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Załącznik nr 1 - Stosowanie art. 258 UKC – czasowy powrotny wywóz w celu dalszego 
przetworzenia 

 

1. Wprowadzenie  

1.1. Artykuł 258 UKC reguluje sytuację, w której towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego lub 

produkty powstałe w wyniku tej procedury, są czasowo powrotnie wywożone poza obszar celny 

Unii, w celu przeprowadzenia dalszych czynności przetwarzania. Taki czasowy powrotny wywóz 

realizowany jest zgodnie z warunkami określonymi dla procedury uszlachetniania biernego.  

1.2. Przepisy unijnego prawa celnego nie regulują szczegółowo sposobu realizacji procedury 

uszlachetniania czynnego z zastosowaniem czasowego powrotnego wywozu.  

Doprecyzowanie trybu umieszczone zostało natomiast w unijnych Wytycznych dla procedur 

specjalnych.  

Wyjaśnienia zawarte w niniejszym dokumencie przygotowane zostały na podstawie powyższych 

Wytycznych. 

Rozwiązania przyjęte w tych Wytycznych znalazły odzwierciedlenie w Instrukcji wypełniania 

zgłoszeń celnych – w rozdziale 6.15. 

2. Warunki realizacji procedury uszlachetniania czynnego w trybie art. 258 UKC 

2.1. Zastosowanie trybu określonego w art. 258 UKC przez posiadacza pozwolenia na uszlachetnianie 

czynne wymaga uzyskania zgody organu celnego. 

2.2. Towary, które są czasowo powrotnie wywożone w celu dalszego przetwarzania, są obejmowane 

uszlachetnianiem biernym (w zgłoszeniu celnym stosowany jest kod procedury 2151). Oznacza to, 

że polskie organy celne wydają odrębne pozwolenie na uszlachetnianie bierne, w którym określa 

się sposób realizacji czasowego powrotnego wywozu.  

2.3. Towary objęte uszlachetnianiem czynnym muszą zostać poddane procesom przetwarzania na 

obszarze celnym Unii przed lub po ich wprowadzeniu na obszar państwa trzeciego zgodnie z art. 

258 UKC. 

2.4. W tym punkcie zostały przedstawione główne modele biznesowe, w jakich stosowany jest tryb z 

art. 258 UKC: 

I. Uszlachetnianie czynne1 (proces) – uszlachetnianie bierne (proces) – uszlachetnianie 

czynne2 (bez procesu) – powrotny wywóz 
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II. Uszlachetnianie czynne1 (proces) – uszlachetnianie bierne (proces) – uszlachetnianie 

czynne2 (bez procesu) – dopuszczenie do obrotu 

III. Uszlachetnianie czynne1 (proces) – uszlachetnianie bierne (proces) – uszlachetnianie 

czynne2 (proces) – powrotny wywóz 

IV. Uszlachetnianie czynne1 (proces) – uszlachetnianie bierne (proces) – uszlachetnianie 

czynne2 (proces) – dopuszczenie do obrotu 

V. Uszlachetnianie czynne1 (bez procesu) – uszlachetnianie bierne (proces) – uszlachetnianie 

czynne2 (proces) – dopuszczenie do obrotu 

VI. Uszlachetnianie czynne1 (bez procesu) – uszlachetnianie bierne (proces) – uszlachetnianie 

czynne2 (proces) – powrotny wywóz. 

Modele te będą miały duże znaczenie w opisanym, w dalszej części dokumentu, sposobie obliczania 

należności celnych przywozowych związanych z procedurą uszlachetniania czynnego i biernego. 

2.5 Jeżeli po drugim uszlachetnianiu czynnym towary zostaną powrotnie wywiezione (UszCzynne1-

UszBierne-UszCzynne2-Powrotny Wywóz) to nie powstają żadne należności celno-podatkowe. 

Należności takie powstają jedynie w sytuacji, gdy cały proces  skończy się zgłoszeniem do dopuszczenia 

do obrotu (UszCzynne1-UszBierne-UszCzynne2-Dopuszczenie do Obrotu).  

2.6 Oba etapy uszlachetniania czynnego powinny być rozliczone  w jednym zgłoszeniu  o objęcie 

towaru procedurą dopuszczenia do obrotu, natomiast uszlachetnianie bierne – 

w jednocześnie wydawanej z urzędu decyzji o powstaniu długu celnego (na podstawie art. 85 ust. 5 UKC).  

2.7 Dla operacji uszlachetniania biernego realizowanych w trybie art.258 UKC nie stosuje się  

ujednoliconej  wymiany informacji, o której mowa w art. 176 RD Szczegółowy sposób wypełniania 

zgłoszeń celnych do procedury uszlachetniania bierne i powrotnego przywozu po uszlachetnianiu 

biernym, zawiera Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych – rozdział 6.15. 

2.8 Okoliczność, że towary/produkty są dalej przetwarzane poza obszarem celnym Unii w trybie art. 

258 UKC - nie będzie mieć wpływu na termin zamknięcia całej procedury uszlachetniania czynnego. 

Przykład:  

Podmiot realizuje procedurę uszlachetniania czynnego z zastosowaniem trybu z art. 258 UKC. Termin na 

zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego wynosi 3 miesiące od objęcia towarów. Pozwolenie 

zostało udzielone w dniu 1 maja 2020 r. Posiadacz pozwolenia obejmuje towary uszlachetnianiem 

czynnym w dniu 2 maja 2020 r., a po ich przetworzeniu czasowo powrotnie wywozi (z zastosowaniem 
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procedury uszlachetniania biernego) produkty pośrednie/przetworzone do kraju trzeciego w celu dalszego 

przetwarzania.  

Posiadacz pozwolenia może powrotnie przywieźć produkty pośrednie/przetworzone i zamknąć procedurę 

uszlachetniania czynnego poprzez objęcie ich kolejną procedurą celną lub poprzez ich powrotny wywóz. 

Może on również zamknąć procedurę uszlachetniania czynnego, zmieniając zgłoszenie do czasowego 

powrotnego wywozu na zgłoszenie dotyczące ostatecznego powrotnego wywozu produktów 

pośrednich/przetworzonych, gdy znajdują się one w państwie trzecim. Procedura uszlachetniania 

czynnego musi jednak zostać zamknięta przed 2 sierpnia 2020 r. (tj. w terminie wyznaczonym na 

zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego). W przypadku długu celnego wynikającego z 

przetwarzania przeprowadzonego w kraju trzecim, należy go obliczyć zgodnie z art. 86 ust. 5 UKC. 

2.9 W przypadku art. 258 UKC nie mają zastosowania art. 261 (system standardowej wymiany) i 262 

UKC (uprzedni przywóz produktów zamiennych). 

2.10 Jeżeli produkty powrócą na obszar celny Unii i zostaną dopuszczone do obrotu, należności celne 

przywozowe są nakładane zgodnie z art. 86 ust. 3 w przypadku uszlachetniania czynnego i zgodnie z art. 

86 ust. 5 UKC w przypadku uszlachetniania biernego. 

3. Sposób realizacji procedury uszlachetniania czynnego przy wykorzystaniu trybu z  art. 258 

UKC (na podstawie unijnych Wytycznych dla procedur specjalnych).   

Przykład 1: Model: UszCzynne1(proces) – UszBierne(proces) – UszCzynne2(proces) – Dopuszczenie 

do Obrotu.  

1) Przedsiębiorca przywozi jedną tonę metryczną walcowanych blach stalowych o wartości celnej 600 

EUR z państwa trzeciego A do państwa członkowskiego, w którym towary są obejmowane procedurą 

uszlachetniania czynnego. (UszCzynne1). 

2) Po przetworzeniu w państwie członkowskim walcowane blachy stalowe o wartości 720 EUR (wzrost 

wartości o 20% lub 120 EUR) są czasowo powrotnie wywożone do państwa trzeciego B w celu 

dalszego przetwarzania w trybie określonym w art. 258 UKC (UszBierne). 

3) Po zakończeniu operacji przetwarzania przeprowadzonych w państwie trzecim B, przetworzone 

produkty są przywożone z powrotem do państwa członkowskiego z nową wartością  1 080 EUR 

(wzrost wartości o 50% lub o 360 EUR), w którym poddawane są dalszemu przetwarzaniu w ramach 

procedury uszlachetniania czynnego (UszCzynne2). 

4) Po przetworzeniu w państwie członkowskim dalsze produkty przetworzone o wartości celnej 1 620 

EUR (wzrost wartości o 50% lub 540 EUR) zostają ostatecznie dopuszczone do obrotu. 
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Możliwe są następujące scenariusze: 

Scenariusz 1a: gdy do obliczania należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu czynnym ma 

zastosowanie art. 86 ust. 3 UKC. 

W takim przypadku należności celne przywozowe będą obliczone poprzez dodanie należności celnych 

przywozowych na podstawie art. 86 ust. 3 UKC i należności celnych przywozowych na podstawie art. 86 

ust. 5 UKC, w następujący sposób: 

‒ UszCzynne1 + UszCzynne2 Podstawa wymiaru cła - 600 EUR (wartość towarów objętych 

Uszlachetnianiem Czynnym) x 25% = 150 EUR 

‒ UszBierne Podstawa wymiaru cła - 360 EUR (wartość dodana w wyniku dalszego przetwarzania 

dokonanego zgodnie z warunkami uszlachetniania biernego) x 25% = 90 EUR 

Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 240 EUR 

Scenariusz 1b: gdy do obliczania należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu czynnym ma 

zastosowanie art. 85 ust. 1 UKC. 

W takim przypadku należności celne przywozowe zostaną obliczone poprzez dodanie należności celnych 

przywozowych na podstawie art. 85 ust. 1 UKC i należności celnych przywozowych na podstawie art. 86 

ust. 5 UKC, w następujący sposób: 

‒ UszCzynne1 + UszCzynne2 Podstawa wymiaru cła - 1 620 EUR (wartość finalnego produktu 

przetworzonego dopuszczonego do obrotu w ramach uszlachetniania czynnego) x 25% = 405 EUR 

‒ UszBierne Podstawa wymiaru cła - 360 EUR (wartość dodana w wyniku dalszego przetwarzania 

dokonanego zgodnie z warunkami dla uszlachetniania biernego) x 25% = 90 EUR 

Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 495 EUR 

 

Przykład 2: Model: UszCzynne1(proces) – UszBierne(proces) – UszCzynne2(bez procesu) –

Dopuszczenie do Obrotu.  

1) Przedsiębiorca przywozi jedną tonę metryczną walcowanych blach stalowych o wartości celnej 600 

EUR z państwa trzeciego A do państwa członkowskiego, w którym towary są obejmowane procedurą 

uszlachetniania czynnego. 
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2) Po przetworzeniu w państwie członkowskim walcowane blachy stalowe o wartości 720 EUR (wzrost 

wartości o 20% lub 120 EUR) są czasowo powrotnie wywożone do państwa trzeciego B w celu 

dalszego przetwarzania w trybie określonym w art. 258 UKC. 

3) Po zakończeniu operacji przetwarzania przeprowadzonych w państwie trzecim B, przetworzone 

produkty są przywożone z powrotem do państwa członkowskiego z nową wartością  1 080 EUR 

(wzrost wartości o 50% lub o 360 EUR), gdzie są dopuszczane do obrotu. 

Możliwe są następujące scenariusze: 

Scenariusz 2a:  gdy do obliczenia kwoty należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu czynnym 

ma zastosowanie art. 86 ust. 3 UKC.  

W takim przypadku całkowita kwota należności celnych przywozowych będzie obliczona poprzez dodanie 

kwoty należności celnych przywozowych obliczonej zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC i kwoty obliczonej na 

podstawie art. 86 ust. 5 UKC w następujący sposób: 

‒ UszCzynne1 Podstawa wymiaru cła - 600 EUR (wartość towarów objętych uszlachetnianiem 

czynnym) x 25% = 150 EUR 

‒ UszBierne Podstawa wymiaru cła – 360 EUR (wartość dodana wynikająca z dalszego 

przetwarzania dokonanego zgodnie z warunkami dla uszlachetniania biernego) x 25% = 90 EUR 

Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 240 EUR 

Scenariusz 2b: gdy do obliczania należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu czynnym ma 

zastosowanie art. 85 ust. 1 UKC.  

W takim przypadku należności celne przywozowe zostaną obliczone poprzez dodanie należności celnych 

przywozowych na podstawie art. 85 ust. 1 UKC i należności celnych przywozowych na podstawie art. 86 

ust. 5 UKC w następujący sposób: 

‒ UszCzynne1 Podstawa wymiaru cła - 1 080 EUR (wartość towarów objętych uszlachetnianiem 

czynnym) x 25% = 270 EUR 

‒ UszBierne Podstawa wymiaru cła - 360 EUR (wartość dodana wynikająca z dalszego przetwarzania 

dokonanego zgodnie z warunkami dla uszlachetniania biernego) x 25% = 90 EUR 

Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 360 EUR 

 


