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U³atwienia TFA w handlu miêdzynarodowym
i ich skutki ekonomiczne oraz wp³yw na obs³ugê celn¹
towarów w Unii Europejskiej
Zmieniony Protokó³ do umowy w sprawie u³atwieñ w handlu z 27 listopada 2014 r. nowelizuj¹cy
Umowê z Marakeszu ustanawiaj¹c¹ Œwiatow¹ Organizacjê Handlu wprowadzi³ znaczne
u³atwienia w handlu miêdzynarodowym, które co do zasady dla œrodowiska celnego UE nie stanowi¹ rewolucyjnych zmian. Wiêkszoœæ proponowanych u³atwieñ funkcjonuje w UE ju¿ od dawna.
Celem artyku³u jest analiza proponowanych u³atwieñ w handlu miêdzynarodowym w kontekœcie Porozumienia TFA (Trade Facilitation Agreement) oraz ich wp³ywu na obs³ugê celn¹ przedsiêbiorstw w ramach œwiadczonych us³ug celnych. Wprowadzone zmiany maj¹ ostatecznie
przyczyniæ siê do wzrostu konkurencyjnoœci obs³ugi celnej na arenie miêdzynarodowej, w tym
wzmocniæ pozycjê konkurencyjn¹ UE oraz stworzyæ szanse rozwojowe dla handlu miêdzynarodowego i poprawiæ jakoœæ obs³ugi celnej przedsiêbiorstw.
S³owa kluczowe: us³ugi celne, zasady handlu miêdzynarodowego, obs³uga celna, umowa w sprawie u³atwieñ w handlu
Klasyfikacja JEL: F1, K2, O1

TFA’s assistance in international trade, its economic consequences
and their impact on the customs services in the European Union
The revised protocol to the agreement on trade facilitation signed on November 27, 2014,
amended the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization and introduced
significant facilitation of international trade which, generally speaking, does not constitute revolutionary changes for the customs environment of the EU, as most of the proposed facilitators
have already been operating in the EU for a long time. The article aims to analyse the proposed
facilitation of international trade in the context of the Trade Facilitation Agreement (TFA) and its
impact on customs service of companies within the provided customs services. The changes are
ultimately to contribute to increasing the competitiveness of international customs services,
strengthening the competitive position of the EU, creating development opportunities for international trade and improving the quality of customs services companies.
Keywords: customs services, international trade rules, customs clearance, Trade Facilitation
Agreement
JEL classification: F1, K2, O1
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Wprowadzenie
Celem artyku³u jest analiza rozwoju us³ug celnych w Unii Europejskiej w kontekœcie u³atwieñ w handlu miêdzynarodowym, wprowadzonych Porozumieniem
TFA, które w swej istocie stanowi¹ reformê zasad globalnego handlu maj¹c¹ uproœciæ i ujednoliciæ zasady dotychczasowego handlu miêdzynarodowego, u³atwiaj¹c
tym samym obs³ugê celn¹ towarów. W pracy wykorzystano metodê badawcz¹ polegaj¹c¹ na analizie zagranicznych i krajowych Ÿróde³ literatury.

1. Uproszczenia w handlu miêdzynarodowym wprowadzone
Porozumieniem TFA
Porozumienie dotycz¹ce u³atwieñ w handlu miêdzynarodowym TFA [Dz. Urz.
L 284 z 30.10.2015], które w swej istocie jest uk³adem uzgodnionym w Bali (3–7
grudnia 2013 r.), ma usprawniæ œwiatowy handel towarami poprzez redukcjê biurokracji i kosztów transakcji oraz œciœlejsz¹ wspó³pracê administracji celnej.
Zgodnie ze stanowiskiem OECD prostszy i ³atwiejszy obrót towarowy dokonywany w oparciu o TFA ma szansê obni¿yæ koszty handlu na œwiecie o 12,5–17,5%.
Pañstwa, które wdra¿aj¹ w ca³oœci zasady TFA, mog¹ liczyæ na zmniejszenie
kosztów handlowych o 1,4–3,9 p.p., wiêcej ni¿ te, które wdro¿¹ je tylko w minimalnym stopniu. Najwiêksz¹ mo¿liwoœæ redukcji kosztów handlowych maj¹ pañstwa o niskich i œrednich dochodach, a wiêc najbiedniejsze i rozwijaj¹ce siê. To
w³aœnie tam powolna odprawa celna jest zazwyczaj szczególnie dotkliwa dla
przedsiêbiorców dokonuj¹cych formalnoœci celnych, podwajaj¹c niejednokrotnie
koszty obrotu towarowego. Potencja³ redukcji kosztów z „pe³nym” przyjêciem
zasad TFA dla pañstw rozwijaj¹cych siê o dochodzie ni¿szym-œrednim okreœlony
jest jako 16,5% ca³kowitych kosztów handlowych, dla pañstw najbiedniejszych
o niskich dochodach – 17,4%, dla pañstw rozwijaj¹cych siê o œrednio wysokim dochodzie – 14,6%, natomiast dla pañstw z grupy OECD – 11,8% [OECD, 2015].
Jak pokazano na powy¿szym rysunku, w pañstwach o niskich dochodach potencja³ obni¿enia kosztów miêdzynarodowego obrotu towarowego tkwi przede
wszystkim w harmonizacji i uproszczeniu dokumentów handlowych (4,2%),
informatyzacji procesów handlowych i celnych (3,6%), zapewnieniu dostêpnoœci
do informacji zwi¹zanych z handlem (2,8%) i usprawnieniu procedur granicznych (2,8%). Dla pañstw o dochodzie œrednim, ale znajduj¹cych siê w przedziale
ni¿szym, usprawnienie procedur granicznych mo¿e mieæ najwiêkszy wp³yw na
obni¿kê kosztów handlowych (3,9%), natomiast ujednolicenie i uproszczenie dokumentów handlowych mo¿e obni¿yæ koszty o 3,5%, a wprowadzona informaty-
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zacja procedur handlowych i celnych o 2,9%. W przypadku pañstw o wy¿szych
œrednich dochodach najwiêkszego wp³ywu na zmniejszenie kosztów handlu
miêdzynarodowego upatruje siê w usprawnieniu procedur granicznych (3,6%),
informatyzacji handlu i procesów celnych (2,8%) oraz zapewnieniu dostêpnoœci
do informacji zwi¹zanych z handlem (2,4%) i szybkiego postêpowania w sprawach celnych (2,4%).
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Rysunek 1. Potencjalne obni¿enie kosztów handlu (w %) przez zastosowany œrodek
wskazany w porozumieniu TFA z podzia³em na zamo¿noœæ pañstw
ród³o: [OECD, 2015].

Dotychczasowe analizy potwierdzaj¹, ¿e miêdzynarodowe koszty handlowe
równowa¿ne s¹ stawce 74% podatku ad valorem, z czego 21% to koszty transportu,
a 44 % to koszty zwi¹zane z granicznymi operacjami celnymi [Zhang, Preece, 2011].

1.1. Œrodki u³atwiaj¹ce handel miêdzynarodowy
Pe³na gama œrodków u³atwiaj¹cych handel miêdzynarodowy przewidzianych w Porozumieniu TFA obejmuje dwanaœcie grup œrodków ogólnych wraz
z przypisanymi szczegó³owymi zasadami ich wdro¿enia [TFA, 2015, art. 1–12]:
1. Publikowanie i dostêpnoœæ informacji – w ramach œrodków szczegó³owych
przewidziano publikacjê informacji w internecie w zakresie: procedur celnych
przywozowych, wywozowych i tranzytowych oraz wymaganych formularzy
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i dokumentów, stosowanych stawek celnych i wszelkiego rodzaju podatków,
op³at i nale¿noœci nak³adanych przez organy administracji publicznej, przepisów dotycz¹cych klasyfikacji lub wyceny do celów celnych, przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do regu³
pochodzenia; ograniczeñ lub zakazów przywozowych, wywozowych lub
tranzytowych, przepisów dotycz¹cych kar za niedope³nienie formalnoœci
przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, stosowanych procedur
odwo³awczych lub rewizyjnych, umów lub czêœci umów zawartych z dowolnym pañstwem lub pañstwami odnosz¹cych siê do przywozu, wywozu lub
tranzytu oraz procedur dotycz¹cych zarz¹dzania kontyngentami taryfowymi. W ramach tych œrodków przewidziano równie¿ istnienie bezp³atnych
punktów informacyjnych, które bêd¹ udzielaæ odpowiedzi na uzasadnione
pytania organów rz¹dowych, przedsiêbiorstw i innych zainteresowanych
stron w zakresie ww. informacji.
Mo¿liwoœæ zg³aszania uwag i informacji przed wejœciem w ¿ycie Porozumienia i konsultacje – w ramach œrodków szczegó³owych przewidziano zapewnienie przedsiêbiorstwom i innym zainteresowanym stronom mo¿liwoœci
i odpowiednio d³ugi czas na przedstawienie uwag do proponowanych przepisów b¹dŸ zmian przepisów ustawowych i wykonawczych maj¹cych ogólne
zastosowanie w zakresie przep³ywu, zwalniania i odprawy towarów.
Interpretacja zdarzeñ przysz³ych – w ramach œrodków szczegó³owych przewidziano publikacjê wymogów ich stosowania, w tym wskazanie katalogu
informacji, które nale¿y dostarczyæ; termin wydawania i obowi¹zywania
interpretacji zdarzeñ przysz³ych w zakresie nie tylko klasyfikacji taryfowej
towarów czy pochodzenia towarów, ale równie¿ w³aœciwej metody lub kryteriów ustalania wartoœci celnej na podstawie konkretnego zbioru faktów i jej
zastosowania oraz zakresu stosowania wymogów dotycz¹cych obni¿enia nale¿noœci celnych lub zwolnienia z tych nale¿noœci; stosowania wymogów dotycz¹cych kontyngentów, w tym taryfowych.
Procedury odwo³awcze lub rewizyjne – w ramach œrodków szczegó³owych
przewidziano zapewnienie ka¿dej osobie bêd¹cej adresatem decyzji administracyjnej organów celnych prawa do odwo³ania lub rewizji do organu administracyjnego wy¿szego szczebla lub odwo³ania czy te¿ jej rewizji na drodze
s¹dowej.
Inne œrodki s³u¿¹ce zapewnieniu wiêkszej bezstronnoœci, niedyskryminacji
i przejrzystoœci – w ramach œrodków szczegó³owych przewidziano wdro¿enie
powiadomienia o wprowadzeniu zaostrzenia kontroli lub inspekcji na granicach w odniesieniu do œrodków spo¿ywczych, napojów lub pasz maj¹cych na
celu ochronê ¿ycia lub zdrowia ludzi, zwierz¹t lub roœlin na swoim terytorium, oraz stosowanych procedur zatrzymania towarów i przeprowadzania
badañ.
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6. Warunki dotycz¹ce op³at i nale¿noœci z tytu³u przywozu i wywozu lub w zwi¹zku
z przywozem i wywozem oraz zasady nak³adania kar za naruszenia przepisów celnych – w ramach œrodków szczegó³owych przewidziano wskazanie
ogólnych i szczegó³owych warunków dotycz¹cych op³at i nale¿noœci celnych
z tytu³u przywozu i wywozu lub w zwi¹zku z przywozem i wywozem towarów oraz mo¿liwoœæ otrzymania przez osobê, na któr¹ na³o¿ono karê, pisemnego wyjaœnienia zastosowanej kary z wyszczególnieniem charakteru
naruszenia oraz obowi¹zuj¹cych przepisów ustawowych, wykonawczych
lub wymogów proceduralnych, na podstawie których ustalono kwotê lub zakres kary za dane naruszenie.
7. Zwolnienie i odprawa towarów – w ramach œrodków szczegó³owych przewidziano wprowadzenie lub utrzymanie formalnoœci poprzedzaj¹cych przybycie towarów zwi¹zanych z wczeœniejszym dostarczeniem w formie
elektronicznej dokumentacji niezbêdnej do odprawy celnej towarów; umo¿liwienie wszelkich p³atnoœci celno-podatkowych drog¹ elektroniczn¹; uniezale¿nienie procedury zwolnienia towarów od uregulowania ostatecznych
kwot nale¿noœci celnych, podatków, op³at i innych nale¿noœci poprzez ustanowienie gwarancji dla nieustalonej jeszcze kwoty w postaci zabezpieczenia,
kaucji lub innego w³aœciwego instrumentu; oparcie kontroli celnej na systemie zarzadzania ryzykiem; wprowadzenie audytu po odprawie celnej towarów; ustalanie i publikowanie œredniego czasu trwania procedury zwolnienia
towarów; wprowadzenie lub utrzymanie procedury umo¿liwiaj¹cej przyspieszone zwolnienie przynajmniej dla towarów wprowadzonych za pomoc¹
infrastruktury dla ³adunków lotniczych osobom wnioskuj¹cym o zastosowanie
takiej procedury z utrzymaniem kontroli celnej; wdro¿enie zasady „najszybciej jak to mo¿liwe” zwolnienia towarów ³atwo psuj¹cych siê; wprowadzenie
co najmniej trzech œrodków u³atwiaj¹cych handel dla upowa¿nionych przedsiêbiorców, takich jak:
– ograniczone wymagania w odniesieniu do dokumentacji i danych,
– niski wskaŸnik inspekcji i kontroli fizycznych,
– krótki czas trwania procedury zwolnienia towarów,
– odroczona p³atnoœæ ce³, podatków, op³at i nale¿noœci,
– stosowanie gwarancji generalnych lub gwarancji w obni¿onej kwocie,
– jedno zg³oszenie celne dla ca³ego przywozu lub wywozu w ustalonym
okresie,
– odprawa towarów w siedzibie upowa¿nionego przedsiêbiorcy lub w innym miejscu zatwierdzonym przez organy celne.
8. Wspó³praca s³u¿b granicznych – w ramach œrodków szczegó³owych przewidziano wdro¿enie œrodka, który zapewni, aby organy i s³u¿by odpowiedzialne za kontrole graniczne i procedury zwi¹zane z przywozem, wywozem oraz
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tranzytem towarów wspó³pracowa³y i koordynowa³y swoje dzia³ania z myœl¹
o u³atwieniach w handlu, która mo¿e obejmowaæ: dostosowanie dni roboczych i godzin pracy, dostosowanie procedur i formalnoœci, stworzenie wspólnej infrastruktury i jej wspó³u¿ytkowanie, wspólne kontrole i stworzenie
punktu jednej wspólnej kontroli granicznej.
9. Przemieszczanie towarów przeznaczonych do przywozu pod kontrol¹ celn¹ –
w ramach œrodków szczegó³owych przewidziano umo¿liwienie przemieszczania przeznaczonych do importu towarów przez swoje terytorium pod
kontrol¹ celn¹ z urzêdu celnego wprowadzenia do innego urzêdu celnego na
swoim terytorium, w którym towary bêd¹ zwolnione lub poddane odprawie
celnej.
10. Formalnoœci zwi¹zane z przywozem, wywozem i tranzytem – w ramach œrodków szczegó³owych przewidziano zminimalizowanie liczby i z³o¿onoœci formalnoœci zwi¹zanych z przywozem, wywozem i tranzytem, w tym wymogów
dotycz¹cych dokumentacji celnej; akceptowanie papierowych lub elektronicznych kopii dokumentów uzupe³niaj¹cych; stosowanie norm miêdzynarodowych; utrzymywanie pojedynczego punktu kontaktowego, umo¿liwiaj¹cego
przedsiêbiorstwom sk³adanie dokumentów lub danych dla uczestnicz¹cych
organów lub s³u¿b za poœrednictwem jednego punktu wprowadzenia; niewymaganie przeprowadzania inspekcji przedwysy³kowych na potrzeby
klasyfikacji taryfowej i ustalania wartoœci celnej oraz niewprowadzenie obligatoryjnego obowi¹zku korzystania z us³ug agentów celnych w ramach dokonywanych odpraw celnych; wprowadzenie wspólnych procedur granicznych
i jednolitych wymogów dokumentacji celnej dla stosowanej odprawy celnej;
wprowadzenie na obszar celny towarów warunkowo zwolnionych, w ca³oœci
lub czêœci, z p³atnoœci ce³ przywozowych i podatków, je¿eli towary takie s¹
wprowadzane w specjalnym celu i s¹ przeznaczone do ponownego wywozu
(dotyczy to procedury odprawy czasowej, uszlachetniania czynnego i biernego oraz umo¿liwienie importerowi przekierowania lub zwrotu odrzuconych
towarów do eksportera lub innej osoby wyznaczonej przez niego z uwagi na
brak zgodnoœci z przepisami sanitarnymi lub fitosanitarnymi).
11. Swoboda tranzytu – w ramach œrodków szczegó³owych przewidziano zagwarantowanie swobody tranzytu (niestosowanie ukrytych ograniczeñ dla ruchu
tranzytowego, niepobieranie dodatkowych op³at i nale¿noœci z tego tytu³u,
niestosowanie innych barier technicznych w handlu); udostêpnienie, w miarê
mo¿liwoœci, oddzielnej infrastruktury dla ruchu tranzytowego (jak pasy drogowe, stanowiska na nadbrze¿u itp.); umo¿liwienie wczeœniejszego sk³adania
i przetwarzania dokumentów tranzytowych i danych przed przybyciem towarów; udostêpnienie do publicznej wiadomoœci informacji dotycz¹cych
gwarancji celnych (pojedynczych, wielokrotnych), w tym mo¿liwoœci sk³ada-
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nia gwarancji generalnych, zasad stosowania konwojów lub eskort celnych
towarów przewo¿onych w ruchu tranzytowym wy³¹cznie w sytuacji wysokiego zagro¿enia lub w przypadku, gdy zastosowanie gwarancji nie mo¿e zapewniæ przestrzegania przepisów.
12. Wspó³praca celna – w ramach œrodków szczegó³owych przewidziano wdro¿enie zasad partnerstwa biznesowo-celnego, w tym œrodków promuj¹cych
przestrzeganie przepisów i wspó³pracê miêdzy importerami a organami celnymi, wymianê informacji na temat najlepszych praktyk w obszarze zarz¹dzania przestrzeganiem przepisów celnych oraz ich ochrony i poufnoœci.
Przedstawione powy¿ej œrodki TFA u³atwiaj¹ce handel miêdzynarodowy
zmieni¹ w istotny sposób obs³ugê celn¹ przedsiêbiorstw w tych pañstwach lub
grupach pañstw, które je wdro¿¹. Dotychczas wprowadzenie wszystkich œrodków zaliczanych do zobowi¹zañ kategorii A (przepisy, które pañstwo rozwijaj¹ce
siê lub najmniej rozwiniête wyznacza do przestrzegania w momencie wejœcia
w ¿ycie niniejszego Porozumienia lub w przypadku pañstw najs³abiej rozwiniêtych w ci¹gu jednego roku po wejœciu w ¿ycie) zadeklarowa³y takie pañstwa, jak:
Izrael, Korea, Meksyk, Singapur i Chiny oraz wydzielony obszar celny Tajwanu,
Peskadorów, wysp Kinmen i Matsu oraz Hongkongu. Inne pañstwa wy³¹czy³y
niektóre œrodki, np. Chile i Katar z zakresu wszystkich przyjêtych œrodków
wy³¹czy³y œrodki u³atwiaj¹ce handel dla upowa¿nionych przedsiêbiorców, Turcja
– towary ³atwo psuj¹ce siê, Kostaryka – formalnoœci i wymogi dotycz¹ce dokumentacji oraz akceptacjê kopii dokumentów, a Urugwaj – uniezale¿nienie procedury zwolnienia towarów od ustalenia ostatecznych kwot nale¿noœci celnych,
podatków, op³at i nale¿noœci. Jeszcze inne pañstwa stworzy³y w³asn¹ listê katalogow¹ z przedstawionych œrodków TFA, które pragn¹ przyj¹æ do swojej praktyki
handlowej, lub te¿ nie zadeklarowa³y ¿adnych œrodków i nie przedstawi³y takiej
listy [TFA, 2015, Za³¹cznik].
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e u³atwienia w handlu miêdzynarodowym wprowadzone w Porozumieniu TFA pozostaj¹ powa¿nym wyzwaniem dla pañstw rozwijaj¹cych siê, a w szczególnoœci dla pañstw najs³abiej rozwiniêtych, gdzie stanowi¹
one dla nich jednostronny problem, który nie mo¿e zostaæ rozwi¹zany bez woli
politycznej i powa¿nego wsparcia finansowego [Shintaro, 2014]. UE zadeklarowa³a
wsparcie finansowe w wysokoœci do 400 mln EUR dla pañstw rozwijaj¹cych siê
w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat [TFA, 2015; EC, 2016], ale samo wsparcie finansowe
bez woli politycznej wprowadzenia powa¿nych reform systemu celnego w pañstwach najs³abiej rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê mo¿e doprowadziæ do opóŸnienia wejœcia w ¿ycie Porozumienia TFA, czyli pakietu œrodków u³atwiaj¹cych
i upraszczaj¹cych dzia³alnoœæ polityki celnej, gdy¿ wymagana jest procedura zakoñczenia krajowych procesów ratyfikacji przez dwie trzecie cz³onków WTO,
czyli minimum 108 pañstw (dwie trzecie z 162 pañstw) [Czy¿owicz, 2015].
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W 2013 r. wiêkszoœæ pañstw rozwijaj¹cych siê stosowa³o mniej ni¿ 50% œrodków u³atwiaj¹cych handel miêdzynarodowy, natomiast w wiêkszoœci pañstw najmniej rozwiniêtych wskaŸnik ten pozostawa³ na poziomie poni¿ej 40% [UNCTAD,
2013], zupe³nie inaczej ni¿ ma to miejsce w przypadku Unii Europejskiej.

2. Wp³yw znowelizowanych zasad handlu TFA na rozwój
unijnych us³ug celnych
2.1. TFA a regulacje prawa celnego w UE
Znowelizowane zasady handlu miêdzynarodowego przedstawione w Porozumieniu TFA nie wprowadz¹ praktycznie rewolucyjnych zmian w regulacyjnym œrodowisku celnym UE. Zasady te funkcjonuj¹ tam od dawna i podlegaj¹
ci¹g³ej nowelizacji poprzez wprowadzenie licznych u³atwieñ w polityce celnej UE
w celu zwiêkszenia konkurencyjnoœci unijnych przedsiêbiorców na arenie miêdzynarodowej.
Proces ujednolicania ustawodawstwa wspólnotowego na rynku unijnym
wraz z przedstawionymi zasadami TFA rozpocz¹³ siê ju¿ 1968 r. wprowadzeniem
strefy wolnego handlu w zakresie artyku³ów przemys³owych. W 1983 r. wprowadzono system wspólnotowych zwolnieñ celnych [Rozporz¹dzenie Rady (EWG)
nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiaj¹ce wspólnotowy system zwolnieñ celnych, Dz. Urz. L 105 z 23.04.1983]. Obecnie obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Rady
(WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiaj¹ce wspólnotowy system
zwolnieñ celnych (Dz. Urz. UE. L 324/23 z 10.12.2009). Kolejnym krokiem by³o
wprowadzenie w 1987 r. Scalonej Nomenklatury Towarowej (Combined Nomenclature – CN) [Rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej], która sta³a siê podstaw¹ przyjêcia u¿ytkowej zintegrowanej taryfy celnej
UE tzw. TARIC (Tarif Intégré Communautaire) oraz jednolitego dokumentu
administracyjnego SAD (Single Administrative Document) [Konwencja o uproszczeniu formalnoœci w obrocie towarowym (SAD) sporz¹dzona w Interlaken dnia
20 maja 1987 r.] i wspólnotowej procedury tranzytowej [Konwencja o wspólnej
procedurze tranzytowej sporz¹dzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. Urz.
L 226 z 13.08.1987, z póŸn. zm.].
W 1992 r. po raz pierwszy wprowadzono na rynku wspólnotowym jednolity
kodeks celny, który ujednolici³ stosowane prawo celne na ca³ym obszarze celnym
Wspólnoty [Rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paŸdziernika 1992 r.
ustanawiaj¹ce Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. L 302 z 19.10.1992, z póŸn. zm.]
wraz z przepisami wykonawczymi [Rozporz¹dzenie Komisji (EWG) nr 2454/93
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z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiaj¹ce przepisy w celu wykonania rozporz¹dzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiaj¹cego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz.
L 253 z 11.10.1993, z póŸn. zm.].
W 2005 r., po fali ataków terrorystycznych na Nowy Jork, Hiszpaniê i inne kraje, wprowadzono instytucjê Upowa¿nionego Przedsiêbiorcy AEO (Authorised
Economic Operator) oraz wspólnotowy ramowy system zarz¹dzania ryzykiem
w UE [Rozporz¹dzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 kwietnia 2005 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiaj¹ce Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. L 117/13 z 4.05.2005].
W 2008 r. wprowadzono Zmodernizowany Kodeks Celny [Rozporz¹dzenie
Rady i PE ustanawiaj¹cy Wspólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks
Celny), nr 450/2008, Dz. Urz. L 145 z 4 czerwca 2008 r.] oraz Decyzjê 70/2008
o e-Celnictwie [Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia
15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów
w sektorach ce³ i handlu, Dz. Urz. L 23 z dnia 26 stycznia 2008]. Oba te akty prawne
wprowadzi³y regulacje konstytuuj¹ce elektroniczne œrodowisko celne. Pomimo
wejœcia w ¿ycie ZKC 24 czerwca 2008 r., rozporz¹dzenie to nie by³o stosowane,
dlatego te¿ ju¿ w 2011 r. podjêto decyzjê o przekszta³ceniu go w Unijny Kodeks
Celny [Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013] – wszed³ on w ¿ycie 30 paŸdziernika 2013 r., ale
podobnie jak ZKC nie by³ stosowany do koñca kwietnia 2016 r. Dopiero od 1 maja
2016 r. zacz¹³ obowi¹zywaæ na ca³ym obszarze celnym UE. Regulacje zawarte
w przepisach unijnego prawa celnego [MF, 2016]:
– upraszczaj¹ prawodawstwo celne,
– ujednolicaj¹ obs³ugê obrotu towarowego z zagranic¹ w ca³ej UE poprzez harmonizacjê zasad wymiany informacji i zakresu danych,
– wprowadzaj¹ u³atwienia w zakresie procedur celnych, zapewniaj¹c u³atwienia zmierzaj¹ce do wzrostu efektywnoœci transakcji celnych zgodnie ze
wspó³czesnymi potrzebami,
– wdra¿aj¹ obs³ugê procesów biznesowych w œrodowisku w pe³ni elektronicznym – zarówno dla administracji celnych, jak te¿ podmiotów dokonuj¹cych
obrotu towarowego z zagranic¹,
– wspieraj¹ rzetelne i godne zaufania podmioty gospodarcze – upowa¿nionych
przedsiêbiorców AEO.
W 2011 r. wprowadzono równie¿ na rynku unijnym obligatoryjny obowi¹zek
sk³adania przywozowych lub wywozowych deklaracji skróconych w systemach
elektronicznych dla podmiotów dokonuj¹cych przywozu i wywozu towarów do
i z UE, zanim towar zostanie faktycznie przywieziony lub wywieziony z terytorium UE. Ju¿ dziœ praktycznie nie jest mo¿liwe dokonanie jakiejkolwiek operacji
celnej inaczej ni¿ w systemach elektronicznych [Gwardziñska, 2015].
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2.2. TFA a obs³uga celna towarów w UE
Procesy odprawy celnej, w tym liczne kontrole graniczne, to jeden z najwa¿niejszych i najbardziej problematycznych ogniw w globalnym ³añcuchu dostaw
nie tylko dla UE, ale równie¿ dla wszystkich pañstw, które dokonuj¹ obrotów towarowych z pañstwami najbiedniejszymi czy rozwijaj¹cymi siê. Odprawa celna
w tych pañstwach trwa zazwyczaj trzy razy d³u¿ej ni¿ w pañstwach rozwiniêtych, wymagane jest prawie dwa razy wiêcej dokumentów i szeœæ razy wiêcej
podpisów w stosunku do importowanych towarów. OpóŸnienia i koszty na granicy os³abiaj¹ konkurencyjnoœæ danego pañstwa, a tym samym zmniejszaj¹ konkurencyjnoœæ eksportu i importu towarów [TFL, 2014]. Wed³ug szacunków
Komisji Europejskiej ju¿ 5-procentowa redukcja czasu odpraw na granicach mo¿e
skutkowaæ 10-procentowym wzrostem handlu miêdzynarodowego, a obni¿enie
kosztów operacji handlowych o 1% mo¿e skutkowaæ zwiêkszeniem dochodów
firm o oko³o 30 mld EUR [ME, 2016].
Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 1, najwa¿niejszymi partnerami
EU w miêdzynarodowym obrocie towarowym s¹: Chiny, USA, Rosja, Szwajcaria,
Norwegia, Turcja i Japonia. Na te pañstwa przypada w imporcie 59,6% wszystkich obrotów UE z pañstwami trzecimi, w eksporcie zaœ – 53%. Obrót z pañstwami
najbiedniejszymi (Least Developed Countries – LDC) pozostaje na stosunkowo
niskim poziomie i dotyczy w imporcie: Bangladeszu (0,9%), Kambod¿y i Gwinei
Równikowej (0,2%), Mozambiku i Madagaskaru (0,1%), a w eksporcie Toga (0,2%)
oraz Bangladeszu, Etiopii, Mali i Sudanu (0,1%). £¹czny obrót UE z tymi pañstwami stanowi w imporcie 1,5%, a w eksporcie 0,6%. Udzia³ procentowy UE w obrotach towarowych z pozosta³ymi pañstwami z tej grupy jest nieznaczny.
Tabela 1. Najwa¿niejsi partnerzy handlowi UE (z wy³¹czeniem handlu wewn¹trzunijnego) w obrocie towarowym w 2016 r.
Import UE

Eksport UE

Pañstwo

Pañstwo
mln EUR

%

Chiny

350 257

20,3

USA

246 211

14,3

Chiny

170 399

9,5

Rosja

135 876

7,9

Szwajcaria

150 833

8,4

Szwajcaria

102 299

5,9

Turcja

78 959

4,4

Norwegia

74 313

4,3

Rosja

73 905

4,1

Turcja

61 574

3,6

Japonia

56 572

3,2

Japonia

59 726

3,5

Norwegia

48 867

2,7

2,5

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

48 480

2,7

Korea Po³udniowa

42 327

USA

mln EUR

%

369 549

20,7
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Import UE

Eksport UE

Pañstwo

Pañstwo
mln EUR

%

mln EUR

%

Indie

39 449

2,3

Brazylia

30 879

1,8

Korea Po³udniowa

47 882

2,7

Arabia Saudyjska

40 248

2,2

Wietnam

29 958

Kanada

28 233

1,7

Indie

37 919

2,1

1,6

Hongkong

35 382

2,0

Tajwan
Malezja

25 487

1,5

Kanada

35 210

2,0

22 721

1,5

Brazylia

34 588

1,9

Arabia Saudyjska

21 506

1,2

Meksyk

33 657

1,9

Bangladesz

15 144

0,9

Togo

3 851

0,2

Kambod¿a

4 085

0,2

Bangladesz

2 458

0,1

Gwinea Równikowa

2 247

0,2

Etiopia

1 815

0,1

Mozambik

1 435

0,1

Mali

965

0,1

935

0,1

Sudan

951

0,1

Razem

1 789 063

Madagaskar
Razem

1 724 867

ród³o: Opracowano w³asne na podstawie: [EC, 2016; List of Least Developed Countries, 2016].

Znacznego przyspieszenia odprawy celnej i usprawnienia us³ug celnych
w UE w ramach obs³ugi celnej towarów nale¿y oczekiwaæ w 2021 r. Wtedy UE
zacznie funkcjonowaæ w œrodowisku w pe³ni elektronicznym, a ca³a komunikacja
pomiêdzy organami celnymi i importerami, eksporterami oraz urzêdnikami z innych pañstw cz³onkowskich bêdzie odbywaæ siê wy³¹cznie w systemach informatycznych.
Wczeœniej, bo ju¿ z dniem 1 maja 2016 r., zaczê³y funkcjonowaæ nowe u³atwienia dla przedsiêbiorców AEO – odprawa scentralizowana, samoocena i odprawa
bez okazywania towarów organom celnym. Dziêki scentralizowanej odprawie
celnej przedsiêbiorca bêdzie móg³ dokonaæ fizycznych odpraw celnych w ca³ej
UE, a zg³oszenia bêd¹ przedstawiane w jednym, zawsze tym samym urzêdzie celnym. Samoocena pozwoli przedsiêbiorcy na samodzielne dokonywanie pewnych
kontroli, normalnie przeprowadzanych przez organy celne. Odprawa bez okazywania towarów organom celnym jest ju¿ dzisiaj mo¿liwa, ale w przysz³oœci bêd¹
mogli jej dokonywaæ tylko przedsiêbiorcy AEOC, a inni bêd¹ musieli posiadaæ pozwolenie. Przedsiêbiorcy AEO bêd¹ mieæ równie¿ prawo do sk³adania ni¿szego
zabezpieczenia przy stosowaniu np. procedur specjalnych, a w niektórych przypadkach bêd¹ z niego nawet zwolnieni [Kobusz-Nowak, 2016].
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Podsumowanie
Porozumienie TFA na rynku unijnym nie wprowadzi ¿adnych rewolucyjnych zmian, zarówno w regulacjach prawnych, jak i w obs³udze celnej towarów,
gdy¿ u³atwienia te funkcjonuj¹ ju¿ od dawna, a nowe regulacje celne UKC znacznie
wykraczaj¹ poza proponowany katalog u³atwieñ dla przedsiêbiorców w handlu
miêdzynarodowym. Warto tu jednak zauwa¿yæ, i¿ zasady TFA wzmacniaj¹ pozycjê konkurencyjn¹ UE na arenie miêdzynarodowej i mog¹ przyczyniæ siê do
wzrostu wymiany towarowej miêdzy pañstwami najbiedniejszymi, pod warunkiem, ¿e uda im siê wdro¿yæ zasady TFA do swojej polityki handlowej.
Analiza proponowanych u³atwieñ w handlu miêdzynarodowym daje podstawê, aby s¹dziæ, i¿ pozycja negocjacyjna UE by³a doœæ silna, gdy¿ uwidacznia siê
tutaj przeniesienie jej mechanizmu regulacyjnego w zakresie stosowanych u³atwieñ
w œrodowisku celnym na poziom miêdzynarodowy.
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