Wiążąca Informacja Taryfowa

Co kryje się pod określeniem WIT?
Chcąc rozpocząć swoją przygodę z importem jak
i eksportem towarów, nie można bagatelizować
spraw związanych z odprawą celną. Każdy towar
podlega pod klasyfikację taryfową. Poprawna
nomenklatura stanowi zarówno ułatwienie, jak
i gwarancję podczas deklarowania należności
celnych. Jednak zdarzają się przypadki, gdy
określenie kodu taryfy celnej danego towaru
okazuje się trudne. Ustalenie właściwego kodu
taryfy celnej podpada pod decyzje WIT. Wiążąca
Informacja Taryfowa to jedyna oficjalna, wiążąca
i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej
towarów.
Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest jednym
ze środków wprowadzonych do prawa celnego,
aby podmioty gospodarcze mogły uzyskać
oficjalną informację o klasyfikacji taryfowej
towarów, poprawić zarządzanie w związku ze
spodziewanymi zyskami handlowymi oraz
zredukować czas odprawy celnej.

WIT dotyczy towarów, wobec których
przewidziane są operacje przywozu lub wywozu,
ma formę decyzji i może być wydana przed
zadeklarowaniem tych towarów do procedur
celnych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie
przejrzystości informacji celnej i jednolitego
zastosowania Taryfy Unii Europejskiej oraz
wyeliminowanie w krajach Unii różnic
w klasyfikacji taryfowej oraz zapewnienie
równości i prawnego zabezpieczenia podmiotów
gospodarczych na obszarze UE.
Posiadanie decyzji WIT daje pewność prawną co
do klasyfikacji towaru i określenia na tej
podstawie, jakiej wysokości cło i ewentualne
opłaty celne lub inne środki mogą zostać
zastosowane.

WIT wydawane jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, rozstrzygają
o poprawnej klasyfikacji taryfowej towarów. Decyzje WIT uznawane są na terenie całej Unii
Europejskiej. Starając się o wydanie WIT, należy pamiętać o wpisaniu we wniosku swojego numeru
EORI. Poza tym zaleca się wyszukanie wysokości stawek w systemie ISZTAR lub TARIC.
Po wejściu w życie unijnego kodeksu celnego, tj. od 1 maja 2016 r., decyzje WIT nadal będą ważne
na całym obszarze celnym Unii Europejskiej. Decyzje WIT uzyskane przed tą datą zachowają swoją
ważność przez okres, na który zostały wydane, tj. przez 6 lat, o ile nie zajdzie przesłanka utraty
ważności decyzji WIT. Decyzje WIT wydane po tej dacie będą ważne przez 3 lata, o ile nie zajdzie
przesłanka utraty ważności decyzji WIT.

Dlaczego warto
wystąpić o WIT?

Decyzja WIT ma jednoznacznie określić klasyfikację danego produktu w nomenklaturze taryfy
celnej (zapewnia pewność prawną).
Odpowiednie przyporządkowywanie produktów przysparza sporo problemów. W zasadzie dla
każdej kategorii produktów można znaleźć przykłady towarów, które mogą być kłopotliwe.
Dlatego decyzje WIT najczęściej dotyczą nowych produktów lub takich, które trudno
sklasyfikować. Pomagają bowiem uniknąć dyskusji z Urzędem Celnym.
Problem klasyfikacji wiąże się przede wszystkim z nieustannym pojawianiem się na rynku nowych
wyrobów. Duże zmiany zauważalne są zwłaszcza w dziedzinie elektroniki (np. drony). Oprócz tego
kłopoty często sprawiają oleje i produkty ropopochodne, preparaty chemiczne czy części do
komponentów. W tym przypadku wyroby są dość podobne pod względem właściwości
z zachowaniem nieznacznie różnej funkcjonalności.
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Korzyści

Kto może się
ubiegać o WIT?

Opłaty i czas
oczekiwania

Czy WIT może
być cofnięty?

ułatwienie i gwarancja prawidłowego deklarowania należności celnych
skrócenie czasu odprawy celnej
pomocne przy ustalaniu refundacji wywozowych
pomocne przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT (gdzie również stosuje się kod CN)
możliwość dokładnego zaplanowania wydatków i ułatwienie kalkulacji przewidywanych
zysków (właściwe naliczanie należności celnych)

Wniosek o wydanie WIT może zostać złożony przez podmiot mający siedzibę w państwie
członkowskim UE dla potrzeb przywozu towarów na obszar Unii Europejskiej lub wywozu poza jej
obszar. Niezbędne jest wpisanie we wniosku swojego numeru EORI.

W założeniu usługa jest bezpłatna. Przy korzystaniu z pomocy pełnomocnika konieczne jest
jednak uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek Urzędu. W przypadku
zaistnienia okoliczności wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych,
urząd wyśle zawiadomienie o potrzebie wpłacenia na podany numer odpowiedniej kwoty.
Na otrzymanie Wiążącej Informacji Taryfowej czeka się maksymalnie 120 dni (od daty przyjęcia
wniosku, tj. od chwili, w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie uzna, że
wniosek spełnia wszystkie wymagania, które są niezbędne do wydania decyzji). Z różnych
przyczyn zdarza się, że termin ten może zostać przekroczony (jednak nie więcej niż 30 dni).
W takiej sytuacji Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ma obowiązek
wcześniejszego poinformowania o tym wnioskodawcę z jednoczesnym podaniem przyczyn
i przewidywanym czasem potrzebnym do wydania decyzji.

Wiążąca Informacja Taryfowa może jednak zostać cofnięta, w sytuacji gdy traci zgodność
z interpretacją nomenklatur, wynikających z:
• not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej (CN),
• wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych,
• opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego
Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS).

- UWAGA Z dniem 01.10.2019 r. złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) możliwe będzie wyłącznie w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformy PUESC . Wszelkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania ewniosków o WIT znajdują się TU .
Rejestracji na platformie PUESC należy dokonać na miesiąc przed złożeniem wniosku. Użytkownicy posiadający już konto na PUESC
powinni dokonać aktualizacji danych (aktualna nazwa i adres firmy, adres e-mail). Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do
formularzy e-WIT jest posiadanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" (uprawnienie nr 15). Wnioski w formie
papierowej złożone po 01 października 2019 r. nie zostaną przyjęte.
Potrzebne LINKI: Instrukcja wypełnienia WIT oraz wniosek WIT .
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