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Tłumaczenia, definicje…

Słownik:
ang. „compliance” {rzecz.} – pol. stosowanie
się, podporządkowanie się, przestrzeganie;

Wikipedia:
Compliance – zapewnienie zgodności
działalności z regulacjami prawnymi,
normami, bądź zestawami zaleceń.
Celem systemu compliance w organizacji
jest zapewnienie zgodności działania
z prawem, jak również z innymi dobrowolnie
przyjętymi normami postępowania, w celu
zapobiegania stratom finansowym
lub utracie reputacji.

• Compliance jest pojęciem pokrewnym dla audytu
oraz kontrolingu i pełni dla tych dwóch obszarów
funkcję wsparcia. Przez compliance zwykle
rozumie się zespół procedur i systemów, których
zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyk
natury prawnej.

Compliance
ogólnie

• Ryzyko prawne to zagrożenie wystąpienia strat,
wynikających z niepożądanego (niekontrolowanego) przebiegu procesów zachodzących
wewnątrz jednostki (mogą to być zarówno błędy
popełniane przez ludzi, jak i niezależne od nich).
Mogą one wynikać z niestabilności uregulowań
prawnych lub zbyt późnego dostosowania się
do nich organizacji, zmian w orzecznictwie oraz
niekorzystnych decyzji sądów i organów
administracji publicznej.

• Compliance = zarządzanie ryzykiem braku zgodności.
• Compliance pełni w organizacji funkcję kontrolną.
Jego podstawową funkcją jest monitoring obowiązującego
prawa, tak aby wszystkie regulacje, przepisy i standardy
zostały w jasny i przejrzysty sposób wprowadzone
w organizacji i w należyty sposób zastosowane.
• Compliance powinno działać dwutorowo:

Teorii c.d.

- wewnątrz organizacji – współtworząc procedury,
uświadamiając pracowników i monitorując ich działania;
- na zewnątrz organizacji – współdziałając i współpracując
z organami kontroli, zapobiegając nieprawidłowościom,
a jednocześnie chroniąc organizację przed ich wystąpieniem
oraz minimalizując ich skutki.

Tworzenie procedur, instrukcji
oraz innej dokumentacji,
służącej zachowaniu zgodności
działań z przepisami prawa.

Tworzenie mechanizmów
kontroli i nadzoru,
pozwalających na eliminację lub
możliwie maksymalne
ograniczenie ryzyka wystąpienia
działań niezgodnych z prawem.

Prowadzenie wewnętrznych
audytów i kontroli.

Prowadzenie szkoleń oraz innych
działań edukacyjnych wśród
personelu.

Uczestnictwo w kontrolach
prowadzonych przez organy
celne i skarbowe.

Udział w postępowaniach
celnych i podatkowych.

Compliance zadania

Zgłoszenie celne nie ma charakteru decyzji.

Po co to
wszystko…?

Zgłaszający składając zgłoszenie celne wyraża zamiar objęcia
towaru określoną procedurą celną.

Zgłaszający deklaruje w zgłoszeniu celnym konkretne dane
(elementy kalkulacyjne) na podstawie których sam oblicza dług
celny (cło, akcyzę, podatek VAT itp.).
Przyjęcie zgłoszenia celnego przez organ celny nie potwierdza
jego prawidłowości, a jedynie poprawność formalną (że
wszystkie pola zgłoszenia są wypełnione, użyto prawidłowych
symboli itp.).

Artykuł 103 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego stanowi, iż o długu celnym można powiadomić dłużnika
w okresie maksymalnie trzech lat od dnia jego powstania.

Ustęp 2 art. 103 mówi, iż „w przypadku gdy dług celny powstał w wyniku czynu, który w czasie popełnienia
podlegał sądowemu postępowaniu karnemu, okres trzech lat przewidziany w ust. 1 przedłuża się minimalnie
do pięciu a maksymalnie do dziesięciu lat zgodnie z prawem krajowym”;

Kontrola
postimportowa

W Polsce, zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Celne, w takim przypadku dłużnika można powiadomić o długu
celnym w terminie do 5 lat od daty jego powstania.

O zaistnieniu czynu, który w czasie popełnienia podlegał sądowemu postępowaniu karnemu, nie muszą
świadczyć konkretne przesłanki, w rodzaju wyroku sądowego, czy choćby postępowania prokuratorskiego lub
karno-skarbowego.

Zarówno Naczelny Sąd Administracyjny, jak i Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w swoim orzecznictwie
przyznają organom celnym prawo dowolnego decydowania czy dług celny powstał w wyniku czynu, który w
czasie popełnienia podlegał sądowemu postępowaniu karnemu, czy też w jakichś innych okolicznościach.

Import –
przykładowe
elementy
kalkulacyjne

Wartość towaru

Koszt transportu
i ubezpieczenia

Inne koszty wliczane do
wartości celnej

Ilość towaru

Kraj pochodzenia

Preferencje

Kod taryfy

Szczegółowe dane dot.
towaru (np. kody
Meursinga opisujące skład
surowcowy niektórych
produktów spożywczych)

Nieprawidłowa taryfikacja.

Najczęstsze
nieprawidłowości
w imporcie

Nieuwzględnienie dodatkowych kosztów,
wpływających na wartość celną (np. opłat
licencyjnych).

Nieuzasadnione zastosowanie preferencji.

Nieuwzględnienie należności dotyczących
podatku akcyzowego.

Skutki
nieprawidłowości
w imporcie

Fiskalne (wymierzenie
dodatkowych należności
wraz z odsetkami,
w wyniku kontroli
postimportowej).

Karno-skarbowe
(grzywny, mandaty itp.,
przewidziane w
Kodeksie Karnym
Skarbowym).

Inne (cofnięcie
pozwolenia na
procedurę uproszczoną,
odebranie statusu AEO
itp.).

Skutki nieprawidłowości w
eksporcie

• Brak możliwości zastosowania stawki 0% VAT
(wyłącznie skutki fiskalne, o ile nie ma
znamion wyłudzenia VAT).

Eksporter… czyli kto ??

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1063 z dnia 16 maja 2018 r.

„19) »eksporter« oznacza:
a)

osobę prywatną przewożącą towary, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii, przy czym
towary te umieszczone są w bagażu osobistym tej osoby;

b)

b) w innych przypadkach, kiedy lit. a) nie ma zastosowania:

(i)

osobę mającą siedzibę na obszarze celnym Unii, która jest uprawniona do decydowania i zdecydowała,
że towary mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii;

(ii)

jeżeli ppkt (i) nie ma zastosowania, każdą osobę mającą siedzibę na obszarze celnym Unii i będącą
stroną umowy, na podstawie której towary mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii;”

• https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2018/1063/oj?locale=pl

Na początku
był chaos… a
potem było
już tylko
gorzej…

• https://www.finanse.mf.gov.pl/documen
ts/766655/43f1d754-e9fd-445e-a40a843078b6abd5
(„fiszka” opublikowana na stronie MF)

• Definicja eksportu wg. ustawy o VAT - artykuł 2,
punkt 8:
przez eksport „rozumie się (…) dostawę
towarów wysyłanych lub transportowanych z
terytorium kraju poza terytorium Unii
Europejskiej przez:

Komplikacji c.d.
– eksporter w
świetle VAT

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium
kraju lub na jego rzecz (...)
– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii
Europejskiej jest potwierdzony przez
właściwy organ celny określony w przepisach
celnych”.

• Gestia transportowa –> transport musi być
zapewniony lub zorganizowany przez
sprzedającego lub kupującego.

Transakcje
łańcuchowe
– czy to jest
eksport ?

• W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
w tym przypadku nie mamy do czynienia z eksportem
(a zatem nie można zastosować stawki VAT 0%).

Dostawa dla nieistniejącego nabywcy…
I FSK 559/12 - Wyrok NSA
Jeżeli (…) dokonano wywozu towarów do nieistniejącego podmiotu lub gdy
na fakturze dokumentującej czynność wymieniono firmę nieistniejącą, to
nie ma miejsca dostawa towaru (eksport) w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy
o VAT. Aby można było przyjąć, że nastąpiło przeniesienie prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww.
ustawy, musi wystąpić druga strona takiej czynności (co wynika z art. 535
Kodeksu cywilnego), której w niniejszym przypadku brak (faktury dotyczyły
podmiotu nieistniejącego). Organy podkreśliły, że nie kwestionują ani faktu
sprzedaży (…), ani ich wywozu za granicę. (…)
Do uznania danej sprzedaży za eksport w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o
VAT nie wystarczy (…) potwierdzenie wywozu towarów przez właściwy urząd
celny oraz fakt, że wywóz towarów nastąpił poza terytorium Wspólnoty.

2.

Pakiet
prawny
Unijnego
Kodeksu
Celnego

1.
Unijny Kodeks Celny (UKC)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października
2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
(publikacja w dniu 10.10.2013 r. w Dz. Urz. UE
L 269 str.1)

3.

Rozporządzenie Delegowane Komisji
(DA)
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)
2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013
w odniesieniu do szczegółowych zasad
określających niektóre przepisy unijnego
kodeksu celnego (publikacja w dniu
29.12.2015 r. w Dz. Urz. UE L 343 str.1)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji
(IA)
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)
2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania
niektórych przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
952/2013 ustanawiającego unijny kodeks
celny (publikacja w dniu 29.12.2015 r. w Dz.
Urz. UE L 343 str. 558)

A do tego…
• Wytyczne Komisji
• Objaśnienia do
wytycznych
• Krajowe akty prawne
• Fiszki
• Newslettery
• Przepisy dot. VAT
• Przepisy dot. akcyzy
• Samowola
poszczególnych krajów
członkowskich

• Istotne dla przedsiębiorców regulacje nie są opisane
wprost w przepisach prawa, bądź dany przepis jest tak
skonstruowany, że nie można go zrozumieć.

„Prawo
newsletterowe”

• „Grupy mędrców” (np. Komisja Europejska, Ministerstwo
Finansów) rozstrzygają co autorzy danego przepisu mogli
mieć na myśli i obwieszczają to światu w postaci
nieoficjalnych publikacji, w rodzaju „newsletterów”,
„fiszek” itp., publikowanych zwykle wyłącznie
w internecie.
• Jakkolwiek, z prawnego punktu widzenia, interpretacje
te nie mają żadnej mocy wiążącej, są powszechnie
stosowane jako wykładnia przepisów przez organy celne
i przedsiębiorcy muszą się do nich de facto stosować.
• Interpretacja danego przepisu w każdej chwili może
się zmienić, a publikacja znika wówczas ze strony
internetowej i od tego momentu obowiązuje nowa
interpretacja, często sprzeczna z poprzednią.

From:
newslettersc@kra.
mofnet.gov.pl
<newslettersc@kr
a.mofnet.gov.pl>
Sent: Wednesday,
November 14,
2018 12:09 PM

• Akty prawne pisane przez dyletantów, nie znających
praktycznych aspektów procesów celnych.
• Przepisy tworzone z myślą o globalnych korporacjach,
dyskryminujące mniejsze podmioty.
• Brak aktów wykonawczych do UKC i rozporządzeń
wykonawczych.

Błędy i
wypaczenia…

• Przestarzałe podejście do niektórych kwestii (np. klasyfikacji
towarowej).
• Niejasne zapisy, dowolność interpretacji.
• Nacisk na „efektywność” finansową kontroli.
• Brak organu koordynującego praktyczne stosowanie
przepisów, tak na poziomie Unii (pomiędzy krajami
członkowskimi UE), jak i nawet na poziomie krajowym
(pomiędzy poszczególnymi IAS).

https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/7
66655/1185294/Podrecznik+tranzytowy+_za
ktualizowany_01-05-2016+wersja+PL
• Dokument wydany przez Komisję
Europejską

Przykłady
publikacji

• 711 stron szczegółowych regulacji
dotyczących procedury tranzytu
• Przykładowe zapisy:
„Gwarant może uznać operację tranzytową
za zamkniętą, jeżeli nie otrzymał
zawiadomienia, że operacja tranzytowa nie
została zamknięta.” (strony: 504-505
podręcznika).

• Koniec z tendencjami do ułatwiania i upraszczania
procedur.

Nowa polityka
celna Unii
(nieoficjalna…)

• Środek ciężkości przesunięty w kierunku bezpieczeństwa
i ochrony interesów finansowych UE.
• Wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń finansowych
oraz dodatkowych obostrzeń pozafinansowych.
• Praktyczne wprowadzenie zasady „in dubio pro fisco”
w miejsce (domniemanej dotąd powszechnie) zasady
„in dubio pro tributario”.
• Wzrastająca rola i skala kontroli, wyższy poziom ryzyka i
możliwych sankcji.

• Nacisk na „odzyskiwanie” należności.

AEO

Przepisy regulujące procedurę przyznawania statusu AEO, warunki i kryteria, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie tego statusu, korzyści wynikające z posiadania
pozwolenia AEO oraz obowiązki przedsiębiorcy i organów celnych są zawarte w n/w aktach
prawnych :
• - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.
ustanawiające unijny kodeks celny (UKC) Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r. tom 56 str. 1,
• - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28.07.2015 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do
szczegółowych zasad określających niektóre przepisy unijnego kodeksu celnego (RD)
Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r. str. 1,
• rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24.11.2015 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (RW) Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015
r. str. 558,
• - rozporządzenie delegowane (UE) z dnia 17.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących
niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie
systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 (przejściowe
rozporządzenie delegowane – PRD) Dz. Urz. UE L 69z 15.03.2016 str. 1.

Kryteria i warunki jakie powinna spełniać osoba
ubiegająca się o uzyskanie statusu AEO
(art. 39 UKC i art. 24-28 RW):
• a) przestrzeganie przepisów prawa - brak poważnego naruszenia lub powtarzających się
naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za
poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy;
• b) odpowiedni system zarządzania ewidencjami - wykazanie przez wnioskodawcę,
iż posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony
poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach –
transportową co umożliwia przeprowadzanie właściwych kontroli celnych;
• c) wypłacalność finansowa - wypłacalność uznaje się za udowodnioną, gdy wnioskodawca
ma dobrą sytuację finansową pozwalającą mu na wypełnianie zobowiązań, stosownie do
rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
• d) standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych - w odniesieniu do pozwolenia,
o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. a) – dotyczy AEOC – spełnienie praktycznych
standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych
z prowadzoną działalnością; oraz
• e) standardy bezpieczeństwa i ochrony - w odniesieniu do pozwolenia, o którym mowa
w art. 38 ust. 2 lit. b) – dotyczy AEOS - odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony,
które uznaje się za spełnione, gdy wnioskodawca wykaże, że utrzymuje odpowiednie środki
mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony międzynarodowego łańcucha
dostaw, w tym w obszarze odnoszącym się do integralności fizycznej i kontroli dostępu,
procesów logistycznych, procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami
towarów, w obszarze odnoszącym się do personelu oraz w obszarze identyfikacji partnerów
handlowych.

Kryterium dla wnioskującego o pozwolenie AEOC –
standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
„Standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych” (art. 39 lit. d UKC i art. 27 RWK)
Artykuł 27 Praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (art. 39 lit. d) kodeksu)
1. Kryterium ustanowione w art. 39 lit. d) kodeksu uznaje się za spełnione w przypadku spełnienia jednego z następujących warunków:
a) spełnienia jednego z następujących standardów w zakresie kompetencji przez wnioskodawcę lub osobę odpowiedzialną za sprawy celne
wnioskodawcy:
(i) posiadanie udokumentowanego, co najmniej trzyletniego doświadczenia praktycznego w sprawach celnych;
(ii) spełnienie celnej normy jakości przyjętej przez europejski organ normalizacyjny;
b) pomyślnego ukończenia przez wnioskodawcę lub osobę odpowiedzialną za sprawy celne wnioskodawcy szkolenia z zakresu przepisów
prawa celnego istotnych w kontekście podejmowanych działań z obszaru problematyki celnej przeprowadzonego przez dowolny z
następujących podmiotów:
(i) organ celny państwa członkowskiego;
(ii) placówkę oświatową uznawaną przez organy celne lub organy odpowiedzialne za organizowanie szkoleń zawodowych w państwie
członkowskim za właściwą do nadawania tego rodzaju kwalifikacji;
(iii) stowarzyszenie zawodowe lub branżowe uznawane przez organy celne państwa członkowskiego lub akredytowane w Unii jako
uprawnione do nadawania takich kwalifikacji.

AEO – rodzaje
Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje pozwolenia:
a) upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych, które umożliwia mu
korzystanie z niektórych uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego - AEOC; lub
b) upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które uprawnia
do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony - AEOS.
Można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwolenia AEOC/AEOS. Świadectwo
połączone posiada znacznik literowy AEOF.

Proces wydawania pozwolenia AEO

Weryfikacja merytoryczna
- Wyznaczeni audytorzy dokonują weryfikacji spełniania warunków i
kryteriów niezbędnych do wydania pozwolenia AEO
- Podstawowy termin na wydanie pozwolenia wynosi 120 dni,
z możliwością przedłużenia o dalsze 60 dni.
Pozwolenie
Pozwolenie AEO wchodzi w życie w terminie 5 dni roboczych od dnia
jego wydania.
O wydaniu pozwolenie informowane są pozostałe państwa Unii poprzez
system EOS (Wspólnotowy Elektroniczny System Przedsiębiorców).

AEO – korzyści
Korzyści przysługujące upoważnionym przedsiębiorcom (AEO), wynikające z przepisów unijnego prawa celnego:
- Mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych;
- Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza
kolejnością;
- Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli;
- Uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli;

- Szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych;
- Uznawanie statusu AEO w całej UE oraz w krajach, z którymi UE podpisała stosowne umowy.

Weryfikacja / audyt kryteriów AEO
Zgodnie z art. 100 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, czynności audytowe polegają na sprawdzeniu kryteriów opisanych w art. 39
UKC poprzez:
•

badanie dokumentacji i, w razie potrzeby, weryfikację jej autentyczności;

•

dokonywanie oględzin i sprawdzanie stanu pomieszczeń oraz innych obiektów;

•

dokonywanie oceny wypłacalności wnioskodawcy;

•

badanie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania, pod względem możliwości prowadzenia kontroli
danych zawartych w tych systemach.

W przypadku stwierdzenia możliwości niespełnienia przez wnioskodawcę kryterium lub warunku wymaganego do udzielenia pozwolenia
AEO, właściwy organ celny wydaje zalecenia, w których wskazuje konieczność podjęcia określonych działań naprawczych
oraz wyznacza termin na ich realizację.
Czynności audytowe są również realizowane po udzieleniu pozwolenia, w ramach monitorowania, o którym mowa w art. 23 ust. 5
unijnego kodeksu celnego celem przeprowadzenia weryfikacji spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 39 unijnego kodeksu celnego
oraz dokonania ponownej oceny, o której mowa w art. 23 ust. 4 lit a unijnego kodeksu celnego.

Dziękuję za uwagę !

Piotr Sienkiewicz
RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o.
https://pl-pl.facebook.com/RusakBusinessServices/

