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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1949/2005
z dnia 28 listopada 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do specyficznego obrotu
towarowego i wyłączenia obrotu handlowego odnoszącego się do transakcji naprawy
obrotu we Wspólnocie oraz tych będących przedmiotem
obrotu z państwami trzecimi, konieczne jest dostosowanie przepisów w odniesieniu do zakładów przemysłowych, statków i statków powietrznych, zaopatrzenia
i materiałów eksploatacyjnych dla statków i statków
powietrznych, przesyłek wieloetapowych, instalacji
morskich, statków kosmicznych, energii elektrycznej,
gazu i produktów morskich.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 z dnia 22
maja 1995 r. w sprawie statystyki handlu towarami między
Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 2, art. 9
ust. 1, art. 10 ust. 4 i art. 15,
(5)

Należy zapewnić dodatkowe specyfikacje w odniesieniu
do towarów, które są przedmiotem tymczasowego użytkowania w celu zharmonizowania sposobu wyłączania
tych towarów z danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami z państwami trzecimi.

(6)

System kodowania służący do opisu rodzaju transakcji
należy
ujednolicić
z
przepisami
stosowanymi
w odniesieniu do danych statystycznych o handlu towarami między Państwami Członkowskimi.

(7)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr
1917/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Statystyki Handlu Towarami z Państwami Trzecimi,

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2000 z dnia
7 września 2000 r. ustanawiające niektóre przepisy
w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
1172/95 w sprawie statystyki handlu zagranicznego (2)
określa elementy danych, które mają być gromadzone
dla celów statystyki handlu zagranicznego oraz wymienia
towary i rodzaje obrotów, które powinny być zwolnione
lub które wymagają szczegółowych przepisów
z przyczyn metodologicznych.
Tam, gdzie to właściwe, należy stosować wspólne definicje i pojęcia w odniesieniu do danych dotyczących,
odpowiednio, handlu towarami między Państwami
Członkowskimi i handlu towarami z państwami trzecimi.
Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do
handlu towarami między Państwami Członkowskimi
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
3330/91 (3) zmieniło ramy prawne dotyczące prowadzenia wspólnotowej statystyki obrotu towarowego
między Państwami Członkowskimi, konieczne stało się
odpowiednie przystosowanie przepisów wykonawczych
dotyczących statystyki handlu towarami między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi.
Zgodnie
z
międzynarodowymi
zaleceniami
i obowiązującymi przepisami dotyczącymi statystyki
Wspólnoty w odniesieniu do handlu towarami między
Państwami Członkowskimi, towary będące przedmiotem
naprawy mają być wyłączone ze statystyki handlu towarami. W konsekwencji konieczne jest również wyłączenie
towarów będących przedmiotem naprawy z danych
statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu
towarami z państwami trzecimi.
W celu zapewnienia porównywalności informacji dotyczących specyficznych towarów będących przedmiotem

(1) Dz.U. L 118 z 25.5.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
(2) Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 14.
(3) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1917/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 2
Na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia podstawowego dane
statystyczne o handlu zagranicznym przekazywane do
Komisji nie obejmują towarów:
— dopuszczonych do swobodnego obrotu po zastosowaniu procedury uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną,
— znajdujących się w wykazie towarów wyłączonych,
określonym w załączniku 1.”;
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w art. 15 ust. 2 dodaje się lit. m) w brzmieniu:
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d) cyfry siódma i ósma to 0.”;

„m) energia elektryczna i gaz”;
3)

6)

skreśla się art. 19 ust. 3;

7)

w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2.
Państwa Członkowskie mogą stosować uproszczoną
procedurę deklarowania do rejestrowania eksportu
kompletnych zakładów przemysłowych.

a) litera c) otrzymuje brzmienie:
„c) »prawo własności statku lub statku powietrznego«
oznacza fakt zarejestrowania osoby fizycznej lub
prawnej jako właściciela statku lub statku powietrznego;”;

3.
Uproszczona procedura może być stosowana tylko
do wywozu kompletnych zakładów przemysłowych,
w przypadku których całkowita wartość statystyczna
każdego z nich przekracza 3 mln EUR, chyba że są to
kompletne zakłady przemysłowe do ponownego wykorzystania; w takim przypadku Państwa Członkowskie informują
Komisję o stosowanych kryteriach.
Statystyczna wartość zakładu przemysłowego jest obliczana
przez dodanie wartości statystycznych jego części składowych i wartości statystycznych towarów, określonych
w ust. 1 akapit drugi.”;
4)

artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

b) skreśla się lit. d);

8)

artykuł 21 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 21
1.
Dane statystyczne o handlu zagranicznym, które mają
być przekazywane do Komisji, obejmują następujące transakcje:

„Artykuł 17
1.
Do celów niniejszego rozdziału części składowe
umieszczone w danym dziale Nomenklatury Scalonej są
klasyfikowane w odpowiedniej podpozycji kompletnych
zakładów przemysłowych w Dziale 98 tejże Nomenklatury.
2.
Tam, gdzie Państwa Członkowskie nie zezwalają na
uproszczoną procedurę deklarowania w celu rejestrowania
części składowych kompletnego zakładu przemysłowego
w podpozycjach Działu 98, towary są klasyfikowane
w odpowiednich podpozycjach zgodnie z pozostałymi
działami Nomenklatury Scalonej.”;
5)

artykuł 18 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 18
Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną numery kodów dla
podpozycji kompletnych zakładów przemysłowych są
tworzone zgodnie z następującymi zasadami:

a) przeniesienie prawa własności statku lub statku
powietrznego z osoby fizycznej lub prawnej mającej
siedzibę w państwie trzecim na osobę fizyczną lub
prawną mającą siedzibę w sprawozdającym Państwie
Członkowskim i zarejestrowaną w krajowym rejestrze
statków lub statków powietrznych; transakcja ta jest
traktowana jako przywóz;

b) przeniesienie prawa własności statku lub statku
powietrznego z osoby fizycznej lub prawnej mającej
siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim
i zarejestrowanej w krajowym rejestrze statków lub
statków powietrznych na osobę fizyczną lub prawną
mającą siedzibę w państwie trzecim; transakcja ta jest
traktowana jako wywóz;

c) wprowadzenie statku lub statku powietrznego na terytorium statystyczne Wspólnoty lub opuszczenie terytorium statystycznego Wspólnoty ze względu na działania
mające na celu uszlachetnianie lub następujące po uszlachetnianiu w ramach kontraktu.

a) kod składa się z ośmiu cyfr;
b) pierwsze cztery cyfry to 9880;

Do celów lit. b) jeżeli statek lub statek powietrzny jest
nowy, to wywóz jest rejestrowany w Państwie Członkowskim, w którym został on zbudowany.

c) cyfry piąta i szósta odpowiadają działowi Nomenklatury
Scalonej, do którego należą towary stanowiące części
składowe;

Do celów lit. c) »uszlachetnianie« uznaje się za obejmujące
jedynie działania mające na celu wytworzenie nowego lub
rzeczywiście ulepszonego statku lub statku powietrznego.
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2.
Dane statystyczne dotyczące transakcji określonych
w ust. 1, które są przekazywane do Komisji przez Państwa
Członkowskie, zawierają następujące dane:

a) kod odpowiadający podpozycji Nomenklatury Scalonej;

b) procedurę statystyczną;
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(WE) nr 1172/1995, włącznie z dostępem do informacji
zawartych w krajowych rejestrach statków lub statków
powietrznych, które mogą być wymagane w celu ustalenia
przeniesienia prawa własności takich towarów.”;

10) w art. 24 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) kod kraju partnerskiego lub uproszczony kod kraju
QS;”;

c) kraj partnerski, a mianowicie:
11) artykuł 25 otrzymuje brzmienie:
— w przypadku transakcji określonych w ust. 1 lit. a)
państwo trzecie budowy, jeżeli statek lub statek
powietrzny jest nowy; w innych przypadkach
państwo trzecie, w którym ma siedzibę osoba
fizyczna lub prawna przekazująca prawo własności
statku lub statku powietrznego,
— w przypadku transakcji określonych w ust. 1 lit. b)
państwo trzecie, w którym ma siedzibę osoba
fizyczna lub prawna, na którą jest przenoszone
prawo własności statku lub statku powietrznego,
— w przypadku transakcji określonych w ust. 1 lit. c)
państwo trzecie wysyłki dla statków i statków
powietrznych wprowadzanych na terytorium statystyczne Wspólnoty oraz państwo przeznaczenia dla
statków i statków powietrznych opuszczających
terytorium statystyczne Wspólnoty;

d) ilość jako liczba sztuk oraz w każdych innych uzupełniających
jednostkach
miary,
ustanowionych
w Nomenklaturze Scalonej dla statków i ilość w masie
netto oraz w uzupełniających jednostkach miary dla
statków powietrznych;

„Artykuł 25
Do celów niniejszego rozdziału »przesyłki wieloetapowe«
oznaczają przywóz lub wywóz części składowych kompletnych towarów niezmontowanych lub rozmontowanych,
realizowany w kilku dostawach z przyczyn handlowych
lub związanych z transportem.”;

12) artykuł 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Miesięczne sprawozdania, obejmujące transakcje
określone w ust. 1, które są przekazywane do Komisji
przez Państwa Członkowskie, zawierają następujące dane:

a) kod odpowiadający podpozycji Nomenklatury Scalonej;

b) kod kraju partnerskiego lub uproszczony kod kraju
QW;

c) procedurę statystyczną;

d) masę netto;
e) wartość statystyczna, czyli wartość ogółem, która zostałaby zafakturowana – z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia – w wypadku sprzedaży lub
zakupu całego statku lub statku powietrznego.

3.
Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym
następuje przeniesienie prawa własności, w przypadku
transakcji określonych w ust. 1 lit. a) lub ust. 1 lit. b)
lub w którym następuje przepływ w przypadku transakcji
określonych w ust. 1 lit. c).”;

e) wartość statystyczną.

Do celów lit. a) stosuje się następujące uproszczone kody
dla towarów przeznaczonych dla operatorów instalacji
morskich lub dla potrzeb działania silników, maszyn
i innego wyposażenia instalacji morskich:
— 9931 24 00: towary z działów Nomenklatury Scalonej
1–24;

9)

artykuł 22 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 22
Władze krajowe mają dostęp do dodatkowych źródeł
danych oprócz tych określonych w art. 7 rozporządzenia

— 9931 27 00: towary z Działu 27 Nomenklatury
Scalonej;
— 9931 99 00: towary zaklasyfikowane gdzie indziej.
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Bez uszczerbku dla przepisów celnych, w przypadku
towarów przychodzących z lub przeznaczonych dla instalacji, »kraj partnerski«, określony w lit. b), jest krajem,
w którym ma siedzibę osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za handlowe wykorzystanie powyższej instalacji.”;

13) artykuł 31 otrzymuje brzmienie:
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c) procedurę statystyczną;

d) masę netto i ilość w uzupełniających jednostkach miary;

e) wartość statystyczną jako wartość statku kosmicznego
»ex-works« zgodnie z warunkami dostawy, wymienionymi w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

„Artykuł 31
1.
Do Komisji przekazywane są następujące dane statystyczne o handlu z państwami trzecimi:

Do celów lit. b) »kraj partnerski« określany jest w oparciu
o następujące kryteria:

a) wprowadzenie statku kosmicznego na terytorium statystyczne Wspólnoty lub opuszczenie terytorium statystycznego Wspólnoty ze względu na operacje mające
na celu lub następujące po uszlachetnianiu w ramach
kontraktu;

— dla operacji określonych w ust. 1 lit. a) »kraj partnerski«
oznacza państwo trzecie pochodzenia dla statków
kosmicznych wprowadzanych na terytorium statystyczne Wspólnoty oraz państwo przeznaczenia dla
statków kosmicznych opuszczających terytorium statystyczne Wspólnoty,

b) wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną statku kosmicznego, który był przedmiotem przeniesienia własności
między osobą fizyczną lub prawną mającą siedzibę
w państwie trzecim a osobą fizyczną lub prawną mającą
siedzibę w Państwie Członkowskim;

c) wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną statku kosmicznego, który był przedmiotem przeniesienia własności
z osoby fizycznej lub prawnej mającej siedzibę
w Państwie Członkowskim na osobę fizyczną lub
prawną mającą siedzibę w państwie trzecim.

Operacje określone w lit. b) są rejestrowane jako przywóz
w Państwie Członkowskim, w którym ma siedzibę nowy
właściciel.

Operacja określona w lit. c) jest rejestrowana jako wywóz
przez Państwo Członkowskie, w którym wyprodukowano
ukończony statek kosmiczny.

Do celów niniejszego ustępu »uszlachetnianie« uznaje się za
obejmujące jedynie operacje mające na celu wytworzenie
nowego lub rzeczywiście ulepszonego statku kosmicznego.

2.
Miesięczne sprawozdania z operacji określonych
w ust. 1, które są przekazywane do Komisji przez Państwa
Członkowskie, zawierają następujące dane:

a) kod odpowiadający podpozycji Nomenklatury Scalonej;

b) kod kraju partnerskiego;

— dla operacji określonych w ust. 1 lit. b) »kraj partnerski«
oznacza kraj, w którym wyprodukowano ukończony
statek kosmiczny,

— dla operacji określonych w ust. 1 lit. c) »kraj partnerski«
oznacza kraj, w którym ma siedzibę osoba fizyczna lub
prawna, na którą przeniesiona zostaje własność statku
kosmicznego.

3.
Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym
następuje przepływ, w przypadku operacji określonych
w ust. 1 lit. a) lub w którym następuje przeniesienie
prawa własności, w przypadku operacji określonych
w ust. 1 lit. b) i c).”;

14) w tytule II po art. 31 dodaje się rozdziały 9 i 10
w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 9

Energia elektryczna i gaz
Artykuł 31a
Oprócz źródeł danych określonych w art. 7 rozporządzenia
(WE) nr 1172/95, władze krajowe mogą wymagać, aby
odpowiednia informacja w celu monitorowania obrotów
handlowych energią elektryczną i gazem między sprawozdającym Państwem Członkowskim a państwami trzecimi
była dostarczana bezpośrednio przez operatorów mających
siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim,
którzy posiadają lub obsługują krajowe systemy przesyłowe
energii elektrycznej lub gazu.
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b) kod kraju partnerskiego, a mianowicie:

ROZDZIAŁ 10

Produkty morskie

— przy przywozie państwo trzecie, w którym zarejestrowany jest okręt dokonujący połowu,

Artykuł 31b
1.
Do celów niniejszego artykułu »produkty morskie«
oznaczają produkty rybackie, minerały, uratowane mienie
i inne produkty, które nie zostały jeszcze wyładowane na
ląd ze statków morskich.

— przy wywozie państwo trzecie, w którym następuje
wyładunek produktu morskiego lub w którym zarejestrowany jest statek nabywający produkt morski;
c) procedurę statystyczną;

2.
Dane statystyczne o handlu zagranicznymo, które
mają być przekazywane do Komisji, obejmują następujące
transakcje:

d) masę netto;
e) wartość statystyczną.

a) wyładunek produktów morskich w portach sprawozdającego Państwa Członkowskiego lub ich nabycie przez
statki zarejestrowane w Państwie Członkowskim od
statków zarejestrowanych w państwie trzecim, transakcje te traktowane są jako przywóz.
b) wyładunek produktów morza w portach państwa trzeciego ze statku zarejestrowanego w sprawozdającym
Państwie Członkowskim lub ich nabycie przez statki
zarejestrowane w państwie trzecim od statków zarejestrowanych w Państwie Członkowskim, transakcje te
traktowane są jako wywóz.

4.
Władze krajowe mają dostęp do dodatkowych źródeł
danych oprócz tych, określonych w art. 7 rozporządzenia
(WE) nr 1172/95, włącznie z dostępem do informacji dotyczących deklaracji zarejestrowanych statków krajowych na
temat produktów morskich wyładowywanych w państwach
trzecich.”;
15) załączniki I i II zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2

3.
Miesięczne sprawozdania z transakcji określonych
w ust. 2, które są przekazywane do Komisji przez Państwa
Członkowskie, zawierają następujące dane:

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

a) kod odpowiadający podpozycji Nomenklatury Scalonej;

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2005 r.
W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1917/2000 zastępuje się załącznikami do niniejszego rozporządzenia:
„ZAŁĄCZNIK I
Lista towarów określonych w art. 2, wyłączonych ze statystyki handlu towarami z państwami trzecimi, które
mają być przekazywane do Komisji (Eurostat)
Nie są zbierane dane dla następujących towarów:
a) środki płatnicze, które są prawnymi środkami płatniczymi oraz papiery wartościowe;
b) złoto monetarne;
c) pomoc nadzwyczajna dla obszarów klęsk żywiołowych;
d) ze względu na zamierzone przeznaczenie do celów dyplomatycznych lub o podobnym charakterze:
1) towary korzystające z immunitetu dyplomatycznego, konsularnego lub podobnego;
2) prezenty dla głowy państwa, członków rządu lub parlamentu;
3) towary stanowiące przedmiot obrotu w ramach wzajemnej pomocy administracyjnej;
e) o ile nie są przedmiotem transakcji handlowej:
1) wyróżnienia, odznaczenia honorowe i nagrody, odznaki pamiątkowe i medale;
2) sprzęt podróżny, prowiant i inne przedmioty, włącznie z wyposażeniem sportowym przeznaczonym do użytku
osobistego lub spożycia, które podróżujący ma przy sobie, które są wysyłane przed rozpoczęciem przez niego
podróży lub które są wysyłane w ślad za podróżującym;
3) ubiory ślubne, przedmioty związane z przeprowadzkami lub przedmioty dziedziczone;
4) trumny, urny pogrzebowe, ozdobne przedmioty pogrzebowe i przedmioty służące do konserwacji grobów
i nagrobków;
5) drukowane materiały reklamowe, instrukcje obsługi, cenniki i pozostałe artykuły reklamowe;
6) towary, które utraciły użyteczność lub nie mogą być użyte do celów przemysłowych;
7) balast;
8) znaczki pocztowe;
9) produkty farmaceutyczne stosowane podczas międzynarodowych imprez sportowych;
f)

produkty stosowane w ramach wspólnych nadzwyczajnych środków dla ochrony osób lub środowiska naturalnego;

g) towary będące przedmiotem niehandlowej wymiany między osobami zamieszkałymi w strefie przygranicznej Państw
Członkowskich (ruch przygraniczny); produkty uzyskane przez producentów rolnych na obszarach położonych poza
obszarem statystycznym, ale przylegających do niego, na którym prowadzą podstawową działalność;
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h) przy założeniu, że handel jest tymczasowy, towary przywożone lub wywożone w celu naprawy środków transportu,
kontenerów i podobnego z nimi sprzętu transportowego, ale niepodlegające zasadom uszlachetniania, i części wymienione podczas napraw;
i)

towary wywiezione do krajowych sił zbrojnych stacjonujących poza terytorium statystycznym oraz towary przywożone, które zostały przewiezione poza terytorium statystyczne przez krajowe siły zbrojne, jak również towary, które
zostały nabyte lub pozostawione na terytorium statystycznym Państwa Członkowskiego przez obce siły zbrojne,
które tam stacjonują;

j)

towary używane jako nośniki informacji, takie jak dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, plany, taśmy audio i wideo,
CD-ROM-y, będące przedmiotem obrotu w celu dostarczenia informacji, wytworzone na zamówienie konkretnego
klienta lub gdy nie są przedmiotem transakcji handlowej oraz towary, które uzupełniają poprzednią dostawę,
np. uaktualnienia, i za które odbiorca nie otrzymuje faktury;

k) wyrzutnie satelitów:
— przy wywozie i przywozie poprzedzającym wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną,
— podczas wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną;
l)

towary do naprawy i po naprawie oraz części zamienne użyte do naprawy. Naprawa zakłada przywrócenie towarów
do ich pierwotnej funkcji lub stanu. Celem operacji jest po prostu utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na
użytkowanie; może to obejmować ich przebudowę lub udoskonalenie, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru
towarów;

m) towary do użytku czasowego i po nim, o ile spełnione są wszystkie poniższe warunki:
1) nie zaplanowano ani nie dokonano uszlachetniania;
2) oczekiwany okres użytkowania czasowego jest nie dłuższy niż 24 miesiące.
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ZAŁĄCZNIK II
Wykaz transakcji określonych w art. 13 ust. 2
A

B

1) Transakcje z rzeczywistym lub zamierzonym przeniesieniem prawa własności w zamian za płatność (finansową
lub inną) (z wyjątkiem transakcji wymienionych pod
kodami 2, 7, 8) (a) (b) (c)

1) Kupno/sprzedaż za zapłatą (b)
2.) Dostawa przeznaczona do sprzedaży po akceptacji lub
wypróbowaniu, przeznaczona do sprzedaży konsygnacyjnej lub za pośrednictwem agenta komisowego
3) Handel barterowy (zapłata w naturze)
4) Zakupy przez podróżnych do użytku osobistego
5) Leasing finansowy (sprzedaż ratalna) (c)

2) Zwroty towarów zarejestrowanych uprzednio pod
kodem 1 (d); dostawy rekompensacyjne nieodpłatne (d)

1) Zwrot towarów
2) Rekompensata za zwrócone towary
3) Rekompensata (np. w ramach gwarancji) za towary,
które nie zostały zwrócone

3) Transakcje (niemające charakteru tymczasowego),
z którymi związane jest przeniesienie prawa własności,
ale nierekompensowane (finansowo lub inaczej)

1) Towary dostarczone w ramach programów pomocy
zarządzanych lub finansowanych częściowo lub całkowicie przez Wspólnotę Europejską
2) Inne dostawy w ramach ogólnej pomocy rządowej
3) Inne dostawy w ramach pomocy (osoby fizyczne, organizacje pozarządowe)
4) Inne

4) Dostawy towarów w celu uszlachetniania w ramach
kontraktu (e) (z wyjątkiem transakcji wymienionych
pod kodem 7)

(h)

5) Dostawy towarów po uszlachetnianiu w ramach
kontraktu (e) (z wyjątkiem transakcji wymienionych
pod kodem 7)

(h)

6) Szczególne transakcje kodowane dla potrzeb krajowych (f)

(h)

7) Dostawy towarów w ramach wspólnych projektów
obronnych lub innych międzyrządowych projektów
produkcyjnych (np. Airbus)

(h)

8) Dostawy materiałów budowlanych i wyposażenia
w ramach realizacji ogólnej umowy budowlanej lub
inżynieryjnej (g)

(h)

9) Inne rodzaje transakcji

(h)

(a) Ten punkt obejmuje większość transakcji wywozu i przywozu, tzn. transakcje, w odniesieniu do których:
— następuje przeniesienie prawa własności pomiędzy osobą zamieszkałą na stałe na danym terytorium a osobą niezamieszkałą na
stałe na danym terytorium, oraz
— następuje lub nastąpi płatność lub rekompensata w naturze.
Należy zauważyć, że odnosi się to także do dostaw towarów dokonywanych między jednostkami należącymi do tego samego
przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw oraz do dostaw towarów do/z centralnych punktów dystrybucji, chyba że nie
są dokonywane żadne płatności lub inne rekompensaty (w przeciwnym wypadku oznaczane są one kodem 3).
(b) W tym części zamienne i inne towary rekompensacyjne w formie odpłatnej.
(c) W tym leasing finansowy: raty leasingowe są obliczane w taki sposób, aby pokrywały całkowitą lub prawie całkowitą wartość towaru.
Ryzyka i korzyści wynikające z prawa własności przechodzą na leasingobiorcę. Po zakończeniu umowy leasingobiorca staje się
prawowitym właścicielem towaru.
(d) Wysyłki zwrotne i dostawy rekompensaycjne towarów, które uprzednio zarejestrowano pod kodami 3–9 kolumny A, należy zarejestrować pod tymi samymi kodami.
(e) Obrót uszlachetniający obejmuje działania (przetworzenie, budowa, montaż, udoskonalenie, renowacja …), których celem jest stworzenie nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego towaru. Nie musi to oznaczać zmiany w klasyfikowaniu towaru. Pod tym kodem
nie należy ujmować uszlachetniania dokonywanego przez uszlachetniającego na rachunek własny, które należy ująć pod kodem
1 kolumny A.
Towary przeznaczone do lub będące po uszlachetnianiu powinny być rejestrowane jako przywóz i wywóz.
Jednakże naprawa nie powinna być rejestrowana pod tym kodem. Naprawa towaru zakłada przywrócenie jego pierwotnej funkcji lub
stanu. Celem takiej operacji jest po prostu utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na jego użytkowanie; może to obejmować
pewną jego przebudowę lub udoskonalenie, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru.
Towary przeznaczone do naprawy i będące po naprawie są wyłączone ze statystyki handlu zagranicznego, patrz: załącznik I ust. 1.
(f) Transakcje rejestrowane pod tym kodem mogą obejmować np. transakcje niepowodujące przeniesienia prawa własności, np. naprawę,
najem, pożyczkę, leasing operacyjny oraz inne czasowe użytkowanie z wyjątkiem przetworzenia w ramach umowy (dostawa lub
zwrot). Transakcje zarejestrowane pod tym kodem nie są przekazywane do Komisji.
(g) Pod kodem 8 kolumny A należy ujmować jedynie takie transakcjie, w przypadku których faktura nie jest wystawiana na poszczególne
dostawy, lecz jedna faktura obejmująca łączną wartość prac. Jeżeli tak nie jest, transakcje należy rejestrować pod kodem 1.
(h) Numery kodów przeznaczone do celów krajowych mogą być umieszczone w kolumnie B, pod warunkiem że do Komisji przekazywane są jedynie numery kodów umieszczone w kolumnie A.”.

