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Posiadacz wymieniony w polu 1 jest
upowaŜnionym przedsiębiorcą



w odniesieniu do uproszczeń celnych



w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony



w odniesieniu do uproszczeń celnych/bezpieczeństwa i ochrony
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► Co to jest AEO?
Instytucja upowaŜnionego przedsiębiorcy (AEO – Authorised Economic Operator) to specjalny rodzaj
uproszczenia, który został wprowadzony 1 stycznia 2008 r.
Posiadanie świadectwa daje moŜliwość korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej
dotyczącej bezpieczeństwa, ochrony i/lub uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.
UpowaŜniony przedsiębiorca (AEO) jest to przedsiębiorca posiadający jedno ze świadectw AEO, o
którym mowa w art. 14 a Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego:
• świadectwo AEO – uproszczenia celne,
• świadectwo AEO - bezpieczeństwo i ochrona,
• świadectwo AEO – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona.
Status AEO moŜe zostać udzielony przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na obszarze celnym Unii
Europejskiej (wyjątki określają przepisy Rozporządzenia Wykonawczego) spełniającym następujące
warunki i kryteria:
• odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
• odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi (a gdzie zachodzi taka potrzeba
ewidencjami transportowymi), który umoŜliwia właściwą kontrolę celną,
• udokumentowana wypłacalność,
• odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.
► Korzyści wynikające z posiadania statusu AEO
Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Unii
Europejskiej oraz niektórych krajach trzecich m.in. w Japonii i USA.
Status AEO uprawnia takŜe do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej.
W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca moŜe korzystać z
następujących ułatwień:
• podlega mniejszej niŜ inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
• w przypadku wytypowania go do kontroli, przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy,
• uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
• uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem
wymaganych danych bezpieczeństwa,
• moŜliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niŜ urząd celny.
W przypadku złoŜenia przez upowaŜnionego przedsiębiorcę wniosku o stosowanie uproszczeń
wymienionych w Rozporządzeniu Wykonawczym organy celne nie badają ponownie tych warunków,
które juŜ były badane przy przyznawaniu świadectwa AEO.

W Polsce do końca 2013 r. wydanych zostało 712 świadectw AEO i Polska jest jednym z liderów w UE
w tym obszarze (zajmujemy 5 miejsce w UE pod względem liczby wydanych świadectw po Niemczech,
Holandii, Włoszech, i Francji).

