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Celem regulacji zawartych w nowych
przepisach unijnego prawa celnego jest
przede wszystkim uproszczenie prawodawstwa celnego oraz ujednolicenie obsługi
obrotu towarowego z zagranicą w całej Unii
Europejskiej poprzez harmonizację zasad
wymiany informacji i zakresu danych. Nowy
stan prawny obowiązuje od 1 maja 2016 r.
Poniżej zostaną zasygnalizowane nowe regulacje prawne, wskazane obszary zmian
oraz wyjaśnienia do nich. Należy pamiętać,
że nawet nieznaczne zmiany mają znaczenie
praktyczne przede wszystkim dla uczestników obrotu towarowego z zagranicą, ale
także dla studentów, którzy w swoich pracach dyplomowych dotyczących niniejszych
zagadnień powinni niewątpliwie wskazać,
jak wygląda obecnie obowiązujący stan
prawny. Istotne jest przedstawienie, które
przepisy prawnego pakietu Unijnego Kodeksu Celnego są stosowane już od 1 maja
2016 r., a które i w jakim zakresie zostały
zawieszone, a w ich miejsce nadal będą stosowane przepisy Wspólnotowego Kodeksu
Celnego oraz przepisy wykonawcze do niego. Opracowanie to powinno ułatwić niniejsze rozgraniczenie.
Warto zauważyć, że zdecydowana większość pojęć i rozwiązań proceduralnych
w obowiązującym stanie prawnym jest podobna do stosowanych dotychczas. Przepisy
w niewielkim stopniu zmieniające dotychczasowe regulacje dotyczą między innymi
wiążących informacji taryfowych (WIT)
i o pochodzeniu (WIP), głównie w zakresie
okresu ich ważności, który od 1 maja 2016 r.
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the 1 May, 2016 will amount to 3 years (instead of
6 years). In light of current regulations of the Union
Customs Code some changes have been introduced
regarding the institution of the authorised AEO
entrepreneur. A change of name took place - AEO
ceased to be a certificate, and became a permission.
Moreover, criteria for receiving the AEO status have
been broadened (Article 39 of The Union Custom
Code), and these criteria are clarified in art. 24-28 of
Implementing Act.
In the current legal status we deal with new
systematics. The Union Customs Code assumes in
Article 5 section 16 (definitional provision) 3 kinds
of customs procedures: release for free circulation,
special procedures and export. A notion “economic
procedures” has disappeared and in Article 210 of
UCC we may find an explanation: ‘Goods may be
placed under one of the following categories of special
procedures:
a) transit, which shall comprise external and
internal transit;
b) storage, which shall comprise customs
warehousing and free customs zones;
c) specific use, which shall comprise temporary
admission and end-use;
d) processing, which shall comprise inward and
outward processing.
As can be seen instead of the notion “economic
procedures”, UCC implements the notion “special
procedures”. Therefore, a change of the terminology of
customs procedures took place. Moreover, procedures
of processing under the customs control and inward
processing in the system of drawbacks have been
liquidated.
We have also a new systematics of regulations
which carry out authorizations of the Union Customs
Code divided into implementing and delegated
acts. Also an interim period is predicted until 31
December 2020 for adapting computer systems to
UCC requirements. Therefore, if we base our work
on provisions of the customs law, we are obligated to
permanently refer to the Transitional Delegated Act
and to follow the subsequent updates of contents of
this act, at first almost every day, then in annual cycles.
The legal package of the Union Customs Code
includes:
–– The Union Customs Code (UCC)
–– Delegated Act (DA)
–– Implementing Act (IA)
–– Transitional Delegated Act (TDA)
This package illustrates the target legal status,
as well as the mechanism of reaching it by gradual
implementing of individual legal institutions to the
end of 2020. Legal acts of the ‘The legal package of the
Union Customs Code” are accessible in the Internet
base of legal acts of the EUR-Lex European Union.
The new legal act in the form of the Union
Customs Code was adopted via the regulation No
952/2013 of the European Parliament and of the
Council. Its decisions are applicable from 1 May 2016
since when delegated and implementing acts referring
to UCC come into effect. To this date the Community
Customs Code and implementing provisions to it were

wyniesie 3 lata (zamiast 6 lat). Nieznacznym przekształceniom ulega również w świetle obecnie obowiązujących
przepisów Unijnego Kodeksu Celnego instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Nastąpiła zmiana nazwy –
AEO przestaje być certyfikatem, a staje się pozwoleniem.
Ponadto rozszerzono kryteria otrzymania statusu AEO
(art. 39 UKC), a przedmiotowe kryteria doprecyzowano
w art. 24-28 rozporządzenia wykonawczego (RW).
W aktualnym stanie prawnym najczęściej mamy do
czynienia z nową systematyką. Przykład stanowi Unijny Kodeks Celny (UKC), który w art. 5 pkt 16 (przepis
definicyjny) przewiduje 3 rodzaje procedur celnych:
dopuszczenie do obrotu, procedury specjalne oraz wywóz. Znika pojęcie „procedury gospodarcze”, a w art.
210 UKC znajdujemy wyjaśnienie, że „towary mogą być
objęte jedną z następujących procedur specjalnych:
a) tranzytem, który obejmuje tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny;
b) składowaniem, które obejmuje składowanie
celne i wolne obszary celne;
c) sz1czególnym przeznaczeniem, które obejmuje odprawę czasową i końcowe przeznaczenie;
d) przetwarzaniem, które obejmuje uszlachetnianie czynne i bierne”.
Jak widać, w miejsce pojęcia „procedury gospodarcze”, UKC wprowadza pojęcie „procedury specjalne”. Nastąpiła więc zmiana terminologii procedur celnych. Zlikwidowano ponadto procedury przetwarzania pod kontrolą celną oraz uszlachetniania czynnego
w systemie ceł zwrotnych.
Mamy też nową systematykę rozporządzeń wykonujących upoważnienia Unijnego Kodeksu Celnego, rozdzielonych na akty wykonawcze i delegowane.
Przewidziano też tzw. okres przejściowy do 31 grudnia 2020 r. na dostosowanie systemów informatycznych do wymogów UKC. W związku z tym, jeżeli pracujemy w oparciu o przepisy prawa celnego, jesteśmy
zobligowani do stałego sięgania do Przejściowego
rozporządzenia delegowanego (PRD) oraz śledzenia
kolejnych aktualizacji treści tego aktu, początkowo
niemal codziennie, potem zaś w cyklach corocznych.
Pakiet prawny Unijnego Kodeksu Celnego obejmuje:
–– Unijny Kodeks Celny (UKC)
–– Rozporządzenie Delegowane (RD = DA – DelegatedAct)
–– Rozporządzenie Wykonawcze (RW = IA – ImplementingAct)
–– Przejściowe Rozporządzenie Delegowane
(PRD = TDA – TransitionalDelegatedAct).
Pakiet ten obrazuje docelowy stan prawny, jak
również mechanizm dochodzenia do niego poprzez
sukcesywne wdrażanie poszczególnych instytucji
prawnych do końca 2020 r. Akty prawne „Pakietu
prawnego Unijnego Kodeksu Celnego” są dostępne
w internetowej bazie aktów prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex.
Nowy akt prawny w postaci Unijnego Kodeksu
Celnego został przyjęty rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia
9 października 2013 r. Jego postanowienia mają zastosowanie od 1 maja 2016 r., odkąd wchodzą w życie
odnoszące się do UKC akty delegowane i wykonawcze.
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applicable. The Union Customs Code contains 288
articles with the volume of 87 pages. The Community
Customs Code which was in force so far contained 253
Articles on 102 pages. Therefore, the legal package
of the Union Customs Code consists of UCC and of
provisions implementing the AUnion Customs code,
divided into delegated and implementing acts.
According to articles 290 and 291 of the Treaty on
the Functioning of the European Union, provisions of
the union customs law implement the new systematics
of regulations carrying out the authorizations
included in the Union Customs Code. Regulations
which implement act of the Union Customs Code have
been divided into delegated and implementing acts.
The delegated Act supplements or changes certain,
different from crucial elements of the legislative act,
in this case of Union Customs Code. However, the
implementing Act contains procedural provisions
concerning determined decisions in the Union
Customs Code and the delegated Act.
Delegated Act is the delegated act of the
Commission (EU) 2015/2446 from 28 July 2015
supplementing regulation of the European
Parliament and European Council No. 952/2013
with reference to detailed principles concerning
some provisions of the Union Customs Code. This
regulation clarifies principles determined in the Union
Customs Code. It is a set of 256 articles, supplemented
with 36 attachments; of the volume of 351 pages (73
pages of the Articles and 278 pages of attachments).
Implementing Act is an implementing Act of the
Commission (EU) 2015/2447 from 24 November
2015 establishes detailed principles of executing
some provisions of the regulation of the European
Parliament and European Council No. 952/2013
which establishes the Union Customs Code. The
Implementing Act supplements the delegated Act
and determines procedural details. It consists of 350
articles, supplemented with 38 attachments; with the
volume of 231 pages, (102 pages of articles, 129 pages
of attachments)
Transitional Delegated Act is the Commission
Delegated Regulation (EU) 2016/341 of 17
December 2015 supplementing Regulation (EU)
No 952/2013 of the European Parliament and
of the Council as regards transitional rules for
certain provisions of the Union Customs Code
where the relevant electronic systems are not yet
operational and amending Commission Delegated
Regulation (EU) 2015/2446. Delegated Act of the
Commission (EU) 2016/341 called the Transitional
Delegated Act consists of 57 articles, is supplemented
by 13 attachments; with the volume of 219 pages,
(23 pages of articles). The ground for enforcing the
Transitional Delegated Act is Article 279 of Union
Customs Code.
The Union Customs Code requires that all
information exchange, such as declarations,
applications, motions or decisions, among customs
authorities and between entrepreneurs and customs
authorities, as was kept in compliance with the
requirements of the customs law and took place by
electronic data processing (Article 6 section 1 of UCC).
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Do tego terminu zastosowanie miał Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego. Unijny Kodeks Celny zawiera 288 artykułów o objętości 87 stron.
Obowiązujący dotychczas Wspólnotowy Kodeks Celny
zawierał 253 art. na 102 stronach. Pakiet prawny Unijnego Kodeksu Celnego składa się więc z UKC oraz przepisów wykonujących postanowienia kodeksu celnego.
Zgodnie z dyspozycją artykułów 290 i 291 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przepisy unijnego
prawa celnego, jak zostało już wcześniej wspomniane,
wprowadzają nową systematykę rozporządzeń wykonujących upoważnienia zawarte w Unijnym Kodeksie
Celnym. Mianowicie przepisy wykonujące postanowienia Unijnego Kodeksu Celnego, rozdzielono na akty delegowane i wykonawcze. Rozporządzenie delegowane uzupełnia lub zmienia niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego, w tym wypadku Unijnego
Kodeksu Celnego. Natomiast rozporządzenie wykonawcze zawiera przepisy proceduralne dotyczące stosowania postanowień określonych w Unijnym Kodeksie
Celnym i rozporządzeniu delegowanym.
Rozporządzenie delegowane (RD = DA - DelegatedAct) to Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad
dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego. Rozporządzenie to doprecyzowuje zasady
określone w Unijnym Kodeksie Celnym. Jest zbiorem 256
artykułów, uzupełnionych 36 załącznikami; o objętości
351 stron (73 s. - art. oraz 278 s. - załączniki).
Rozporządzenie wykonawcze (RW = IA – ImplementingAct) to Rozporządzenie wykonawcze Komisji
(UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny
kodeks celny. Rozporządzenie wykonawcze uzupełnia
rozporządzenie delegowane i określa szczegóły proceduralne. Składa się z 350 artykułów, uzupełnionych 38
załącznikami; o objętości 231 stron, z czego na artykuły
przypada 102 strony, a na załączniki - 129 stron.
Przejściowe Rozporządzenie Delegowane (PRD
= TDA – TransitionalDelegatedAct) to 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.
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341,
zwane Przejściowym Rozporządzeniem Delegowanym,
składa się z 57 artykułów, uzupełnionych 13 załącznikami; objętość 219 stron, z czego na artykuły przypadają 23 strony. Podstawę do wprowadzenia Przejściowego Rozporządzenia Delegowanego stanowi art. 279
Unijnego Kodeksu Celnego.
Unijny Kodeks Celny wymaga, aby wszelka wymiana
informacji, takich jak deklaracje, zgłoszenia, wnioski lub
decyzje, między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, a także przechowywanie
tych informacji zgodnie z wymogami przepisów prawa
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Using information and communications technologies
is supposed to serve the trade facilitation and, at the
same time, ensure the good effectiveness of customs
controls. However, simultaneously, the Union Customs
Code allows for implementing the interim period
in order to launch or adapt the relevant electronic
systems. The interim period will last from 1 May
2016. In compliance with Article 278 of UCC. means
of exchange and of information storage different from
the electronic data processing are possible to be used
temporarily until 31 December 2020.
Transitional measures are determined in the
transitional delegated act and in adequate rules
of the delegated act and implementation act. For
instance, Article 14 of Transitional Delegated Act:
notes that ‘Until the dates of the upgrading of the
National Import Systems referred to in the Annex
to Implementing Decision 2014/255/EU, customs
authorities may allow for means other than electronic
data-processing techniques to be used for the lodging
of customs declarations for placing goods under the
following customs procedures: (a) release for free
circulation; (b) customs warehousing; (c) temporary
admission; (d) end-use; (e) inward processing.’ The
next Article (Article 15 of TDA) provides: ‘means other
than electronic processing techniques are used for the
customs procedures listed in Article 14, the customs
declarations shall be lodged using the forms provided
for in Annex 9, Appendices B1-D1, as appropriate’(
form of Single Administrative Document).
Provisions of the Transitional Delegated Act
indicate which provisions of the UCC, DA and IA should
be applied from 1 May 2016, and which of them and
in what scope are suspended. The suspension means
the proper compliance of current provisions of the
Community Customs Code (CCC) and of implementing
provisions. Dates of launch of particular computer
systems, which means finishing the interim period in
some areas and commencing the using of provisions of
UCC is determined by a decision of the Commission
(EU) 2014 / 255 from 29 April 2014 which
establishes the work programme associated with
the Union Customs Code. Description of the electronic
systems and the predicted commencement date of the
operation constitute the attachment to this decision.
It is closely associated with the long-term operational
plan on eliminating a paper pattern of documents in
sectors of the customs and trade. Implementation
of all electronic systems which are required for full
usage of the Union Customs Code is supposed to take
place until 31 December 2020. The program is subject
to an annual update, and Member States have a duty
to adapt national systems to new principles resulting
from the Union Customs Code.
Transitional principles determine that the
service of the declaration, notifications and customs
declarations in IT systems will not change on the day
of 1 May 2016, therefore it will be made according to
the presently applicable rules. Moreover, transitional
arrangements assume keeping accurate validities of
customs decisions, including permits issued before 1
May 2016. Detailed principles in this scope result from
regulations in the Title IX of Delegated Act.
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celnego, odbywała się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 UKC). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych ma
służyć ułatwieniu wymiany handlowej i równocześnie
zapewnić lepszą skuteczność kontroli celnych. Jednocześnie jednak Unijny Kodeks Celny pozwala na wprowadzenie okresu przejściowego, pozwalającego na uruchomienie lub dostosowanie odpowiednich systemów
teleinformatycznych. Okres przejściowy będzie trwał od
1 maja 2016 r. Zgodnie z art. 278 UKC środki wymiany
i przechowywania informacji, inne niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, można wykorzystywać
przejściowo, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.
Środki przejściowe zostały określone w przejściowym rozporządzeniu delegowanym oraz w odpowiednich przepisach rozporządzenia delegowanego i wykonawczego. Na przykład art. 14 Przejściowego Rozporządzenia Delegowanego postanawia: „Do dat aktualizacji
krajowych systemów przywozu (…) organy celne mogą
zezwolić na wykorzystanie środków innych niż techniki
elektronicznego przetwarzania danych w celu składania zgłoszeń celnych o objęcie towarów następującymi
procedurami celnymi: a) dopuszczenie do obrotu; b)
składowanie celne; c) odprawa czasowa; d) końcowe
przeznaczenie; e) uszlachetnianie czynne”. Kolejny artykuł (art. 15 PRD) mówi o tym, że „jeżeli do procedur
celnych wymienionych w art. 14 wykorzystywane są
środki inne niż techniki elektronicznego przetwarzania
danych, zgłoszenia celne składane są przy użyciu formularzy określonych w załączniku 9” (czyli formularzy
Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD).
Przepisy PRD wskazują, które przepisy UKC, RW
i RD powinny być stosowane od dnia 1 maja 2016 r.,
a które z nich i w jakim zakresie zostają zawieszone.
Zawieszenie oznacza odpowiednie stosowanie obecnych przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego
(WKC) i przepisów wykonawczych do niego. Terminy
uruchamiania poszczególnych systemów informatycznych, oznaczające zakończenie okresu przejściowego
w danych obszarach i rozpoczęcie stosowania przepisów UKC, określa decyzja wykonawcza Komisji (UE)
2014/255 z dnia 29 kwietnia 2014 r ustanawiająca
program prac związanych z Unijnym Kodeksem Celnym. Opis systemów elektronicznych oraz przewidywane daty rozpoczęcia ich działania stanowią załącznik do
tej decyzji. Jest to ściśle związane z wieloletnim planem
strategicznym w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu. Wdrożenie
wszystkich systemów elektronicznych wymaganych do
pełnego stosowania Unijnego Kodeksu Celnego ma nastąpić do 31 grudnia 2020 r. Program podlega corocznej
aktualizacji, a państwa członkowskie mają obowiązek
dostosować systemy krajowe do nowych zasad wynikających z Unijnego Kodeksu Celnego.
Zasady przejściowe stanowią, że obsługa deklaracji,
powiadomień i zgłoszeń celnych w systemach IT nie ulegnie zmianie z dniem 1 maja 2016 r., będzie więc dokonywana na obecnie obowiązujących zasadach. Ponadto
przepisy przejściowe zakładają utrzymanie ważności decyzji celnych, w tym pozwoleń, wydanych przed 1 maja
2016 r. Szczegółowe zasady w tym zakresie wynikają z
przepisów Tytułu IX aktu delegowanego (DA).
Warto przy okazji zauważyć, że tak jak dotychczas,
tak i po 1 maja 2016 r. państwa członkowskie mogą
129

Marian Gad, Aneta Chrząszcz

One should bear in mind that Member States can
determine conditions of the service delivery by the
customs representative in the state of his registered
office. In Poland such conditions were determined in
the act on Customs Law and in the Regulation of the
Finance Minister, as conditions for the entry to the
list of customs agents and these have not changed.
Moreover, the customs representative who meets
the criteria for AEOC can provide services in other
Member State than the one where he has a registered
office. Furthermore, the Union Customs Code enforced
the definition of the customs representative which
can be any person appointed by another person to
carry out the acts and formalities required under the
customs legislation in his or her dealings with customs
authorities.
The educational action is also organised at
customs chambers and customs offices (schedules
of meetings are published on websites of customs
chambers, in the tab Announcements). At customs
chambers there are people who coordinate the process
of implementing the Union Customs Code. Their tasks
include cooperation with appointed person at the
Ministry of Finance and participation in trainings
in the scope of the Union Customs Code which are
organised by the Ministry of Finance.
On the homepage of the Ministry of Finance one
may find materials from the conference “Customs
service for Business 2016 +” which was organized in
the Ministry of Finance on 30 March 2016, concerning
implemented changes from 1 May 2016, for instance,
in the scope of setting customs duty rates (the customs
value and other rate measures, customs value, origin
rules). Available presentations are available in the files
for download. The next conference “Customs service
for Business 2016 +”, devoted to amendments to
customs provisions was held on 25 April 2016. It was
dedicated mainly for those who could not take part in
the conference on 30 March this year on account of the
lack of places. The conference was broadcast online
through the Internet.
The consequence of the conducted amendment in
the scope of the union customs law which is
applicable in the international trade is
implementation of new legal solutions also into the
Polish law. Preparation for the upcoming changes by
familiarising with the new regulations is essential.
Only time will tell in what level these regulations
will revolutionise the activity of the company which
participates in trade in goods with foreign countries.
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określić warunki świadczenia usług przez przedstawiciela celnego w państwie jego siedziby. W Polsce
warunki takie zostały określone w ustawie Prawo celne i rozporządzeniu Ministra Finansów, jako warunki
wpisu na listę agentów celnych i nie ulegają zmianie.
Ponadto przedstawiciel celny spełniający kryteria dla
AEOC może świadczyć usługi w państwie członkowskim innym iż to, w którym ma siedzibę. Przy okazji
można nadmienić, że Unijny Kodeks Celny wprowadził
definicję przedstawiciela celnego, którym jest każda
osoba ustanowiona przez inną osobę w celu prowadzenia czynności i załatwiania formalności wymaganych
przepisami prawa celnego przed organami celnymi.
Ministerstwo Finansów prowadzi dość intensywną akcję edukacyjną z zakresu nowego unijnego prawodawstwa celnego, zarówno wśród podległych sobie
służb, jak i dla podmiotów gospodarczych (w istocie dla
„osób odpowiedzialnych za sprawy celne i handlowe”
w przedsiębiorstwach, w szczególności dla agentów
celnych), z wykorzystaniem bezpośrednich kontaktów
– konferencji oraz poprzez publikacje materiałów na
stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Służby Celnej. Akcja edukacyjna organizowana jest również
w izbach celnych i urzędach celnych (harmonogramy
spotkań publikowane są na stronach internetowych izb
celnych, w zakładce Komunikaty). W izbach celnych powołane zostały osoby koordynujące proces wdrożenia
Unijnego Kodeksu Celnego. Do ich zadań należy m. in.
współpraca z osobami wyznaczonymi w Ministerstwie
Finansów oraz udział w szkoleniach z zakresu Unijnego
Kodeksu Celnego organizowanych przez Ministerstwo
Finansów. Osoby te są również odpowiedzialne za organizację szkoleń i spotkań dla przedsiębiorców. Z kolei
wytypowani w izbach celnych liderzy w określonych
obszarach tematycznych przekazują wiedzę funkcjonariuszom celnym i przedsiębiorcom. Ponadto zapowiedziano opublikowanie kolejnego wydania Wiadomości
Celnych, całkowicie poświęconego problematyce wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego – Numer Specjalny
Wiadomości Celnych.
Na stronie głównej Ministerstwa Finansów przedstawione zostały materiały z konferencji „Służba Celna
dla Biznesu 2016 +”, która odbyła się w Ministerstwie
Finansów dnia 30 marca 2016 r., dotyczące zmian
wprowadzanych od 1 maja 2016 r. m. in. w zakresie
elementów do ustalania należności celnych (wartość
celna i inne środki taryfowe, wartość celna, reguły
pochodzenia). Szczegółowe prezentacje dostępne
są w plikach do pobrania. Kolejna konferencja „Służba Celna dla Biznesu 2016 +”, poświęcona zmianom
w przepisach celnych, odbyła się natomiast dnia 25
kwietnia 2016 r. Była ona dedykowana głównie osobom, które nie mogły wziąć udziału w konferencji 30
marca br., ze względu na brak miejsc. Konferencja była
transmitowana online za pośrednictwem Internetu.
Konsekwencją przeprowadzonej nowelizacji w zakresie unijnego prawa celnego obowiązującego w handlu międzynarodowym jest wprowadzenie nowych
rozwiązań prawnych również do polskiego porządku
prawnego. Istotnym wydaje się właściwe przygotowanie do nadchodzących zmian poprzez poznanie nowych regulacji prawnych. Czas pokaże, w jakim stopniu
zrewolucjonizują one działalność przedsiębiorstwa
uczestniczącego w obrocie towarowym z zagranicą.

