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Lp Nazwa materiału/Opis informacji 

1. 

Szanowni Państwo. 

W nawiązaniu do Newsletter nr Z/44/2021 z dnia 16.06.2021 r., Departament Ceł 

Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że termin wdrożenia krajowego systemu 

SATOS moduł ICS2 został przesunięty z 2 sierpnia br. na 1 października 2021 r. 

Jednocześnie, w odniesieniu do planowanego wdrożenia systemu SATOS moduł ICS2, 

wyjaśnić należy, że w Polsce przewoźnicy ekspresowi nie będą składać do tego 

systemu ani przywozowych deklaracji skróconych (PDS), ani powiadomienia 

o przedstawieniu. Przewoźnicy ekspresowi w Polsce swoje obowiązki realizować będą 

nadal poprzez komunikaty składane do systemu AIS/ICS. 

Wynika to z tego, że Komisja Europejska poinformowała, że obowiązki w zakresie 

ICS2 (PDS przed załadunkiem) w etapie I tego przedsięwzięcia realizować będą 

główne centra dystrybucyjne przewoźników ekspresowych z siedzibą w innych krajach 

europejskich (m. in. Niemcy i Francja).  

W związku z powyższym, w praktyce, opublikowana specyfikacja techniczna XML 

dotycząca systemu SATOS moduł ICS2 ma zastosowanie wyłącznie do przesyłek 

przewożonych przez Pocztę Polską S.A. – w ramach etapu pierwszego wdrożenia 

krajowego systemu ICS2, tj. od 01.10.2021 r. do 28.02.2023 r. 

2. 

Departament Ceł MF uprzejmie przypomina, że w ramach przesyłek e-commerce do 

równowartości 150 euro - korzystających ze zwolnienia z należności celnych 

zgłaszanych - do systemu AIS/e-COMMERCE z super-zredukowanym zestawem 

danych określonym w komunikacie ZC215H7 nie można zgłaszać towarów 

podlegających ograniczeniom i zakazom (art. 143a rozporządzenia delegowanego do 

UKC).  

W tym celu został opracowany słownik negatywny zawierający towary 

z ograniczeniami przywozu, w tym suplementy diety, ponieważ wiele z nich zawiera 

składniki objęte zakazami przywozu na obszar celny UE. 

Jeżeli zgłoszeniu podlegają suplementy diety zgodne z prawodawstwem UE, to można 

je zgłosić w zgłoszeniu ZC215H7 – w tym celu kody HS dla tych towarów będą 
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zarówno w słowniku pozytywnym jak i negatywnym, ale z odmiennym opisem: 

Słownik pozytywny: 

2106 90 - Suplementy diety w kapsułkach, tabletkach, pastylkach i innych 

odmierzanych dawkach oraz w postaci płynu, który wymaga rozcieńczenia przed 

spożyciem – zgodne z prawodawstwem UE 

2202 99 - Suplementy diety w postaci napoju bezalkoholowego do bezpośredniego 

wypicia - zgodne z prawodawstwem UE 

Słownik negatywny: 

2106 90 - Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (tylko 

przetwory zawierające mięso i/lub mleko).  

Białko w proszku pochodzenia zwierzęcego. 

Suplementy diety w kapsułkach, tabletkach, pastylkach i innych odmierzanych 

dawkach oraz w postaci płynu, który wymaga rozcieńczenia przed spożyciem - 

niezgodne z prawodawstwem UE 

2202 99 - Suplementy diety w postaci napoju bezalkoholowego do bezpośredniego 

 wypicia - niezgodne z prawodawstwem UE
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