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UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO
AEO – kto może zostać? 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, 
w ramach której zajmuje się działaniami regulowany-
mi przepisami prawa celnego, np. producent towarów, 
importer, eksporter, przewoźnik, spedytor, prowa-
dzący skład, może otrzymać status upoważnionego 
przedsiębiorcy. Status ten zwany jest statusem AEO 
(Authorised Economic Operator).

Upoważniony przedsiębiorca AEO postrzegany jest za 
wiarygodnego partnera w międzynarodowym łańcu-
chu dostaw zarówno z perspektywy właściwych or-
ganów celnych, jak i swoich partnerów handlowych.   
Status AEO, przyznany przez jedno państwo człon-
kowskie Unii, jest uznawany przez organy celne we 
wszystkich państwach członkowskich. Dodatkowo 
status AEOS i AEOF uznawany jest przez kraje trze-
cie, z którymi Unia Europejska podpisała stosowne 
porozumienia (np. Japonia, USA, Chiny, Szwajcaria, 
Norwegia). 
Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO otrzymują 
przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których or-
ganizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia 
systemów informatycznych oraz miejsc składowania 
towarów, czy odpowiednio środków transportu, za-
pewniają bezpieczeństwo miejsc i towarów, operacji 
celnych oraz chronią przed nieuprawnionym dostę-
pem. 

Korzyści z posiadania AEO 

Upoważnieni przedsiębiorcy korzystają z szeregu róż-
nych przywilejów. Należą do nich m.in.
- mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fi-
zycznych, 
- priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku 
wytypowania do kontroli - przeprowadzenie kontroli 
poza kolejnością, 
- wybór miejsca przeprowadzenia kontroli,
- uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do 
kontroli, 
- szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, 
- wzajemne uznawanie statusu AEO z wybranymi kra-
jami spoza UE, 
- priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych oraz wszel-
kich wniosków składanych w sprawach celnych do or-
ganów KAS. 

Korzyści wynikające z posiadania pozwolenia AEO re-
alnie wpływają na oszczędność czasu i optymalizację 
procesów związanych z dostawą towarów (ogranicze-
nie opóźnień w dostawach, poprawa planowania i ob-
sługi klientów, mniejsze koszty związane z kontrolami 
celnymi) oraz na podniesie prestiżu  i wiarygodności 
przedsiębiorców. 

Szczegółowy katalog przywilejów można znaleźć na 
stronie: https://bit.ly/2GagEw5

Rodzaje AEO 

Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje na-
stępujące rodzaje pozwolenia: 
a) upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń 
celnych, które umożliwia mu korzystanie z niektórych 
uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego – 
AEOC; lub 
b) upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpie-
czeństwa i ochrony, które uprawnia do korzystania 
z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony – 
AEOS. 
Można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwole-
nia AEOC i AEOS. Organ celny wydaje w takiej sytu-
acji jedno połączone pozwolenie, oznaczone skrótem 
AEOF. 



Jak uzyskać 

Proces wydawania pozwolenia AEO realizowany jest 
w formie elektronicznej za pośrednictwem unijnego 
Portalu Przedsiębiorcy e-AEO (STP e-AEO). 
Status upoważnionego przedsiębiorcy udzielany jest 
na wniosek. Osoba, która zamierza się o niego ubie-
gać, powinna posiadać numer EORI, a do elektronicz-
nego wniosku o wydanie pozwolenia AEO - powin-
na  dołączyć wypełniony Kwestionariusz samooceny 
przedsiębiorcy.

Organy celne niezwłocznie i nie później niż w termi-
nie 30 dni od otrzymania wniosku 
sprawdzają, czy spełnione są wa-
runki do jego przyjęcia. Decyzja w 
sprawie nadania statusu wydawa-
na jest w terminie 120 dni od daty 
przyjęcia wniosku, przy czym, w 
uzasadnionych przypadkach, ter-
min ten może być przedłużony o 
60 dni. 

Kryteria uzyskania AEO 

Kryteria jakie powinna spełniać 
osoba ubiegająca się o uzyskanie 
statusu AEO określone zostały w 
art. 39 UKC i obejmują:

• przestrzeganie przepisów - brak 
poważnego naruszenia lub brak 
powtarzających się naruszeń przepisów prawa celne-
go i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za 
poważne przestępstwo karne związane z działalno-
ścią gospodarczą wnioskodawcy; 
• wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepły-
wu towarów, odpowiednie zarządzanie ewidencjami 
handlowymi; 
• udokumentowana wypłacalność; 
• spełnienie praktycznych standardów w zakresie 
kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośred-
nio związanych z prowadzoną działalnością – tylko 
AEOC; 
• odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony 
– tylko AEOS.

Przebieg postępowania 

Organ celny analizuje dostarczone informacje, wery-
fikuje je podczas wizyty w siedzibie przedsiębiorcy i 
w miejscach prowadzenia działalności. Zgodnie z art. 
100 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej czyn-
ności audytowe polegają w szczególności na:

1. badaniu dokumentacji i, w razie potrzeby, weryfika-
cji jej autentyczności;
2. dokonywaniu oględzin i sprawdzaniu stanu po-
mieszczeń oraz innych obiektów;
3. dokonywaniu oceny wypłacalności wnioskodawcy;
4. badaniu bezpieczeństwa systemów teleinforma-
tycznych, w tym oprogramowania, pod względem 
możliwości prowadzenia kontroli danych zawartych w 
tych systemach.

Po sprawdzeniu warunków i kryteriów organ celny 
podejmuje decyzję o wydaniu pozwolenia AEO bądź 
odrzuceniu wniosku.

W przypadku stwierdzenia, że spełnione zostały wy-
magane prawem warunki i kryteria organ celny wy-
daje pozwolenie AEO. Pozwolenie doręczane jest 
elektronicznie poprzez Portal Przedsiębiorcy e-AEO. 
Pozwolenie AEO wydawane jest na czas nieokreślony, 
wchodzi w życie piątego dnia po jego wydaniu i jest 
uznawane we wszystkich państwach członkowskich 
Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich, z którymi 
podpisano stosowne porozumienia. 

Korzystając z naszej wiedzy oraz zdobytych doświad-
czeń oferujemy Państwu wsparcie w procesie ubiega-
nia się o uzyskanie pozwolenia AEO obejmujące: 

- pomoc w uzyskaniu numeru EORI, 
- kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania 
niezbędnej dokumentacji kluczowej dla spełnienia 
kryteriów AEO, w tym kwestionariusza samooceny 
przedsiębiorcy, procedur celnych, informatycznych 
oraz związanych z ochroną danych osobowych, 
- przygotowanie firmy do  audytu przeprowadzanego 
przez organy celne,  



- złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia AEO 
wraz z Kwestionariuszem samooceny przedsiębiorcy 
za pośrednictwem Portalu Przedsiębiorcy e-AEO
- monitorowanie przebiegu postępowania i przejęcie 
ciężaru bezpośrednich kontaktów z organami KAS.

Zapraszamy do kontaktu: 
DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Lipowa 1, 55-080 Smolec
tel. 71 33 43 670
aeo@dta.com.pl

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 38 rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 
9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks 
celny (UKC)1 przedsiębiorca mający siedzibę na obsza-
rze celnym Unii i spełniający kryteria określone w art. 39 
UKC może złożyć wniosek o przyznanie statusu upoważ-
nionego przedsiębiorcy.

Małgorzata Papciak
Andrzej Wac

DTA Investment Sp.z o.o. Sp. k.

Z radością informujemy 
o otwarciu kolejnego biura DTA!

Na naszej mapie pojawił się nowy oddział 
spedycji w Częstochowie, Aleja N.M.P 31/36.

Kontakt do oddziału: 695 268 777
E-mail: spedycja_czestochowa@dta.com.pl

Od dnia 29.09.2020 oddział DTA 
w Tomaszowie Lubelskim 

przyjmie Państwa w nowym biurze 
przy ul. Łaszczowieckiej 12. 

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt do biura:
tel. 663 737 303

e-mail: tomaszow@dta.com.pl

mailto:malgorzata.papciak@dta.com.pl
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Komunikacja, czyli szanse, zagrożenia 
i różnice między kontaktem wirtualnym 

a bezpośrednim
Badania (Nellermore 1999) ujawniły, że specjaliści z 

dziedziny biznesu spędzają blisko 80% czasu pracy na 
kontakcie on-line z klientami oraz kolektywem z bran-
ży. Komunikacja on-line jest wszechobecna, wydawać 
by się mogło, że aktualnie rozmowy telefoniczne oraz 
wiadomości tekstowe dominują nad tradycyjną formą 
komunikacji. 

Co ważne, nieefektywne porozumiewanie się stano-
wi ogromny problem w pracy. W pewnych badaniach 
grupa managerów wyższego szczebla, uznała brak 
umiejętności interpersonalnych, za jedną z trzech naj-
bardziej deficytowych umiejętności (Marchant, 1999).

Porozumiewanie się wynika również z potrzeb spo-
łecznych, pomaga nam między innymi określić kim je-
steśmy. 

Komunikacja to proces wytwarzania, przekształca-
nia i przekazywania informacji między jednostkami, 
grupami i organizacjami społecznymi. Z. Nęcki na-
tomiast uważa, że komunikowanie interpersonalne 
to podejmowana w określonym kontekście wymiana 
werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów- 
symboli w celu osiągnięcia lepszego poziomu współ-
działania.

Komunikacja oraz porozumiewanie się to obszerne 
i bardzo ciekawe zagadnienia. Szczególnie w dzisiej-
szych czasach, gdy jesteśmy bombardowani różnymi 
komunikatami. 

Pragnę przytoczyć Państwu opracowanie J.R Adle-
ra oraz J. Elmhorst (2005) Communicating at work; 
czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas 
porozumiewania się, szczególnie w pracy. 

ROZMOWA BEZPOŚREDNIA: informację zwrotną 
uzyskuję się natychmiastowo, liczba przenoszonych 
wiadomości jest największa, natomiast skuteczność 
przekazywania wiadomości szczegółowych jest niska.

ROZMOWA TELEFONICZNA: informację zwrotną 
uzyskuje się natychmiastowo, liczba przenoszonych 
komunikatów jest duża, stopień skuteczności przeka-
zywania szczegółowych informacji jest najniższy. 

E-MAIL: czas uzyskania feedbacku jest odroczony, 
nie jesteśmy w stanie określić w jaki sposób odbiorca 
zinterpretuje komunikat, natomiast stopień skutecz-
ności przekazywania szczegółowych informacji w tym 
wypadku jest wysoki. 

Co to oznacza w praktyce? Nic nie zastąpi kontaktu 
bezpośredniego, widząc naszego rozmówcę odbiera-
my również komunikaty niewerbalne, które odgrywają 
bardzo ważną rolę, ponieważ proces porozumiewania 
się to nie tylko słowa i język, ale również mimika twa-
rzy, gestykulacja, tembr głosu - te wszystkie szczegóły 

odgrywają bardzo istotną rolę. Żadna z nowoczesnych 
form komunikacji nie zastąpi kontaktu bezpośrednie-
go. 

Czy kontakt on-line jest lepszy od kontaktu bez-
pośredniego? Bez wątpienia taki kontakt ma swoje 
plusy, ponieważ aby uzyskać informację wystarczy za-
dzwonić lub napisać wiadomość. Wszystko zależy od 
naszego przekazu, w każdym przypadku przekaz jest 
ważny.

Jeśli chcemy uzyskać jak najwięcej szczegółowych  
i konkretnych informacji – bez wątpienia kontakt 
e-mailowy będzie najlepszym rozwiązaniem, nato-
miast w przypadku negocjacji biznesowych, rozwiązy-
wania kwestii trudnych, pierwszych spotkań z nowym 
klientem – najlepszy będzie kontakt bezpośredni. 

Karolina Kosmalski
DTA Broker Sp. z o.o.

W ostatnim czasie opublikowana została zmiana do-
tycząca wyrobów medycznych taryfikowanych do 
kodu 6307 90 98. 

Komisja Europejska w celu zharmonizowania kontroli 
celnych w państwach członkowskich, zdecydowała o 
utworzeniu dodatkowych podpozycje TARIC odpo-
wiadających wyższemu poziomowi szczegółowości w 
odniesieniu do różnych masek ochronnych na twarz, 
zgodnie z ich zdolnością filtrowania. 
Te dodatkowe podpozycje pozwolą również na szyb-
sze odróżnienie przedmiotowych wyrobów od innych 
w ramach tej samej podpozycji, łagodząc w ten spo-
sób skutki ewentualnych opóźnień w łańcuchu do-
staw podczas pandemii. Ponieważ maski ochronne na 
twarz należą do najczęściej przywożonych produk-
tów, ich szczegółowa identyfikacja w TARIC umożliwi 
szybszy proces dokonywania zgłoszeń poprzez odróż-
nienie takich produktów od innych produktów klasyfi-
kowanych obecnie w tej samej podpozycji.

***

Czasowe przesunięcie terminu składania deklaracji 
Intrastat

15 września na stronach PUESC ukazał się komunikat 
Departamentu Ceł MF. Czytamy w nim, że „do koń-
ca 2020 roku zgłoszenia INTRASTAT będą mogły być 
składane do 20 dnia miesiąca następującego po okre-
sie sprawozdawczym. Złożenie zgłoszenia za dany 
miesiąc pomiędzy 10 a 20 dniem miesiąca następnego 
nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konse-
kwencjami dla osób zobowiązanych do dokonywania 
zgłoszeń INTRASTAT.”

mailto:karolina.kosmalski%40dta.com.pl?subject=Wiadomo%C5%9B%C4%87%20z%20newslettera


Newsletter DTA wydawany w formie miesięcznika. 

Kontakt: newsletter@dta.com.pl

Obserwuj nas także w mediach społecznościowych:

https://www.dta.com.pl
Opracowanie: Andrzej Wac

DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. 

Asystent/-ka ds. kadr i płac – Wrocław/Smolec
Specjalista ds. obsługi celnej i sprzedaży – Niemcy

Agent celny – Wielka Brytania
Agent celny – Biała Podlaska

Agent celny – Lublin
Agent celny – Gdańsk

Agent celny – Kuźnica Białostocka
Agent celny – Wrocław

Referent ds. dokumentacji celnej – Warszawa
Referent ds. dokumentacji celnej – Wrocław

Pracownik magazynowy – Międzyrzec Podlaski
Brygadzista – Pruszków
Magazynier – Pruszków

Magazynier – Lublin
Magazynier – Gdańsk

Magazynier/Operator wózka widłowego – Wrocław
Sprawdź szczegóły: https://dta.com.pl/praca/

Arkusze Informacyjne INF od 1 czerwca 2020 roku tylko 
w wersji elektronicznej 

Przypominamy Państwu, że formularze Informacyjne INF 
dla procedur specjalnych – uszlachetnianie czynne oraz 
uszlachetnianie bierne, od 1 czerwca 2020 roku można 
stosować tylko elektronicznie. 
Do tej pory obsługa formularzy INF 1, INF 2, INF 5 oraz 
INF 9 w wersji papierowej odbywała się manualnie. Obec-
nie, po wdrożeniu systemu, informacje zawarte w dotych-
czasowej formie arkuszy INF są przetwarzane elektronicz-
nie, co usprawni wymianę informacji między podmiotami i 
służbami celno-skarbowymi. 
Uwaga! Usługa INF nie dotyczy obsługi arkuszy INF 3.

*** 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów procedowany jest 
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne. Jedna 
z najistotniejszych zmian dotyczy wydawania decyzji w 
sprawie wymiaru należności celnych i podatkowych z ty-
tułu importu. 
Obecnie decyzje określające należności celne od importo-
wanych towarów wydawane są na podstawie przepisów 
prawa celnego, natomiast decyzje podatkowe określające 
należności podatkowe wydawane są na podstawie prze-
pisów Ordynacji podatkowej. Decyzje celne i podatkowe 
wydawane są przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, 
który przy określaniu należności celnych działa jako organ 
celny, a przy podatkowych – jako organ podatkowy. Oba 
rozstrzygnięcia są wynikiem przeprowadzenia dwóch od-
rębnych postępowań dotyczących tego samego stanu fak-
tycznego (i do tego samego zgłoszenia celnego). 
Proponowana zmiana ma na celu uproszczenie formalno-
ści i zakłada, że naczelnik urzędu celno-skarbowego bę-
dzie prowadził jedno postępowanie w sprawie wymiaru 
wszystkich należności importowych, stosując przepisy 
prawa celnego, uzupełnione pomocniczo odpowiednimi 
przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. 
W projekcie zmian do ustawy wprowadzono również roz-
wiązanie polegające na odstąpieniu od wymogu wydawa-
nia decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów oraz 
decyzji w sprawie wpisu na listę agentów celnych.

opr. Arkadiusz Firlej
DTA Sp. z o.o.
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Przypominamy Państwu o bogatej ofercie szkoleń oferowanych przez naszą firmę. W obecnej sytuacji pande-
mii organizujemy je i prowadzimy w systemie online. Klienci, którzy skorzystali z tej formy kształcenia w pełni 
potwierdzają, że zarówno pod względem merytorycznym jak i jakościowym nie odbiegają one w żaden sposób 
od tych organizowanych stacjonarnie. Propozycje gotowych programów znajdą Państwo na naszej stronie in-
ternetowej: https://dta.com.pl/szkolenia-celne/ 
Organizujemy również szkolenia zamknięte dla firm - w oparciu o wspólnie ustalony zakres wiedzy, oparty o 
konkretne potrzeby zamawiającego. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenie – Dokumentacja celna w międzynarodowym obrocie towarowym 
Dedykujemy je wszystkim osobom uczestniczącym w handlu międzynarodowym: agentom celnym, pracowni-
kom działów celnych, działów logistyki, przewoźnikom oraz spedytorom. 
W trakcie 8 godzin dydaktycznych omówione zostaną wszystkie dokumenty: celne oraz przewozowe, niezbęd-
ne w procesie obsługi. Przedstawiamy konkretne przykłady oraz podstawy prawne stosowania poszczegól-
nych dokumentów i formularzy. 
W części warsztatowej uczestnicy wypełniają deklarację importową SAD. 

Szkolenie w formie online odbędzie się 18 listopada 2020 roku (środa). Cena: 420,00 PLN netto za osobę. 
Rejestracji uczestnictwa można dokonać tu: https://bit.ly/2Tc3rG0 
Wszelkich informacji udzielamy za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.pl 
oraz pod numerem telefonu 609 00 80 77. Serdecznie zapraszamy do udziału!


