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Procedury celne w świetle Unijnego Kodeksu  
Celnego (UKC).

 Podstawa prawna odpowiedzi

Unijny Kodeks Celny art. 5 pkt. 16; Tytuł VI – VIII.

 Streszczenie

Zgodnie z UKC procedura celna oznacza jedną z następujących procedur, którą zgodnie z przepisami 
kodeksu można objąć towary: dopuszczenie do obrotu; procedury specjalne oraz wywóz. 
W odniesieniu do procedur specjalnych zgodnie z art. 210 UKC, przyjęto ich podział na trzy kategorie: 

RodZaje  pRoCedUR  Celn yCh  WedłUg  UKC

     

dopuszczenie do obrotu  procedura wywozu procedury specjalne

                                        

                      

tranzyt  
(zewnętrzny 

i wewnętrzny)

składowanie celne  
oraz wolny  

obszar celny

szczególne 
przeznaczenie  
(odprawa czasowa  

i końcowe  
przeznaczenie)

przetwarzanie  
(uszlachetnianie  
czynne i bierne)

Schemat 1. Rodzaje i podrodzaje procedur celnych zgodnie z UKC

 Odpowiedź

Zgodnie z UKC procedura celna oznacza jedną z następujących procedur, którą zgodnie z przepisami ko-
deksu można objąć towary: 

 a) dopuszczenie do obrotu; 
 b) procedury specjalne;
 c) procedura wywozu.

Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnoto-
wych na obszar celny Unii europejskiej. objęcie tą procedurą nadaje towarowi niewspólnotowemu status 
celny towaru wspólnotowego. procedura ta wymaga zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia 
pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów, jak również uiszczenia opłat prawnie należ-
nych, w szczególności należności celnych przywozowych.

Procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru unijnego poza obszar celny Unii europejskiej. 
procedura wywozu odnosi się do towarów unijnych:

 a) wyprowadzanych poza obszar celny Unii (art. 269 ust. 1 UKC),
 b) wysyłki do specjalnych obszarów podatkowych.
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W odniesieniu do procedur specjalnych zgodnie z art. 210 UKC, przyjęto ich podział na cztery kategorie, 
z których każda obejmuje dwa typy procedur:

 a) tranzyt, który obejmuje: tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny;
 b) składowanie, które obejmuje: składowanie celne i wolne obszary celne;
 c) szczególne przeznaczenie, które obejmuje: odprawę czasową i końcowe przeznaczenie;
 d) przetwarzanie, które obejmuje: uszlachetnianie czynne i bierne.

Procedura tranzytu zewnętrznego pozwala na przemieszczanie towarów nieunijnych z jednego do dru-
giego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii, przy czym towary te nie podlegają:

 a) należnościom celnym przywozowym;
 b) innym należnościom określonym w innych przepisach;
 c) środkom polityki handlowej, jeżeli nie zakazują one wprowadzania towarów na obszar celny Unii 

lub wyprowadzania towarów z obszaru celnego Unii.

Procedura tranzytu wewnętrznego pozwala na przemieszczanie towarów unijnych z jednego do drugiego 
miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii przez kraj lub terytorium nienależące do tego obszaru 
celnego, bez jakiejkolwiek zmiany statusu celnego towarów.

Procedura składowania celnego pozwala na składowanie towarów nieunijnych w miejscach zatwierdzo-
nych przez organy celne dla tej procedury i pod dozorem celnym, w tzw. „składach celnych”. Składy celne 
umożliwiają składowanie celne towarów przez każdą osobę („publiczny skład celny”) albo przez posiadacza 
pozwolenia na składowanie celne („prywatny skład celny”). Towary objęte procedurą składowania celnego 
mogą zostać czasowo wyprowadzone ze składu celnego. Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej, takie 
wyprowadzenie wymaga uprzedniej zgody organów celnych.
Instytucja wolnego obszaru celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków odniesieniu do 
towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii europejskiej 
(funkcja zawieszenia płatności). Wolny obszar celny stanowi ogniwo pośrednie w reeksporcie towarów 
sprowadzanych z państw trzecich i przeznaczonych do powrotnego wywozu (funkcja reeksportowa). To-
wary nieunijne wprowadzone do wolnego obszaru celnego nie muszą być dopuszczane do obrotu na ob-
szarze celnym Unii europejskiej. jeżeli jest to uzasadnione potrzebą gospodarczą towary te mogą zostać 
powrotnie wywiezione. nie ma wówczas potrzeby uiszczania należności celnych i podatkowych. Towary 
wprowadzone do wolnego obszaru celnego mogą podlegać procesom przetworzenia (funkcja produkcyjna). 
W ramach tej działalności jest możliwe użycie towarów w procesach wytwórczych (produkcyjnych) realizo-
wanych w wolnym obszarze celnym.

W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą 
być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii, z całkowitym lub częściowym zwolnie-
niem z należności celnych przywozowych i nie podlegają innym należnościom określonym w innych prze-
pisach lub środkom polityki handlowej, o ile nie zakazują one wprowadzania towarów na obszar celny Unii 
lub wyprowadzania towarów z obszaru celnego Unii.
W ramach procedury końcowego przeznaczenia towary mogą zostać dopuszczone do obrotu bez cła lub 
z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie (np. określone towary 
przemysłowe). 

Procedura uszlachetniania czynnego pozwala na wykorzystywanie towarów nieunijnych na obszarze 
celnym Unii w ramach jednego lub większej liczby procesów przetwarzania, przy czym towary te nie pod-
legają żadnym należnościom celnym przywozowym, innym należnościom określonym w innych przepisach 
lub środkom polityki handlowej, o ile nie zakazują one wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub 
wyprowadzania towarów z obszaru celnego Unii.
Procedura uszlachetniania biernego pozwala na dokonanie czasowego wywozu towarów unijnych poza ob-
szar celny Unii w celu poddania ich procesom przetwarzania. produkty przetworzone powstałe z tych towarów 
mogą zostać dopuszczone do obrotu z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywo-
zowych na wniosek posiadacza pozwolenia lub każdej innej osoby mającej siedzibę na obszarze celnym Unii, 
pod warunkiem, że osoba ta uzyskała zgodę posiadacza pozwolenia, i że spełnione są warunki tego pozwolenia.


