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1. CEL
Prawidłowa realizacja procedur celnych – Zgłoszenie celne tranzytowe dla przewozów towarów w ramach
tranzytu unijnego / wspólnego zgodne z :
- Instrukcja dla przedsiębiorców dotycząca realizacji usługi e-Tranzyt (operacje tranzytu unijnego / wspólnego i
operacje TIR)
- Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w systemie NCTS
PLACR330000190012
- Pozwolenie na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych PLSSE330000180010
2. ZAKRES STOSOWANIA
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Agencji Celnej TSL SILESIA Sp. z o.o.
3. SKRÓTY I DEFINICJE
Brak
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA
Dyrektor Agencji Celnej, Kierownik Oddziału, agent celny TSL SILESIA Sp. z o.o.
Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych:
Nadzorują przestrzeganie zakresów przydzielonych uprawnień przez podległych pracowników oraz uprawnionych
przedstawicieli podmiotów trzecich.
5. OPIS POSTĘPOWANIA
Czynność
Osoba
Tryb postępowania
odpowiedzialna
Przyjęcie dokumentacji
Agent Celny
Wstępna weryfikacja dokumentów polegająca na identyfikacji powiązań
od klienta, przewoźnika
pomiędzy danymi zawartymi w załączonej dokumentacji.
-Do obligatoryjnych dokumentów zaliczyć należy:
-faktura bądź inny dokument określający wartość celną towaru
- drogowy list przewozowy CMR
-kolejowy list przewozowy SMGS,CIM
-pozwolenia, licencje, certyfikaty
Przekazanie Klientowi
Agent Celny
Tylko w przypadku braku.
informacji o
uzupełnieniu
dokumentów
Dokonanie oględzin
Agent Celny
Przed sporządzeniem zgłoszenia tranzytowego , agent celny ma
towaru, środka
obowiązek dokonać oględzin towaru . Agent celny kontroluje towartransportu nałożenie
ilość , zgodność z dokumentami , dane środka przewozowego .
plomb celnych
kontroluje środek przewozowy pod kątem nałożenia zamknięć celnych –
w przypadku transportu samochodowego sprawdza plandekę czy jest nie
naruszona, sprawdza czy poprawnie jest założona linka przez oka
plandeki.
Procedura uproszczona - kontroluje towar znajdujący się w miejscu
uznanym , kontroluje środek przewozowy pod kątem nałożenia
zamknięć celnych – w przypadku transportu samochodowego sprawdza
plandekę czy jest nie naruszona, sprawdza czy poprawnie jest założona
linka przez oka plandeki. Nakłada plomby celne zgodne z pozwoleniem.
Analiza dokumentów na
Agent Celny
Błędy powstałe po stronie agenta celnego – błędne lub niewłaściwe
wskutek odmowy bądź
wypełnienie
zgłoszenia
tranzytowego
należy
poprawić
korekty
nieprawidłowości. Nieprawidłowości powstałe po stronie Klienta – brak
dodatkowych informacji, dokumentów należy zebrać wszystkie
niezbędne informacje celem przekazania ich klientowi.
Przygotowanie
Agent Celny
Przesyła niezwłocznie z zastosowaniem systemu NCTS2 do oddziału
zgłoszenia tranzytowego
celnego właściwego dla miejsca stosowania procedury komunikat IE15zgłoszenie tranzytowe. Przedstawienie towaru wraz z otrzymanym
komunikatem PWK1 wraz z kompletem dokumentów w oddziale
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Przyjęcie zgłoszenia –
rewizja celna

Agent Celny

Zwolnienie towaru do
procedury
/Wygenerowania
Tranzytowego
Dokumentu
Towarzyszącego/Bezpie
czeństwo
Przekazanie
dokumentów

Agent celny

Nadzorowanie korekt i
nieprawidłowości
Nadzorowanie
zakończenia procedury

Procedury awaryjne

Agent Celny

Kierownik
Oddziału, Dyrektor
Agencji Celnej
Kierownik
Oddziału

Kierownik
Oddziału , Agent
Celny
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celnym.
Procedura uproszczona- wpisuje w zgłoszeniu miejsce na stosowanie
procedury uproszczonej, numer pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej Agent celny przesyła z zastosowaniem systemu NCTS2
do oddziału celnego właściwego dla miejsca stosowania procedury
uproszczonej komunikat IE15-zgłoszenie tranzytowe
Rejestracja zgłoszenia po stronie Oddziału Celnego. Agent Celny ma
prawo uczestniczyć w rewizji.
W procedurze uproszczonej w przypadku podjęcia przez organ celny
decyzji o kontroli przesyłki następuje wyłączenie mechanizmu
automatycznego zwolnienia przesyłki do tranzytu. Nie uzyskanie przez
upoważnionego eksportera komunikatu IE29 w określonym w
pozwoleniu czasie jest równoznaczne z tym iż zostanie przeprowadzona
kontrola celna. Agent Celny ma prawo uczestniczyć w kontroli celnej,
przedkłada wszystkie dokumenty załączone do zgłoszenia.
Oddział Celny po dokonaniu odprawy wysyła komunikat IE29
informujący o zwolnieniu towaru do tranzytu oraz generuje Tranzytowy
Dokument Towarzyszący/Bezpieczeństwo
Procedura uproszczona - Po upływie ustalonego limitu czasu w
pozwoleniu przesłany jest komunikat IE29 informujący o zwolnieniu
towaru do tranzytu wraz z załączonym w pliku PDF dokumentem TDT.
Zgonie ze zleceniem przekazać osobie upoważnionej dokumenty oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia zakończenia procedury tranzytu
(T.C.11, kopię T1 z adnotacją „Alternatywny dowód”). Osoba
upoważniona zostaje pouczona o potrzebie potwierdzenia jednego z w/w
dokumentów w urzędzie celnym przeznaczenia ,oraz jego przesłaniu
pocztą albo o osobistym dostarczeniu do placówki jego wystawienia.
Osoba upoważniona, przewoźnik podpisuje oświadczenie ( wzór w
załączniku) dotyczące wskazówek i zaleceń co do bezpiecznego
przewozu towaru celnego, oraz zalecenia co do: postępowania w
przypadku przeładunku towaru, naruszenia zamknięć celnych, innych
sytuacji które bezpośrednio wpływają na dalszy bezpieczny przewóz
towaru do miejsca przeznaczenia, właściwym obiegiem dokumentów T1
oraz T.C. 11
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości
Kierownik na bieżąco czuwa nad prawidłowością stosowania procedury
zgłoszenia celnego tranzytowego dla przewozów towarów w ramach
tranzytu unijnego / wspólnego oraz czuwa nad prawidłowym
zamknięciem not tranzytowych sprawdza czy wszystkie zgłoszenia
tranzytowe zostały zakończone. Komunikat IE45
Postępować zgodnie z aktualną Instrukcją dotyczącą realizacji usługi eTranzyt (operacja tranzytu unijnego/wspólnego i operacje TIR)

6. UDOKUMENTOWANE INFORMACJE
- Z1_TSL/R-13A – wzór oświadczenia (transport samochodowy)
- Z2_TSL/R-13A – wzór oświadczenia (transport kolejowy)
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Z1_TSL/R-13A
OŚWIADCZENIE/PEŁNOMOCNICTWO
1. Ja podpisany……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Przynależność państwowa……………………………………………………………………………………………………………..
5. Upoważniony przez firmę(nazwa oraz adres firmy)……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Na stanowisku………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. T1/T2 numer…………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Nr rejestracyjny samochodu……………………………………………………………………………………………………………
Otrzymałem egzemplarz tego zobowiązania.
Oświadczam, że przyjąłem przesyłkę (towar celny) łącznie z należącymi do niej dokumentem T1/T2 i zobowiązuje się do
dostarczenia jej w całości i niezmienionym stanie w ciągu określonego terminu do urzędu celnego przeznaczenia.
Będę transportował tą przesyłkę przestrzegając przepisów o wspólnej/wspólnotowej procedurze tranzytowej i z
zachowaniem poniższych wskazówek. Odpowiadam za szkody, które wynikają z nieprzestrzegania przeze mnie
przepisów o wspólnej/wspólnotowej procedurze tranzytowej oraz wskazówek.
Wskazówki i zalecenia:
- w urzędzie celnym przeznaczenia należy oddać dokument T1/T2 w celu zakończenia w systemie celnym procedury
tranzytu i zwolnienia gwarancji celnej, oraz należy wystąpić do organu celnego o poświadczenie na egzemplarzu tranzytowego
dokumentu towarzyszącego / tranzytowego dokumentu towarzyszącego/bezpieczeństwo pieczęcią danego urzędu celnego ,
podpisem i komunikatem o treści : „Alternatywny dowód -992010” („Alternative proof – 99202) i niezwłocznie wysłać do gwaranta
T1/T2

- w przypadku przekazania przesyłki na następnego transportującego pierwotny przewoźnik jest zobowiązany do odebrania
od drugiego przewoźnika równobrzmiącego oświadczenia. W przypadku niedopełnienia tego warunku pierwotny przewoźnik
będzie uznany za odpowiedzialnego za cały transport towaru
- przeładunek towarów objętych dokumentem T1/T2 na inny środek transportu może odbyć się wyłącznie pod nadzorem
organu celnego państwa, na którego terenie musiał zostać przedsięwzięty przeładunek
- jeżeli bezpośrednie niebezpieczeństwo zmusza do natychmiastowego częściowego lub całkowitego przeładunku towaru,
transportujący musi najszybciej jak to możliwe poinformować o tym najbliższy organ celny lub inny urząd np. posterunek
policji
- w przypadku naruszenia zamknięcia celnego należy niezwłocznie poinformować o tym najbliższy organ celny lub inny urząd,
oraz poprosić o sporządzenie protokołu i nowego zamknięcia celnego

W każdym przypadku wystąpienia w/w okoliczności lub zmianie urzędu celnego przeznaczenia należy niezwłocznie
powiadomić głównego zobowiązanego lub jego przedstawiciela: ac@tsl-silesia.com.pl, tel. +48 32 268 52 40

Miejsce

Data

Przewoźnik(mocodawca)

przyjmuje takie pełnomocnictwo
Czytelnie imię i nazwisko

Z2_TSL/R-13A
OŚWIADCZENIE/PEŁNOMOCNICTWO
1. Ja podpisany……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Przynależność państwowa……………………………………………………………………………………………………………..
5. Upoważniony przez firmę(nazwa oraz adres firmy)……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Na stanowisku………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. T1/T2 numer…………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Numer pociągu/numer listu CIM…………………………………………………………………………………………………….
Otrzymałem egzemplarz tego zobowiązania.
Oświadczam, że przyjąłem przesyłkę (towar celny) łącznie z należącymi do niej dokumentem T1/T2 i zobowiązuje się do
dostarczenia jej w całości i niezmienionym stanie w ciągu określonego terminu do urzędu celnego przeznaczenia.
Będę transportował tą przesyłkę przestrzegając przepisów o wspólnej/wspólnotowej procedurze tranzytowej i z
zachowaniem poniższych wskazówek. Odpowiadam za szkody, które wynikają z nieprzestrzegania przeze mnie
przepisów o wspólnej/wspólnotowej procedurze tranzytowej oraz wskazówek.
Wskazówki i zalecenia:
- w urzędzie celnym przeznaczenia należy oddać dokument T1/T2 w celu zakończenia w systemie celnym procedury
tranzytu i zwolnienia gwarancji celnej, oraz należy wystąpić do organu celnego o poświadczenie na egzemplarzu tranzytowego
dokumentu towarzyszącego / tranzytowego dokumentu towarzyszącego/bezpieczeństwo pieczęcią danego urzędu celnego ,
podpisem i komunikatem o treści : „Alternatywny dowód -992010” („Alternative proof – 99202) i niezwłocznie wysłać do gwaranta
T1/T2

- w przypadku przekazania przesyłki na następnego transportującego pierwotny przewoźnik jest zobowiązany do odebrania
od drugiego przewoźnika równobrzmiącego oświadczenia. W przypadku niedopełnienia tego warunku pierwotny przewoźnik
będzie uznany za odpowiedzialnego za cały transport towaru
- przeładunek towarów objętych dokumentem T1/T2 na inny środek transportu może odbyć się wyłącznie pod nadzorem
organu celnego państwa, na którego terenie musiał zostać przedsięwzięty przeładunek
- jeżeli bezpośrednie niebezpieczeństwo zmusza do natychmiastowego częściowego lub całkowitego przeładunku towaru,
transportujący musi najszybciej jak to możliwe poinformować o tym najbliższy organ celny lub inny urząd np. posterunek
policji
- w przypadku naruszenia zamknięcia celnego należy niezwłocznie poinformować o tym najbliższy organ celny lub inny urząd,
oraz poprosić o sporządzenie protokołu i nowego zamknięcia celnego

W każdym przypadku wystąpienia w/w okoliczności lub zmianie urzędu celnego przeznaczenia należy niezwłocznie
powiadomić głównego zobowiązanego lub jego przedstawiciela: ac@tsl-silesia.com.pl, tel. +48 32 268 52 40

Miejsce

Data

Przewoźnik(mocodawca)

przyjmuje takie pełnomocnictwo
Czytelnie imię i nazwisko

