
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/428 z dnia 10 marca 2015 r. 
zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 i rozporządzenie (UE) nr 1063/2010 
w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących ogólnego systemu preferencji taryfowych 

i preferencyjnych środków taryfowych dla określonych krajów lub terytoriów 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 70 z dnia 14 marca 2015 r.) 

1.  Strona 16, art. 1 pkt 5 – art. 69b ust. 4 zdanie drugie: 

zamiast:  „Dostęp do tych danych przysługuje w celu przeprowadzenia weryfikacji deklaracji zgodnie z art. 68 
kodeksu lub zbadania deklaracji zgodnie z art. 78 ust. 2 kodeksu.”, 

powinno być:  „Dostęp do tych danych przysługuje w celu przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń zgodnie z art. 68 
kodeksu lub kontroli zgłoszeń zgodnie z art. 78 ust. 2 kodeksu.”. 

2.  Strona 16, art. 1 pkt 5 – art. 69b ust. 7 lit e): 

zamiast:  „e)  numer EORI lub numer identyfikacyjny przedsiębiorcy zarejestrowanego eksportera.”, 

powinno być:  „e)  numer EORI lub numer identyfikacyjny przedsiębiorcy (TIN) zarejestrowanego eksportera.”. 

3.  Strona 17, art. 1 pkt 5 – art. 69c ust. 1: 

zamiast:  „1. Dane zarejestrowane w systemie REX są przetwarzane wyłącznie do celów stosowania tego 
systemu, jak określono w niniejszej sekcji.”, 

powinno być:  „1. Dane zarejestrowane w systemie REX są przetwarzane wyłącznie do celów stosowania 
systemu, o którym mowa w niniejszej sekcji.”. 

4.  Strona 17, art. 1 pkt 5 – art. 69c ust. 2 akapit drugi: 

zamiast:  „Zarejestrowanym eksporterom udostępnia się te informacje za pośrednictwem noty załączonej do 
wniosku o rejestrację eksportera, jak określono w załączniku 13c.”, 

powinno być:  „Zarejestrowanym eksporterom udostępnia się te informacje za pośrednictwem noty załączonej do 
wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera, określonego w załączniku 13c.”. 

5.  Strona 19, art. 1 pkt 12) – art. 91 ust. 2: 

zamiast:  „2. W okresie 12 miesięcy następujących po dacie rozpoczęcia przez kraj korzystający rejestracji 
eksporterów właściwe władze tego kraju kontynuują wystawianie świadectw pochodzenia na 
formularzu A na wniosek eksporterów, którzy nie są jeszcze zarejestrowani w czasie składania 
wniosku o wydanie świadectwa.”, 

powinno być:  „2. W okresie 12 miesięcy następujących po dacie rozpoczęcia przez kraj korzystający rejestracji 
eksporterów właściwe organy tego kraju kontynuują wystawianie świadectw pochodzenia na 
formularzu A na wniosek eksporterów, którzy w momencie składania wniosku o wydanie 
świadectwa nie są jeszcze zarejestrowani.”, 

6.  Strona 21, art. 1 pkt 12 – art. 93 ust. 5 zdanie pierwsze: 

zamiast:  „5. Cofnięcie rejestracji ma skutek wyłącznie w odniesieniu do przyszłości, tj. w odniesieniu do 
oświadczeń o pochodzeniu złożonych po dacie cofnięcia rejestracji.”, 

powinno być:  „5. Cofnięcie rejestracji ma skutek wyłącznie w odniesieniu do przyszłości, tj. w odniesieniu do 
oświadczeń o pochodzeniu sporządzonych po dacie cofnięcia rejestracji.”. 
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7.  Strona 21, art. 1 pkt 12 – art. 93 ust. 9: 

zamiast:  „9. Eksporterzy lub ponowni nadawcy towarów, których rejestracja została cofnięta, mogą złożyć 
nowy wniosek o rejestrację eksportera zgodnie z art. 92. Eksporterzy lub ponowni nadawcy 
towarów, których rejestrację cofnięto zgodnie z ust. 3 lit. d) i ust. 4, mogą zostać ponownie zarejes
trowani, jedynie jeżeli udowodnią właściwym organom kraju korzystającego lub organom celnym 
państwa członkowskiego, które ich zarejestrowało, że podjęły konieczne działania naprawcze 
w odniesieniu do stanu, który doprowadził do cofnięcia rejestracji.”, 

powinno być:  „9. Eksporterzy lub ponowni nadawcy towarów, których rejestracja została cofnięta, mogą złożyć 
nowy wniosek o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera zgodnie z art. 92. Eksporterzy lub 
ponowni nadawcy towarów, których rejestrację cofnięto zgodnie z ust. 3 lit. d) i ust. 4, mogą zostać 
ponownie zarejestrowani, jedynie jeżeli udowodnią właściwym organom kraju korzystającego lub 
organom celnym państwa członkowskiego, które ich zarejestrowało, że podjęli konieczne działania 
naprawcze w odniesieniu do stanu, który doprowadził do cofnięcia rejestracji.”. 

8.  Strona 22, art. 1 pkt 12 – art. 95 ust. 2: 

zamiast:  „2. Oświadczenie o pochodzeniu może również zostać sporządzone po dokonaniu wywozu 
przedmiotowych produktów (»oświadczenie z mocą wsteczną«). Takie oświadczenie z mocą wsteczną 
jest dopuszczalne, jeżeli zostanie przedstawione organom celnym państwa członkowskiego, 
w którym złożono zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu, nie później niż dwa lata 
po dokonaniu przywozu. 

W przypadku gdy podział przesyłki odbywa się zgodnie z art. 74, i pod warunkiem dotrzymania 
terminu dwóch lat, o którym mowa w akapicie pierwszym, oświadczenie o pochodzeniu może być 
sporządzone z mocą wsteczną przez eksportera z kraju wywozu produktów. Dotyczy to 
odpowiednio przypadku gdy podział przesyłki odbywa się w innym kraju korzystającym lub 
w Norwegii, Szwajcarii lub w stosownym przypadku w Turcji.”, 

powinno być:  „2. Oświadczenie o pochodzeniu może również zostać sporządzone po dokonaniu wywozu 
przedmiotowych produktów (»oświadczenie retrospektywne«). Takie oświadczenie retrospektywne 
jest dopuszczalne, jeżeli zostanie przedstawione organom celnym państwa członkowskiego, 
w którym złożono zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu, nie później niż dwa lata 
po dokonaniu przywozu. 

W przypadku gdy podział przesyłki odbywa się zgodnie z art. 74, i pod warunkiem dotrzymania 
terminu dwóch lat, o którym mowa w akapicie pierwszym, oświadczenie o pochodzeniu może być 
sporządzone retrospektywnie przez eksportera z kraju wywozu produktów. Dotyczy to odpowiednio 
przypadku gdy podział przesyłki odbywa się w innym kraju korzystającym lub w Norwegii, 
Szwajcarii lub w stosownym przypadku w Turcji.”. 

9.  Strona 22, art. 1 pkt 12 – art. 95 ust. 3 akapit pierwszy: 

zamiast:  „3. Oświadczenie o pochodzeniu eksporter przedstawia swojemu odbiorcy w Unii; zawiera ono 
dane określone w załączniku 13d. Sporządza się je w językach angielskim, francuskim lub 
hiszpańskim.”, 

powinno być:  „3. Oświadczenie o pochodzeniu eksporter przekazuje swojemu odbiorcy w Unii; zawiera ono 
dane określone w załączniku 13d. Sporządza się je w językach angielskim, francuskim lub 
hiszpańskim.”. 

10.  Strona 24, art. 1 pkt 19 – art. 97d ust. 3: 

zamiast:  „3. Jedynie ponowni nadawcy zarejestrowani w systemie REX mogą sporządzać zastępcze 
oświadczenia o pochodzeniu w odniesieniu do produktów pochodzących, które mają zostać wysłane 
do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji, gdy kraj ten spełni pewne warunki. Ma to zastosowanie 
niezależnie od wartości produktów pochodzących zawartych w pierwotnej przesyłce i niezależnie od 
tego, czy państwo pochodzenia jest wymienione w załączniku II do rozporządzenia (UE) 
nr 978/2012.”, 

powinno być:  „3. Jedynie ponowni nadawcy zarejestrowani w systemie REX mogą sporządzać zastępcze 
oświadczenia o pochodzeniu w odniesieniu do produktów pochodzących, które mają zostać wysłane 
do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji, gdy kraj ten spełni pewne warunki. Ma to zastosowanie 
niezależnie od wartości produktów pochodzących zawartych w pierwotnej przesyłce i niezależnie od 
tego, czy kraj pochodzenia jest wymieniony w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 978/2012.”. 
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11.  Strona 25, art. 1 pkt 23 lit. a) – art. 97 l ust. 3: 

zamiast:  „3. Właściwe organy krajów korzystających mogą wystawić świadectwo z mocą wsteczną 
wyłącznie po sprawdzeniu, czy informacje zawarte we wniosku eksportera o wydanie świadectwa 
pochodzenia na formularzu A z mocą wsteczną są zgodne z danymi znajdującymi się 
w odpowiedniej dokumentacji wywozowej oraz czy świadectwo pochodzenia na formularzu A nie 
zostało wystawione przy wywozie odnośnych produktów. W polu 4 świadectwa pochodzenia na 
formularzu A wystawionego z mocą wsteczną umieszcza się dopisek »Issued retrospectively«, 
»Délivré a posteriori« lub »emitido a posteriori«.”, 

powinno być:  „3. Właściwe organy krajów korzystających mogą wystawić świadectwo retrospektywnie 
wyłącznie po sprawdzeniu, czy informacje zawarte we wniosku eksportera o wydanie świadectwa 
pochodzenia na formularzu A retrospektywnie są zgodne z danymi znajdującymi się w odpowiedniej 
dokumentacji wywozowej oraz czy świadectwo pochodzenia na formularzu A nie zostało 
wystawione przy wywozie odnośnych produktów. W polu 4 świadectwa pochodzenia na formularzu 
A wystawionego retrospektywnie umieszcza się dopisek »Issued retrospectively«, »Délivré a posteriori« 
lub »emitido a posteriori«.”. 

12.  Strona 28, załącznik II – załącznik 13c, pozycja nr 1 w tabeli wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego 
eksportera: 

zamiast:  „1.  Nazwa eksportera, pełny adres i kraj, numer EORI lub NIP (2).”, 

powinno być:  „1.  Nazwa eksportera, pełny adres i kraj, numer EORI lub TIN (2).”. 

13.  Strona 30, załącznik II – załącznik 13c, przypis 2: 

zamiast:  „(2)  Wskazanie numeru EORI jest obowiązkowe dla eksporterów z UE i ponownych nadawców. Dla 
eksporterów w krajach korzystających, Norwegii, Szwajcarii i Turcji, wskazanie numeru NIP jest 
obowiązkowe.”, 

powinno być:  „(2)  Wskazanie numeru EORI jest obowiązkowe dla eksporterów z UE i ponownych nadawców. Dla 
eksporterów w krajach korzystających, Norwegii, Szwajcarii i Turcji obowiązkowe jest wskazanie 
numeru TIN.”. 

14.  Strona 31, załącznik II – załącznik 13d, przypis 1: 

zamiast:  „(1)  Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu zastępuje inne oświadczenie zgodnie z art. 97d ust. 2 i 3, 
zastępcze oświadczenie o pochodzeniu opatruje się oznaczeniem »Replacement statement« lub 
»Attestation de remplacement« lub »Comunicación de sustitución«. Na świadectwie zastępczym 
podaje się również datę wydania pierwotnego oświadczenia oraz wszelkie pozostałe niezbędne 
dane zgodnie z art. 97d ust. 6.”, 

powinno być:  „(1)  Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu zastępuje inne oświadczenie zgodnie z art. 97d ust. 2 i 3, 
zastępcze oświadczenie o pochodzeniu opatruje się oznaczeniem »Replacement statement« lub 
»Attestation de remplacement« lub »Comunicación de sustitución«. Na oświadczeniu zastępczym 
podaje się również datę wydania pierwotnego oświadczenia oraz wszelkie pozostałe niezbędne 
dane zgodnie z art. 97d ust. 6.”.  
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