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  Podstawa prawna odpowiedzi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 
2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. UE L z 2013 r. Nr 269, poz. 1).
Artykuł 263 [Składanie deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie]
Artykuł 264 [Analiza ryzyka]
Artykuł 265 [Przekazanie uprawnień]
Artykuł 266 [Przyznanie uprawnień wykonawczych]
Artykuł 267 [Dozór celny i formalności przy wyprowadzeniu towarów]
Artykuł 268 [Przyznanie uprawnień wykonawczych]
Artykuł 269 [Wywóz towarów unijnych]
Artykuł 270 [Powrotny wywóz towarów nieunijnych]
Artykuł 271 [Złożenie wywozowej deklaracji skróconej].

  Streszczenie

Towary unijne wyprowadzane poza obszar celny Unii, zostają objęte procedurą wywozu, z wyjątkiem:
– towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego;
– towarów wyprowadzanych poza obszar celny Unii po tym, jak zostały objęte procedurą końcowego 

przeznaczenia;
– towarów dostarczanych, zwolnionych z VAT lub podatku akcyzowego, jako zapasy statku powietrzne-

go lub wodnego, niezależnie od miejsca przeznaczenia tego statku, przy czym niezbędne jest udoku-
mentowanie takich zapasów;

– towarów objętych procedurą tranzytu wewnętrznego;
– towarów czasowo opuszczających obszar celny Unii zgodnie z art. 155 u.k.c.

Towary wyprowadzane poza obszar celny Unii zostają objęte deklaracją poprzedzającą wyprowadzenie, 
składaną we właściwym urzędzie celnym w określonym terminie, przed ich wyprowadzeniem poza obszar 
celny Unii. Deklaracja zawiera dane niezbędne do analizy ryzyka do celów bezpieczeństwa i ochrony. Obo-
wiązek ten nie dotyczy:

– środków transportu i towarów nimi przewożonych, które jedynie przemieszczają się przez wody tery-
torialne lub przestrzeń powietrzną obszaru celnego Unii, bez zatrzymywania się na tym obszarze;

– szczególnych przypadków, w których jest to należycie uzasadnione ze względu na rodzaj towarów lub 
obrotu lub gdy wymagają tego umowy międzynarodowe.

Deklaracja przybiera formę:
a) zgłoszenia celnego, jeżeli towary, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii zostają są 

objęte procedurą celną, dla której wymagane jest takie zgłoszenie celne;
b) zgłoszenia do powrotnego wywozu;
c) wywozowej deklaracji skróconej.

Zgłoszenie celne może zostać złożone przed oczekiwanym przedstawieniem towarów organom celnym. Jeżeli 
jednak towary nie zostaną przedstawione w terminie 30 dni po złożeniu zgłoszenia celnego uznaje się, że 
zgłoszenie celne nie zostało złożone.

Formalności przy wyprowadzaniu towarów  
z obszaru celnego Unii Europejskiej  
w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).
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  Odpowiedź

Wyprowadzenie towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej związane jest z szeregiem formalności. Towary 
unijne, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii, zostają objęte procedurą wywozu.
Procedura ta nie dotyczy:

– towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego;
– towarów wyprowadzanych poza obszar celny Unii po tym, jak zostały objęte procedurą końcowego 

przeznaczenia;
– towarów dostarczanych, zwolnionych z VAT lub podatku akcyzowego, jako zapasy statku powietrznego 

lub wodnego, niezależnie od miejsca przeznaczenia tego statku, przy czym niezbędne jest udokumen-
towanie takich zapasów;

– towarów objętych procedurą tranzytu wewnętrznego;
– towarów czasowo opuszczających obszar celny Unii zgodnie z art. 155 u.k.c.

Co do zasady towary, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii zostają objęte deklaracją 
poprzedzającą wyprowadzenie, którą należy złożyć we właściwym urzędzie celnym w określonym terminie, 
zanim towary zostaną wyprowadzone poza obszar celny Unii. Deklaracja poprzedzająca wyprowadzenie 
zawiera dane niezbędne do analizy ryzyka do celów bezpieczeństwa i ochrony. Obowiązek złożenia tej dekla-
racji nie ma jednak charakteru absolutnego, bowiem nie dotyczy:

– środków transportu i towarów nimi przewożonych, które jedynie przemieszczają się przez wody tery-
torialne lub przestrzeń powietrzną obszaru celnego Unii, bez zatrzymywania się na tym obszarze;

– szczególnych przypadków, w których jest to należycie uzasadnione ze względu na rodzaj towarów lub 
obrotu lub gdy wymagają tego umowy międzynarodowe.

Deklaracja poprzedzająca wyprowadzenie przybiera jedną z trzech form:
a) zgłoszenia celnego, jeżeli towary, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii zostają są 

objęte procedurą celną, dla której wymagane jest takie zgłoszenie celne;
b) zgłoszenia do powrotnego wywozu – art. 270 u.k.c.;
c) wywozowej deklaracji skróconej – art. 271 u.k.c.

Wymaga podkreślenia, że zgodnie z art. 171 u.k.c., zgłoszenie celne może zostać złożone przed oczekiwanym 
przedstawieniem towarów organom celnym. Jeżeli jednak towary nie zostaną przedstawione w terminie 30 
dni po złożeniu zgłoszenia celnego uznaje się, że zgłoszenie celne nie zostało złożone.

Formalności przy wyprowadzaniu towarów z obszaru celnego  
Unii Europejskiej w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).
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