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Wydanie 6

Prowadzenie Składu Celnego

TYTUŁ:
OPRACOWAŁ
Imię nazwisko
Agnieszka Madura
Podpis
Data 03.03.2020

SPRAWDZIŁ
Imię nazwisko
Urszula Sówka
Podpis
Data 03.03.2020

ZATWIERDZIŁ
Imię nazwisko
Aleksander Słota
Podpis
Data 03.03.2020

ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CEL
ZAKRES STOSOWANIA
SKRÓTY I DEFINICJE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA
OPIS POSTĘPOWANIA (METODOLOGIA)
UDOKUMENTOWANE INFORMACJE

Wersja nienadzorowana

PROCEDURA STANOWI WŁASNOŚĆ FIRMY
TSL SILESIA SP. Z O.O.
Powielanie, rozpowszechnianie bez zgody Zarządu
ZABRONIONE
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1. Cel
Prawidłowa realizacja procedur celnych w zakresie prowadzenia Składu Celnego w oparciu o Regulamin
Prowadzenia Składu Celnego.
2. Zakres stosowania
Procedura obowiązuje pracowników Agencji Celnej i Punktu Przeładunkowego firmy TSL SILESIA Sp. z
o.o.
3. Skróty i definicje
Agent celny – pracownik Agencji Celnej TSL Silesia Sp. z o.o.
Pracownik magazynu – pracownik Punktu Przeładunkowego TSL Silesia Sp. z o.o
4. Odpowiedzialność i uprawnienia
Kierownik agencji celnej, agent celny, pracownik Punktu Przeładunkowego TSL SILESIA Sp. z o.o.
5. Opis postępowania
Czynność
Osoba
Tryb postępowania
odpowiedzialna
Przyjęcie
Agent Celny
Sprawdzenie czy towar jest objęty pozwoleniem na stosowanie
dokumentacji od
procedury składu celnego wg pozwolenia posiadanego przez
przewoźnika
prowadzącego skład celny
Wstępna weryfikacja dokumentów
Do obligatoryjnych dokumentów zaliczyć należy:
- faktura bądź inny dokument określający wartość celną towaru
- list przewozowy SMGS, CIM , CMR
- certyfikat jakości
- umowa składu
Przekazanie Klientowi Agent Celny
Tylko w przypadku ich braku.
informacji o
uzupełnieniu
dokumentów
Dokonanie oględzin
Agent Celny
W przypadku dostarczenia towaru transportem kolejowym z
środka transportu
naruszonymi plombami celnymi lub nadawcy:
- wystąpić do Urzędu Celnego z wnioskiem na Art. 42 WKC
- powiadomić właściciela towaru
Pracownik
magazynu
Sporządzenie
zgłoszenia o objęcie
towaru procedurą
składu celnego
Analiza dokumentów
na wskutek odmowy
bądź korekty

Agent Celny

Odbiór z Urzędu
Celnego zgłoszenia o
objęcie towaru

Agent Celny

Agent Celny

- Wystąpić do przewoźnika o sporządzenie protokołu „ z
komisyjnego wydania towaru”
- sporządzić protokół rozbieżności
Rejestracja po stronie Urzędu Celnego

Jeżeli błędy powstały po stronie agenta celnego błędne lub
niewłaściwe wypełnienie zgłoszenia
należy poprawić. Jeżeli
nieprawidłowość powstała po stronie Klienta - brak dodatkowych
informacji, dokumentów należy zebrać wszystkie niezbędne
informacje celem przekazania ich klientowi
Wpis do ewidencji towarów objętych procedurą składu celnego
Przekazać dokument SAD osobie związanej umową składu celnego.
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procedurą składu
celnego
Przyjąć przesyłkę na
teren składu celnego

Sprawdzić przesyłkę
pod względem
ilościowym i
jakościowym
Nadanie towarowi na
składzie celnym
innego przeznaczenia
celnego /objęcie inną
procedura celną
Sporządzenie
zgłoszenia o objęcie
towaru inną procedurą
celną /nadanie innego
przeznaczenia celnego
Odbiór z Urzędu
Celnego dokumentów

Wydanie towaru ze
składu celnego

Pracownik
Magazynu

Pracownik
Magazynu
Kierownik
Agencji Celnej
Agent celny

Agent Celny
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Sprawdzenie przesyłki pod względem ilościowym oraz
ewentualnych uszkodzeń bądź nieprawidłowości
W przypadku braku kart informacyjnych umożliwiających
zidentyfikowanie towaru pracownik magazynu zobowiązany jest
stworzyć kartę informacyjną zawierającą dane o magazynowanym
towarze:
- nazwa właściciela
- ilość
- nr certyfikatu lub packing listu itp.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności sporządza protokół,
Przekazuje protokół rozbieżności Klientowi
Otrzymanie drogą e-mail zlecenia na dokonanie wyprowadzenia
towaru ze składu celnego od właściciela towaru - wskazanie
procedury celnej/ innego przeznaczenia celnego.
Przygotowanie Specyfikacji towaru o nadanie innego
przeznaczenia celnego /objęcie inną procedura celną.
Rejestracja po stronie Urzędu Celnego

Pracownik
magazynu

Powiadomienie klienta o kwocie długu celnego,
Zabezpieczenie kwoty długu celnego,
Adnotacja w ewidencji składu celnego – Dowód wydania towaru
ze składu celnego - wydanie ostatniej partii towaru.
Wydanie towaru na podstawie dokumentu dowód wydania towaru ze
składu celnego

Agent celny

Przekazuje dokument SAD osobie związanej umową składu celnego

Agent celny

6. Udokumentowane informacje
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