 2.
Powoduje, ¿e w przypadku ujawnienia w przesy³ce mniejszej iloœci towaru ni¿ zadeklarowana, przedsiêbiorca nie bêdzie ponosi³ ujemnych skutków w postaci op³aty manipulacyjnej dodatkowej. Wprawdzie obowi¹zuj¹ce w tym zakresie zalecenia tak w³aœnie stanowi¹, jednak¿e uregulowanie tej kwestii wprost w Kodeksie celnym jest lepszym rozwi¹zaniem.

23

W nowelizacji Kodeksu celnego rozszerzono
równie¿ zakres delegacji ustawowej zawartej
w art. 288 o mo¿liwoœæ okreœlenia w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów rodzaju towarów, które mog¹ byæ odprawiane w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez
organ celny oraz mo¿liwoœæ okreœlenia wypadków,
w których organ celny mo¿e cofn¹æ zgodê na dokonywanie w miejscu wyznaczonym lub uznanym czynnoœci
przewidzianych przepisami prawa celnego.
Jolanta KOZAKIEWICZ
DC MF
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Wspólna Polityka Rolna – Rynek Cukru


W

spólna organizacja rynku cukru obejmuje
ni¿ej wymienione towary w stanie naturalnym:
a) cukier buraczany lub trzcinowy i chemicznie czyst¹ sacharozê w postaci sta³ej,
b) buraki cukrowe i trzcinê cukrow¹,
c) melas powsta³y z ekstrakcji lub rafinacji cukru,
d) cukier i syrop klonowy oraz inne cukry w formie sta³ej
i syropy cukrowe,
e) sztuczny miód i karmel,
f) wys³odki buraczane, bagasê i inne odpady z produkcji
cukru,
g) izoglukozê i smakowe lub barwione syropy izoglukozy,
h) syrop inulinowy.

 Ograniczanie

produkcji

Podstawowym instrumentem stabilizacji rynku, który
równie¿ ogranicza produkcjê cukru w Unii Europejskiej
s¹ kwoty (limity produkcji) cukru A i B. Kwota A cukru
jest przekazywana na konsumpcjê krajow¹, a kwota B
na eksport (z dop³atami).
Kwoty te spe³niaj¹ nastêpuj¹ce funkcje:
 limituj¹ wielkoœæ produkcji i wielkoœæ dop³at do eksportu,
 stabilizuj¹ wielkoœæ poda¿y na rynku,
 umo¿liwiaj¹ stabilizacjê cen cukru.
Cukier wyprodukowany ponad kwoty A+B, czyli tzw.
cukier C, nie mo¿e byæ wprowadzony na rynek wewnêtrzny Unii Europejskiej i musi byæ wyeksportowany
w stanie nieprzetworzonym przed 1 stycznia po zakoñczeniu kampanii cukrowniczej, bez dop³at i pod groŸb¹ kar.


Ceny i interwencja

Ceny artyku³ów rolnych s¹ drugim, podstawowym
œrodkiem stabilizacji rynku cukru. Rada Ministrów UE
ustala corocznie urzêdowe ceny. S¹ to cena interwencyjna na cukier oraz cena podstawowa i minimalna na buraki cukrowe. Ceny te obowi¹zuj¹ w ca³ej Unii Europejskiej, a ich celem jest zapewnienie op³acalnoœci produkcji cukru w ramach kwot A+B.
Cena interwencyjna cukru bia³ego ustalona jest
w kwocie 95% ceny docelowej i kszta³tuje siê na poziomie 63,19 EUR/100kg. W regionach deficytowych
jest podwy¿szana od oko³o 1,45 do 2,35 EUR/100kg
w celu zachêcenia producentów do zwiêkszenia produkcji. Agencje odpowiedzialne za skup cukru
w pañstwach cz³onkowskich UE maj¹ obowi¹zek zakupu ka¿dej iloœci cukru wyprodukowanej w ramach
kwot A+B w danej kampanii cukrowniczej, która nie
zosta³a sprzedana. Nadwy¿ki cukru s¹ zazwyczaj likwidowane poprzez system przetargów i eksport
z dop³atami.
Cena interwencyjna cukru surowego. Cukier surowy,
jest to cukier o wydajnoœci 92%. Cena jest ustalana
w oparciu o cenê interwencyjn¹ na cukier bia³y, po
uwzglêdnieniu mar¿y przetwórczej. Cena ta obowi¹zuje
na ca³ym rynku UE.

8

WIADOMOŒCI CELNE

Cenê bazow¹ (podstawow¹) buraków oblicza siê
w oparciu o cenê interwencyjn¹ na cukier bia³y,
uwzglêdniaj¹c mar¿ê przetwórcz¹, zawartoœæ cukru
w burakach, wp³ywy cukrowni ze sprzeda¿y melasy
i koszt dostawy buraków do cukrowni. Cena ta wynosi
47,67 EUR/1000kg.
Cenê minimaln¹ na buraki cukrowe ustala siê na podstawie ceny bazowej (podstawowej) na buraki. Cena ta,
jest zró¿nicowana w zale¿noœci od tego, do jakiej kwoty
bêdzie zaliczony cukier z nich wyprodukowany. Minimalna
cena na buraki cukrowe s³u¿¹ce do produkcji cukru z kwoty A wynosi 98% ceny podstawowej tj. 46,72 EUR/1000kg.
Natomiast dla buraków przeznaczonych do produkcji cukru z kwoty B wynosi 68% ceny podstawowej.
Kwota cukru A+B przydzielana jest na okres od 1 lipca do 30 czerwca. Odpowiada ona iloœci cukru spo¿ywanego w UE oraz stanowi rezerwê przeznaczon¹ na zaspokojenie potrzeb konsumpcji. Iloœæ cukru wyprodukowana w ramach kwoty A+B mo¿e byæ sprzedana bezpoœrednio na rynkach krajów UE. Nadwy¿ka mo¿e byæ wyeksportowana poza krajami „15” z zastosowaniem dop³at. Kwota cukru A+B objêta jest systemem cen gwarantowanych, przy czym gwarancja ceny w stosunku do
iloœci wyeksportowanej dotyczy œciœle okreœlonej iloœci.


Zagospodarowanie nadwy¿ek cukru w UE

Zagospodarowanie nadwy¿ek produkcyjnych w UE odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê, zw³aszcza w sytuacji nadprodukcji cukru w œwiecie i ni¿szych cen œwiatowych na ten produkt. Sta³a poda¿ cukru na rynku UE zale¿y od zapewnienia
odpowiedniego poziomu kwot produkcji cukru i jego cen,
zakupów interwencyjnych, systemu refundacji produkcyjnych, eksportowych oraz mo¿liwoœci przeniesienia cukru
z kwoty C na nastêpny sezon. Stosowanie tych mechanizmów rynkowych, umo¿liwia regularne zaopatrzenie rynku
wewnêtrznego w cukier po stabilnej cenie w ci¹gu ca³ego
roku, zabezpiecza przed ryzykiem niedoboru na zakoñczenie kampanii cukrowniczej w UE.
Jednym z instrumentów zagospodarowania nadwy¿ek jest wspomniana wy¿ej mo¿liwoœæ przeniesienia czêœci cukru C (maks. do 20% kwoty A+B) na nastêpny sezon i wy³¹czenia tej iloœci do kwoty cukru A i B w nowym
sezonie. Mechanizm ten funkcjonuje wtedy, gdy produkcja cukru przekracza krajowe zapotrzebowanie
i mo¿liwoœci eksportowe s¹ nieregularne. W ostatnich
latach, zanotowano nadprodukcjê cukru w kilku nastêpuj¹cych po sobie kampaniach. W tej sytuacji, ka¿da
przeniesiona na nastêpny sezon tona cukru C ogranicza
wielkoœæ cukru kwotowego z nowej kampanii, a magazynowanie przez rok cukru przeniesionego z jednego sezonu do drugiego, powoduje wzrost kosztów.
Jednak¿e, podstawowym sposobem zagospodarowania nadwy¿ek cukru, jest jego eksport na rynki krajów
trzecich, zarówno cukru nadwy¿ki w ramach kwoty A i B
przeznaczonej na eksport z dop³atami, jak równie¿ cukru wyprodukowanego poza kwotami wysy³anego za
granicê bez dop³at.

AK TUALNOŒCI PRAWNE

 Instrumenty

polityki handlowej
stosowane w UE tj. c³a, kontyngenty
taryfowe, SSG (dodatkowe op³aty
celne), licencje importowe i eksportowe

Import cukru do krajów UE chroniony jest wysokimi
stawkami celnymi, które w praktyce eliminuj¹ import,
z wyj¹tkiem kontyngentów bezc³owych. Sta³e c³a importowe nak³adane s¹ na podstawie ceny importu na zewnêtrznej granicy celnej importu.
Unia Europejska dla stosowania SSG, wprowadzi³a cenê
progu ustalon¹ dla cukru bia³ego, bez dodatków. Import
poni¿ej tej ceny, powoduje nak³adanie dodatkowej op³aty
celnej SSG.
Import i eksport cukru w UE wymaga przed³o¿enia licencji importowej lub eksportowej wydawanej przez
pañstwa cz³onkowskie, ka¿demu kto z³o¿y odpowiedni
wniosek. Otrzymanie licencji poprzedzone z³o¿eniem
wniosku o jej przyznanie, poprzedzone jest wp³aceniem
kaucji, która przepada, jeœli licencja nie zostanie wykorzystana w okreœlonym przepisami terminie. Licencja taka jest
wa¿na na ca³ym obszarze UE.
Subsydia eksportowe – kwota dop³aty jest jednolita dla
ca³ej Wspólnoty. Wyp³acana jest faktycznemu eksporterowi figuruj¹cemu na deklaracji celnej eksportowej. Instytucja dokonuj¹ca wyp³aty powy¿szej subwencji, ma prawo
kontroli wszystkich operacji powi¹zanych z wnioskiem
o dokonanie dop³aty eksportowej. Stawki dop³at s¹ ustalane przez Komisjê Europejsk¹ dla ka¿dego produktu podstawowego oddzielnie.

Nowe przepisy


W

Dzienniku Ustaw Nr 138 z dnia 7 sierpnia 2003 r.
p. 1320 opublikowane zosta³o rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca
2003 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niebezpieczeñstwo przeniesienia zakaŸnych g¹bczastych encefalopatii. Zakaz dotyczy niektórych towarów objêtych nastêpuj¹cymi
pozycjami i kodami PCN: 0506, 0511, 2301, 2301 10 00 0,
2309, 3002, 3503 00, 9602 00 00, 9602 00 00 9.
 W Dzienniku Ustaw Nr 142 z dnia 13 sierpnia 2003 r.,
pod pozycj¹ 1384 i 1385, ukaza³y siê dwa rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie ustanowienia op³aty celnej dodatkowej w zwi¹zku z nadmiernym
przywozem na polski obszar celny nastêpuj¹cych towarów:
 gazowych urz¹dzeñ przep³ywowych do podgrzewania wody (kod 8419 11 00 0) – op³ata w wysokoœci 25% wartoœci celnej towaru bêdzie obowi¹zywa³a do 30 kwietnia 2004 r.;
 wêglika wapnia (kod 2849 10 00 0) – op³ata w wysokoœci
15% wartoœci celnej towaru bêdzie obowi¹zywa³a do 30
kwietnia 2004 r.
 W Dzienniku Ustaw Nr 144 z dnia 20 sierpnia 2003 r. pod
poz. 1403 opublikowane zosta³o rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia op³aty wywozowej od zbó¿ i produktów przemys³u
m³ynarskiego. Op³ata w wysokoœci 200 lub 300 z³ za tonê
(w zale¿noœci od kodu PCN) bêdzie obowi¹zywa³a do 30 kwietnia 2004 r.

Subsydiowanie eksportu cukru nadwy¿ki kwoty A+B na
terenie Wspólnoty dzia³a na zasadzie formy samofinansowania. ród³em œrodków na ten cel jest op³ata produkcyjna
p³acona przez producentów cukru i plantatorów buraków
cukrowych. Stawka podstawowa wynosi 2% ceny interwencyjnej od iloœci cukru w ramach kwoty A+B. W przypadku gdy powy¿szy podatek nie jest wystarczaj¹cy, mo¿e
byæ na³o¿ona op³ata dodatkowa, wynosz¹ca do 30% ceny
(max do 37,5%) ceny interwencyjnej i odnosz¹ca siê do iloœci cukru w ramach kwoty B. Wysokoœæ tych dop³at, jest
równie¿ uzale¿niona od potrzeb pozyskiwania œrodków na
finansowanie eksportu. Je¿eli nawet te fundusze s¹ niewystarczaj¹ce dla subsydiowania eksportu, wprowadza siê
op³aty uzupe³niaj¹ce.
Jak widaæ na powy¿szym przyk³adzie, regulacja rynku rolnego Wspólnoty w ramach WPR jest bardzo zró¿nicowana
oraz skomplikowana. Dlatego te¿, w artykule tym chcia³em
przybli¿yæ moim kolegom mechanizmy jego regulacji i pomóc zrozumieæ jego funkcjonowanie, poniewa¿ ju¿ w nie
d³ugim okresie regulacje te bêd¹ nas tak¿e obowi¹zywaæ.
W nastêpnych artyku³ach, postaram siê w sposób prosty
i zwiêz³y przybli¿yæ mechanizmy rz¹dz¹ce rynkiem owoców
i warzyw, miêsa wo³owego oraz zbó¿.
P. S. Powy¿szy artyku³ zosta³ opracowany na podstawie
danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz materia³ów w³asnych zbieranych do pisanej pracy doktorskiej.
Wojciech PIETREWICZ
UC Olsztyn
 W Dzienniku Ustaw Nr 145 z dnia 21 sierpnia 2003 r. opublikowano szereg rozporz¹dzeñ Ministra Finansów zwi¹zanych
z przejêciem przez administracjê celn¹ ogó³u spraw dotycz¹cych
podatku akcyzowego. S¹ to nastêpuj¹ce rozporz¹dzenia:
 w sprawie wykazu naczelników urzêdów celnych uprawnionych do wydawania i sprzeda¿y banderol lub wydawania upowa¿nieñ do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasiêgu ich dzia³ania (poz. 1404);
 w sprawie wzoru pieczêci kasuj¹cej bon paliwowy oraz wzorów niektórych dokumentów zwi¹zanych z bonami paliwowymi (poz. 1405);
 w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy
(poz. 1406);
 zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie podatku akcyzowego
(poz. 1407);
 zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowego (poz. 1408);
 zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych
wyrobów akcyzowych (poz. 1409);
 w sprawie wykazu i terytorialnego zasiêgu dzia³ania naczelników urzêdów celnych i dyrektorów izb celnych wykonuj¹cych
zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym
(poz. 1410);
 w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
(poz. 1411);
 w sprawie okreœlenia wzoru zg³oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (poz. 1412).

Opr. Kinga FILIPOWICZ
OC MF
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Nowa siedziba UC Pi³a


A

dministracja celna w Pile
sw¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a dnia... 01.04.1972 r.
Ówczesny posterunek celny to
dwóch celników i 15-metrowy pokój
przy ekspozyturze na dworcu PKP.
W dniu 01.08.2003r., po 31 latach, teraz ju¿ urz¹d celny zawita³
w nowym, naprawdê supernowoczesnym budynku.
W otoczeniu w³adz wojewódz-

kich i samorz¹dowych oraz licznych
znamienitych goœci, Dyrektor Izby
Celnej w Poznaniu – p. Czes³aw Szymaniak – w samo po³udnie pierwszego dnia sierpnia dokona³ uroczystego otwarcia nowej siedziby celników w Pile przy ul. Przemys³owej 23.
Jej architektura jest doœæ nietypowa, oparta na owalu – wszyscy korzystaj¹cy ca³y czas wiedz¹ co dzieje
siê z dokumentami, na jakim etapie

obecnie jest ich odprawa – bowiem
wszystkie stanowiska pracy s¹
w jednym miejscu, w³aœnie na sali
owalnej, w œrodku której usytuowane s¹ miejsca dla klientów.
Oczywiœcie jest pe³na klimatyzacja, wjazdy, toalety przygotowane
tak¿e dla niepe³nosprawnych, w budynku jest wêze³ radiowy, przez który mo¿na poprosiæ w ka¿dej chwili
zg³aszaj¹cych gdyby np. trzeba by³o
wyjaœniæ jakieœ w¹tpliwoœci. Kierowcy maj¹ do dyspozycji ogromny plac
odpraw, toalety, w których mog¹ siê
odœwie¿yæ, czynne ca³¹ dobê, przy
budynku znajduje siê ma³a gastronomia. Natomiast ka¿dy celnik, których obecnie w Pile pracuje 39, ma
samodzielne stanowisko komputerowe i w³aœnie zaczêto wdra¿aæ CELINÊ.
Now¹ siedzib¹ UC Pi³a mo¿e
œmia³o chwaliæ siê administracja celna i ca³e œrodowisko gospodarcze
nie tylko Pi³y.
Bo¿ena ADLER
Rzecznik Prasowy IC Poznañ

Po¿egnanie z Zamoœciem


W

dniu 1 sierpnia 2003 r.
wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
w³aœciwoœci miejscowej organów celnych. Na mocy tego aktu prawnego
Urz¹d Celny w Zamoœciu wraz z podleg³ymi Oddzia³ami Celnymi: w Hrebennem, Hrubieszowie, Zosinie, Bi³goraju i Tomaszowie Lubelskim zosta³
wy³¹czony ze struktury organizacyjnej
Izby Celnej w Przemyœlu i w³¹czony
do struktury organizacyjnej Izby Celnej w Bia³ej Podlaskiej.
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Powy¿sze zmiany organizacyjne wynikaj¹ z potrzeby usprawniania funkcjonalnego struktury organizacyjnej S³u¿by
Celnej, dostosowania struktury organizacyjnej administracji celnej do granic
administracyjnych województw, przybli¿enia organów celnych do aparatu skarbowego oraz innych s³u¿b i organów
administracji publicznej.
Rozwi¹zanie to ma siê przyczyniæ
do lepszej wspó³pracy z organami
administracji rz¹dowej na szczeblu
województw.
Urz¹d Celny w Zamoœciu obejmuje swoj¹ w³aœciwoœci¹ miejscow¹

powiaty: bi³gorajski, hrubieszowski,
tomaszowski, zamojski oraz miasto
Zamoœæ.
Wymienione na wstêpie komórki
organizacyjne podlega³y pod przemyski urz¹d celny, a nastêpnie izbê
celn¹ od 16 lutego 1993 r.
Krystyna MIELNICKA
Rzecznik Prasowy
IC Przemyœl
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Polsko-ukraiñska wspó³praca w sprawach celnych


Wizyta w Polsce
Przewodnicz¹cego
Pañstwowej S³u¿by
Celnej Ukrainy –
M. Kalenskiego

W dniach 5-7 czerwca 2003 r.
w Warszawie odby³y siê rozmowy
Podsekretarza Stanu, Szefa S³u¿by
Celnej Rzeczypospolitej Polskiej –
Roberta Kwaœniaka z Przewodnicz¹cym Pañstwowej S³u¿by Celnej Ukrainy – M. Kalenskim.
Szefowie S³u¿b Celnych omówili
nw. tematy:

2. Polityka celna Ukrainy;
Szef ukraiñskiej S³u¿by Celnej
zwróci³ uwagê na nowoczesne rozwi¹zania zastosowane w funkcjonowaniu administracji celnej Ukrainy,
prace zwi¹zane z nowym Kodeksem
celnym i przepisami wykonawczymi
– w oparciu o standardy europejskie, negocjacje w sprawie przyst¹pienia do Œwiatowej Organizacji
Handlu i konwencji miêdzynarodowych (np. Konwencja Kyoto), wyko-

cz. 2

dzony eksperyment przyspieszonej
kontroli celnej i granicznej, dokonywanej selektywnie, z wykorzystaniem analizy ryzyka i wyznaczeniem
niezbêdnego czasu na poszczególne
czynnoœci kontrolne wykonywane
przez s³u¿by graniczne i celne. Pozytywna ocena eksperymentu pozwoli
na sta³e zastosowanie przyjêtych
rozwi¹zañ.
Efektywnoœæ pracy funkcjonariuszy
celnych w du¿ym stopniu zale¿y od

1. Organizacja, nowe
zadania i kompetencje
polskiej S³u¿by Celnej
w kontekœcie
przyst¹pienia
do Unii Europejskiej.
Przewodnicz¹cy delegacji polskiej zapozna³ uczestników spotkania z organizacj¹ polskiej S³u¿by
Celnej, nowymi zadaniami i kompetencjami w kontekœcie przyst¹pienia do Unii Europejskiej. Zwróci³
uwagê na nowe uprawnienia S³u¿by Celnej zwi¹zane z akcyz¹ zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ oraz specjalnym nadzorem akcyzowym,
kontrol¹ nielegalnego zatrudnienia
oraz legalnoœci¹ pobytu cudzoziemców w Polsce, a tak¿e wspóln¹
polityk¹ roln¹ (jakoœciowo-iloœciowa kontrola produktów rolnych
i system dop³at stosowanych przez
Uniê Europejsk¹ w obrocie towarami rolnymi).
W zwi¹zku z nowymi zadaniami
Minister R. Kwaœniak zapowiedzia³
zmiany strukturalne i alokacyjne,
g³ównie na poziomie regionalnym
i lokalnym. Omawiaj¹c przygotowanie polskiej S³u¿by Celnej do pe³nienia w przysz³oœci funkcji kontrolnych na zewnêtrznej granicy Unii
Europejskiej, jak¹ po 1 maja 2004 r.
bêdzie równie¿ granica polsko-ukraiñska, Minister Kwaœniak podkreœli³,
¿e wœród priorytetowych zadañ jest
poprawa infrastruktury na przejœciach granicznych, wzmocnienie
kadrowe polskiej S³u¿by Celnej,
zmiany w organizacji pracy, wykorzystanie elektronicznego systemu
zg³oszeñ celnych oraz komputeryzacja pracy S³u¿by Celnej.

Spotkanie Szefów S³u¿b Celnych Polski i Ukrainy zakoñczy³o siê uroczystym podpisaniem Porozumienia
miêdzy Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Pañstwow¹ S³u¿b¹ Celn¹ Ukrainy o wymianie
informacji o towarach przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹
(Warszawa, 6 czerwca 2003 r.).

rzystanie systemu ³¹cznoœci satelitarnej i systemu informatycznego
dotycz¹cego towarów przekraczaj¹cych ukraiñskie granice, sta³e podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy celnych w Akademii Celnej w Kijowie i dwóch oœrodkach szkoleniowych.
S³u¿ba Celna realizuje politykê
celn¹ Rz¹du Ukrainy, zapewnia wykonanie zobowi¹zañ miêdzynarodowych, prowadzi statystykê handlu
zagranicznego, udoskonala system
przekraczania granicy, wprowadzaj¹c „zielone korytarze” oraz wzmacniaj¹c zwalczanie przemytu i naruszeñ przepisów celnych. Na mocy
rozporz¹dzenia w sprawie uproszczonego trybu przekraczania granicy w okresie od 15 czerwca do
1 grudnia br. zostanie przeprowa-

infrastruktury przejœæ granicznych
i wœród zadañ priorytetowych Szef
ukraiñskiej S³u¿by Celnej wymieni³
rozbudowê przejœæ granicznych Dorohusk-Jagodin i Hrebenne-Rawa Ruska.

3. Wprowadzenie systemu
wizowego i jego wp³yw
na czas przekraczania
granicy
polsko-ukraiñskiej;
Przedstawiciel Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej wyjaœni³ szczegó³y
dotycz¹ce wprowadzenia wiz dla
obywateli Ukrainy przyje¿d¿aj¹cych
do Polski z dniem 1 lipca 2003 r.
Podkreœli³, ¿e wynika to z obowi¹zku dostosowania polskiej polityki wizowej do wymogów Unii Europejskiej oraz dotyczy g³ównie
przeciwdzia³ania nielegalnej migra-
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cji i naruszeniom przepisów prawnych przez cudzoziemców przyje¿d¿aj¹cych do Polski.
Przygotowany jest projekt Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, która szczegó³owo okreœla system wizowy oraz u³atwienia w dostêpie do wiz dla obywateli Ukrainy
(wizy wielokrotne, d³ugoterminowe,
bez zaproszeñ, dostêpne w polskich
konsulatach na ca³ym œwiecie, szybki tryb wydawania – nie d³u¿ej ni¿
w ci¹gu 5 dni).
Dyrektor W. Kubacki zwróci³ siê
z proœb¹ do partnerów ukraiñskich
o przygotowanie stosownej informacji w œrodkach masowego przekazu dotycz¹cej nowych zasad wjazdu do Polski.
Zapewni³, ¿e kontrola graniczna
bêdzie przeprowadzana sprawnie
i szybko oraz, ¿e nie bêdzie mia³a
negatywnego wp³ywu na czas oczekiwania na przekroczenie granicy
polsko-ukraiñskiej.
Przedstawiciel Zarz¹du Organizacji Kontroli Granicznej Ukrainy podkreœli³ koniecznoœæ przyspieszenia
negocjacji ww. Umowy, gdy¿ nie bêdzie ona obowi¹zywaæ w terminie
wprowadzenia wiz, który w nocie
dyplomatycznej przekazanej Stronie
ukraiñskiej zosta³ wyznaczony na
dzieñ 1 lipca 2003 r.
Dyrektor W. Kubacki zwróci³ siê
z wnioskiem o wyznaczenie przez
Stronê ukraiñsk¹ wspó³przewodnicz¹cego Komisji ds. Przejœæ Granicznych i Infrastruktury Polsko-Ukraiñskiej Rady Koordynacyjnej ds.
Wspó³pracy Miêdzyregionalnej.

4. Nowe zadania S³u¿b
Celnych zwi¹zane
z koniecznoœci¹ ochrony
granic przed atakami
terrorystycznymi;
mo¿liwoœæ podjêcia
wspólnych dzia³añ
na granicy
polsko-ukraiñskiej;
Dyrektor Departamentu Kontroli
zwróci³ uwagê na szczególne dzia³ania polskiej S³u¿by Celnej w zakresie
wzmo¿onej kontroli towarów, które
mog³yby byæ wykorzystane przez
grupy terrorystyczne lub mog³yby
s³u¿yæ do produkcji œrodków wybuchowych. Podkreœli³ znaczenie
wspó³pracy funkcjonariuszy celnych
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z innymi s³u¿bami kontrolnymi oraz
szybkiej wymiany informacji w skali
miêdzynarodowej.
Wskaza³ na potrzebê wspó³dzia³ania w zakresie wymiany informacji dotycz¹cych obrotu specjalnego
(broñ, amunicja, technologie specjalne), przekazywania wykazu towarów objêtych ograniczeniami,
wzorów dokumentów, pieczêci
i podpisów towarzysz¹cych przesy³kom specjalnym, ustalania ich
ostatniego u¿ytkownika, utworzenia punktów kontaktowych oraz
okreœlenia kategorii informacji
przekazywanych w trybie natychmiastowym.
Minister R. Kwaœniak zaproponowa³, aby wspó³pracê w tej dziedzinie na granicy polsko-ukraiñskiej
w³¹czyæ do zadañ grupy roboczej
powo³anej zgodnie z postanowieniami Porozumienia miêdzy Ministrem Finansów Rzeczypospolitej
Polskiej a Pañstwow¹ S³u¿b¹ Celn¹
Ukrainy o wymianie informacji o towarach przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹, podpisanego w Warszawie, dnia 6
czerwca 2003 r.
Strona ukraiñska podkreœli³a potrzebê wzmocnienia wspó³pracy
S³u¿b Celnych w zakresie wykorzystania mo¿liwoœci operacyjnych
i prawnych dla zwalczania negatywnych zjawisk wystêpuj¹cych na
wspólnej granicy pañstwowej,
g³ównie przemytu organizowanego
przez grupy miêdzynarodowe, dla
których jest on g³ównym Ÿród³em
zdobywania du¿ych kapita³ów.

5. Przygotowanie S³u¿b
Celnych do wykonywania
wspólnej kontroli
w zwi¹zku z wejœciem
w ¿ycie z dniem 29
grudnia 2002 r. Umowy
miêdzy Rz¹dem RP
a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o wspó³pracy
przy dokonywaniu
kontroli osób, towarów
i œrodków transportu
przekraczaj¹cych
polsko-ukraiñsk¹ granicê
pañstwow¹;
Szefowie S³u¿b Celnych Polski
i Ukrainy zaakceptowali propozycjê
zg³oszon¹ przez ekspertów celnych
w sprawie powo³ania polsko-ukraiñskiej grupy roboczej dla wdro¿enia
wspólnej kontroli i wyznaczyli jako
zadanie priorytetowe uzgodnienie
nowej procedury odpraw na przejœciu granicznym Kroœcienko-Smolnica, którego uruchomienie planowane jest w lipcu br. Doœwiadczenia
z tego przejœcia bêd¹ wykorzystane
dla opracowania procedur kontrolnych na innych przejœciach granicznych.
Minister R. Kwaœniak zobowi¹za³
siê do przekazania w ci¹gu 2 tygodni sk³adu polskiej czêœci wspólnej
grupy roboczej.

6. Polsko-ukraiñska
wspó³praca w ramach
RILO, wymiana informacji
w systemie CEN/RILO;
Przedstawiciel RILO w Warszawie
pozytywnie oceni³ wspó³pracê z kra-
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jow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ w Kijowie i zwróci³ siê ponownie z proœb¹ do Szefa S³u¿by Celnej Ukrainy
o oddelegowanie funkcjonariusza
celnego do pracy w biurze RILO
w Polsce, podkreœlaj¹c wysoki poziom i du¿¹ aktywnoœæ S³u¿by celnej
Ukrainy we wspó³pracy miêdzynarodowej oraz jej osi¹gniêcia w zwalczaniu przestêpczoœci celnej. Podziêkowa³ za zorganizowanie w 2001 r.
w Kijowie corocznego spotkania
RILO/NSP dla Regionu Europy
Wschodniej i Œrodkowej.
Przewodnicz¹cy M. Kalensky przychylnie ustosunkowa³ siê do propozycji oddelegowania przedstawiciela
ukraiñskiej S³u¿by Celnej do pracy
w biurze RILO w Warszawie.

7. Arena mo¿liwoœci
wspó³pracy laboratoriów
celnych Polski i Ukrainy
przy wykorzystaniu
pomocy oferowanej przez
kanadyjsk¹ administracjê
celn¹;
W styczniu 2003 r. zaproponowano stronie ukraiñskiej nawi¹zanie
wspó³pracy miêdzy laboratoriami
celnymi. Do tego projektu sk³onna
jest czynnie w³¹czyæ siê administracja celna Kanady. Wspó³praca polega³aby, miêdzy innymi, na szkoleniu

ekspertów, wymianie informacji
o towarach podlegaj¹cych badaniom i kontroli, ujednoliceniu metod badawczych. Strona ukraiñska
wyrazi³a zainteresowanie wspó³prac¹ miêdzy laboratoriami i zaproponowa³a zorganizowanie na Ukrainie
roboczego spotkania w celu ustalenia zasad wspó³pracy w tej dziedzinie.

8. Wspó³praca w zakresie
szkolenia funkcjonariuszy
celnych;
Strona ukraiñska wyst¹pi³a
z propozycj¹ nawi¹zana œcis³ej
wspó³pracy miêdzy jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi
za system szkolenia (przygotowawczego i doskonal¹cego) funkcjonariuszy celnych, wymiany doœwiadczeñ w zakresie merytorycznego
przygotowywania szkoleñ, wykorzystania bazy szkoleniowej, wymiany wyk³adowców oraz udzia³u
funkcjonariuszy celnych w szkoleniach organizowanych w Polsce
i na Ukrainie.
Strona polska wystosuje zaproszenie dla ukraiñskich ekspertów
szkoleniowych do z³o¿enia wizyty
w Warszawie w celu wypracowania
szczegó³owych zasad wspó³pracy
miêdzy pionami szkoleniowymi.

9. Wspó³praca w zakresie
ustalania wartoœci celnej
towarów;
Strona ukraiñska wyst¹pi³a z propozycj¹ nawi¹zania wspó³pracy
miêdzy ekspertami celnymi zajmuj¹cymi siê problematyk¹ ustalania
wartoœci celnej towarów. Strona
polska pozytywnie ustosunkowa³a
siê do tej propozycji i zobowi¹za³a
siê do zorganizowania spotkania
ekspertów i dokonania wymiany doœwiadczeñ w zakresie zasad okreœlania wartoœci celnej importowanego
towaru dla celów ustalania nale¿noœci celnych.
Strona ukraiñska przekaza³a projekt Porozumienia miêdzy Pañstwow¹ S³u¿b¹ Celn¹ Ukrainy a Ministrem Finansów Rzeczypospolitej
Polskiej o wspó³pracy w zakresie
kontroli wartoœci celnej towarów
przewo¿onych przez granicê celn¹
Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej.
Strona polska uzgodni projekt
Porozumienia z w³aœciwymi jednostkami organizacyjnymi i zaprosi ukraiñskich ekspertów celnych na negocjacje do Polski.

Jadwiga KOWALCZUK
Naczelnik Wydzia³u Wspó³pracy
Miêdzynarodowej DC MF

Goœcie z Rosji w IC Bia³ystok


4

lipca w Izbie Celnej w Bia³ymstoku goœciliœmy delegacjê Przedstawicielstwa
S³u¿by Celnej Federacji Rosyjskiej
w Republice Bia³oruœ.
Polskiej grupie przewodniczy³ Miros³aw Sienkiewicz (Dyrektor IC
w Bia³ymstoku), a Ministerstwo Finansów reprezentowa³ Dariusz Bobiñski (Naczelnik w Departamencie
Kontroli Celnej), a grupie rosyjskiej
przewodniczy³ Walery Jewsiutin
(kieruj¹cy przedstawicielstwem).
Z inicjatyw¹ zorganizowania takiego spotkania wysz³a strona rosyjska – a dok³adnie jej poprzedni
przedstawiciel w Bia³orusi.
Podczas spotkania zapoznaliœmy
naszych goœci z zadaniami i struktur¹ naszej administracji (w³¹czaj¹c

nowe uprawnienia operacyjne) – sygnalizuj¹c rych³e zwiêkszenie naszych uprawnieñ:
wykonywanie
szczególnego
nadzoru podatkowego w zakresie produkcji i obrotu wyrobami
akcyzowymi, a tak¿e w zakresie
gier losowych;
uzyskanie statusu organu podatkowego w zakresie podatku VAT
i akcyzowego w imporcie;
uzyskanie statusu organu podatkowego w zakresie akcyzy krajowej;
kontrole legalnoœci wykonywania pracy przez cudzoziemców.

miany informacji z Krajow¹ Grup¹
Zadaniow¹ ds. Wyrobów Alkoholowych i Tytoniowych na ten temat.
Podczas rozmów zaproponowaliœmy rozwa¿enie mo¿liwoœci powo³ania w przysz³oœci na naszej granicy
punktu kontaktowego administracji
celnych Polski, Rosji i Bia³orusi –
dziêki takiemu punktowi wymiana
lub weryfikacja informacji pomiêdzy
naszymi s³u¿bami prowadzona by³aby efektywniej, tak aby nasza granica by³a nale¿ycie chroniona.
Mamy nadziejê, i¿ na nastêpnym
spotkaniu grono uczestników bêdzie znacznie szersze.

Przedstawiliœmy tak¿e aktualn¹
analizê sytuacji zwi¹zanej z przemytem wyrobów akcyzowych proponuj¹c jednoczeœnie rozpoczêcie wy-

Mariusz KOWALCZUK
Rzecznik Prasowy
IC Bia³ystok
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Szwedzki Urz¹d Celny cz. 2
Miêdzynarodowa
dzia³alnoœæ
Szwedzki Urz¹d Celny jest publiczn¹ w³adz¹ dzia³aj¹c¹ na szczeblu miêdzynarodowym i jest reprezentowany w 130 miêdzynarodowych organizacjach. Reprezentowany w wielu ró¿nych instytucjach np.
Unii Europejskiej i Œwiatowej Organizacji Celnej, w których sprawy dotycz¹ce importu, eksportu i tranzytu
oraz dzia³alnoœci przestêpczej s¹
przedmiotem zajêæ.

Urz¹d Celny wspó³pracuje z wieloma krajami Unii Europejskiej jak
równie¿ krajami z zewn¹trz, gdzie
podstaw¹ s¹ miêdzynarodowe konwencje i wzajemne porozumienia.
Pozyskanie odpowiednich informacji niezbêdnych do analiz celnych
polega na œcis³ej wspó³pracy z ró¿nymi krajowymi i miêdzynarodowymi w³adzami i organizacjami.
Szwedzki Urz¹d Celny ma szeœciu

kontaktowych funkcjonariuszy stacjonuj¹cych w ró¿nych czêœciach Europy, m. in. w Rosji, przy Europol-u.
Odgrywaj¹ oni wa¿n¹ rolê we
wspó³pracy z policj¹ i w³adzami celnymi za granic¹.

Nurt pracy „Kierowanie
wymian¹ towarow¹”
Celem procesu pracy szwedzkiej
administracji celnej jest rozwój

Regionalna struktura organizacyjna
Dyrektor Regionalny
Planowanie
i Rozwój

Dzia³
Analiz

– Proces
– Koordynacja
Kontroli
– Wywiad
– Rozwój
– Analiza Ryzyka
i Technologia
Informacji
– Marketing
– Sprawy Prawne

Dzia³
Handlu
– Planowanie
Dzia³añ
– Informacja
Celna
i Zapewnienie
Jakoœci
– Zezwolenia
celne
– Audyt

Dzia³
AntyPrzemytniczy

Dzia³
Dochodzeñ
Celnych

– Planowanie
– Dochodzenia
Dzia³añ
Anty– Oddzia³ I AntyPrzemytnicze
Przemytniczy
– Dochodzenia
– Oddzia³ II AntyOszustw CelPrzemytniczy
nych
– Nadzór

Finanse
i Kadry
– Kadry
– Finanse

FAKTY i LICZBY w 2000 roku
WYMIANA TOWAROWA: STATYSTYKA, WIELKOŒÆ RUCHU. IMPORT I EKSPORT etc.
Przedsiêbiorczoœæ
Import firm i przedsiêbiorstw z d³ugiem celnym
Handel zagraniczny
wliczaj¹c wewnêtrzny rynek UE
Wartoœæ eksportu
Wartoœæ importu
Wjazdowy ruch graniczny
Ciê¿arówki i przyczepy
Samochody osobowe
Promy, statki pasa¿erskie
Statki towarowe
Jednostki powietrzne
Podró¿ni (przybywaj¹cy promami, statkami, samolotami)
Podró¿ni (przybywaj¹cy drog¹ l¹dow¹)
Dokumenty handlowe
Deklaracje eksportowe:
(79 % elektronicznie)
Deklaracje importowe:
Normalna procedura i uzupe³niaj¹ce zg³oszenia
Zg³oszenia uproszczone
(86 % elektronicznie)
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14.526

794,5 biliona koron szwedzkich
665,6 biliona koron szwedzkich
1.212.000
11.170.000
85.000
29.000
134.000
25.849.000
26.969.000
2.178.000

1.564.287
1.022.851

OBOK NAS

POBÓR CE£ I PODATKÓW
£¹czna wielkoœæ poboru 51,2 biliony koron szwedzkich
Najwiêksze pozycje to:
VAT
C³o i op³aty rolnicze

47,3 biliony koron szwedzkich
3,6 biliony koron szwedzkich

Kilka innych podatków/ op³at m. in.
Podatek od wyrobów tytoniowych
Op³ata ruchu drogowego

7.836.164 koron szwedzkich
10.295.609 koron szwedzkich

£¹czne wydatki na Szwedzki Urz¹d Celny

1,2 biliony koron szwedzkich

OCHRONA GRANICY
Narkotyki
W 2510 przypadkach Szwedzki Urz¹d Celny przechwyci³:
Heroina
Kokaina
Khat
Marihuana i haszysz
Amfetamina
Opium
LSD

20 kg
32 kg
1806 kg
862 kg
39 kg
7 kg
278 porcji

Preparaty dopingowe

112760 tabletek
i 25 l preparatów w p³ynie

¯ywe zwierzêta

31 zwierz¹t przechwyconych
w 10 przypadkach

Gatunki zagro¿one wyginiêciem i produkty z nich pochodz¹ce

22 produkty / gatunki
przechwycone w 11 przypadkach

Alkohol
Wyroby spirytusowe
Wino
Mocne piwo

619 889 litrów
18 231 litrów
187 000 litrów

Wyroby tytoniowe
Papierosy
Inne produkty tytoniowe

44,7 miliony
712 kg

Broñ

648 szt.

Wyposa¿enie techniczne w dyspozycji Szwedzkiego Urzêdu Celnego

48 psów wykrywaj¹cych narkotyki
337 samochodów
19 pojazdów œnie¿nych
6 ³odzi
5 mobilnych i 12 stacjonarnych
urz¹dzeñ rentgenowskich

i utrzymanie roli urzêdu celnego jako kompetentnego promotora
szwedzkiego handlu zagranicznego
poprzez zapewnienie jakoœci.
Cel i wizja procesu ma wyraŸnie
okreœlone wskazówki w kierunku wzrostu orientacji na klienta i poprawê obs³ugi, w ten sposób, ¿e wszystkie zg³oszenia i szczegó³y w deklaracjach celnych s¹ „wstêpnie prawid³owe”.
Funkcjonariusze celni wykonuj¹c
zadania usi³uj¹ minimalizowaæ koszty

procedur celnych dla spo³ecznoœci biznesowej i publicznej, a tak¿e dla w³asnej s³u¿by celnej. Musz¹ oferowaæ
wysoki poziom obs³ugi, w ten sposób,
¿e w³aœciwy handel z krajami trzecimi
jest ulepszany na tyle co mo¿liwe, a legalny przep³yw towarów wewn¹trz
Unii nie jest utrudniany.

nych innowacyjnych projektów i programów pilota¿owych. 14 z nich zosta³o zakoñczonych w ci¹gu roku.
W 2000 roku m. in. uruchomiono
w Internecie projekt „e-TULL” nazywany „Wirtualnym Urzêdem Celnym”, którego celem by³o zaoferowanie powszechnej na ogó³ lepszej
obs³ugi celnej.

Projekty i innowacje
Podczas roku 2000 Szwedzki
Urz¹d Celny uruchomi³ 21 central-

Marzenna KA£KA
UC Zielona Góra
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Przystanek Woodstock


C

elnicy Wydzia³u Kontroli Operacyjnej z Izby Celnej w Poznaniu oraz w Toruniu, wielkopolscy
policjanci, funkcjonariusze Stra¿y Ochrony Kolei
i... 10 psów – ta grupa w dniach 31.07 i 01.08. br. przeprowadzi³a wzmo¿on¹ kontrolê poci¹gów, którymi udawali siê podró¿ni na festiwal w ¯arach.

Celnicy z Przemyœla
kontra przemytnicy
„Podrabiany” festiwal filmowy
– mogliby urz¹dziæ celnicy
w przemyskim terminalu celnym


P

o 2 miesiêcznej przerwie przemytnicy przypuœcili atak i znowu spróbowali szczêœcia w przemycie „podróbek”.
Tym razem ukryli prawie 4000 filmowych i muzycznych hitów w materacu ³ó¿ka w jednym z wagonów sypialnych poci¹gu relacji Kijów-Wroc³aw.
Ogó³em ujawniono oko³o 3200 p³yt DVD z 10-cioma
ró¿nymi – najnowszymi filmami, pozosta³e 800 – to p³yty CD. Celnicy wstêpnie wycenili towary na kwotê ok.
65.000 z³.
Przypomnê, i¿ w roku 2003 przemyscy celnicy udaremnili ju¿ przemyt ponad 20 tys. sztuk pirackich nagrañ, w tym ponad 16 tys. p³yt CD.
W tym roku rekordzist¹ jest siê 43-letni Oleksandr K.
z Kijowa, który w dniu 10 czerwca br. usi³owa³ przemyciæ 3890 pirackich p³yt DVD z najnowsz¹ wersj¹ MATRIXA oraz ponad 100 p³yt z nagran¹ muzyk¹ rozrywkow¹.
Jego zamiary udaremnili celnicy z przejœcia drogowego w Korczowej.
Przemyt by³ ukryty w profesjonalnej skrytce, umieszczonej za oparciem tylnego siedzenia niebieskiego PEUGEOTA
By³ to najwiêkszy przemyt p³yt DVD ujawniony na terenie w³aœciwoœci miejscowej Izby Celnej w Przemyœlu.
Oleksandr K. z Kijowa podró¿owa³ z dwoma m³odszymi kumplami – wszyscy, chc¹c zmyliæ funkcjonariuszy
celnych, zgodnie twierdzili i¿ jad¹ na zawody kolarskie
do Wroc³awia, na dowód czego na widocznym miejscu
umieszczony by³ rower.
Tytu³em zabezpieczenia gro¿¹cej kary grzywny zajêto
2.200 z³.
Sprawcami tego przemytu zajê³a siê Policja.

Wynik akcji to odnalezienie 5,93 gr amfetaminy,
44,02 gr marihuany, 0,62 gr haszyszu i dwóch tabletek
ekstazy o ³¹cznej wartoœci prawie 1500 z³ oraz jeden bagnet i tzw. kastet. Zatrzymanych tak¿e zosta³o 22
uczestników imprezy, u których znaleziono narkotyki
a którym za nielegalne posiadanie œrodków odurzaj¹cych lub psychotropowych grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
Odnalezionych narkotyków by³o du¿o wiêcej ni¿ podczas podobnej akcji zwi¹zanej z Love Parade w Berlinie
przeprowadzonej w po³owie lipca 2003 r.
Bo¿ena ADLER
Rzecznik Prasowy IC Poznañ
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„Prochy” w poci¹gu
Kijów – Praga
2200 tabletek „Metandenonu” oraz 40 ampu³ek „Sustanonu 250” – czyli metabolików stosowanych na przyrost masy miêœniowej ujawnili przemyscy celnicy
w skrytkach poci¹gu relacji Kijów – Praga.
Towar ten wyceniono na kwotê 1.340 PLN.
Nie jest to iloœæ du¿a, nie mniej jednak fakt ujawnienia tych towarów œwiadczy o istniej¹cym zagro¿eniu.

PR AWO I BEZPRAWIE

„Cigariety”
nadal na topie


P

rzemyt papierosów nadal kwitnie. W sierpniowy weekend na czele przemytników stali kierowców autokarów kursowych przekraczaj¹cych granicê przez przejœcie drogowe w Hrebennem.
£¹cznie ze skrytek 5-ciu ró¿nych autokarów (np. Stryj-Warszawa, Ka³u¿-Brno, Lwów-Lublin), celnicy powyjmowali prawie 100 tys. sztuk papierosów. Œrednia na 1 autokar wynosi³a ponad 900 paczek czyli oko³o 18-20 tys.
sztuk.
Równoczeœnie na przejœciu dla pieszych w Medyce,
zajêto ponad 370 tys. sztuk (ponad 18.500 paczek).
W sumie podczas weekendu musia³a byæ zachowana
„norma przemytu” – czyli w granicach 500 tys. sztuk.

Przemytnicze Fiaty
Ducato i jeden
Volkswagen czyli blady
strach w Medyce


P

rzemyt 23.688 paczek papierosów ró¿nych marek (Pall-Mall, Prima, LM, Monte Carlo i Westów), bez polskich znaków akcyzy udaremni³y
w nocy 29/30 lipca br. s³u¿by graniczne z przejœcia drogowego w Medyce.
Przemytnik–rekordzista, 31-letni mieszkaniec Kosowa
na Ukrainie wjecha³ na granicê po godzinie 19-tej.
Dziêki zastosowaniu przez Stra¿ Graniczn¹ urz¹dzenia zwanego fiberoskopem, a nastêpnie dok³adnym
sprawdzeniu przez celników skrytek w jego po¿yczonym
Volkswagenie ujawniono prawie 12.500 paczek papierosów o wartoœci oko³o 10 tys. z³.
Towar ukryty by³ w ró¿nych trudno dostêpnych skrytkach samochodu: w dachu, œcianach bocznych, kabinie
kierowcy oraz innych rozmaitych zakamarkach.
Kolejne osoby próbuj¹ce szczêœcia na granicy wjecha³y kilka godzin póŸniej trzema Fiatami Ducato i równie¿
napotka³y na swojej drodze fiberoskop Stra¿y Granicznej. Stwierdzono, ¿e we wszystkich samochodach – busach zrobiono podwójne pod³ogi, a w nich oczywiœcie
ukryto papierosy, tak:
4320 paczek,
• 39-letni Iwan:
• 28-letni Jewhenij: 3754 paczki
3120 paczek.
• 33-letni Walerij:
Sprawcy pope³nionych przestêpstw i tak musz¹ byæ
zadowoleni, poniewa¿ jako przedmiotów s³u¿¹cych do
pope³nienia przestêpstwa nie zajêto im samochodów.
Musz¹ jednak przeboleæ kwoty, jakie celnicy zajêli im
na zabezpieczenie gro¿¹cej kary grzywny. Ogó³em dla
czterech osób kwota wynios³a 5.900 z³.

Zdziwiony Oleksandr
– nie wiem sk¹d kie³ morsa
znalaz³ siê w moim baga¿u


W

trakcie rewizji baga¿u nale¿¹cego do podró¿nego Oleksandra R. z zawodu in¿yniera budowy statków, funkcjonariusz celny
ujawni³ kie³ morsa – Odobenus rosmarus, waga: 1816 g,
d³ugoœæ 570 mm, obwód mierzony na œrodku d³ugoœci
k³a 160 mm.
Ujawniony kie³ figuruje w wykazie gatunków zagro¿onych wyginiêciem – jako okaz CITES ujêty w Konwencji Waszyngtoñskiej. Celem tej konwencji, podpisanej
w 1973 r. w Waszyngtonie, ratyfikowanej przez Polskê
w 1990 r. jest ochrona dzikich zwierz¹t i roœlin zagro¿onych wyginiêciem z powodu niekontrolowanego handlu.
Najdziwniejsze jest jednak to i¿ podró¿ny chc¹c unikn¹æ odpowiedzialnoœci karnej oœwiadczy³, ¿e nie wie
sk¹d okaz znalaz³ siê w jego baga¿u.
Mimo tego t³umaczenia sprawc¹ zajê³a siê miejscowa
Policja.

Podróbki w ukraiñskich
busach


P

onad 1200 sztuk podrabianej odzie¿y
renomowanych firm (NIKE, REEBOK, ADIDAS,
PUMA) zajêli celnicy z Medyki przed po³udniem
w sobotê, 16 sierpnia 2003 r.
Wiktor B. i Wasyl K. – dwaj 30-latkowie z Czerniowiec
zg³osili do odprawy celnej po jednym kartonie papierosów oraz rzeczy osobiste. Tymczasem w wyniku
szczegó³owej kontroli dwóch busów celnicy ujawnili
„chodliwe” podróbki: 205 szt. bluz , 285 par spodni
oraz 720 kompletów dresów. Podró¿ni oœwiadczyli, ¿e
towar ten ma wartoœæ 46 725 z³ i by³ przeznaczony na
stadion 10-lecia w Warszawie.
Towary te ukryte by³y w dachach obu pojazdów oraz
w workach zamaskowanych miêdzy czêœci¹ towarow¹ a
pasa¿ersk¹.
Krystyna MIELNICKA
Rzecznik Prasowy
IC Przemyœl
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Wzrasta przemyt
papierosów!
Tylko w lipcu celnicy na przejœciach granicznych
podleg³ych bialskiej izbie udaremnili przemyt
360 tysiêcy paczek papierosów ró¿nych znanych
marek o wartoœci rynkowej oko³o 1,5 mln z³. Tak¹
iloœci¹ papierosów mo¿na wy³adowaæ po brzegi
dwie naczepy tira.


O

bserwujemy du¿y wzrost prób przemytu papierosów g³ównie na przejœciach granicznych z Ukrain¹.
W tym roku rzadziej zdarzaj¹ siê spektakularne
kontrabandy w tirach, natomiast wyraŸnie widaæ wzrost
przemytu papierosów w poci¹gach i samochodach osobowych oraz w autokarach.
W ostatnich miesi¹cach przemytnicy z Ukrainy szczególnie upodobali sobie dwa poci¹gi relacji Kijów – Warszawa
i Kijów – Berlin. W zwi¹zku z tym prowadzone s¹ w nich nasilone akcje kontrolne. Okazuje siê, ¿e we wszelkich mo¿liwych skrytkach konstrukcyjnych (w siedzeniach, œcianach,
sufitach, lukach wentylacyjnych) poukrywanych jest po kilka
tysiêcy paczek papierosów.
Niezwykle popularne do ukrywania przemytu papierosów
jest te¿ drogowe przejœcie w Dorohusku. Tam wyroby tytoniowe pochowane s¹ g³ównie w autokarach kursowych jad¹cych z ró¿nych ukraiñskich miejscowoœci (£uck, Kowel, Nowowo³yñsk, W³odzimierz Wo³yñski), a tak¿e w skrytkach samochodów osobowych i dostawczych. Zdarza siê, ¿e kierowcy tirów chowaj¹ papierosy w kabinach ciê¿arówek. Na tym przejœciu ka¿dej doby zajmuje siê po kilka tysiêcy paczek wyrobów
tytoniowych.
Niema³o papierosów trafia siê te¿ na przejœciu kolejowym
w Terespolu. Tam te¿ popularne s¹ przeró¿ne skrytki konstrukcyjne poci¹gów jad¹cych z Brzeœcia i Moskwy. W lipcu na tym
przejœciu celnicy udaremnili przemyt ponad 80 tys. paczek.
Na pocz¹tku sierpnia du¿¹ pomys³owoœci¹ wykaza³ siê
24-letni mieszkaniec I³¿y, przekraczaj¹cy granicê w Dorohusku. Okaza³o siê, ¿e w busie IVECO DAILY, którym podró¿owa³ skonstruowane s¹ dodatkowe œciany boczne, podwójna pod³oga i przerobiony dach w czêœci ³adunkowej. W wymienionych skrytkach znajdowa³o siê ³¹cznie 11.500 paczek
papierosów ró¿nych znanych marek. Do wszczêtej sprawy
karnej skarbowej zajêto oprócz ujawnionego towaru samochód jako specjalnie przystosowany do przemytu.
Inna ciekawa sprawa trafi³a siê celnikom z Dorohuska noc¹ 20 sierpnia. Podczas kontroli autokaru jad¹cego z Kowla
do Niemiec celnicy ujawnili du¿e iloœci ukrytych papierosów.
W lukach konstrukcyjnych autokaru (siedzeniach, otworach
nawiewowych, skrytkach pod³ogowych) poupychane by³y
paczki z papierosami ró¿nych znanych marek, w sumie
7.150 paczek o wartoœci rynkowej prawie 30 tys. z³. Autokarem podró¿owa³y 44 osoby z Ukrainy (kilkanaœcie osób doros³ych wraz z dzieæmi) twierdzili, i¿ jad¹ turystycznie do
Niemiec. Wszyscy zarzekali siê, i¿ nic nie wiedzieli o ukrytych
w autokarze papierosach, i ¿e nie s¹ one ich w³asnoœci¹. Tak
samo t³umaczyli siê dwaj kierowcy autokaru i opiekun grupy. Po ich przes³uchaniu celnicy wszczêli sprawê karn¹ skarbow¹ przeciwko osobie nieznanej. Sprawê przekazano Prokuraturze w Che³mie do dalszego prowadzenia.

18

WIADOMOŒCI CELNE

Obfity
weekend
– spirytus
w pod³odze
i du¿o papierosów


W

eekend (23-25 sierpnia) okaza³ siê niezwykle pracowitym dla celników z naszych
przejœæ granicznych. Wszczêli 38 spraw karnych skarbowych zajmuj¹c do nich prawie 40 tys. paczek papierosów ró¿nych znanych marek i ponad 300 litrów alkoholu g³ównie w nieoryginalnych opakowaniach. Wartoœæ rynkowa zajêtych wyrobów akcyzowych
wynios³a oko³o 180 tys. z³.
Przyk³adowo noc¹ 24 sierpnia tylko z jednego poci¹gu
jad¹cego z Kijowa do Warszawy celnicy wyjêli 6 tys. paczek papierosów, poukrywanych we wszelkich mo¿liwych skrytkach konstrukcyjnych przedzia³ów i wagonów.
Niema³¹ iloœæ wyrobów tytoniowych próbowa³a przemyciæ tej
nocy do Polski 22-letnia Ukrainka podró¿uj¹ca volkswagenem
transporterem. Podczas rewizji celnicy
z Dorohuska znaleŸli
pod tapicerk¹ dachow¹ samochodu skrytkê, a w niej 2.040 paczek papierosów. M³oBus IVECO DAILY z dodatkowymi œcianami boczda kobieta straci³a tonymi, podwójn¹ pod³og¹ i przerobionym dachem.
war, czeka j¹ jeszcze
sprawa karna skarbowa za próbê przemytu papierosów.
Ciekaw¹ skrytkê wymyœli³ te¿ 22-letni mieszkaniec
Brzeœcia przekraczaj¹cy granicê w S³awatyczach. W butli
gazowej ukry³ 240 paczek papierosów. Do wszczêtej
sprawy karnej skarbowej oprócz papierosów celnicy zajêli butlê jako dowód przestêpstwa.
Natomiast 35-letni mieszkaniec Kobrynia (na przejœciu
w S³awatyczach), jad¹cy – jak twierdzi³ – do Polski po telewizory straci³ 1100 z³ zajête na poczet gro¿¹cej grzywny i samochód jako przystosowany specjalnie do przemytu. Podczas rewizji, celnicy ujawnili w fordzie transit, którym podró¿owa³, specjalnie wmontowany zbiornik
w pod³ogê samochodu, a w nim 106 litrów spirytusu.
Nie uda³o siê zarobiæ na przemycie 41-letniemu Rosjaninowi jad¹cemu autokarem z Moskwy przez przejœcie w Terespolu. Rosjanin ukry³ w autokarowym baga¿niku dwie
torby podró¿ne z 1150 paczkami papierosów. Kiedy celnicy
ujawnili przemyt, szczerze wyzna³, i¿ towar zakupi³ na rynku w Moskwie i zamierza³ sprzedaæ z zyskiem w Niemczech. Zakoñczy³o siê postêpowaniem karnym skarbowym.
Barbara KORWIN
Rzecznik Prasowy Izby Celnej w Bia³ej Podlaskiej

PR AWO I BEZPRAWIE

Nietypowy przemyt


1
5

sierpnia nad ranem na drogowym przejœciu
granicznym z Litw¹ w Budzisku celnicy zatrzymali doœæ niecodzienny transport, który
próbowa³ wyjechaæ z Polski.
Oko³o godziny 1: 00 nad ranem funkcjonariusz, który
wa¿y ciê¿arówki, wytypowa³ jedno z aut stoj¹cych na
platformie wyjazdowej, którego widok sprawia³ wra¿enie za³adowanego ponad miarê. Kierowca (obywatel
Polski) na pytania celnika o rodzaj wiezionego towaru,
odpar³, i¿ jedzie bez ¿adnego ³adunku!? Rewizja ciê¿arówki potwierdzi³a podejrzenia celnika – ca³a ch³odnia
by³a po brzegi wype³niona odzie¿¹ i butami pochodzenia chiñskiego – na który to towar kierowca i towarzysz¹cy mu dwaj obywatele £otwy i jeden Litwin nie mieli
¿adnych dokumentów!!! Wiêcej – kierowca ciê¿arówki
nie mia³ licencji na transport miêdzynarodowy, kart
op³aty drogowej i tarcz tachografu.
Celnicy z Budziska oszacowali wartoœæ towaru na
oko³o 10 – 15 000 USD. PrzewoŸnikowi mo¿e dodatkowo groziæ kara oko³o 15 000 z³ za dokonywanie transportu drogowego bez wymaganych dokumentów.
To pierwszy taki przypadek zanotowany przez naszych celników – do tej pory mieliœmy raczej do czynienia z przemytem do Polski.
Mariusz KOWALCZUK
Rzecznik Prasowy
Izba Celna w Bia³ymstoku

Kubuœ Puchatek, Parker
i celnicy z Bydgoszczy


W

po³owie bie¿¹cego roku celnicy z Urzêdu
Celnego w Bydgoszczy udaremnili wprowadzenie na rynek krajowy towarów, co do
których istnia³o uzasadnione podejrzenie naruszenia
praw w³asnoœci intelektualnej.
By³y to w pierwszym przypadku 1068 albumów fotograficznych z nadrukiem Kubusia Puchatka, natomiast
w drugim pióra kulkowe i d³ugopisy Parkera w iloœci 80
sztuk. Praktycznie w obu przypadkach o kontroli zg³oszeñ celnych zadecydowa³a prawid³owo przeprowadzona analiza ryzyka.
W sprawie albumów fotograficznych o wytypowaniu
towaru do rewizji zadecydowa³y nastêpuj¹ce elementy:
• sporadyczne sk³adanie zg³oszeñ celnych przez importera,
• rodzaj towaru,
• przywóz towaru w kontenerze,
• przywóz towaru z Chin via Hamburg.
Po otworzeniu kontenera okaza³o siê, ¿e jest on ca³kowicie wype³niony kartonami. Wstêpnie otworzono kilka kartonów znajduj¹cych siê w tylnej czêœci kontenera,
w których stwierdzono albumy fotograficzne, pakowane
po 12 sztuk w jednym kartonie.
By³y to albumy nie budz¹ce jakichkolwiek podejrzeñ
co do naruszenia praw autorskich.

Nastêpnie przeprowadzono szacunkowe obliczenia,
z których wynika³o, ¿e w kontenerze mo¿e znajdowaæ
siê wiêcej towaru ni¿ to wynika³o z dokumentów (póŸniej okaza³o siê, ¿e podejrzenie to nie potwierdzi³o siê).
Wobec powy¿szego zadecydowano o koniecznoœci przeprowadzenia pe³nej rewizji. W kartonie z napisem „design 1-51”, stwierdzono 12 albumów, na ok³adkach których znajdowa³y siê postacie z filmu rysunkowego „Kubuœ Puchatek”. Na podstawie zestawienia firm oraz znaków objêtych ochron¹ praw w³asnoœci intelektualnej,
ustalono, ¿e przedmiotem ochrony s¹ prawa autorskie
do wizerunków postaci z filmów rysunkowych. W przesy³ce zawieraj¹cej 653 kartony a¿ 4 zawiera³y zakwestionowany towar w iloœci 1068 sztuk albumów. Natychmiast nawi¹zano kontakt z przedstawicielem firmy „The
Walt Disney”, w celu ustalenia czy w³aœciciel praw zainteresowany jest zatrzymaniem towaru. Okaza³o siê, ¿e
importer nie posiada licencji na korzystanie ze znaku
i w³aœciciel praw wnosi o zatrzymanie towaru. W terminie przewidzianym prawem strony dosz³y do ugody i po
uregulowaniu nale¿noœci celnych i podatkowych towar
zwolniono.

W przypadku artyku³ów biurowych rzecz mia³a siê
nastêpuj¹co. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów oraz rewizji towaru, ustalono, ¿e czêœæ d³ugopisów i piór kulkowych opatrzonych jest znakiem towarowym s³ownym i graficznym PARKER. Z uwagi na to,
¿e firma Parker nie z³o¿y³a wniosku o ochronê praw w³asnoœci intelektualnej do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, w bazie Urzêdu Patentowego ARS PATENT ustalono,
¿e Parker jest znakiem zarejestrowanym w Polsce na
rzecz Parker Pen Products z Wielkiej Brytanii, a przedstawicielem jest Przedsiêbiorstwo Rzeczników Patentowych
„PATPOL” sp. z o. o. z Warszawy. St¹d te¿ z urzêdu wydano decyzjê o zatrzymaniu towaru i powiadomiono
o niej przedstawiciela Parkera. O zatrzymaniu towaru,
mimo braku materia³ów porównawczych, zadecydowa³y nastêpuj¹ce fakty:
• zg³aszaj¹cy nie przedstawi³ licencji na korzystanie ze
znaku towarowego Parker,
• na d³ugopisach i piórach, oprócz znaku Parker umieszczone by³y oznaczenia reklamowe importera,
• w¹tpliwoœci budzi³a jakoœæ towaru.
Teraz ruch nale¿y do przedstawiciela Parkera i od niego zale¿¹ dalsze dzia³ania funkcjonariuszy celnych.
Agata RADZIEJEWSKA
Rzecznik Prasowy
Izba Celna w Toruniu
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Wizyta Szefa S³u¿by Celnej
w Szczecinie


W

dniach 13-14 sierpnia br. Szef S³u¿by Celnej
Robert Kwaœniak goœci³ z robocz¹ wizyt¹
w szczeciñskiej Izbie
Celnej oraz w oddzia³ach celnych
w Ko³baskowie, w Rosówku, a tak¿e
w miejscach wyznaczonych w Nowym Warpnie i „Odra Zachodnia”
w Gryfinie.
Po przyjeŸdzie do Szczecina póŸnym popo³udniem Pan Minister
wraz z zastêpc¹ dyrektora Izby Celnej w Szczecinie Krystyn¹ Bodnar
wizytowa³ Miejsce Wyznaczone
w Nowym Warpnie, gdzie odprawê
celn¹ przechodz¹ pasa¿erowie statków wolnoc³owych. Pan Minister
rozmawia³ z funkcjonariuszami oraz
przygl¹da³ siê ich pracy.
Drugi dzieñ wizyty rozpocz¹³ siê
od spotkania w Izbie Celnej w Szczecinie z Zastêpcami Dyrektora Krystyn¹
Bodnar i Jadwig¹ Woliñsk¹.
Rozmowy dotyczy³y przygotoSzef S³u¿by Celnej Robert Kwaœniak z Zastêpcami Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie
wañ do realizacji nowych zadañ od
Krystyn¹ Bodnar (z lewej) i Jadwig¹ Woliñsk¹.
1 wrzeœnia br. Nastêpnie o wdra¿aniu CELINY Pan Minister rozmawia³
z kierownikiem wdro¿enia Wiolett¹
Borek oraz jej zastêpc¹ Katarzyn¹
Ma³achowsk¹.
Kolejnym punktem wizyty Pana Ministra Roberta Kwaœniaka by³o przejœcie
graniczne Ko³baskowo-Pomellen.
W Ko³baskowie rozmawiano
przede wszystkim o zasadach funkcjonowania tam polskiego oddzia³u
celnego po przyst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej.
Po zakoñczeniu rozmów Pan Minister pojecha³ na przejœcie graniczne
w Rosówku, sk¹d po przywitaniu siê
z funkcjonariuszami celnymi, Stra¿y
Granicznej i Bundesgrenschuzu pojecha³ przez terytorium Niemiec do Miejsca Wyznaczonego „Odra Zachodnia”
Niemieccy pogranicznicy-Jurgen Ziele i Andreas Meincke – chêtnie odpowiadali na pytania Pana Ministra
w Gryfinie. Tam rozmawia³ z niemiecdotycz¹ce „wolnoc³owego eldorado” nawet na moœcie granicznym przez Odrê
kimi pogranicznikami oraz naszymi
funkcjonariuszami na temat funkcjonowania ¿eglugi wolnoc³owej i ³amania przepisów prawa zwi¹zanych z handlem wolnoc³owym.
Po zakoñczeniu pobytu na przejœciu Gryfino-MeschZ pobie¿nych obliczeñ wynika, ¿e tylko na tym przejerin Pan Minister wyruszy³ z Rosówka w drogê powrotœciu straty Skarbu Pañstwa z tytu³u nieop³aconej akcyzy
n¹ do Warszawy. Przed odjazdem stwierdzi³, ¿e dobieza kupiony na statkach alkohol wynosz¹ 6 mln z³ mie- gaj¹ca koñca wizyta zaowocuje kilkoma istotnymi dla
siêcznie. Mo¿e wizyta Pana Ministra w miejscach wyzna- Naszej S³u¿by wnioskami na przysz³oœæ.
czonych Izby Celnej w Szczecinie przyczyni siê do znalezienia rozwi¹zania problemu tzw. mrówek i towarzysz¹Janusz WILCZYÑSKI
cej ich dzia³alnoœci patologii?
Rzecznik Prasowy IC Szczecin
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Miêdzynarodowe szkolenie
w sprawie podatku akcyzowego


D

yrektor Izby Celnej we Wroc³awiu by³ organizatorem polsko-niemieckiego seminarium poœwiêconego podatkowi akcyzowemu realizowanemu wed³ug Dyrektywy Rady 92/12/EWG.
Seminarium odbywaj¹ce siê w dniach 30 –
31.07.2003 r. zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹, przewodnicz¹cy delegacji niemieckiej Hans-Dieter Port – Prezydent Finansów, szef Wydzia³u Ce³ i Podatku Akcyzowego Naddyrekcji Finansów Chemnitz. Stronê polsk¹ reprezentowali obok goœci z Ministerstwa Finansów z Departamentu Podatku Akcyzowego, przedstawiciele 15 izb celnych
oraz urzêdów celnych wroc³awskiej Izby Celnej.
Niemiecka administracja celna od pocz¹tku swojego
istnienia pobiera podatki akcyzowe i jest to jedno z wa¿niejszych Ÿróde³ finansowania bud¿etu federalnego.
W roku 2002 osi¹gniêto z tego tytu³u wp³ywy w wysokoœci 65,6 miliardów Euro. Podatek od piwa, tak bardzo
ulubionego napoju Niemców stanowi³ jedynie najmniejsz¹ czêœæ podatków – by³a to kwota oko³o 800 milionów
Euro. Najwiêksze wp³ywy podatków akcyzowych notuje
siê tradycyjnie od olejów mineralnych (oko³o 42,2 miliardów Euro), oraz od wyrobów tytoniowych (oko³o 13,8
miliardów Euro).
Niemcy w zakresie podatków nie zharmonizowanych
pobieraj¹ dodatkowo podatek od kawy, podatek od zu¿ycia gazu ziemnego do celów grzewczych oraz podatek
od zu¿ycia energii elektrycznej.
Dyrektywa Rady 92/12/EWG jest jedynie wytyczn¹,
wed³ug której poszczególne kraje cz³onkowskie mog¹
stosowaæ w³asne, narodowe regulacje prawne. I tak
przyk³adowo ró¿ny jest sposób pomiaru piwa podlegaj¹cemu opodatkowaniu. W Niemczech stosuje siê kryterium iloœci hektolitrów i zawartoœci brzeczka, w Anglii
i Irlandii jest to iloœæ hektolitrów i zawartoœæ alkoholu.
Ró¿na mo¿e te¿ byæ stawka podatku akcyzowego na niektóre wyroby winiarskie. W Niemczech, podobnie jak
w krajach winiarskich (Grecja, W³ochy) dla win zastosowano zerow¹ stawkê podatku akcyzowego, ale ju¿ wina
musuj¹ce posiadaj¹ odmienn¹ stawkê.
Polska bêdzie sukcesywnie dostosowywaæ stawki podatku akcyzowego do minimalnych stawek progowych
i tak na przyk³ad do koñca roku 2008 papierosy bêd¹
opodatkowane w wysokoœci 64 Euro za 1000 sztuk.
Mo¿na zatem spodziewaæ siê wzrostu cen na wyroby tytoniowe, ale podobne zjawisko obserwujemy tak¿e u naszych zachodnich s¹siadów. Obecnie w Niemczech paczka papierosów (20 sztuk) kosztuje 4 Euro i wed³ug oficjalnych zapowiedzi w trzech kolejnych etapach cena zostanie podwy¿szona do 5 Euro za paczkê.
Do czasu uzyskania przez Polskê stawek progowych
na wyroby tytoniowe zostan¹ zachowane pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami ograniczenia iloœciowe w takiej samej
wysokoœci, jak obecnie (200 sztuk na osobê) jednak kontrole nie bêd¹ dokonywane na granicy i z pewnoœci¹ nie
wp³yn¹ na swobodny przep³yw osób przez dotychczasowe granice. Kontrole bêd¹ dokonywane wewn¹trz kraju

w sposób doraŸny, w okreœlonym
miejscu i czasie.
Niemieccy koledzy przedstawiali uregulowania prawne odnosz¹c siê najczêœciej do podatku pobieranego od
piwa. I tak dowiedzieliœmy siê na przyk³ad, ¿e mali
i œredni producenci piwa korzystaj¹ z ulg podatkowych.
Ma³e niezale¿ne browary, utrzymuj¹ce produkcjê roczn¹
na poziomie 5000 hektolitrów p³ac¹ jedynie po³owê
stawki podatkowej, jaka jest na³o¿ona na producentów
osi¹gaj¹cych rocznie powy¿ej 200.000 hektolitrów. Browary niemieckie, posiadaj¹ swoj¹ bogat¹ tradycjê i aby
zapewniæ im konkurencyjnoœæ wobec du¿ych producen-

tów stosuje siê tego rodzaju ulgi, t³umacz¹c, ¿e w ten
sposób nastêpuje wyrównanie kosztów produkcyjnych.
Polskim s³uchaczom przedstawiono w trakcie szkolenia liczne dokumenty i formularze stosowane przy obrocie towarowym pomiêdzy krajami cz³onkowskimi, co by³o dobrym uzupe³nieniem wiedzy w zakresie stosowanych procedur zawieszenia podatku akcyzowego.
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Niemieccy prelegenci na zakoñczenie przedstawili
nam tak¿e system kontroli dokonywanych ju¿ na terenie
firm i zak³adów produkcyjnych. Kontrolê tak¹ zawsze
poprzedza pismo stosownego urzêdu celnego zawiadamiaj¹ce o zakresie kontroli – s¹ to zazwyczaj cztery tygodnie, a w piœmie dodatkowo prosi siê firmê o przygotowanie okreœlonej dokumentacji. Przed tym terminem
urzêdnik celny konkretyzuje osobiœcie termin rozpoczêcia czynnoœci kontrolnych. Urzêdnikowi nale¿y okazaæ
wszystkie ¿¹dane dokumenty. Mo¿e on te¿ poprosiæ
o przegranie czêœci danych na dyskietkê i w spokoju
przeanalizowaæ je w biurze. W momencie, kiedy pojawi³by siê trudnoœci ze strony firm – gdyby na przyk³ad nie
okazano ¿¹danych dokumentów lub odmówiono
wspó³pracy, do firmy wystosowuje siê pisemne upomnienie, wskazuj¹c na ustawowe prawa jak równie¿ na
obowi¹zki kontrolowanych firm. Gdy takie dzia³ania nie
odnosz¹ skutku, informacje o tym fakcie przekazywane

s¹ do Celnego Urzêdu Œledczego i firma mo¿e w konsekwencji utraciæ koncesjê. Wed³ug zapewnieñ niemieckich prelegentów, przypadki takie nie przytrafi³y siê im
jeszcze, najprawdopodobniej dlatego, i¿ straty na jakie
nara¿ona by³aby firma w wyniku braku wspó³pracy
z urzêdem celnym by³yby niewspó³miernie du¿e, co mog³o by oznaczaæ nawet upad³oœæ firmy.
Wroc³awskie szkolenie stanowi³o okazjê do poznania
zasad i rozwi¹zañ, jakie zastosowa³a niemiecka administracja celna w dziedzinie poboru podatku akcyzowego
i skonfrontowania ich z uregulowaniami prawnymi, które
obowi¹zywaæ bêd¹ u nas od 1 wrzeœnia 2003 roku. Dla
wszystkich uczestników by³o ono z pewnoœci¹ uzupe³nieniem wiedzy i kolejnym doœwiadczeniem zawodowym.
Arkadiusz BARÊDZIAK
Rzecznik Prasowy
IC we Wroc³awiu

Seninarium „Interagency
Co-operation” w ramach Projektu
Narkotyków Syntetycznych
i Prekursorów Programu PHARE


W

dniach 22-23.05.2003 r. w Oœrodku Szkolenia Funkcjonariuszy Celnych w Muszynie w ramach Projektu Narkotyków Syntetycznych
i Prekursorów Phare, odby³o siê seminarium nt. polepszenia wspó³pracy pomiêdzy s³u¿bami krajowymi jak – S³u¿ba Celna, Policja, Stra¿ Graniczna, CBŒ – zajmuj¹cymi siê
zwalczaniem narkotyków syntetycznych oraz prekursorów do ich produkcji, nowych trendów na scenie narkotykowej oraz nielegalnego wykorzystania prekursorów.
Udzia³ w seminarium wziê³o 35 funkcjonariuszy reprezentuj¹cych Departament Kontroli Celnej z Ministerstwa
Finansów, Izby Celne, Centralne Biuro Œledcze i Policjê
oraz Komendê G³ówn¹ Stra¿y Granicznej wraz z jej Oddzia³ami i oœrodkami szkoleniowymi.
Program zajêæ obejmowa³ m. in. takie zagadnienia jak:
 Generalna prezentacja Projektu PSD II,
 Prezentacja PSD lI w Polsce. Trendy w krajach UE, inicjatywy podejmowane przez organizacje UE,
 Narkotyki syntetyczne, prekursory. Nowe narkotyki syntetyczne i trendy,
 Sytuacja narkotyków w Polsce – Rola i zadania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP,
 Legalne i nielegalne wykorzystanie prekursorów, sytuacja i kontrola prekursorów w Polsce,
 Wspó³praca pomiêdzy organizacjami antynarkotykowymi w Szwecji,
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 Kontrola prekursorów w Szwecji,
 Nielegalne laboratoria narkotykowe w Polsce,
 Cechy podejrzanych transakcji,
 Dyskusja na temat polepszenia wspó³pracy pomiêdzy
instytucjami w Polsce.
Program zajêæ by³ napiêty i pomimo tak krótkiego czasu, zosta³ zrealizowany. G³ównym zadaniem i celem seminarium by³o zapoznanie siê z Projektem Narkotyków Syntetycznych i Prekursorów Programu Phare. Projekt obejmowa³ kilka seminariów, które odby³y siê na £otwie, Litwie i Estonii, kierowanych g³ównie do s³u¿b zajmuj¹cych
siê zwalczaniem przemytu narkotyków i nielegalnych laboratoriów.
G³ównym, a mo¿e najwa¿niejszym celem tego seminarium by³o wypracowanie wspó³pracy pomiêdzy s³u¿bami
i agencjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ narkotyków
i prekursorów. Wszyscy byli zgodni, ¿e aby stworzyæ
sprawny system zwalczania nielegalnej produkcji narkotyków, ich dystrybucji oraz przemytu, niezbêdne s¹ wspólne
æwiczenia praktyczne z udzia³em ekspertów od zwalczania nielegalnych laboratoriów, zabezpieczenia ze strony
prawnej, wykorzystanie posiadanych baz informacyjnych.
Ta tematyka przewija³a siê przez ca³y czas trwania seminarium.
Jest to szczególnie dla nas wa¿ne, gdy¿ zauwa¿a siê
zmniejszenie w krajach zachodnich produkcji narkotyków
syntetycznych, a wzrost ich spo¿ycia w krajach wschod-
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nich. Œwiadczyæ o tym mo¿e wzrost
konfiskat na naszym rynku narkotyków, g³ównie amfetaminy. Amfetamina z Polski jest popularna na rynkach zachodnich z uwagi na jej atrakcyjn¹ cenê i czystoœæ, która niekiedy
przekracza 98%. W ci¹gu 5 lat zlikwidowano w Polsce 48 nielegalnych laboratoriów. Na miejsce zlikwidowanych powstaj¹ nowe, mieszcz¹ce siê
w kontenerach, co u³atwia ich szybkie
przemieszczanie. W obecnej chwili
dzia³alnoœæ nielegalnych laboratoriów
nastawia siê na produkcjê ³atw¹ i tani¹, gdzie problemem jest tylko kwestia obrotu prekursorami. U nas
w dalszym ci¹gu produkuje siê klasyczn¹ amfetaminê, na bazie BMK.
Po omówieniu podanych wy¿ej tematów, organizatorzy Programu przyZ r¹k Dyrektora Projektu Certyfikat otrzymuje Piotr Maliszewski z Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie.
gotowali nam specjalne zadania, które
nale¿a³o rozwi¹zaæ i przedstawiæ swoje
punkty widzenia. Po podzieleniu nas
na dwie grupy, mieliœmy do wykonania
trzy zadania, z których dwa dotyczy³y
toku postêpowania, po uzyskania informacji od oficera ³¹cznikowego
o przesy³ce 200 litrów BMK transportem samochodowym i przesy³ki metamfetaminy transportem kolejowym.
Obie grupy zadanie rozwi¹za³y prawid³owo, co uzyska³o wysok¹ ocenê
wœród wyk³adowców.
Trzecie pytanie brzmia³o; czy mo¿esz wymieniæ trzy rzeczy lub sprawy,
które mog¹ byæ poprawione w twoim
w³asnym kraju w zwi¹zku z polepszeniem wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoœci zorganizowanej, w dziedzinie narkotyków syntetycznych i ich
prekursorów? Czy mo¿esz podaæ trzy
przyk³ady lub pomysly, jak wypracoUczestnicy seminarium.
waæ w Polsce wymianê informacji
i strukturê wspó³pracy pomiêdzy Policj¹, S³u¿b¹ Celn¹ i Stra¿¹ Graniczn¹?
– stworzenie wymiany informacji pomiêdzy s³u¿bami
Dyskusje w obu grupach by³y gor¹ce, ale i konstruko nowych trendach, skrytkach, metodach i sposobach
tywne. Obie grupy poda³y wiêcej jak trzy propozycje i rozprzemytu na bazie przypadków wykryæ narkotyków,
wi¹zania w.w. problemów. Najciekawsze z nich to:
– wypracowanie szybkiej drogi przep³ywu informacji po– jako priorytet – powo³anie Sekcji i Wydzia³ów, które bêmiêdzy trzema s³u¿bami,
d¹ zajmowaæ siê narkotykami i prekursorami,
– wspólna analiza fina³u ,
– jeœli po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej celnicy nie bê– ustabilizowanie s³u¿b celnych – ci¹g³e zmiany destabilid¹ zajmowaæ siê cleniem, to winni zajmowaæ siê zadazuj¹ tê s³u¿bê. Ma to równie¿ zwi¹zek z tendencj¹ spadniami pozaekonomicznymi,
kow¹ wykrywania narkotyków szczególnie tam, gdzie
– szkolenia – specjalistyczne, ale i z zakresu postêpowania
ludzi zajmuj¹cych siê tym zagadnieniem, przesuwa siê
procesowego i technicznego zabezpieczenia materiana inne stanowiska, gdzie szukaj¹ towarów akcyzowych
³ów dowodowych,
a nie narkotyków.
– potrzeba usprzêtowienia jednostek wspó³pracuj¹cych –
C³a, Policji i Stra¿y Granicznej oraz utworzenie norm leJak widaæ z powy¿szego, mamy jeszcze du¿o do zrogislacyjnych umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie baz danych
bienia na polu wspó³pracy. Pomimo wystêpuj¹cych truda przede wszystkim stworzenie wspólnych baz danych,
noœci wspó³praca ta istnieje i tam gdzie istnieje dobra wo– aby nast¹pi³ wyraŸny podzia³ kompetencji poszczególnych
la i niæ porozumienia, uk³ada siê ona pozytywnie. Przyk³as³u¿b, wzorem tego, jaki posiadaj¹ s³u¿by np. w Niemczech,
dów takiej wspó³pracy mo¿na by mno¿yæ, niemniej jed-

WIADOMOŒCI CELNE

23

Z ¯YCIA S£U¯BY

nak wymaga ona pewnych zmian. Usuniêcie barier prawnych, ambicjonalnych.
Przyk³adem takiej wspó³pracy, niech bêd¹ wspólne akcje i dzia³ania ze Stra¿¹ Graniczn¹ i Policj¹, jakie prowadzone s¹ w Izbie Celnej we Wroc³awiu.
Efekty tych dzia³añ to ujawnienia narkotyków nie tylko
na granicy, ale i w prywatnych posesjach dealerów,
wspólne kontrole na drogach, gie³dach i bazarach, wspólne szkolenia, dzia³ania prewencyjne itd.

Wymiana informacji na temat nowych zjawisk, sposobów i metod dzia³ania sprawców przestêpstw, tê wspó³pracê powinna umocniæ, a na efekty nie trzeba bêdzie
d³ugo czekaæ.

Kazimierz MARCINIAK
IC Wroc³aw

Brama do Europy


N

a przejœciu granicznym
w Zgorzelcu, jeszcze przed
referendum akcesyjnym za
wejœciem Polski do Unii Europejskiej,
Polskie Radio Wroc³aw jakby przeczuwaj¹c póŸniejsze wyniki, umieœci³o
przy moœcie granicznym, dla osób
przekraczaj¹cych granicê „Bramê do
Europy”.
Przy bramie zainstalowano kamerê
internetow¹, do której mo¿na uœmiechaæ siê do ca³ej Europy /WWW. BRAMADOEUROPY. PL/ jak równie¿ licznik
ukazuj¹cy liczbê osób, które faktycznie udaj¹ siê do Europy, przekraczaj¹c
pieszo przejœcie graniczne do Niemiec
w Zgorzelcu.
Wyniki referendum znamy ju¿, 76%
Polaków opowiedzia³o siê za wejœciem
do Unii Europejskiej, przy 24% przeciwnych. Do urn uda³o siê 59,71%
uprawnionych do g³osowania.
A wiêc, „wracamy do wielkiej europejskiej rodziny, wracamy na imiejsce, które Polsce i Polakom siê nale¿y” – tak skomentowa³ wyniki referendum prezydent Aleksander Kwaœniewski, podkreœlaj¹c œwiadomy wybór, który nie jest przypadkiem.
Mamy ju¿ nastêpny etap drogi do

Europy za sob¹, ale co czeka nas dalej, jakie bêd¹ dalsze losy funkcjonariuszy celnych, nie maj¹cych do tej
pory jasnej sytuacji? Dla wielu brama do Europy, do polepszenia bytu,
przysz³ej pracy, upatrywana jest
i kojarzona z granic¹ wschodni¹,
która z wejœciem Polski do Unii zostanie uszczelniona. Dla wielu osób
z granicy wschodniej, paraj¹cych siê

nielegalnym obrotem handlowym
z zagranic¹ m. in. paliwem, papierosami i wódk¹, oznaczaæ bêdzie koniec dochodów, dla celników ogrom
pracy i wyzwañ, z którymi powinniœmy daæ sobie radê bez ró¿nicy, na
jakiej to bêdzie siê dzia³o granicy,
zachodniej czy wschodniej.
Kazimierz MARCINIAK
IC Wroc³aw

Celnicy – bryd¿yœci


W

dniu 24.07.2003r. odby³ sie turniej bryd¿owy o Puchar Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Rzeszowie.
Funkcjonariusz Celny Janusz Matecha graj¹cy w parze
z Januszem Jarz¹bkiem zaj¹³ V miejsce w klasyfikacji
ogólnej chyl¹c czo³o zawodnikom I ligowego Promostu
Rzeszów, zaœ w klasyfikacji s³u¿b mundurowych zaj¹³
I miejsce.
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II miejsce zajêli Pan Andrzej Ankiersztejn i Bogdan Synowiec z Policyjnego Towarzystwa Walter w Rzeszowie.
III miejsce zajêli Pani Danuta M³odziñska i Przemys³aw
Iwoñski z Policyjnego Towarzystwa Walter w Rzeszowie.
W turnieju startowa³o 50 par.
Krystyna MIELNICKA
Rzecznik Prasowy IC Przemyœl
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Muzyka na ¿ywo


F

unkcjonariusze
celni maj¹ rozliczne zainteresowania, które realizuj¹
z równym zaanga¿owaniem, co obowi¹zki s³u¿bowe.
Wielu z nas – to œwietni sportowcy, podró¿nicy... a jak siê okazuje tak¿e muzycy. Adam Lao – z Urzêdu Celnego w S³upsku
pracuje tam od 1997r, obecnie w Referacie Postêpowania Celnego na stanowisku starszego kontrolera celnego. Tymczasem
od 1982r Adam Lao gra w zespole rockowym KARCER jako basista. Zespó³ jest dwukrotnym laureatem Jarocina, koncertowa³, wyda³ 3 p³yty. W chwili obecnej zespó³ nie koncertuje z powodu wyjazdu za granicê jednego z cz³onków, ostatnio wystêpowali w 2002 r. w Szczecinie.
Ostra rockowa muzyka jest pewnie œwietnym antidotum na
zawodowe stresy zwi¹zane z urzêdniczymi – pe³nymi prawnych
zawi³oœci – postêpowaniami. Ale przede wszystkim jak interesuj¹cy s¹ ludzie, którzy maj¹ swoj¹ „pasjê”. Myœlê, ¿e warto takich pasjonatów poznawaæ, a mo¿e nawet.... pos³uchaæ na
koncercie.
Jolanta TWARDOWSKA
Rzecznik Prasowy Izba Celna w Gdyni

Marsz GwiaŸdzisty – Holandia


W

dniach 15.07–19.07 w miejscowoœci Nijmegen w Holandii odby³ siê 87 4-dniowy
maraton – Marsz GwiaŸdzisty.
Ide¹ tego maratonu jest przejœcie 50 km przez 4 kolejne dni.
Ju¿ po raz drugi nasza Administracja Celna mia³a
zaszczyt uczestniczyæ w tego rodzaju imprezie. Nasz¹
Administracjê reprezentowali:
Mariusz Zbylut
UC Cieszyn
Jaros³aw Salachna
UC Cieszyn
Grzegorz Laufer
UC £ódŸ
Adam Orze³
UC Bia³ystok
Wies³aw Kaczmarek
UC Bia³a Podlaska
W tym roku w maratonie wystartowa³a rekordowa iloœæ
ludzi. Wszystkich uczestników by³o oko³o 45.000. Administracjê Celn¹ reprezentowali celnicy z krajów UE oraz nasi
koledzy ze S³owacji oraz Wêgier. Ekipy z poszczególnych
krajów zosta³y podzielone na dru¿yny. I tak, nasi zawodnicy tworzyli zespó³ wraz z celnikami z Irlandii, Angli, W³och
i Luksemburga. Kapitanem zespo³u by³ Holender. Nasz
zespó³ pomny ubieg³orocznych doœwiadczeñ dobrze przygotowa³ siê do tegorocznego maratonu. Nasi zawodnicy
nadawali tempo oraz ton w zespole.
Przejœcie ca³ego dystansu by³o ogromnie ciê¿kie ze
wzglêdu na panuj¹ce wyj¹tkowo wysokie temperatury w
tym roku w Holandii. Sam marsz dostarczy³ wielu
wra¿eñ, dziêki naszemu zawodnikowi Wieœkowi

Kaczmarkowi, który przez ca³y dystans szed³ z flag¹
naszego kraju, nasi zawodnicy spotykali siê z wyrazami
sympatii ze strony zawodników innych krajów oraz
licznie zgromadzonej publicznoœci na ulicach miast. Sam
maraton ma bardzo wysok¹ rangê, czego dowodem
by³o oklaskiwanie zawodników przez rodzinê królewsk¹,
cz³onków Parlamentu holenderskiego oraz publicznoœæ,
która wyleg³a na ulice w liczbie oko³o 100.000 osób.
Po przejœciu maratonu nasi zawodnicy zostali
uhonorowani pami¹tkowymi medalami oraz dyplomami
z r¹k Prezesa holenderskiego C³a.
Impreza zakoñczy³a siê ogromnym sukcesem naszych
zawodników, którzy po raz kolejny zostali zaproszeni na
nastêpny rok, ale ju¿ jako celnicy zjednoczonej Europy.
Lataj¹cy Holender
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Taryfa celna


W

listopadzie 1975 r. now¹ Taryfê celn¹ przywozow¹ wprowadzono
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 20.11.1975 r. w sprawie ce³
na towary przywo¿one w handlowym obrocie towarowym z zagranic¹ (Dz. U. nr 40 poz. 210).
Taryfa ta wesz³a w ¿ycie z dniem
01.01.1976 r. Sk³ada³a siê z XXI dzia³ów i 99 rozdzia³ów.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Taryfa celna
zawiera³a dwie kolumny stawek celnych, z których:
1. stawki kolumny I stosowa³o siê do
towarów pochodz¹cych z pañstw,
które do towarów pochodzenia
polskiego stosowa³y bezwarunkow¹ klauzulê najwiêkszego uprzywilejowania,
2. stawki kolumny II stosowa³o siê
do
towarów
pochodz¹cych
z pañstw innych ni¿ okreœlone
w pkt. 1.
Taryfa dopuszcza³a przywóz towarów – bez ograniczeñ iloœciowych
obci¹¿onych c³em specyficznym (pobieranym od iloœci towaru) ustalonym w I i II kolumnie.
Generalnym za³o¿eniem taryfy
by³o umo¿liwienie, a nawet preferowanie przywozu towarów po¿¹danych na rynku wewnêtrznym.
Dopuszczano bez c³a przywóz art.
spo¿ywczych (oprócz u¿ywek, alkoholi, czekolady) oraz m. in. narzêdzi,
maszyn i urz¹dzeñ rolniczych.
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z 20.11.1975 r. upowa¿nia³o tak¿e Ministra Handlu Zagranicznego i Us³ug
w porozumieniu z Ministrem Finansów
do obni¿ania lub podwy¿szania stawek
celnych oraz przyznawania preferencyjnych stawek celnych.
Do koñca 1989 r. obowi¹zywa³y
dwie taryfy celne. Jedna dotyczy³a
handlowego obrotu towarowego
z zagranic¹ (prowadzonego przez kilkadziesi¹t central handlu zagranicznego), druga, du¿o bardziej liberalna,
obrotu niehandlowego, prowadzonego przez osoby prywatne. Od 1 stycznia 1989 r. nie pobierano ce³ importowych od towarów sprowadzanych
z krajów I obrotu p³atniczego.
Równoczeœnie z nowym Prawem
celnym (ustawa Prawo celne z 28
grudnia 1989 roku – wesz³a w ¿ycie
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cz.3
1 stycznia 1990 r.) wydano rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30
stycznia 1989 r. o taryfie celnej przywozowej – obowi¹zywa³o od
1 stycznia 1990 r.). W tej taryfie
utrzymano bez zmian stawki celne
w/g wysokoœci ustalonej w taryfie
celnej importowej wprowadzonej na
podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 3.10.1988 r.
Kolejna zmiana nast¹pi³a ju¿
w po³owie 1990 roku. Najpierw
zmieniono Prawo celne (ustawa
o Prawie celnym z 20 lipca 1991 r. –
wesz³a w ¿ycie 19 sierpnia 1991 r.),
a nastêpnie zmieniono taryfê celn¹ –
rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 23 lipca 1991 r. Nowa taryfa
celna obowi¹zywa³a od 1 sierpnia
1991 r.
W nowej taryfie zmieniono nie
tylko stawki, ale co by³o du¿o bardziej znacz¹ce, tak¿e nomenklaturê
towarow¹.
Polska chcia³a wówczas dostosowaæ swoje rozwi¹zania do standardów przyjêtych w EWG i krajach
EFTA, dlatego w nowej taryfie wprowadzono nomenklaturê towarow¹
z kodem CN (Combined Nomenclature), nowy system kodowania
i oznaczania towarów. Odt¹d polska
taryfa celna funkcjonowa³a w oparciu o te same standardy co w krajach
EWG.
Taryfa celna, w której obowi¹zywa³a nomenklatura scalona CN klasyfikowa³a ponad 10 tysiêcy towarów znajduj¹cych siê w obrocie miêdzynarodowym wg. stopnia przerobu, od najprostszych do najbardziej
skomplikowanych.
Taryfa z 1991 r. posiada³a XXIV
dzia³y. Do ka¿dej pozycji przypisany
by³ oœmiocyfrowy kod, dziêki któremu bez trudnoœci mo¿na by³a znaleŸæ w³aœciwy towar.
Czêœæ stawek celnych np. na artyku³y rolne, samochody czy elektronikê, uleg³a w porównaniu z 1990 rokiem, podwy¿szeniu. Generalnie
stawka celna kszta³towa³a siê na poziomie 15%, choæ na przyk³ad na
wyroby luksusowe wynosi³a 45%,
a na paliwa 0%.
Taryfa zawiera³a równoczeœnie
wiele stawek preferencyjnych. Dotyczy³y one partnerów z GATT, krajów

rozwijaj¹cych siê i regionów najmniej rozwiniêtych.
Dnia 9 stycznia 1997 r. Sejm
uchwali³ ustawê Kodeks celny, kompleksowo reguluj¹c¹ sprawy celne
w tym równie¿ te zwi¹zane z wydaniem taryfy celnej.
Zgodnie z art. 13, 14 Kodeksu celnego z 1997 r. taryfa celna obejmowa³a: polsk¹ Scalon¹ Nomenklaturê
Towarow¹ Handlu Zagranicznego
PCN, stawki celne – sposób, warunki
i zakres ich stosowania, jednostki
miar, obni¿one stawki celne i preferencyjne stawki celne.
Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego pojawi³a siê w naszej taryfie celnej od
1 stycznia 1996 r. Sk³ada³a siê z dziewiêciu cyfr i na poziomie oœmiu cyfr
by³a zbie¿na z Nomenklatur¹ Scalon¹, która z kolei na poziomie szeœciu
cyfr by³a zbie¿na z Systemem Zharmonizowanym. Dziewi¹ta cyfra
w taryfie celnej zosta³a wprowadzona od 5 lipca 1993 r.
Kodeks celny z 1997 r. ustanowi³
równie¿ Kontyngent taryfowy i plafon taryfowy. Art. 14 Kodeksu dawa³
Radzie Ministrów podstawê do ustanawiania kontyngentu taryfowego,
plafonu taryfowego oraz do zawieszania w ca³oœci lub w czêœci poboru
ce³, W kolejnych latach rozporz¹dzenia Rady Ministrów ustanawia³y corocznie taryfy celne na wzór taryfy
EWG a nastêpnie Unii Europejskiej.
Tak np. ustanowiona rozporz¹dzeniem RM z 15. 12.1998 r. taryfa celna obowi¹zuj¹ca od stycznia 1999 r.
praktycznie wzorowa³a siê na taryfie
z 1998 r. Opracowana na podstawie
art. 13 Kodeksu celnego z 1997 r.
sk³ada³a siê z dwóch czêœci: I. Postanowienia wstêpne II. Tabela stawek
celnych.
• Postanowienia celne zawiera³y nastêpuj¹ce czêœci: stawki celne,
ogólne regu³y dotycz¹ce sposobu,
warunków i zakresu stosowania
stawek celnych, ogólne regu³y interpretacji Nomenklatury scalonej,
jednostki miar i wykazy krajów i regionów.
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• Tabela stawek celnych obejmowa³a: polsk¹ Nomenklaturê Scalon¹
PCN, jednostki miar i stawki celne.
Taryfa zawiera³a cztery rodzaje stawek celnych, stosowanych w zale¿noœci od kraju pochodzenia, by³y to:
stawki celne autonomiczne, konwencyjne, preferencyjne DEV i LDC
oraz obni¿one.
Podobnie wygl¹da³y taryfy z 2001
i 2002 r. Ka¿da z nich zawiera³a dwie
czêœci – Postanowienia Wstêpne i Tabelê stawek celnych. Tabela Stawek
celnych zawiera³a XIII sekcji. Najwiêksze zmiany w kolejnych taryfach
pojawia³y siê w czêœci dotycz¹cej Nomenklatury Scalonej i wynika³y
z wprowadzanych przez Komisjê

Wspólnot Europejskich co roku nowelizacji.
Obecnie, w 2003 r. obowi¹zuje
w Polsce taryfa celna ustanowiona
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 17 grudnia 2002 r.
Marcin WoŸniczko

P. S. Ju¿ wkrótce, jak przes¹dzi³y
wyniki Referendum z 7-8 czerwca br.
znajdziemy siê w Unii Europejskiej.
Po przyst¹pieniu do Unii Polska
przyjmie Wspóln¹ Taryfê Celn¹
(Common Customs Tariff-CCT) i jej
rozszerzon¹ tzw. u¿ytkow¹ wersjê,
czyli zintegrowan¹ Taryfê Celn¹

Wspólnot Europejskich – TARIC (Tariff Intgre des Communautes Europeennes – Integrated Taririff of the
European Communities).
TARIC opiera siê na Nomenklaturze Scalonej – CN, pe³ni¹cej funkcjê
nomenklatury statystycznej i taryfowej.
Zainteresowanych tym, jak wówczas bêdzie wygl¹da³a taryfa celna
odsy³am do artyku³u Pani Izabeli
Arendarskiej Naczelnika Wydzia³u
Œrodków Taryfowych w Departamencie Ce³ Ministerstwa Finansów pt.
„Taryfa celna po akcesji Polski do
Unii Europejskiej” opublikowanym
w czerwcowym numerze specjalnym
„Wiadomoœci Celnych”.
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Nowy budynek Urzêdu Celnego w Pile

