Procedura uproszczona w Eksporcie, czyli
REALIZACJA PROCEDURY UPROSZCZONEJ PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU
Z ZASTOSOWANIEM KARNETU TIR W SYSTEMIE NCTS
Procedura w miejscu - najdalej idące uproszczenie, które daje możliwośd objęcia towaru procedurą lub
nadania przeznaczenia celnego w miejscu uznanym przez organ celny. Oznacza to, że w przypadku np.
wywozu towaru za zagranicę, uproszczenie to polega na udzieleniu upoważnionemu nadawcy w procedurze
TIR pozwolenia na samodzielne otwieranie procedury tranzytu TIR, bez potrzeby przedstawiania towarów
i karnetu TIR w urzędzie wyjścia.

Korzyści wynikające ze stosowania procedur uproszczonych:
Samodzielne nakładanie zamknięd celnych w miejscu uznanym w pozwoleniu.
Dokonywanie w karnecie TIR zapisów i przystawianie stempla „TIR - procedura uproszczona”
(w polach przeznaczonych dla urzędu wyjścia). Data rozpoczęcia operacji TIR jest tożsama z datą
zwolnienia zgłoszenia do tranzytu TIR w systemie NCTS.
Możliwe jest stosowanie procedury uproszczonej przy otwarciu procedury TIR poza godzinami
pracy urzędu celnego.
Możliwe jest wystawienie niepreferencyjnych świadectw pochodzenia na podstawie art. 49 RWKC.

Przepisy prawa regulujące zagadnienia związane z instytucją procedur uproszczonych
Podstawę prawną pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy otwieraniu procedury
TIR stanowią przepisy Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów pod
osłoną karnetu TIR (Konwencja TIR) – art. 19 w związku z art. 49.
Art. 49 Konwencji TIR daje administracjom celnym paostw Stron Konwencji możliwośd stosowania
dalej idących ułatwieo, z zastrzeżeniem jednak, że ułatwienia przyznane w drodze postanowieo
jednostronnych, bądź w drodze umów dwustronnych lub wielostronnych, nie utrudnią stosowania
postanowieo Konwencji, a w szczególności funkcjonowania operacji TIR. Natomiast art.
19 Konwencji TIR umożliwia nakładanie zamknięd celnych przez osoby upoważnione.
Udzielając pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy otwieraniu procedury TIR trzeba
mied również na względzie ogólne zasady dotyczące uproszczeo, określone w przepisach art. 373 –
378 Rozporządzenia Wykonawczego, w szczególności zapis art. 373 - ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości zapewnienia przez organ celny nadzoru i kontroli procedury bez
podejmowania wysiłków administracyjnych nieproporcjonalnych w stosunku do wymagao
wnioskodawcy.
Regulacje prawne dotyczące procedury uproszczonej - przepisy unijne:
Rozporządzenie Rady nr 2913/92/EWG z dnia 12 października 1992 roku ustanawiające

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.) zwane dalej „Wspólnotowym Kodeksem
Celnym” (WKC).
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
2, t. 6, str. 3 z późn. zm.) zwane dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym” (RWKC).
Wytyczne Komisji Europejskiej dot. procedury uproszczonej / pojedynczych pozwoleo na
stosowanie procedury uproszczonej (dok. TAXUD/1284/2005, rev. 5 final z dnia 4 kwietnia 2012 r.).
Regulacje prawne dotyczące procedury uproszczonej - przepisy krajowe:
Ustawa z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (teks jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 z późn. zm.).
Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005r. w sprawie terminu zapłaty
podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (Dz. U. Nr 218 poz. 1842).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odraczania terminu
płatności nadleśności celnych (Dz. U. Nr 87, poz. 824 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub
uznanego przez organ celny, w którym mogą byd dokonywane czynności przewidziane przepisami
prawa celnego (Dz. U. Nr 97 poz. 967 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów,
jakie powinno spełniad zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009r. w sprawie właściwości miejscowej
organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwośd ta nie wynika z przepisów regulujących
zadania organów celnych i podatkowych (Dz. U. Nr 182 poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu
przeprowadzania czynności audytowych (Dz. U. Nr 52 poz. 309).
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych
oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym (Dz. U. Nr 52 poz. 310).

