
 

 

STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 

WAŻNOŚCI DOWODÓW POCHODZENIA TOWARÓW 

OBJĘTYCH NIEKTÓRYMI PROCEDURAMI 

SPECJALNYMI 
 

 

 I. PODSTAWY PRAWNE 

 

PRZEPISY UNIJNE 

- artykuły 94 ust.2 ostatni akapit1, 104 ust.3 i 121 ust.3 rozporządzenia wykonawczego (UKC-

RW)2 (reguły pochodzenia dla preferencji taryfowych GSP, do i od momentu wdrożenia 

systemu zarejestrowanych eksporterów REX3, oraz autonomicznych uzgodnień 

preferencyjnych); 

- artykuł 24 ust.3 protokołów Pan-Euro-Med i artykuł 23 ust.3 Dodatku I do Regionalnej 

konwencji PEM4 ; 

- oraz podobne przepisy w protokołach w sprawie reguł pochodzenia w innych umowach 

o wolnym handlu; 

PRZEPISY KRAJOWE 

- załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

zgłoszeń celnych (Dz. U. z 19.09.2016 r. poz. 1498 z późn. zm.). 

 

                                                           
1 Artykuł 94 ust.2 ostatni akapit UKC-RW: w innych przypadkach przedłożenia dowodów po terminie organy celne kraju 

przywozu mogą przyjąć dowody pochodzenia, jeżeli produkty zostały im przedstawione przed wspomnianym terminem 

ostatecznym. 

2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady 

wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny 

kodeks celny (UKC) (Dz. Urz. L 343 z 29.12.2015). 

3 System zarejestrowanych eksporterów (REX) został uruchomiony z dniem 1 stycznia 2017 r. 

4 Decyzja Rady z 26 marca 2012 r. w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie pan-Euro-Śródziemnomorskich 

preferencyjnych reguł pochodzenia (Dz. Urz. L 54 z 26.2.2013) 
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 II. WYTYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ORGANÓW 

CELNYCH 

 

1. Dowód może być uważany za “przedstawiony” tylko wtedy jeżeli jest on przedstawiany 

organom celnym zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi, w związku ze zgłoszeniem 

o dopuszczenie danych towarów do obrotu, na podstawie którego preferencje są lub mogą być 

wnioskowane. 

Dowody pochodzenia dotyczące towarów objętych specjalnymi procedurami tranzytu 

zewnętrznego, uszlachetniania czynnego, składowania celnego, odprawy czasowej i wolnego 

obszaru celnego (jeżeli są wymienione w artykule 245 ust.1 unijnego kodeksu celnego) oraz 

towarów czasowo składowanych, nie muszą być, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

unijnymi, przedstawiane organom celnym, gdy dopuszczenie do obrotu jest odroczone. Dlatego 

dowody pochodzenia nie mogą być traktowane jako 'przedstawione w okresie ich ważności' 

zgodnie z przepisami, w momencie, gdy są obejmowane wspomnianymi procedurami 

specjalnymi. 

2. Z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt (3), przepisy wymienione w podstawach 

prawnych, dotyczące przyjmowania dowodu pochodzenia przedstawianego po upływie terminu 

jego ważności, ale gdy produkty były przedstawione organom celnym przed datą utraty 

ważności, będą stosowane do towarów objętych procedurami specjalnymi zewnętrznego 

tranzytu, uszlachetniania czynnego, składowania celnego, odprawy czasowej i wolnego 

obszaru celnego (jeżeli są wymienione w artykule 245 ust.1 UKC) oraz do towarów 

składowanych czasowo. 

Towary wprowadzane do wolnego obszaru celnego w przypadkach innych niż te określone 

w artykule 245 ust. 1 UKC nie muszą być przedstawiane organom celnym. Możliwości 

oferowane tym organom przez przepisy wymienione w podstawach prawnych, dotyczące 

przyjmowania dowodu pochodzenia przedstawianego po upływie terminu jego ważności, nie 

mogą zatem być stosowane do takich towarów wprowadzanych do wolnego obszaru celnego, 

za wyjątkiem gdy są one przedstawiane organom celnym z inicjatywy importera z tego 

szczególnego powodu. 

3. Importerzy mogą korzystać z możliwości wspomnianej w pkt 2 w takim stopniu, w jakim 

możliwe jest dla organów celnych przeprowadzenie kontroli preferencyjnego pochodzenia, gdy 

dany dowód pochodzenia jest przedstawiany w związku z dopuszczeniem towarów do obrotu. 

W tym celu: 

(a) w momencie, gdy towary są obejmowane odpowiednimi procedurami specjalnymi: 

- dowód pochodzenia dotyczący danych towarów musi być dostępny, ważny i należycie 

zarejestrowany w dokumentach importera; 
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- w przypadku odprawy czasowej i uszlachetniania czynnego kod kraju preferencyjnego 

pochodzenia i kod dowodu pochodzenia wskazywane są w zgłoszeniu do tych procedur. 

W przypadku składowania celnego wskazanie kodu kraju preferencyjnego pochodzenia 

towarów jest zalecane. 

- towary muszą być przedstawione organom celnym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami unijnymi 5 i w okresie ważności dowodu pochodzenia. 

(b) w momencie dopuszczania towarów do obrotu: 

- dowód pochodzenia musi być jednoznacznie wskazany jako odnoszący się do towarów 

objętych odpowiednimi procedurami specjalnymi; 

- organy celne nie powinny przyjmować dowodów pochodzenia przedstawianych 

z opóźnieniem (po upływie ich terminu ważności) jeżeli niemożliwa byłaby weryfikacja 

ich autentyczności i statusu pochodzenia danych towarów oraz nie byłaby zapewniona 

możliwość retrospektywnego zaksięgowania wchodzącej w grę kwoty długu celnego. 

Organy celne powinny w szczególności brać pod uwagę długość okresu 

przechowywania w kraju eksportu dokumentów uzasadniających wystawienie lub 

sporządzenie dowodu pochodzenia oraz ograniczenia czasowe dotyczące procedury 

późniejszej weryfikacji pochodzenia. Dlatego nie powinno się przyjmować dowodów 

pochodzenia przedstawianych organowi celnemu po upływie terminu ich ważności, 

jeżeli upłynęły dwa lata od dnia wystawienia lub sporządzenia danego dowodu 

pochodzenia. W przypadku zastępczych dowodów pochodzenia 6 okres dwóch lat 

należy liczyć od dnia wystawienia lub sporządzenia oryginalnego dowodu pochodzenia. 

Ten dwuletni okres nie powinien być dalej rutynowo przedłużany. Jest to możliwe tylko 

w uzasadnionych okolicznościach nadzwyczajnych, a w szczególności w sytuacji, gdy dany 

dowód pochodzenia był już weryfikowany i jego autentyczność i pochodzenie towarów zostało 

potwierdzone przez właściwe organy kraju eksportu 7. 

 

 

                                                           
5 Artykuł 5(33) UKC 

6 Artykuły 69, 95 i 101 UKC-RW. Artykuł 20 protokołów Pan-Euro-Med, np. artykuł 20 Protokołu 6 do Układu euro-

śródziemnomorskiego UE - Algieria dotyczący definicji pojęcia “produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej 

(Dz. Urz. UE L 297 z 15.11.2007) i artykuł 19 Dodatku I do Regionalnej Konwencji PEM. 
7 Pkt 5 Załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 

19.09.2016 r. poz. 1498 z późn. zm.) 


