Zmiany dotyczące funkcjonowania wolnych obszarów celnych po wejściu w życie
01 maja 2016 r. nowego unijnego kodeksu celnego
Po 1.05.2016 r. w Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać zmienione procedury celne.
Zmiany unijnych procedur celnych dotyczą:
 nazewnictwa,
 zakresu stosowania,
1. W pozycji zmiany nazewnictwa znika rozróżnienie na:

„przeznaczenia celne” i „procedury celne” gdzie „przeznaczenia celne” stają się:
 „procedurami celnymi” (w ramach procedur specjalnych, jak np. procedura
wolny obszar celny) lub
 częścią innych procedur (np. powrotny wywóz, który zasadniczo mieści się w
pojęciu wywozu).
2. Zgodnie z tą definicją procedur celnych istnieć będą trzy główne rodzaje procedur
celnych:
 dopuszczenie do (swobodnego) obrotu – zmieniająca status celny towaru z
nieunijnego na unijny,
 procedury specjalne – regulujące czasowo sytuację celną objętych nimi
towarów, - między innymi Wolne Obszary Celne,
 wywóz (poza obszar celny UE) – zmieniająca status celny towaru z unijnego na
nieunijny.
Procedury specjalne
Jest to nowa nazwa dla dotychczasowych procedur: gospodarczej i zawieszającej, oraz
części dotychczasowych przeznaczeń celnych, gdzie Unijny Kodeks Celny dzieli je
na cztery procedury (z których każda podzielona jest jeszcze na dwie kolejne procedury):
a) tranzyt: zewnętrzny i wewnętrzny,
b) składowanie: skład celny i wolny obszar celny,
c) szczególne przeznaczenie: odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie,
d) przetwarzanie: uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne.
Objęcie towarów procedurą specjalną wymaga złożenia zgłoszenia celnego,
z wyjątkiem procedury: wolny obszar celny.
Zgodnie z art. 210 lit. b UKC - Wolny Obszar Celny staje się procedurą specjalną
zakwalifikowaną, w systematyce kategorii procedur, jako procedura składowania.
„Operator” – osoba prowadząca działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie
wolnocłowym ustanowiona na podstawie przepisów dotychczasowych, staje się „osobą
uprawnioną do korzystania z procedury wolnego obszaru celnego w rozumieniu unijnego
prawa celnego.
Regulacje unijnego kodeksu celnego będą stosowane w polskim prawie wprost.

Zgoda na prowadzenie działalności w Wolnym Obszarze Celnym udzielona na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowuje swoją ważność po 01.05.2016 r.
Ważność zachowują ewidencje towarowe prowadzone w WOC, ale stosowanie procedury
specjalnej wolnego obszaru celnego, jak i zamknięcie procedur wolnego obszaru celnego
odbywa się już na podstawie nowego prawa unijnego.
Zgoda na prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
udzielona na podstawie przepisów dotychczasowych będzie podlegać ponownej ocenie
przez organ celny.
W wyniku ponownej oceny dokonanej przez organ celny – jeśli spełnione będą warunki
określone w przepisach prawa celnego – zostanie wydane nowa zgoda na prowadzenie
działalności w wolnym obszarze celnym. Zgodnie z art. 250 ust. 1 rozporządzenia
delegowanego, organ celny jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny i
wydania rozstrzygnięcia w sprawie przed dniem 1 maja 2019 r.
Ponowna ocena i wydanie rozstrzygnięcia na prowadzenie działalności lub cofnięcie jej,
ma nastąpić w terminie do 01.05.2019 r. – szansa dla istniejących upoważnionych
przedsiębiorców (AEO).
Zgodnie z UKC z dniem 01.05.2016 ulega likwidacji instytucja pozwolenia na
korzystanie z procedury składu celnego.
Wyroby akcyzowe.
Zgodnie ze zmianami ustawy o akcyzie, obecnie wyroby akcyzowe mogą być bez znaków
akcyzy umieszczone w wolnym obszarze celnym pod warunkiem pisemnego
powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem umieszczenia
wyrobów akcyzowych w składzie wolnocłowym.
Zmiany mają także dotyczyć wymianie informacji między organami celnymi
a przedsiębiorcami – wymiana będzie odbywać się tylko za pomocą technik
elektronicznego przetwarzania danych. Wszelkie transakcje celne będą prowadzone drogą
elektroniczną - i co za tym idzie - także przechowywanie danych transakcyjnych.
Elektroniczna wymiana informacji odbywać się będzie przez Platformę Usług
Elektronicznych Służby Celnej – szansa dla WOC mających dobre łącza internetowe
z Urzędem Celnym.

