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cyfryzacja odpraw celnych, 
poprawa funkcjonowania fi-
tosanitarnych i weterynaryj-
nych inspekcji granicznych, 
wprowadzenie instytucji 
aeo czy uproszczeń odpraw 
i możliwości rozliczenia na-
leżności podatkowych w de-
klaracji miesięcznej znacznie 
poprawiła pozycję odpraw 
celnych w polsce.  

– automatyzacja odpraw 
celnych sprawiła, że uległy 
one nie tylko usprawnie-
niu, ale też transparentno-
ści nabrały relacje między 
biznesem i administracją 
celną. Widoczna przed laty 
przepaść między odprawami 
celnymi u nas i niedaleką za-
granicą została zniwelowana.  
W tym względzie nie zmar-
nowaliśmy tej cywilizacyjnej 
szansy, jaką była akcesja do 
ue – uważa marek tarczyń-
ski, przewodniczący rady 
polskiej Izby Spedycji i Lo-
gistyki, dodając, że atutem 
naszych agencji stają się też 
profesjonalne kadry, przywy-
kłe do pracy w zmieniających 
się okolicznościach. 

o tym, że polskie agen-
cje celne nadrobiły straty 
względem podmiotów eu-
ropejskich, są też przekona-
ni inni eksperci. podkreślają, 

że w dużej mierze to zasłu-
ga gruntowej moderniza-
cji przepisów celno-podat-
kowych, do których doszło 
w tym roku. tym samym 
dążymy do europy w szyb-
kim tempie.

Co do zmiany?
choć w ostatnich latach 
wiele się zmieniło na ko-
rzyść, to nadal są słabe 
punkty na tym rynku, wy-
magające poprawy, by po-
zycja polskich agencji była 
jeszcze mocniejsza. o czym 
mowa? christoph Szakow-
ski, partner zarządzający 
w Logcon east, wskazuje 
na wyzwanie, jakim może 
być utrzymanie kadry na 
podobnym jak europejski 
poziomie, w tym także an-
gielsko- lub niemieckoję-
zycznej, wyspecjalizowanej 
nie tylko operacyjnie w za-
kresie odpraw celnych, lecz 
także w trade compliance 
oraz kontroli eksportu oraz 
utrzymanie zabezpieczeń 
i gwarancji celnych na wy-
maganym poziomie.

– nie bez znaczenia bę-
dzie także utrzymywanie 
jakości i ceny na poziomie 
europejskim. coraz częściej 
widzimy także wśród agencji 

celnych zmiany w kierunku 
wykształcania u siebie ko-
mórek marketingu i rozwo-
ju biznesu, a to są aspekty, 
które bardzo się liczą i mogą 
doprowadzić do przewagi 
konkurencyjnej – wylicza 
christoph Szakowski. 

Potrzeba ciągłego 
szkolenia
eksperci podkreślają rów-
nież, że działalność polskich 
agencji jest przede wszyst-
kim związana z prawo-
dawstwem polskim. Silne 
powiązanie procedur, uła-
twień i uproszczeń ukc 
z interpretacją na pozio-
mie krajowym powoduje, że 
w polsce działalność agen-
cji wymaga ciągłego szkole-
nia i posiadania wewnątrz 
struktur osób odpowiedzial-
nych za samodoskonalenie 
organizacji lub współpracy 
z wyspecjalizowanymi fir-
mami szkoleniowymi.

Rozliczanie z państwem 
co jeszcze pomogłoby zdo-
być przewagę polskim 
agencjom celnym na tle 
zagranicznej konkurencji. 
Według ekspertów wspar-
ciem byłoby ograniczenie 
lub zniesienie solidarnej 

odpowiedzialności agencji 
celnej za dług celny. to, jak 
uważają, upowszechniłoby 
stosowanie zaawanasowa-
nych procedur poprawia-
jących płynność finansową 
importerów. 

– Idealnym rozwiązaniem 
byłoby rozliczanie podatku 
granicznego na warunkach 
ogólnych. przepisy regulu-
jące stosowanie procedury 
4200 są równie restrykcyjne, 
ograniczając odprawy cel-
ne ładunków przeznaczone 
do innych krajów ue, gdzie 
np. w przypadku importu 
na Słowację Vat regulowa-
ny jest w kraju, gdzie towar 
wprowadzany jest do obro-
tu, a cło płatne w naszym 
porcie. W efekcie do ogra-
niczeń infrastrukturalnych 
tranzytu dochodzą celne, 
uniemożliwiając naszym 
portom wykorzystanie ich 
tranzytowego potencjału, 
a równoleżnikowy tranzyt 
koleją sprowadzają do czy-
stego przewozu bez żadnej 
wartości dodanej – zaznacza 
marek tarczyński. 

pomocne byłyby też zmia-
ny przepisów podatkowych, 
tak, by odpowiedzialność za 
czynności, które dokonuje 
podatnik, a przedstawiciel 

nie ma do nich wglądu ani 
wpływu na nie, była mniej-
sza dla tego ostatniego. 

– Ważne jest też zmniej-
szenie liczby oraz tempa 
zmieniających się przepisów 
celno-podatkowych – dodaje 
christoph Szakowski. 

eksperci wracają uwagę, 
że przez lata polskie agen-
cje celne wypracowały też 
przewagi, które sprawiają, 
że pod pewnymi względami 
wypadają już nawet lepiej 
od tych za granicą. 

Jedną z takich przewag 
jest możliwość dokonywa-
nia eksportowych odpraw 
celnych w portach mor-
skich, a nie tylko w urzę-
dach właściwych dla siedzi-
by eksportera. W związku 
z tym, jak zaznacza marek 
tarczyński, konkurencja 
portów zachodnioeuropej-
skich jest mniejsze w eks-
porcie niż imporcie, gdzie 
sprawnie korzysta się z na-
rzędzi fiskalnych.

pao

Polskie agencje celne skracają dystans
Rośnie konkurencyjność naszych podmiotów w porównaniu 
z zagranicznymi. Przyczynia się do tego w dużym stopniu postępująca 
digitalizacja procesów. Nadal jednak jest wiele do zrobienia

Polskie agencje celne na tle europejskich

Plusy:
+ tańsza siła robocza niż na Zachodzie,
+ możliwość bycia przedstawicielem na terenie całej UE
+ odprawa scentralizowana

Minusy:
– obostrzenia w zakresie kwalifikacji (wpis na listę 

agentów), czego nie ma np. w Niemczech;
– konieczność rozeznania w przepisach nie tylko celnych, 

ale i podatkowych oraz akcyzowych – potencjalny kontra-
hent chcący otrzymuje ustawiczne szkolenia, żeby być na 
bieżąco z przepisami;

– inspekcje dodatkowe, kontrola jakości i sanepid – różne 
sposoby badania towarów przychodzących na rynek 
unijny w różnych krajach, brak synergii środków kontro-
li pozataryfowej;

– interpretacja stosowania UKC w przepisach krajowych 
– ostrzejsza w Polsce niż w przepisach celnych na pozio-
mie europejskim;

– mało bieżących szkoleń z zakresu zmian;
– bardziej restrykcyjna kontrola AEO w PL w porównaniu 

z krajami UE (w UE daje się przedsiębiorcy większe zaufa-
nie, nie sprawdza się wielu kryteriów tak głęboko). 
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Przychody (2019) z działalności celnej
Nazwa Punkty

Waga kryterium 
w rankingu 

głównym: 15%

Punkty 
w rankingu

Grupa dta 18 0,15 2,7

rusak Business services sp. z o.o. 17 0,15 2,55

agencja Celna tErMinUs  
E.s. Grygatowicz-szumowska sp.j. 16 0,15 2,4

roHliG sUUs logistics 15 0,15 2,25

dHl Global Forwarding sp.z o.o. 14 0,15 2,1

agencja Celna Complex sad  
Małgorzata sochaj-nastały 13 0,15 1,95

agencja pEKo piotr stachura 12 0,15 1,8

atC CarGo s.a. 11 0,15 1,65

porath Customs agents sp. z o. o. 10 0,15 1,5

Kuehne + nagel sp. z o.o. 9 0,15 1,35

agencja Celna Wega-a sp. z o.o. 8 0,15 1,2

lanGoWsKi loGistiCs sp. z o.o. sp.k. 7 0,15 1,05

terramar spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. 6 0,15 0,9

GEodis poland sp. z o.o. 5 0,15 0,75

Uni-logistics sp. z o.o. 4 0,15 0,6

agencja Celna Krzysztof Ślęzak 3 0,15 0,45

aGEnCJa CElna CEl-lan JErZY lanGE 2 0,15 0,3

opErator loGistYCZnY sp. Z o.o. 1 0,15 0,15

Porównanie strategicznej pozycji  
firm na rynku 
Nazwa Punkty

Waga kryterium 
w rankingu 

głównym: 25%

Punkty 
w rankingu

terramar spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. 18 0,25 4,5

agencja Celna tErMinUs  
E.s. Grygatowicz-szumowska sp.j. 16,5 0,25 4,125

rusak Business services sp. z o.o. 16,5 0,25 4,125

GrUpa  dta 15 0,25 3,75

lanGoWsKi loGistiCs sp. z o.o. sp.k. 14 0,25 3,5

porath Customs agents sp. z o. o. 13 0,25 3,25

agencja Celna Complex sad  
Małgorzata sochaj-nastały 11,5 0,25 2,875

GEodis poland sp. z o.o. 11,5 0,25 2,875

Kuehne + nagel sp. z o.o. 10 0,25 2,5

Uni-logistics sp. z o.o. 9 0,25 2,25

dHl Global Forwarding sp.z o.o. 7,5 0,25 1,875

roHliG sUUs logistics 7,5 0,25 1,875

atC CarGo s.a. 5 0,25 1,25

aGEnCJa CElna CEl-lan JErZY lanGE 5 0,25 1,25

agencja Celna Wega-a sp. z o.o. 5 0,25 1,25

opErator loGistYCZnY sp. Z o.o. 3 0,25 0,75

agencja pEKo piotr stachura 2 0,25 0,5

agencja Celna Krzysztof Ślęzak 1 0,25 0,25

Wyniki I Rankingu agencji celnych
Pozycja Nazwa Przychody Oferowane usługi Jakość 

Obslugi
Strategiczna 

pozycja na rynku Razem

1 rusak Business services sp. z o.o. 2,55 17,5 1,05 4,125 25,225

2 dHl Global Forwarding sp.z o.o. 2,1 17,5 2,625 1,875 24,1

3 terramar spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. 0,9 13 4,9 4,5 23,3

4 agencja Celna tErMinUs E.s. Grygatowicz-szumowska sp.j. 2,4 16 0,7 4,125 23,225

5 GrUpa  dta  2,7 15 1,4 3,75 22,85

6 roHliG sUUs logistics 2,25 13 3,325 1,875 20,45

7 porath Customs agents sp. z o. o. 1,5 13 1,925 3,25 19,675

8 lanGoWsKi loGistiCs sp. z o.o. sp.k. 1,05 10 4,025 3,5 18,575

8 aGEnCJa CElna CEl-lan JErZY lanGE 0,3 10 4,025 1,25 15,575

10 agencja Celna Krzysztof Ślęzak 0,45 7,5 6,3 0,25 14,5

11 agencja Celna Complex sad Małgorzata sochaj-nastały 1,95 7,5 1,925 2,875 14,25

12 Kuehne + nagel sp. z o.o. 1,35 10 0,35 2,5 14,2

13 Uni-logistics sp. z o.o. 0,6 5 5,95 2,25 13,8

14 GEodis poland sp. z o.o. 0,75 5 2,625 2,875 11,25

15 atC CarGo s.a. 1,65 5 3,325 1,25 11,225

16 agencja pEKo piotr stachura 1,8 2,5 4,55 0,5 9,35

17 opErator loGistYCZnY sp. Z o.o. 0,15 2,5 5,6 0,75 9

18 agencja Celna Wega-a sp. z o.o. 1,2 1 5,25 1,25 8,7

Porównanie zakresu oferowanych usług
Nazwa Punkty

Waga kryterium 
w rankingu 

głównym: 25%

Punkty 
w rankingu

dHl Global Forwarding sp.z o.o. 17,5 0,25 4,375

rusak Business services sp. z o.o. 17,5 0,25 4,375

agencja Celna tErMinUs 
E.s. Grygatowicz-szumowska sp.j. 16 0,25 4

Grupa dta 15 0,25 3,75

roHliG sUUs logistics 13 0,25 3,25

terramar spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. 13 0,25 3,25

porath Customs agents sp. z o. o. 13 0,25 3,25

aGEnCJa CElna CEl-lan JErZY lanGE 10 0,25 2,5

Kuehne + nagel sp. z o.o. 10 0,25 2,5

lanGoWsKi loGistiCs sp. z o.o. sp.k. 10 0,25 2,5

agencja Celna Complex sad  
Małgorzata sochaj-nastały 7,5 0,25 1,875

agencja Celna Krzysztof Ślęzak 7,5 0,25 1,875

atC CarGo s.a. 5 0,25 1,25

GEodis poland sp. z o.o. 5 0,25 1,25

Uni-logistics sp. z o.o. 5 0,25 1,25

agencja pEKo piotr stachura 2,5 0,25 0,625

opErator loGistYCZnY sp. Z o.o. 2,5 0,25 0,625

agencja Celna Wega-a sp. z o.o. 1 0,25 0,25

Porównanie jakości obsługi  
i innych kryteriów satysfakcji klientów
Nazwa Punkty

Waga kryterium 
w rankingu 

głównym: 35%

Punkty 
w rankingu

agencja Celna Krzysztof Ślęzak 18 0,35 6,3

Uni-logistics sp. z o.o. 17 0,35 5,95

opErator loGistYCZnY sp. Z o.o. 16 0,35 5,6

agencja Celna Wega-a sp. z o.o. 15 0,35 5,25

terramar spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. 14 0,35 4,9

agencja pEKo piotr stachura 13 0,35 4,55

lanGoWsKi loGistiCs sp. z o.o. sp.k. 11,5 0,35 4,025

aGEnCJa CElna CEl-lan JErZY lanGE 11,5 0,35 4,025

roHliG sUUs logistics s.a., 9,5 0,35 3,325

atC CarGo s.a. 9,5 0,35 3,325

dHl Global Forwarding sp.z o.o. 7,5 0,35 2,625

GEodis poland sp. z o.o. 7,5 0,35 2,625

agencja Celna Complex sad  
Małgorzata sochaj-nastały 5,5 0,35 1,925

porath Customs agents sp. z o. o. 5,5 0,35 1,925

Grupa dta 4 0,35 1,4

rusak Business services sp. z o.o. 3 0,35 1,05

agencja Celna tErMinUs  
E.s. Grygatowicz-szumowska sp.j. 2 0,35 0,7

Kuehne + nagel sp. z o.o. 1 0,35 0,35

Za opracowanie „Rankingu agencji celnych” odpowiada firma LogCon East
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Obsługa Celna   
w łańCuChu dOstaw

prezentacja
Partner 

na rynku dominują przedsiębiorstwa, dla 
których usługi celne są częścią składową 
działalności spedycyjnej czy logistycznej

każdy może świadczyć usługi przedstawicielstwa celnego, 
jeśli spełnia wymagania ustawowe i prowadzi działalność 
gospodarczą. Ważne jest jednak to, że mało kto decyduje 
się na uruchamianie tego typu działalności, ponieważ 
w dzisiejszych czasach klienci potrzebują i oczekują firm 
z dużym doświadczeniem w obszarze obsługi celnej i re-
nomą na rynku. 
– klienci decydują się zwykle na współpracę z podmiota-
mi, które oferują własne zabezpieczenia celne, a te z kolei 
wymagają gwarancji bankowych, udzielanych wyłącznie 
podmiotom z bardzo dobrą sytuacją finansową. ponadto 
profesjonalni przedstawiciele celni w celu świadczenia 
usług obsługi celnej w sposób kompleksowy powinni po-
siadać pozwolenia aeo (najlepiej typu F, czyli obejmują-
ce ułatwiania celne i bezpieczeństwo) oraz pozwolenia 
na stosowanie uproszczeń celnych procedur – tłumaczy 
monika olesińska, menedżer produktu celnego w DhL 
Global Forwarding.
Dlatego, choć na rynku istnieje wiele firm oferujących 
usługi obsługi celnej, to nie dla wszystkich jest to działal-
ność podstawowa. Dla wielu jest dodatkiem. Bo jak mówią 
eksperci, samodzielnie działające agencje celne należą już 
dzisiaj do rzadkości. najczęściej są one istotną składową 
przedsiębiorstw spedycyjnych czy operatorów logistycz-
nych, mającą wpływ na sprawną obsługę łańcuchów do-
staw. niejednokrotnie decydują o konkurencyjności ser-
wisu, stanowiąc wartość dodaną usług transportowych 
i przeładunkowych. ma to miejsce w przypadku takich 
firm, jak np. DhL, DpD czy rohling Suus, które zajmują się 
przede wszystkim transportem, logistyką oraz spedycją. 
Do tego, jak zauważa christoph Szakowski, partner za-
rządzający w Logcon east, tort udziałowy agencji cel-
nych na rynku usług jest zasadniczo podzielony, każda 
z agencji wyspecjalizowała się w swoich konkretnych 
procedurach, klienci zmieniają agencję celną zazwyczaj 
sporadycznie. Spedytorzy nieposiadający takiej komórki 

w swoich wewnętrznych strukturach zazwyczaj 
współpracują z jedną agencją celną, mając na 
uwadze mnogość procedur oraz kontroli zwią-
zanej z usługą podwykonawstwa. oczywiście 
kompletnie nowe drzwi ujrzymy z dniem 1 
stycznia 2021 r., kiedy po wyjściu Wielkiej 
Brytanii z ue pojawi się na rynku nowa 
część klientów wymagająca obsługi cel-
nej, a która wcześniej z tej obsługi nie 
korzystała, ponieważ zazwyczaj dokony-
wali nabycia wewnątrzwspólnotowego. 
to będzie swojego rodzaju test dla całego 
rynku spedycyjnego – poza kwestia-
mi kompetencji zawodowych duże 
znaczenie będzie miała wysokość 
gwarancji celnych niezbędnych 
do zgłaszania odpraw.
– usługi celne są oferowane 
naszym klientom, dla któ-
rych realizujemy transpor-
ty międzynarodowe. Są one 
bowiem elementem procesu 
logistycznego. Widząc coraz 
większe wymagania klien-
tów oraz nasze wieloletnie 
doświadczenie i indywidual-
ne podeście do klientów po-
stanowiliśmy wzbogacić na-
szą działalność o usługi celne 
tworząc produkt celny – wy-
jaśnia monika olesińska. Dodaje, że obecnie firma świad-
czy wszystkie usługi wynikające z regulacji prawnych 
oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania dla klientów, 
między innymi indywidulną obsługę u naszych klientów, 
pracę 24/7, dedykowane narzędzia czy raporty. – Ważne 
jest poznanie wszystkich oczekiwań klienta, zrozumienie 
specyfiki prowadzonej przez niego działalności. na tej 
podstawie budujemy indywidualne rozwiązania opty-
malizujące proces logistyczny u klienta. Będąc firmą 
o zasięgu globalnym jesteśmy w stanie świadczyć usługi 
celne na całym świecie z jednoczesnym podejściem do 

potrzeb lokalnych – tłumaczy monika olesiń-
ska. co oferowanie takich usługi oznacza dla 

klientów? przede wszystkim pozwalają na 
optymalizację kosztową oraz czasową całe-
go łańcucha dostaw. załatwiają też wiele 
spraw, do których normalnie trzeba by 
zatrudnić specjalistę w firmie. agencje 
celne pomagają bowiem w rejestracji 
numeru eorI, bez którego niemożliwa 
jest jakakolwiek odprawa celna, ale też 
pomagają w zgłoszeniu elektronicznym 
do procedury dopuszczenia do obrotu 

w systemie aIS, do procedury wy-
wozu w systemie aeS, wystawiają 

świadectwa pochodzenia eur.1, 
atr czy procedury tranzytu t1, 
t2, które uprawniają do legal-
nego przewozu importowane-
go, nieunijnego towaru, z gra-
nicy ue do miejsca odprawy 
ostatecznej na terenie kra-
ju lub np. do składu celnego. 
agencje pomagają też wypełnić 
i zgłosić elektroniczny karnet 
tIr, usprawniający i uprasz-
czający proces przekraczania 
granic celnych w trakcie tran-
zytu między krajem eksportu 
i przeznaczenia, organizu-
ją kontrole organów nadzoru 

rynku, uczestniczą przy rewizji celnej czy wystawiają 
deklaracje czasowego składowania. 
– Świadczymy usługi na terenie całego kraju. realizujemy 
obsługę w portach lotniczych, morskich na przejściach 
drogowych czy kolejowych. Stosujemy procedury uprosz-
czone, ułatwienia płatnicze w regulowaniu długu celne-
go, zapewniamy obsługę z odroczonym podatkiem Vat, 
dedykowane raporty obsługi celnej – wymienia monika 
olesińska. niejednokrotnie też takie firmy są doradcami 
w realizacji specyficznych dostaw, np. ładunków ponad-
gabarytowych.  pao

Profesjonalni przedstawiciele celni  
w celu świadczenia usług obsługi  
celnej w sposób kompleksowy powinni 
posiadać pozwolenia AEO – mówi 
Monika Olesińska

Ten bardzo ważny dla działalności 
gospodarczej polskich firm, dla których 
eksport/import towarów oraz międzynarodowy 
łańcuch dostaw odgrywają istotną rolę, 
sektor usług biznesowych, nie ma do tej 
pory adekwatnego badania, które byłoby 
przeprowadzone przez niezależną firmę 
doradczą w sposób profesjonalny i metodyczny 

nasz ranking w roku 2020 
przeciera zatem szlaki. Ba-
danie spełnia następują-
ce kryteria:
•	 kompletność	(do	badania	

i udziału w rankingu za-
proszonych zostało 100+ 
agencji celnych);

•	 obiektywność	 (ranking	
bazuje na obiektywnej, 
tj. liczbowo-jakościowej 
ocenie składającej się 
z wyników w różnych ka-

tegoriach pozwalających 
porównać badane fir-
my w zakresie istotnych 
aspektów (opisanych po-
niżej);

•	 transparentność	 (me-
todologia oraz wyniki 
udostępniamy szerokiej 
opinii publicznej, w tym 
licznej grupie firm pol-
skich i międzynarodo-
wych, które są zainte-
resowane korzystaniem 
z usług agencji celnych 
lub współpracują już z ta-
kimi podmiotami. 
Badania zostały zrealizo-

wane w okresie wrzesień 
– październik 2020 r.

Metodologia badania 
A. Ocena punktowa każdej 

z badanych firm w po-
niższych kategoriach 
oraz sumaryczna ocena 
z wszystkich kategorii, 
uwzgledniająca ich wagę. 
Dane udostępniło 18 
uczestników, za pierwsze 
miejsce w każdej z kate-

gorii spółka otrzymała 18 
pkt, za drugie 17 pkt itd. 
W przypadku pozycji ex 
aequo firmom przyzna-
no średnią arytmetyczną 
wartości punktów za zaj-
mowane miejsca. następ-
nie – celem sporządzenia 
rankingu głównego – wy-
niki poszczególnych kate-
gorii były wartościowane 
poprzez uwzględnienie 
wagi danej kategorii (np. 
1. miejsce w kategorii 
przychody to: 18 pkt x 0,15 
= 2,7 pkt, 5. miejsce w ka-
tegorii oferowane usługi 
to 14 pkt x 0,25 = 3,5 pkt)

B. Badanie opierało się na:  
•	 informacjach	udzielo-

nych przez spółki, 
•	 dostępnych	wynikach	

finansowych spółek 
(deklaracja firmy, dane 
w krS), 

•	 dostępnych	publicznie	
informacjach o firmach 
i ich działalności, 

•	 ocenie	podjętej	przez	
wskazanych przez spół-
ki klientów 

C. Wzięte pod uwagę kate-
gorie to:
•	 porównywanie	danych	

finansowych firm (przy-
chody z 2019 r.). Dane 
zostały przez niektó-
re firmy udostępnione 
do celów sporządzenia 
rankingu, ale bez po-

dawania ich do wiado-
mości publicznej – stąd 
nie publikujemy warto-
ści przychodów); waga 
kryterium w rankingu 
głównym: 15 proc.;

•	 porównanie	 zakre-
su oferowanych usług 
(waga kryterium w ran-
kingu głównym: 25 
proc.): usługi podstawo-
we, usługi dodatkowe, 
status aeo, możliwość 
odprawy scentralizo-
wanej, możliwość ob-
sługi celnej poza grani-
cami kraju; 

•	 porównanie	jakości	ob-
sługi i innych kryteriów 
jakościowych (waga 
kryterium w rankin-
gu głównym: 35 proc.). 
Sprawdzaliśmy zado-
wolenie klientów z na-
stępujących aspektów 
współpracy: ogólne za-
dowolenia ze współ-
pracy z firmą; poziom 
zaufania, jakim klien-
ci darzą firmę; poziom 

niezawodności agencji 
celnej w realizacji zle-
ceń; cena usługi; wy-
mogi dokumentacyjne 
i jasność w tym zakre-
sie; gotowość agencji 
celnej do rozwiązywa-
nia ewentualnych pro-
blemów; profesjonalizm 
w komunikacji na linii 
klient – agencja cel-
na; kompletność ofe-
rowanych usług i roz-
wiązań agencji celnej; 
umiejętność doradze-
nia klientowi podczas 
poszukiwania rozwią-
zań (np. wyjaśnienia, 
dlaczego potrzebne są 
pewne czynności lub 
dokumenty); budowa-
nie świadomości klien-
ta w kwestiach celnych, 
informowanie o zmia-
nach. 

 metoda badawcza: od 
1 do 3 klientów poda-
nych przez agencję 
celną ocenia jakość ob-
sługi w ankiecie skła-

dającej się z 10 pytań. 
klient ocenia poziom 
satysfakcji w skali od 
1 (niski) do 5 (wysoki). 
Do sporządzania ran-
kingu w tej katego-
rii została wzięta pod 
uwagę średnia aryt-
metyczna wszystkich 
ocen otrzymanych od 
klientów. W przypadku 
równej średniej aryt-
metycznej dla kilku 
firm, o pierwszeństwie 
w rankingu decyduje 
liczba klientów, którzy 
wzięli udział w ankiecie 
i ocenili daną firmę;

•	 porównanie	 strate-
gicznej pozycji firm na 
rynku (waga kryterium 
w rankingu głównym: 
25 proc.): innowacyj-
ność, procesy digitaliza-
cji, talent management, 
rola w międzynarodo-
wym łańcuchu dostaw, 
zrównoważona strate-
gia wzrostu. W tej kate-
gorii badanie obejmuje: 
analizę informacji uzy-
skanych bezpośrednio 
od firm (dotyczących 
powyższych punktów), 
analizę i weryfikację 
działalności firm w po-
wyższych aspektach na 
bazie innych źródeł, 
analizę strony interne-
towej firm oraz analizę 
wizerunku publiczne-
go firmy.

2
0
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0

Dla biznesu w każdej skali

Christoph Szakowski,  
Managing partner, logCon East

Fo
t.

 m
a

t.
 p

r
a

So
W

e

Fo
t.

 m
a

t.
 p

r
a

So
W

e



1

ranking agencji celnych Dziennik Gazeta Prawna, 26 listopada 2020 nr 231 (5384)  dziennik.pl forsal.plD4

Agencja Celna Terminus będąca 
liderem we wdrażaniu nowoczesnych 
rozwiązań w branży TSL jeszcze silniej 
zaznacza swoją obecność na rynku 
otwierając nowoczesne centrum 
logistyczne w Białymstoku.

Zwiększona przestrzeń magazynowa do ok. 800 
miejsc paletowych, parking dla 20 samochodów 
ciężarowych, nowe miejsca uznane oraz skutecz-
ne zarządzanie centrum logistycznym poprzez 
zintegrowanie i zinformatyzowanie procesów 
logistycznych jeszcze bardziej otworzą wrota na 
wschód, jakimi dotychczas był Białystok.
Obecnie firma posiada własny magazyn oraz dział 
logistyki i spedycji czym wyróżnia się na tle innych 
agencji – pozwala to na kompleksową obsługę 
wszystkich podmiotów gospodarczych. Główna 
siedziba Spółki znajduje się w Białymstoku, nato-
miast w Białej Podlaskiej, Bobrownikach, Kuźnicy 
i Warszawie zlokalizowane są oddziały AC Termi-
nus, w których Spółka zatrudnia pracowników 
świadczących usługi celne, logistyczne, maga-
zynowania towarów oraz pracowników admini-
stracyjno-biurowych. Położenie województwa 
podlaskiego na wschodniej granicy UE sprawia, że 
przez jego terytorium odbywa się znaczny tranzy-
towy ruch towarowy. Firma zapewnia możliwość 
odprawy towarów a także ich przeładunki i kon-
fekcjonowanie. Jest to korzystne rozwiązanie dla 
eksporterów i importerów głównie zajmujących 
się wymianą towarów z partnerami wschodnimi.
Nowe centrum logistyczne przy ul. Octowej 26 
w Białymstoku przede wszystkim zapewnia dodat-

kową przestrzeń magazynową (magazyn wysokiego 
składowania) oraz biurowo-administracyjną, która 
umożliwia Terminus Group rozszerzenie zakresu 
świadczonych usług o skład podatkowy – jeden 
z niewielu na ścianie wschodniej, czy wynajem palet. 
Ponadto, utworzony został bezpieczny i monitoro-
wany parking, który z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc parkingowych w sąsiedztwie centrum logi-
stycznego zapewnia dodatkową przewagę względem 
podmiotów konkurencyjnych. Co więcej, informaty-
zacja działalności Terminus i kontaktów z klientami 
w wyniku wdrożenia nowego systemu CRM oraz 
aplikacji mobilnej dla kontrahentów Terminus już 
wkrótce usprawni i zoptymalizuje świadczenie usług. 
Dodatkowo, spółka otworzyła swoje biuro w Wielkiej 
Brytanii i będzie realizować usługi celne po zakończe-
niu okresu przejściowego od 1 stycznia 2021 r.
Wszystkie te usprawnienia działalności Terminus 
Group przekładają się bezpośrednio na jakość 
i szybkość świadczonych usług oraz poprawiają 
konkurencyjność rozbudowanego centrum logi-
stycznego Terminus. Wdrożenie usług informa-
tycznych i komunikacyjnych dodatkowo zwiększa 
poziom innowacyjności i, co staje się nad wyraz 
istotne w okresie pandemicznym, pozwala zarów-
no klientom jak i pracownikom Terminus na zdalne 
zlecanie, obsługę i wymianę informacji.

Więcej informacji na oficjalnej stronie  
https://acterminus.pl

Projekt o tytule: „Rozbudowa centrum  
logistycznego TERMINUS”.  

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00  
 z dnia 26.03.2019r.  

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

TERMINUS OTWIERA CENTRUM  
LOGISTYCZNE W BIAŁYMSTOKU

TEKST PROMOCYJNY tekSt promocyJny  rekLama

W imieniu lub na rzecz fir-
my zgłoszeń może doko-
nywać przedstawiciel cel-
ny – np. tzw. agencja celna. 
Samo często stosowana na-
zwa „agencja celna” nie ma 
aktualnie odzwierciedlenia 
w przepisach celnych i sta-
nowi w zasadzie potocz-
ne określenie podmiotu 
świadczącego profesjonalne 
usługi przedstawicielstwa 
celnego (także w ramach 
szerokiego katalogu usług 
spedycyjno-logistycznych 
bądź transportowych). 

– Jest niejako cichym gra-
czem w łańcuchu dostaw, 
ponieważ dba o to, by towa-
ry były zawsze odprawione 
na czas oraz w prawidłowy 
sposób, możliwie w najkrót-
szym czasie. agencja celna, 
czyli tzw. broker celny, ma 
bowiem funkcję pośrednika 
pomiędzy podmiotami do-
konującymi obrotu między-
narodowego a przedstawi-
cielami władz danego kraju 
odpowiadającymi za odpra-
wę celną towaru. W polsce 
organem tym jest krajowa 
administracja Skarbowa, 
której rolą jest nie tylko nad-
zorowanie prac w zakresie 
tematyki celnej, lecz tak-
że administracja skarbowa  

– wyjaśnia christoph Sza-
kowski, partner zarządzający 
w Logcon east. 

przedstawicielem celnym 
może być natomiast każda 
osoba/podmiot ustanowio-
ny przez inną osobę w celu 
prowadzenia czynności 
i załatwiania formalności 
wymaganych przepisami 
prawa celnego przed orga-
nami celnymi. tym samym 
przedstawicielem celnym 
może być zarówno osoba fi-
zyczna, jak i osoba prawna 
lub jednostka organizacyj-
na niemająca osobowości 
prawnej (ale posiadają-
ca zdolność do czynności 
prawnych). co do zasady 
przedstawiciel celny musi 
posiadać siedzibę na tery-
torium unii europejskiej. 
powinien też oczywiście 
dysponować stosownym 
upoważnieniem do wystę-
powania na rzecz danego 
podmiotu gospodarczego 
przed organami celnymi.

umocowanie  
do czynności
odpowiednio umocowany 
przedstawiciel celny zobo-
wiązany jest do zgłosze-
nia organom celnym faktu 
wykonywania czynności na 

rzecz osoby reprezentowa-
nej oraz do określenia, czy 
jest to przedstawicielstwo 
pośrednie czy bezpośrednie. 
W sytuacji, w której nie za-
deklaruje on faktu działania 
w charakterze przedstawi-
ciela celnego innej osoby 
lub gdy działa bez umo-
cowania – jest traktowany 
jako działający we własnym 
imieniu i na własną rzecz. 
przedstawiciel powinien 
także zostać odpowiednio 
zarejestrowany i powiązany 
z reprezentowanymi pod-
miotami w celnych syste-
mach informatycznych. 

należy przy tym podkre-
ślić, że zgodnie z obowiązu-
jącymi w polsce uregulowa-
niami czynności dokonane 
przez przedstawiciela cel-
nego w granicach upoważ-
nienia pociągają za sobą 
skutki bezpośrednio dla 
osoby, która go ustanowiła.

Każdy może, nie każdy 
powinien
Jak zauważa rafał pogorzel-
ski, partner, doradca podat-
kowy w atneo Doradztwo 
cło podatki prawo, z for-
malnego punktu widzenia 
w polskich realiach usługi 
przedstawicielstwa celne-

go może obecnie świadczyć 
w zasadzie każdy podmiot. 
– należy jednak pamiętać 
– dodaje – że jest to dzia-
łalność związana z dużą 
odpowiedzialnością. Dzia-
łania przedstawiciela cel-
nego wpływają bowiem nie 
tylko na wymiar należności 
importowych, lecz także na 
realizację innych obowiąz-
ków przewidzianych w sze-
regu regulacji pozacelnych. 
ponadto świadczenie usług 
przedstawicielstwa celne-
go wiąże się co do zasady 
z istotnymi ryzykami dla 
przedstawiciela (przede 
wszystkim celnymi i podat-
kowymi). Działalność taka 
wymaga zatem odpowied-
nich kompetencji oraz do-
świadczenia, a jednocześnie 
jest praktycznie niemożliwa 
bez posiadania przez przed-
stawiciela różnego rodzaju 
pozwoleń celnych. Ich uzy-
skanie nie jest łatwe i wy-
maga spełnienia licznych 
wymogów – wskazuje eks-
pert. 

Jest jeszcze agent celny. 
na gruncie polskich regula-
cji oznacza on osobę fizycz-
ną, która – poprzez uzyska-
nie wpisu na listę agentów 
celnych – powinna gwaran-

tować profesjonalizm i wy-
soką jakość w ramach czyn-
ności dokonywanych przed 
organami celnymi na rzecz 
innych podmiotów (chodzi 
przede wszystkim o doko-
nywanie zgłoszeń celnych). 
agent celny może być za-
trudniony zarówno w pod-
miocie świadczącym usługi 
przedstawicielstwa celne-
go, jak i w firmie będącej 
importem/eksporterem 
towarów. może też prowa-
dzić własną działalność go-
spodarczą.

Tytuł i rzeczywistość
Warto dodać, że jeszcze kil-
ka lat temu uzyskanie wpi-
su na listę agentów celnych 
uzależnione było m.in. od 
zdania wymagającego eg-
zaminu państwowego. 
obecnie nie ma już takiej 
konieczności. Wystarczy 
ukończenie odpowiednich 
studiów wyższych lub na-
wet szkół policealnych bądź 
posiadanie udokumentowa-
nego doświadczenia. 

zdaniem rafała pogo-
rzelskiego obecne warun-
ki uzyskania wpisu na listę 
agentów celnych niestety 
nie gwarantują odpowied-
niego poziomu profesjonali-
zmu oczekiwanego od osób 
działających w tym charak-
terze. 

– Samo posiadanie tytułu 
agenta celnego nie jest wy-
starczającym kryterium do 

wiarygodnej oceny wiedzy 
oraz doświadczenia takiej 
osoby – zarówno z punktu 
widzenia importerów/eks-
porterów, jak i firm świad-
czących usługi przedsta-
wicielstwa celnego, które 
same częściej mają trudno-
ści ze znalezieniem pracow-
ników posiadających odpo-
wiednie przygotowanie do 
wykonywania zawodu agen-
ta celnego – dodaje.

christoph Szakowski do-
daje, że dowolnością w za-
kresie krajów członkow-
skich ue jest sposób, w jaki 
weryfikują one kompetencje 
zawodowe. W polsce, by wy-
konywać zawód agenta cel-
nego, należy uzyskać wpis 
na listę agentów celnych. 
tylko w ten sposób upraw-
nieni pracownicy mogą ko-
munikować się z organami 
celno-skarbowymi. 

– certyfikat aeo dodatko-
wo gwarantuje prowadze-
nie działalności zgodnie 
z wszelkimi standardami 
w zakresie zachowania bez-
pieczeństwa czy wypłacal-
ności finansowej – zazna-
cza. 

Formy 
przedstawicielstwa 
przepisy przewidują dwa 
rodzaje przedstawiciel-
stwa celnego, co ma wpływ 
również na zakres odpowie-
dzialności przedstawiciela 
celnego. W przedstawiciel-

Przedstawicielstwo czy agencja
Prowadzenie biznesu związanego z importem lub eksportem towarów 
wiąże się z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych. Można to 
zrobić we własnym zakresie lub skorzystać z outsourcingu
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stwie pośrednim przedsta-
wiciel działa we własnym 
imieniu, lecz na rzecz in-
nej osoby. 

rafał pogorzelski za-
znacza, że taki przedsta-
wiciel jest „zgłaszającym” 
w rozumieniu przepisów 
celnych, a zatem automa-
tycznie odpowiada za na-
leżności celno-podatkowe 
wynikające z danego zgło-
szenia celnego – na rów-
ni z osobą, na której rzecz 
działa. odpowiedzialność 
obu podmiotów jest soli-
darna. pogorzelski wska-
zuje również, że niekiedy 
przepisy celne wymuszają 
działanie przedstawiciela 
celnego w formule przed-
stawicielstwa pośredniego. 
taka sytuacja ma miejsce 
np. w przypadku dokony-
wania zgłoszeń celnych na 
rzecz podmiotów spoza ue 
lub w sytuacji, gdy zgło-
szenia celne importowe 
są dokonywane w oparciu 
o pozwolenia na uprosz-
czenia celne posiadane 
przez przedstawiciela.

W przedstawicielstwie 
bezpośrednim przedstawi-
ciel działa w imieniu i na 
rzecz reprezentowanego 
podmiotu. 

– odpowiedzialność ta-
kiego przedstawiciela za cło 
i podatki jest nieporówna-
nie niższa niż w przypadku 
przedstawiciela pośrednie-
go, jednak nie jest całkowi-
cie wykluczona – wskazuje 
rafał pogorzelski. 

przykładowo taki pod-
miot może zostać uzna-
ny za dłużnika celnego (a 

tym samym za podatni-
ka) w przypadku, gdy przy 
dokonywaniu zgłoszenia 
celnego posłuży się nie-
prawdziwymi danymi, co 
doprowadzi do zaniżenia 
należności przywozowych, 
a jednocześnie zostanie mu 
udowodniony brak docho-
wania należytej staranno-
ści w tym zakresie. 

ekspert wskazuje rów-
nież, że niekiedy odpowie-
dzialność celnego przed-
stawiciela bezpośredniego 
wynika z innych regulacji 
niż celne. Dobry przykład 
stanowi tutaj art. 33a ust. 
8 ustawy o Vat, na mocy 
którego przedstawiciel 
bezpośredni (tak samo jak 
pośredni) jest solidarnie 
z importerem zobowiąza-
ny do zapłaty Vat należne-
go z tytułu importu wraz 
z odsetkami w sytuacji, 
gdy podatek ten podlegać 
ma rozliczeniu w deklara-
cji podatkowej importera 
(obecnie – pliku Jpk_V7), 
a nie zostanie w niej pra-
widłowo wykazany.

na ten ostatni aspekt 
zwraca także uwagę marek 
tarczyński, przewodniczący 
rady polskiej Izby Spedycji 
i Logistyki. Bardzo krytycz-
nie ocenia on przepisy po-
datkowe, które nakładają na 
agencję celną solidarną od-
powiedzialność za zapłatę 
Vat nierozliczonego prawi-
dłowo w deklaracji podatko-
wej przez importera. W opi-
nii spedytorów tak szerokie 
stosowanie solidarnej od-
powiedzialności jest zbyt 
daleko idące i nadmiernie 

podnosi ryzyko świadcze-
nia usług przedstawiciela 
celnego. 

– to z kolei ogranicza 
w praktyce dostępność dla 
importerów usług przedsta-
wicielstwa polegających na 
dokonywaniu zgłoszeń cel-
nych z zastosowaniem roz-
liczenia Vat importowego 
na zasadach określonych 
w art. 33a ustawy o Vat 
– zaznacza marek tarczyń-
ski.

Inną kwestią jest przed-
stawicielstwo podatkowe, 
z którym można spotkać 
się w handlu międzynaro-
dowym. 

– Jego ustanowienie 
związane jest z prawem 
fiskalnym. W polsce jego 
reguły zawarte są w usta-
wie o podatku od towarów 
i usług, a dokładnie w art. 
18 a. przepisy nakładają 
obowiązek ustanowienia 
takiego przedstawiciela 
dla tych podatników, któ-
rzy na terytorium danego 
kraju wykonują działal-
ność, a ich siedziba lub sta-
łe miejsce jej prowadzenia 
jest poza ue. Jednocześnie 
ten sam artykuł pozostawia 
dowolność w ustanawianiu 
przedstawicielstwa podat-
kowego dla podmiotów po-
siadających siedzibę dzia-
łalności gospodarczej lub 
stałe miejsce jej prowadze-
nia na terytorium państwa 
członkowskiego innym niż 
kraj, w którym prowadzona 
jest ta właśnie działalność 
– informuje christoph Sza-
kowski.
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opuszczając ue 1 lutego 
2020 r., po zawarciu przez 
obie strony umowy w tej 
sprawie, Wielka Brytania 
stała się państwem trze-
cim. od 1 stycznia 2021 r., 
po upływie okresu przej-
ściowego, znajdzie się więc 
poza jednolitym rynkiem 
i unią celną ue. to ozna-
cza, że towary przywożo-
ne z Wielkiej Brytanii lub 
wywożone do Wielkiej Bry-
tanii będą musiały zostać 
objęte procedurą celną i w 
tym celu konieczne będzie 
złożenie zgłoszenia celne-
go do procedury celnej, np. 
dopuszczenia towarów do 
obrotu w ue, wywozu lub 
tranzytu. tymczasem Wiel-
ka Brytania to trzeci rynek 
eksportowy dla polski, po 
niemczech i czechach.  
W 2019 r. przedsiębiorcy 
z naszego kraju sprzedali 
na tym rynku towary o war-
tości ponad 60 mln zł. Dla 
porównania import w tym 
czasie wyniósł 22,8 mld zł. 
Brexit będzie więc szansą 
dla agencji celnych. 

– pojawi się wielu klien-
tów, których wiedza celna 
jest znikoma, co nie ozna-
cza przyjęcia ich jedynie do 
obsługi, ale także nauczenia 
ich wewnętrznych organiza-
cji, nowych procedur, możli-
wości oraz określenia punk-
tów zapalnych, w których 
należy reagować – uważa 
christoph Szakowski, part-
ner zarządzający w Logcon 
east. z drugiej strony, jak za-
znacza, dla samych agencji 
celnych będzie to też wy-
zwanie, pod kątem perso-
nelu, który będzie musiał 
specjalizować się w kom-
petencjach miękkich, a nie 
tylko w fachowości zgłoszeń 
celnych. – tymczasem tego 
jeszcze na polskim rynku 
brakuje – dodaje. 

zdaniem marka tarczyń-
skiego, przewodniczącego 
rady polskiej Izby Spedycji 
i Logistyki, brexit oznacza 
dla agencji powstanie no-
wego rynku odpraw przesy-
łek importowych i ekspor-
towych w handlu z Wielką 
Brytanią i to, niezależnie od 
swej ostatecznej umownej 
lub bezumownej formy. 

– agencje celne będą 
musiały sprostać zwięk-
szonej ilości odpraw cel-
nych, bo samo procedo-
wanie nie ulega zmianie. 
Brexit dla agencji celnych 
jest wobec tego zjawi-
skiem korzystnym, tak 
jak dla portów i żeglugi 
bliskiego zasięgu, które 
przejmą część ładun-

ków transportu samo-
chodowego. niewy-

kluczone, że 
w dłuższej 
perspekty-
wie korzy-
ści  mogą 

odnieść prze-
woźnicy drogowi, 

którzy pozostaną na 
tym rynku, bo najpraw-
dopodobniej wzrosną 

frachty.  koszty te poniesie 
handel i dalej konsumenci 
– uważa marek tarczyński. 

zdaniem ekspertów bre-
xit będzie także bodźcem 
dla digitalizacji i cyfryzacji 
współpracy na poziomie 
agencja celna – klient. 

– niestety obecnie z ta-
kich możliwości korzysta 
niewielu klientów agencji 
celnych – mówi christoph 
Szakowski. 

popyt na usługi agencji 
celnych będzie napędzać 
także rosnąca wymiana 
handlowa chinami. to ko-
lejny rynek, na którym pol-
skie firmy szukają możliwo-
ści zbytu. podobnie, jak na 
innych rynkach trzecich, ze 
względu na nasycaniem się 
ue towarami, ale i nadcho-
dzące trudności w związku 
z kryzysem. I tu, podobnie 
jak w przypadku Wielkiej 
Brytanii firmom potrzeb-
ne będzie wsparcie przy od-
prawach celnych. 

Jak dodaje rafał pogorzel-
ski, partner, doradca podat-
kowy w atneo Doradztwo 
cło podatki prawo, wzrost 
zainteresowania usługami 
przedstawicielstwa celnego 
w polsce może być również 
efektem nowych przepisów 
unijnych w zakresie handlu 
elektronicznego (e-commer-
ce). znowelizowane regula-
cje, których wejście w życie 
przewidziano na dzień 1 lip-
ca 2021 r., mogą powodować 
wzrost liczby odprawia-
nych w polsce tzw. przesy-
łek/towarów małej warto-
ści pochodzących z krajów 
trzecich – w sytuacji gdy 
będą one nabywane przez 
polskich konsumentów. 
uproszczony sposób rozli-
czenia w polsce Vat impor-
towego z tego tytułu (tzw. 
procedura uSz) wymagał 
będzie dokonania zgłosze-
nia celnego przez przedsta-
wiciela (pośredniego) – np. 
przez firmę kurierską. pro-
cedura uSz dotyczyła będzie 
importowanych przesyłek 
zwolnionych z należności 
celnych (ze względu na ich 
wartość nieprzekraczającą 
150 euro), które będą mogły 
być zgłaszane zbiorczo, na 
jednopozycyjnym zgłosze-
niu celnym składanym przez 
przedstawiciela celnego. 

Do tego dochodzą zmia-
ny innych przepisów 
prawnych. mowa przede 

Czas szans, ale i wyzwań 
Agencje celne muszą podlegać 
ciągłej transformacji. Nie tylko po to, 
by dostosować się do zmieniających 
się warunków geopolitycznych, 
lecz także by stawić czoła nowym 
ramom prawnym 

Popyt na usługi 
agencji celnych 
będzie napędzać 
także rosnąca 
wymiana handlowa 
z Chinami.  
To kolejny rynek,  
na którym polskie 
firmy szukają 
możliwości zbytu
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wszystkim o art. 33a usta-
wy o podatku od towarów 
i usług, który zyskał nowe 
brzmienie odpowiednio 
od 1 lipca i 1 października 
2020 r. zgodnie z tym prze-
pisem, każdy podmiot za-
rejestrowany w polsce jako 
czynny podatnik Vat może 
rozliczyć kwotę Vat należ-
nego z tytułu importu to-
warów w deklaracji podat-
kowej składanej za okres, 
w którym powstał obo-
wiązek podatkowy z tytu-
łu importu tych towarów. 
rozliczeniem podatku bez-
pośrednio w deklaracji po-
datkowej może być objęty 
cały import towarów, za-
równo objęty uproszcze-
niami celnymi, jak i stan-
dardowymi  zgłoszeniami 
celnymi. 

ale jest jeszcze jedna waż-
na kwestia. Jak tłumaczy 
rafał pogorzelski, zgodnie 
z nowymi przepisami po-
datnicy, w celu rozliczenia 
Vat importowego bezpo-
średnio w deklaracji, mu-
szą dokonywać zgłoszeń 
celnych przez przedstawi-
cieli celnych. Warunek ten 
nie dotyczy wyłącznie tych 
podatników, którzy posia-
dają  status upoważnio-
nego przedsiębiorcy (aeo) 
lub posiadają pozwolenie 
na stosowanie uproszcze-
nia, o którym mowa w art. 

166 oraz art. 182 unijnego 
kodeksu celnego.  Dodat-
kowo – dodaje – z perspek-
tywy importerów znowe-
lizowane przepisy art. 33a 
ustawy o Vat zmniejszyły 
liczbę obowiązków admi-
nistracyjnych związanych 
ze stosowaniem tego try-
bu rozliczenia Vat impor-
towego.

Są to kolejne powody, dla 
których ilość zgłoszeń cel-
nych realizowanych przez 
przedstawicieli celnych 
w polsce może się zwięk-
szyć. z uwagi na kształt 
znowelizowanych prze-
pisów podatkowych i wy-
nikające z nich korzyści, 
usługami takimi mogą 
się obecnie interesować 
ci importerzy, którzy np. 
do tej pory nie mieli z róż-
nych względów możliwości 
korzystania z uproszczeń 
celnych posiadanych przez 
agencje celne bądź dokony-
wali zgłoszeń celnych im-

portowych w innych kra-
jach unijnych.   

Jednocześnie rafał  pogo-
rzelski stwierdza, że znowe-
lizowane przepisy art. 33a 
ustawy o Vat nie przewi-
dują po stronie przedsta-
wiciela celnego żadnych 
dodatkowych warunków 
– np. konieczności posiada-
nia statusu aeo lub pozwo-
leń celnych – co teoretycz-
nie może dawać przestrzeń 
do pojawienia się oferty na 
tego typu usługi ze stro-
ny nowych, niekoniecznie 
odpowiednio zweryfikowa-
nych i wiarygodnych, agen-
cji celnych. czy to oznacza, 
że na rynku zaczną po-
wstawać nowe podmioty 
i zwiększy się konkuren-
cyjność na rynku (szacuje 
się, że obecnie działa około 
700 agencji celnych)? zda-
niem ekspertów wcale nie 
musi się tak stać. Bardziej 
prawdopodobna jest sytu-
acja, w której to głównie 

już istniejące agencje cel-
ne będą miały więcej zleceń. 
Wynika to z ich rozpozna-
walności rynkowej i zwią-
zanego z tym zaufania ze 
strony importerów.

z drugiej strony istnieje 
ryzyko, że nowe przepisy 
art. 33a ustawy o Vat nie 
będą skutkować zwiększe-
niem liczby zgłoszeń cel-
nych dokonywanych przez 
przedstawicieli. usługi 
obejmujące dokonywanie 
zgłoszeń celnych z zasto-
sowaniem rozliczenia Vat 
importowego w trybie art. 
33a ustawy o Vat stają się 
bowiem usługami bardzo 
podwyższonego ryzyka 
z punktu widzenia agencji 
celnych. zdaniem eksperta 
główny problem polega na 
ponoszeniu przez przed-
stawicieli celnych odpo-
wiedzialności finansowej 
za skutki błędnego wyka-
zania Vat importowego 
w nowym pliku Jk-V7 skła-
danym przez importerów 
– przy jednoczesnym braku 
po stronie tych przedstawi-
cieli wpływu na to rozlicze-
nie i możliwości jego efek-
tywnej weryfikacji w sposób 
gwarantujący uniknięcie tej 
odpowiedzialności. ryzyko 
agencji celnych zatem ro-
śnie, co może powodować, 
że część z nich nie podejmie 
się dokonywania zgłoszeń 

celnych z zastosowaniem 
art. 33a, przez co nieko-
niecznie stanie się on mo-
torem napędowym dla ryn-
ku usług celnych. 

na rynku słychać więc 
głosy, że nadchodzi czas 
jego konsolidacji. 

marek tarczyński, zazna-
cza, że samodzielnie działa-
jące agencje celną należą już 
dzisiaj do rzadkości. najczę-
ściej, jak podkreśla są one 
istotną składową przedsię-
biorstw spedycyjnych, czy 
operatorów logistycznych, 
mającą wpływ na sprawną 
obsługę łańcuchów dostaw. 
niejednokrotnie decydują 
o konkurencyjności serwi-
su stanowiąc wartość doda-
ną usług transportowych 
i przeładunkowych. – Biorąc 
pod uwagę relatywne za-
późnienie rozwoju naszego 
handlu zagranicznego, wraz 
z jego wzrostem umacniać 
się będzie pozycja obsługu-
jących go agencji celnych. 
niewątpliwym wyzwaniem 
będą odprawy scentralizo-
wane wdrażane w ue, któ-
re mogą skomasować od-
prawy dużych podmiotów 
w jednym miejscu pozna 
naszym krajem – twierdzi 
marek tarczyński. 

na koniec warto dodać, 
że od 1 lipca 2021 r. w całej 
unii europejskiej przestanie 
być stosowany próg 22 euro, 

poniżej którego w większo-
ści krajów unii przesyłki 
pocztowe zawierające to-
wary kupione w krajach 
trzecich są obecnie zwol-
nione z podatku Vat. po-
datek nakładany będzie na 
wszystkie takie towary, na-
wet na te o niskiej wartości. 
to z kolei oznacza zmianę 
dla operatorów pocztowych, 
którzy zaczną jednocześnie 
pełnić funkcję podmiotu, 
który będzie zgłaszał to-
wary w procedurze celnej 
importowej – umieszczone 
w przesyłkach pocztowych, 
a zakupione przez adresa-
tów w krajach trzecich.

– poczta polska jako pod-
miot zobowiązany do wdro-
żenia nowych przepisów 
regulujących obrót przesy-
łek w dużej mierze zmieni 
technologię obsługi przesy-
łek spoza ue zawierających 
towary. przejmie niektóre 
funkcje realizowane do tej 
pory przez służby celno-
-skarbowe – zaznacza Justy-
na Siwek, rzecznik prasowy 
poczty polskiej. I dodaje, że 
naliczanie i pobór cła oraz 
podatku Vat przez pocztę 
polską realizowane będzie 
w ramach nowej funkcji 
poczty polskiej, która zosta-
nie rozszerzona z „przedsta-
wiającego” na „przedstawia-
jącego i zgłaszającego”.

 pao

Czas szans, ale i wyzwań 

	 Agencja	Celna	Complex	Sad	jest	firmą	wyłącznie	z	kapitałem	polskim.	
	 Oferujemy	obsługę	interesów	swoich	Klientów	w	portach	w:	Gdyni,	
Gdańsku,	Świnoujściu	oraz	Szczecinie.	

	 Korzystamy	z	nowoczesnych	powierzchni	biurowych	i	magazynowych	 
w	bezpośrednim	sąsiedztwie	terminali	kontenerowych	BCT,	GCT	i	DCT.	

	 Dysponujemy	zespołem	ekspertów	wspierających	Kontrahentów	 
w	procedurach	celnych	oraz	logistycznych.	

	 Zaufało	nam	tysiące	Klientów	począwszy	od	międzynarodowych	 
firm	spedycyjnych	na	Klientach	indywidualnych	skończywszy.

	 Stosujemy	procedurę	uproszczoną	(w	oparciu	o		prestiżowy	certyfikat	
Upoważnionego	Przedsiębiorcy	(AEO)	nie	tylko	w	w/w	portach,	 
ale	również	w	miejscach	uznanych	i	Magazynach	Czasowego	Składowania,	
zlokalizowanych	zarówno	w	Trójmieście	jak	i	na	terenie	Polski	(Pruszków,	
Małaszewicze	–	terminal	kolejowy).	Procedurę	zwykłą	oferujemy	 
w	Urzędach	Celnych	w	całym	kraju.	

	 Posiadamy	norweski	oddział	zlokalizowany	w	Svinesund,	co	przyśpiesza	
realizację	dostaw	z	Polski	do	Norwegii	i	z	Norwegii	do	Polski.	

	 Nasi	Agenci	przygotowują	zgłoszenia	w:	imporcie,	eksporcie,	tranzycie	 
(w	tym	karnety	TIR),	procedurach	gospodarczych	oraz	Intrastat.	

	 Umożliwiamy	rozliczenie	kwot	podatku	należnego	z	tytułu	importu	
towarów	w	miesięcznej	deklaracji	podatkowej	zgodnie	z	art.	33a	Ustawy	 
o	podatku	od	towarów	i	usług.	

	 Oferujemy	zabezpieczenie	długu	celnego,	zarówno	w	procedurze	
dopuszczenia	do	obrotu,	jak	i	procedurze	tranzytu.	

	 Oferujemy	możliwość	objęcia	towaru	procedurą	składu	celnego.	 
Zajmujemy	się	składowaniem	towarów	w	magazynie	krajowym	 
oraz	magazynie	czasowego	składowania:	
-	 przyjmujemy	zlecenia	w	wygodnej	(dla	nich)	formie	mailowej,
-	 weryfikujemy	i	kompletujemy	dokumenty	niezbędne	do	przeprowadzenia	

odprawy	celnej,
-	 na	bieżąco	informujemy	o	postępach	odprawy	celnej,
-	 reprezentujemy	interesy	Klientów	przed:	Urzędem	Celnym,	Sanepidem,	

WIORIN,	WIJHARS,	Inspektoratem	Weterynarii,
-	 służymy	fachową	poradą	agentów	celnych	z	wieloletnim	doświadczeniem.

Agencja Celna COMPLEX SAD 
Małgorzata Sochaj-Nastały

81–061 Gdynia, ul. Hutnicza 28
tel.+48 (58) 620 97 97

e-mail: biuro@complexsad.pl

  rekLama

Od 1 lipca 2021 r. w całej unii Europejskiej 
przestanie być stosowany próg 22 euro, 
poniżej którego w większości krajów unii 
przesyłki pocztowe zawierające towary 
kupione w krajach trzecich są obecnie 
zwolnione z podatku VAT
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