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Lp Nazwa materiału/Opis informacji 

1. 

Departament Ceł uprzejmie informuje, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

13 września 2021 r. podpisał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych. Przedmiotowe obwieszczenie zostało 

opublikowane 11 października 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją numer 1841. 

2. 

W nawiązaniu do Newslettera nr Z/55/2021 z dnia 27.07.2021r. Departament Ceł MF 

dodatkowo wyjaśnia, że obowiązek elektronicznego przedstawienia towaru dotyczy wyłącznie 

operacji wywozowych i tranzytowych rozpoczętych w Polsce (tylko operacje krajowe). 

Obowiązek elektronizacji  przedstawienia z wykorzystaniem komunikatów IE507 i IE007 

dotyczy także procedury tranzytu otwieranej w Polsce po procedurze wywozu rozpoczętej w 

naszym kraju. 

Przedstawienie w operacjach międzynarodowych rozpoczętych poza Polską, podobnie jak 

przedstawienie w przypadku przejść na wschodniej granicy może być dokonywane w 

dotychczasowej formie, gdyż w tych sytuacjach przejście na elektroniczną formę 

przedstawienia towaru w oc wyprowadzenia/oc przeznaczenia jest rekomendowane lecz 

opcjonalne. 

Komunikat IE507/IE007 należy przesłać po tym, gdy towar pojawia się fizycznie w oc 

wyprowadzenia/przeznaczenia. Komunikat może wysłać  agencja celna która złożyła 

zgłoszenie po informacji od kierowcy, agencja celna z oddziału celnego 

wyprowadzenia/przeznaczenia, przewoźnik, spedytor, terminal, PCS itd. Na potrzeby 

przesyłania IE507/IE007 nie jest walidowana reprezentacja tak więc komunikat IE507/IE007 

może wysłać każdy kto ma informację o dotarciu towaru do urzędu. Przesyłanie IE507/IE007 

od razu po zwolnieniu towaru do procedury powinno być wyeliminowane bowiem wprowadza 

organ celny w błąd i w przypadku nagminności takiego postępowania może zostać 

potraktowane za utrudnianie kontroli. 

Komunikat IE507 należy wysłać w aplikacji AES/ECS2, komunikat IE007 w aplikacji NCTS2. 

Od października odchodzimy od przedstawienia towaru poprzez okazanie EAD, maile do OC 

lub fizyczne dostarczenie numeru MRN w innej formie – dotychczasowe formy informowania  

o przedstawieniu towaru powinny być akceptowane przez organ celny w wyjątkowych 

sytuacjach. Przedstawienie towaru z wykorzystaniem ww. komunikatów wpływa na szybkość 
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realizacji formalności wywozowych po stronie KAS i umożliwia przyszłą pełną automatyzację 

procesu obsługi.  

Niezależnie od powyższego w transporcie morskim ważnym jest aby podawać numer 

zgłoszenia wywozowego przy awizacji kontenera w systemach operatorów portowych. Brak 

tego numeru powoduje znaczne problemy w sprawowaniu dozoru oraz utrudnia potwierdzanie 

wyprowadzenia. 
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