
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu 

do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r.) 

1.  Strona 109, spis treści, skreśla się „ZAŁĄCZNIK 22-13 Deklaracja na fakturze”. 

2.  Strona 514, skreśla się załącznik 22-13.   

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 
2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r.) 

Strona 565, art. 2 ust. 3: 

zamiast:  „3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia pierwszej fazy 
aktualizacji systemu wiążącej informacji taryfowej (WIT) i systemu Surveillance 2, nie stosuje się kodów i 
formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty określone 
w załącznikach 2–5 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy 
przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które nie są 
jeszcze operacyjne (1). 

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu aktualizacji systemu AEO, nie stosuje się 
kodów i formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty 
określone w załącznikach 6–7 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego 
przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które 
nie są jeszcze operacyjne. 

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich 
systemów informatycznych określonych w załączniku 1 do [rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
…/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych 
systemów elektronicznych, które nie są jeszcze operacyjne], stosowanie formatów i kodów określonych 
w załączniku B jest dla państw członkowskich dobrowolne. 

Do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich systemów informatycznych określonych 
w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy 
przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, dla przypadków, gdy odpowiednie systemy 
elektroniczne nie są jeszcze operacyjne, do formatów i kodów wymaganych w odniesieniu do zgłoszeń i 
deklaracji, powiadomień oraz potwierdzeń statusu celnego stosuje się wymogi dotyczące danych 
określone w załączniku 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy 
przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które nie są 
jeszcze operacyjne. 
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Do czasu wdrożenia automatycznego systemu eksportu w ramach UKC oraz aktualizacji krajowych 
systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/255/UE (2), państwa 
członkowskie zapewniają, że kody i formaty w odniesieniu do powiadomień o przedstawieniu pozwalają 
na przedstawienie towarów zgodnie z art. 139 kodeksu.  

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.”, 

powinno być:  „3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia pierwszej fazy 
aktualizacji systemu wiążącej informacji taryfowej (WIT) i systemu Surveillance 2 nie stosuje się kodów i 
formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty określone 
w załącznikach 2–5 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 (1). 

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu aktualizacji systemu AEO nie stosuje się 
kodów i formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty 
określone w załącznikach 6–7 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341. 

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich 
systemów informatycznych określonych w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 
stosowanie formatów i kodów określonych w załączniku B jest dla państw członkowskich dobrowolne. 

Do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich systemów informatycznych określonych 
w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 do formatów i kodów wymaganych 
w odniesieniu do zgłoszeń i deklaracji, powiadomień oraz potwierdzeń statusu celnego stosuje się 
wymogi dotyczące danych określone w załączniku 9 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341. 

Do czasu wdrożenia automatycznego systemu eksportu w ramach UKC oraz aktualizacji krajowych 
systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/255/UE (2), 
państwa członkowskie zapewniają, że kody i formaty w odniesieniu do powiadomień o przedstawieniu 
pozwalają na przedstawienie towarów zgodnie z art. 139 kodeksu.”. 

Strona 565, przypis 1: 

zamiast:  „(1)  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.”, 

powinno być:  „(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 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 
Komisji (UE) 2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).”.  
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