Ankieta konsultacyjna dotycząca
środowiska jednego okienka w dziedzinie
ceł
Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

1. Kontekst
Celem konsultacji jest zebranie opinii przedsiębiorstw, osób fizycznych i innych zainteresowanych stron
na temat formalności związanych z przemieszczaniem towarów przez granice UE. Ankieta jest częścią
badania prowadzonego przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej, które
ma posłużyć przedstawieniu argumentów przemawiających za nową inicjatywą mającą na celu
stworzenie zintegrowanego i spójnego elektronicznego środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł.
System „jednego okienka” to system, który umożliwia stronom uczestniczącym w handlu i transporcie
składanie znormalizowanych informacji i dokumentów w jednym punkcie początkowym w celu spełnienia
wszystkich wymogów regulacyjnych związanych z przywozem, wywozem i tranzytem. Więcej informacji
na temat inicjatywy dotyczącej jednego okienka można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Komisji
Europejskiej dotyczącej ceł pod tym linkiem.
Dokładniej rzecz ujmując, konsultacje dotyczą głównie procesów związanych z wymogami regulacyjnymi
organów celnych i innych organów (np. w dziedzinie zdrowia, rolnictwa, środowiska, rybołówstwa itp.),
które muszą być spełnione przy odprawie towarów przekraczających granice UE. Ankieta zawiera kilka
pytań dotyczących opinii respondentów na temat aktualnej sytuacji, priorytetów i oczekiwań dotyczących
zmian w przyszłości, jak również pytań na temat profilu respondenta.
Po zamknięciu konsultacji ich wyniki zostaną wykorzystane w pracach przygotowawczych na rzecz
potencjalnej przyszłej inicjatywy dotyczącej środowiska jednego okienka UE w dziedzinie ceł. Należy
zauważyć, że każda inicjatywa będzie podlegała zatwierdzeniu przez nową Komisję. Streszczenie
odpowiedzi uzyskanych w ramach konsultacji zostanie opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji
Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji po zakończeniu konsultacji.

2. Informacje o respondencie
* Chcielibyśmy poznać bliżej respondentów w celu lepszego zrozumienia ich opinii,
oczekiwań i potrzeb dotyczących procesów celnych w UE.
2.1 Proszę podać, w jaki sposób i w jakim charakterze życzą sobie Państwo
opublikowania swoich odpowiedzi:
Uwaga: bez względu na wybraną opcję Państwa odpowiedzi mogą być przedmiotem wniosku o udzielenie publicznego dostępu do
dokumentów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

Moje odpowiedzi mogą zostać opublikowane wraz z moimi danymi

1

Moje odpowiedzi mogą zostać opublikowane wraz z moimi danymi
osobowymi: Wyrażam zgodę na publikację, w całości lub części,
wszystkich informacji zawartych w mojej odpowiedzi, w tym mojego imienia i
nazwiska lub nazwy mojej organizacji, i oświadczam, że żadna z podanych
informacji nie jest niezgodna z prawem ani nie narusza praw osób trzecich w
sposób, który uniemożliwiałby publikację.
Moja odpowiedź może zostać opublikowana w formie anonimowej:
Wyrażam zgodę na publikację, w całości lub części, wszystkich informacji
zawartych w mojej odpowiedzi - w tym cytatów lub moich opinii - pod
warunkiem zachowania anonimowości. Oświadczam, że żadna z podanych
informacji nie jest niezgodna z prawem ani nie narusza praw osób trzecich w
sposób, który uniemożliwiałby publikację.
2.2 Jeśli zechcieliby Państwo wziąć udział w ewentualnym wywiadzie
uzupełniającym po konsultacjach, proszę podać swój adres e-mail:

* 2.3 Która z poniższych odpowiedzi opisuje Państwa najlepiej?
Odpowiadam jako:
osoba prywatna
przedsiębiorca
stowarzyszenie handlowe
organ publiczny
pracownik naukowy
inny rodzaj organizacji
W przypadku innego rodzaju organizacji proszę uszczegółowić odpowiedź poniżej:

* 2.4 Czy Państwa firma lub organizacja jest zarejestrowana w unijnym
rejestrze służącym przejrzystości?
Uwaga: Jeśli Państwa firma lub organizacja nie jest zarejestrowana w unijnym rejestrze służącym przejrzystości, proszę się
zarejestrować, a następnie podać numer identyfikacyjny w rejestrze.

Tak
Nie
Nie jestem pewien(-na).
Jeśli tak, proszę podać swój numer identyfikacyjny w rejestrze:

* 2.5 Proszę podać swoje imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa
/organizacji:
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* 2.6 Gdzie znajduje się Państwa miejsce zamieszkania?
Belgia
Bułgaria
Republika Czeska
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa

Luksemburg
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Inne

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić poniżej:

* 2.6 W którym państwie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa lub
organizacji?
Przedsiębiorstwa lub organizacje prowadzące działalność w kilku państwach powinny wskazać państwo, w którym znajduje się ich
siedziba główna w UE.

Belgia
Bułgaria
Republika Czeska
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa

Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
Inne

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić poniżej:
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Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić poniżej:

* 2.7 Który z poniższych sektorów/rodzajów działalności w największym
stopniu odnosi się do działalności Państwa przedsiębiorstwa/organizacji?
Surowce (rolnictwo, chemikalia, rybołówstwo, leśnictwo itp.)
Produkcja, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa
Budownictwo
Spedycja, transport, agent morski
Importer/eksporter
Agent celny/przedstawiciel celny/pośrednik celny
Operator portu/portu lotniczego, operator terminala, sztauer, operator składu
Specjalista w dziedzinie IT
Krajowe/unijne/międzynarodowe stowarzyszenie handlowe
Organizacja międzynarodowa, organizacja pozarządowa lub inny organ
przedstawicielski
Administracja krajowa
Inne
Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić poniżej:

* 2.8 Ilu pracowników zatrudnia Państwa przedsiębiorstwo/organizacja?
Samozatrudnienie (mikroprzedsiębiorstwo)
Mniej niż 10 pracowników (mikroprzedsiębiorstwo)
Od 10 do 49 pracowników (małe przedsiębiorstwo)
Od 50 do 249 pracowników (średnie przedsiębiorstwo)
Ponad 250 pracowników (duże przedsiębiorstwo)
Nie dotyczy
* 2.9 W których krajach Państwa przedsiębiorstwo/organizacja zajmuje się
operacjami celnymi?
Belgia
Luksemburg
Bułgaria
Węgry
Republika Czeska
Malta
Dania
Holandia
Niemcy
Austria
Estonia
Polska
Irlandia
Portugalia
Grecja
Rumunia
Hiszpania

Słowenia
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Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa

Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
Nie dotyczy
Inne

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić poniżej:

* 2.10 Czy Państwa przedsiębiorstwu/organizacji przyznano status
upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)?
Tak
Nie
Nie jestem pewien(-na).
Nie dotyczy

3. Doświadczenie w transakcjach transgranicznych
* 3.1 Czy biorą Państwo udział w operacjach celnych lub innych
formalnościach regulacyjnych związanych z przemieszczaniem towarów
przez granice?
Tak
Nie
Nie jestem pewien(-na).
3.2 Jaki jest udział procentowy zgłoszeń celnych Państwa przedsiębiorstwa
/organizacji, w których występują wymienione poniżej świadectwa
weterynaryjne?
76100
%

51-

26-

1-

75 %

50 %

25 %

Brak

CED
(Wspólnotowy dokument wejścia dotyczący paszy i
żywności niepochodzących od zwierząt)
CVED-A
(Wspólny weterynaryjny dokument wejścia dotyczący
zwierząt)
CVED-P
(Wspólny dokument weterynaryjny wejścia dotyczący
produktów pochodzenia zwierzęcego)
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3.3 W jakim stopniu kwestie wymienione poniżej mają Państwa zdaniem
negatywny wpływ na organizacje uczestniczące w transgranicznym
przepływie towarów w UE?

W

W

W

dużym

pewnym

ogóle

stopniu

stopniu

nie

Nie
jestem
pewien
(-na).

Czas potrzebny na dokonanie odprawy towarów
Wymogi dotyczące przekazywania tych samych informacji
i związanych z nimi dokumentów więcej niż jednemu
organowi w odniesieniu do tego samego przemieszczenia
towarów przez granice
Różne wymogi dotyczące danych w różnych państwach
członkowskich
Niedostateczne informacje, wytyczne/wsparcie od władz w
odniesieniu do procesów i wymogów
Ciągła konieczność składania dokumentów w formie
papierowej lub przy użyciu przestarzałych środków
elektronicznych
Brak pewności co do bezpieczeństwa wymiany danych i
ochrony danych
Konieczność przekazywania informacji za pośrednictwem
różnych kanałów w obrębie jednego państwa
członkowskiego lub między różnymi państwami
członkowskimi
Niewłaściwe wykorzystywanie (lub ponowne
wykorzystywanie) świadectw celnych
Inne [proszę wybrać odpowiednią opcję i uszczegółowić
poniżej]

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić:

Proszę wyjaśnić lub opisać szczegóły dotyczące tych z wymienionych powyżej
kwestii, które Państwa zdaniem mają najbardziej niekorzystny wpływ na
przedsiębiorstwa:
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3.4 Czy uważają Państwo, że sytuacja w poniższych kwestiach uległa w
ciągu ostatnich 5 lat zmianie?

Sytuacja

Sytuacja

bardzo

trochę

się

się

poprawiła

poprawiła

Bez
zmian

Sytuacja
trochę się
pogorszyła

Sytuacja

Nie

bardzo

jestem

się

pewien

pogorszyła

(-na).

Czas potrzebny na
dokonanie odprawy
towarów
Wymogi dotyczące
przekazywania tych
samych informacji i
związanych z nimi
dokumentów więcej niż
jednemu organowi w
odniesieniu do tego
samego przemieszczenia
towarów przez granice
Różne wymogi
dotyczące danych w
różnych państwach
członkowskich
Niedostateczne
informacje, wytyczne lub
wsparcie od władz w
odniesieniu do procesów i
wymogów
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Ciągła konieczność
składania dokumentów w
formie papierowej lub
przy użyciu
przestarzałych środków
elektronicznych
Brak pewności co do
bezpieczeństwa wymiany
danych i ochrony danych
Konieczność
przekazywania informacji
za pośrednictwem
różnych kanałów w
obrębie jednego państwa
członkowskiego lub
między różnymi
państwami członkowskimi
Niewłaściwe
wykorzystywanie (lub
ponowne
wykorzystywanie)
świadectw celnych
Inne [proszę wybrać
odpowiednią opcję i
uszczegółowić poniżej]
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Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić:

3.5 W jakim stopniu kwestie wymienione w pytaniu 3.4 były powodem
wystąpienia któregoś następujących problemów dla Państwa organizacji?
W

W

W

dużym

pewnym

ogóle

stopniu

stopniu

nie

Nie jestem
pewien(-na).

Dodatkowe koszty w dziedzinie IT
Dodatkowe obowiązki w zakresie
sprawozdawczości
Dodatkowe koszty w zakresie szkoleń
Dodatkowe koszty usług
Dodatkowe koszty logistyczne
Opóźnienia w transgranicznym
przemieszczaniu towarów
Zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby
ludzkie do operacji celnych
Błędy w rozpatrywaniu zgłoszeń
Inne [proszę wybrać odpowiednią opcję i
uszczegółowić poniżej]

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić:

Proszę wyjaśnić lub opisać szczegóły dotyczące problemów, które napotkała
Państwa organizacja:
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3.6 Jak Państwa zdaniem będzie rozwijała się w najbliższych latach sytuacja
w poniższych kwestiach w oparciu o bieżące tendencje, jeżeli Komisja

Europejska nie podejmie nowych działań?

Sytuacja

Sytuacja

bardzo

trochę

się

się

poprawi

poprawi

Bez
zmian

Sytuacja

Sytuacja

trochę

bardzo

się

się

pogorszy

pogorszy

Nie
jestem
pewien
(-na).

Czas potrzebny na
dokonanie odprawy towarów
Wymogi dotyczące
przekazywania tych samych
informacji i związanych z nimi
dokumentów więcej niż
jednemu organowi w
odniesieniu do tego samego
przemieszczenia towarów
przez granice
Różne wymogi dotyczące
danych w różnych państwach
członkowskich
Niedostateczne informacje,
wytyczne lub wsparcie od
władz w odniesieniu do
procesów i wymogów
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Ciągła konieczność
składania dokumentów w
formie papierowej lub przy
użyciu przestarzałych
środków elektronicznych
Brak pewności co do
bezpieczeństwa wymiany
danych i ochrony danych
Konieczność przekazywania
informacji za pośrednictwem
różnych kanałów w obrębie
jednego państwa
członkowskiego lub z różnych
państw członkowskich
Niewłaściwe
wykorzystywanie (lub
ponowne wykorzystywanie)
świadectw celnych
Inne [proszę wybrać
odpowiednią opcję i
uszczegółowić poniżej]
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Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić:

3.7 Ile osób zatrudnionych w Państwa organizacji (w ekwiwalentach pełnego
czasu pracy - EPC) zajmuje się formalnościami związanymi z
transgranicznym przemieszczaniem towarów (np. operacjami celnymi i
innymi wymogami prawnymi)?
0 EPC
Mniej niż 1 EPC (np. jedna osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu
pracy)
Od 1 do 4 EPC
Od 5 do 9 EPC
Od 10 do 49 EPC
Od 50 do 249 EPC
Ponad 250 EPC
Nie jestem pewien(-na).
3.8 Jak zmieniła się w ostatnich pięciu latach liczba osób zatrudnionych w
Państwa organizacji (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy - EPC), które
zajmują się formalnościami związanymi z transgranicznym
przemieszczaniem towarów?
Wzrost o ponad 51 % pracowników
Wzrost o 26-50 % pracowników
Wzrost o 11-25 % pracowników
Wzrost o 6-10 % pracowników
Wzrost o 5 % lub mniej pracowników
Bez zmian
Zmniejszenie o 5 % lub mniej pracowników
Zmniejszenie o 6-10 % pracowników
Zmniejszenie o 11-25 % pracowników
Zmniejszenie o 26-50 % pracowników
Zmniejszenie o ponad 51 % pracowników
Nie jestem pewien(-na).

4. Możliwe środki polityki i ich spodziewane skutki
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4.1 Możliwe działania UE na rzecz poprawy transgranicznego handlu i
transportu towarów będą się prawdopodobnie koncentrowały na co najmniej
jednym z poniższych celów. Proszę wskazać znaczenie każdego z tych celów
dla Państwa lub Państwa organizacji.
Nie
Bardzo

Raczej

Niezbyt

Całkowicie

ważny

ważny

ważny

nieważny

jestem
pewien
(-na).

Ułatwienie uzyskiwania informacji
/wytycznych/wsparcia w odniesieniu do
procesów i wymogów dotyczących
transgranicznego przemieszczania
towarów
Poprawa automatycznej weryfikacji
świadectw i dokumentów potwierdzających
Promowanie stosowania środków
elektronicznych w celu wymiany informacji
między organami działającymi na granicy
Poprawa koordynacji i wymiany
informacji między organami działającymi
na granicy
Promowanie ponownego
wykorzystywania informacji dostarczanych
przez przedsiębiorstwa podczas
wypełniania różnych formalności
wymaganych przy transgranicznym
przemieszczaniu towarów
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Utworzenie zharmonizowanych portali dla
przedsiębiorców w celu przekazywania
informacji wymaganych przez inne organy
/agencje przy transgranicznym
przemieszczaniu towarów (tj. danych ze
zgłoszenia celnego i wymogów
dotyczących danych do wniosków o
świadectwa/licencje/pozwolenia)
Harmonizacja danych, poprawa
interoperacyjności systemów i zbliżenie
procedur w różnych państwach
członkowskich i sektorach
Inne [proszę wybrać odpowiednią opcję i
uszczegółowić poniżej]
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Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić:
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4.2 Jakie Państwa zdaniem skutki dla działań prowadzonych przez
organizacje w zakresie transgranicznego przemieszczania towarów miałyby
następujące zmiany w stosunku do obecnej sytuacji?

Bardzo

Raczej

pozytywne

pozytywne

skutki

skutki

Raczej

Bardzo

Żadnych

negatywne

negatywne

skutków

skutki

skutki

Nie
jestem
pewien
(-na).

Znormalizowane
wymogi i formy
przekazywania
informacji we
wszystkich
państwach
członkowskich UE
i sektorach

16

Przekazywanie
tylko raz
informacji
wymaganych
przez organy
celne i inne organy
/agencje w
odniesieniu do
transgranicznego
przemieszczania
towarów (tj.
danych ze
zgłoszenia
celnego i
wymogów
dotyczących
danych do
wniosków o
świadectwa
/licencje
/pozwolenia)
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Elektroniczne,
automatyczne
sprawdzanie
przez organy
celne świadectw i
innych
dokumentów
potwierdzających,
wymaganych
przez inne organy
/agencje przy
transgranicznym
przemieszczaniu
towarów

Zharmonizowane
portale dla
przedsiębiorców
w celu
przekazywania
wszelkich
informacji
związanych z
formalnościami
granicznymi
Inne [proszę
wybrać
odpowiednią
opcję i
uszczegółowić
poniżej]
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Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, proszę uszczegółowić:

Proszę podać więcej szczegółów na temat wpływu proponowanych zmian na
działalność organizacji:
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4.3 Uproszczenie i standaryzacja kontroli celnych towarów na granicy
poprzez wprowadzenie zmian, o których była mowa w pytaniu 4.2 (np.
zharmonizowanych portali dla przedsiębiorców w celu przekazywania
informacji, jednorazowego przekazywania informacji itp.), mogłyby mieć
szersze skutki gospodarcze, społeczne, środowiskowe i prawne.
Proszę wskazać, jakiego rodzaju skutki (pozytywne lub negatywne) miałyby
Państwa zdaniem zmiany, o których mowa w pytaniu 4.2, dla następujących
kwestii:

Bardzo

Raczej

pozytywne

pozytywne

skutki

skutki

Raczej

Bardzo

Żadnych

negatywne

negatywne

skutków

skutki

skutki

Nie
jestem
pewien
(-na).

Poziom handlu
(ze względu na
niższe koszty
przestrzegania
przepisów dla
przedsiębiorstw)
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Zaufanie
konsumentów do
produktów
rynkowych
(poprzez lepsze
egzekwowanie
polityki mającej na
celu
zagwarantowanie,
że handel
towarami nie
zagraża zdrowiu
publicznemu,
środowisku ani
dobrostanowi
zwierząt)
Obciążenie
administracyjne
(poprzez
zharmonizowane
dane,
interoperacyjne
systemy oraz
dostosowane
procedury i
procesy)
Zwalczanie
oszustw (poprzez
lepsze
zarządzanie
transgranicznym
przemieszczaniem
towarów)
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Poziom
dobrowolnego
przestrzegania
przepisów
(poprzez prostsze
i bardziej
ustandaryzowane
procedury celne)
Równe
traktowanie
podmiotów
gospodarczych w
całej UE (poprzez
większą
integralność i
przejrzystość
działań celnych)
Ochrona danych
osobowych i
danych
wrażliwych pod
względem
handlowym
(poprzez
bezpieczniejsze
systemy
informatyczne)
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4.4 Jeśli są Państwo zdania, że proponowane zmiany mogą mieć jeszcze
inne skutki, proszę podać je tutaj:

4.5 Jeśli chcieliby Państwo przedstawić dodatkowe informacje (np.
dokument opisujący stanowisko, sprawozdanie) lub odnieść się do
konkretnych kwestii, które nie zostały uwzględnione w kwestionariuszu,
mogą Państwo w tym miejscu załączyć dodatkowy dokument.
Należy pamiętać, że załączony dokument zostanie opublikowany wraz z Państwa
odpowiedziami na pytania zawarte w kwestionariuszu, które stanowią zasadniczy
element tych otwartych konsultacji publicznych. Dokument jest opcjonalny i służy
jako dodatkowy materiał, który pozwoli lepiej zrozumieć Państwa stanowisko.
Maksymalny rozmiar pliku wynosi 1 MB.
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