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IMPORT, TRANZYT I EKSPORT – DOKUMENTY DO ODPRAWY
IMPORT (IM)
1)
•
•
•
•
•
•

2)
•
•
•
3)
4)
5)
6)

7)

Faktura handlowa zawierająca następujące dane:
Numer i data wystawienia z informacją INVOICE / FAKTURA
Miejsce i data wystawienia
Pełne dane sprzedającego oraz pełne dane kupującego
Warunki dostawy zgodne z INCOTERMS ze wskazaniem miejsca
Nazwa towaru przy każdej pozycji oraz wartość z walutą
Kraj pochodzenia – MADE IN.., COUNTRY OF ORIGIN... W przypadku np. Chin, Tajwanu, USA czyli krajów,
którym UE nie przyznało preferencji nie ma potrzeby dostarczenia świadectwa pochodzenia i wystarczy tylko
ww. zapis
Specyfikacja (Packing List) zwierająca następujące dane dla każdej pozycji faktury:
Liczba opakowań
Rodzaj opakowań
Wagą netto oraz wagą brutto każdej pozycji wraz z podsumowaniem
Dokument przewozowy – konosament, AWB, SMGS, CMR lub inny zbieżny z packing listą co do ilości
opakowań oraz masy brutto
DSK w przypadku magazynów składowania; zwolnienie kontenera / drobnicy w systemie terminalowym lub
Pin (DCT)
Tłumaczenie do faktury. Nazwa handlowa towaru wraz z podaniem składu % oraz ew. kodu CN (może być w
formie wiadomości e-mailowej)
Faktura vat / oświadczenie o kosztach transportu zagranicznego (ew. ubezpieczenia) w przypadku warunków
dostawy Incoterms z grupy „E” lub „F” oraz faktura vat / oświadczenie o kosztach transportu na odcinku
krajowym / unijnym. W przypadku warunków „C” lub „D” tylko koszty krajowe / unijne. Jednocześnie
informujemy, iż pełny wykaz kosztów wliczanych do wartości celnej został zawarty w art. 71 UKC
Oryginał upoważnienia do odpraw celnych / pełnomocnictwa do kontroli granicznych podpisany czytelnie
przez osoby umocowane
Ewentualnie:

•
•

•

•

Oryginał świadectwa pochodzenia (Form A, EUR1, A.TR) lub faktura z deklaracją o pochodzeniu jeśli można
zastosować stawkę preferencyjną cła
Deklaracja zgodności typu CE:
➢ Wystawiona przez producenta lub Importera towaru – dla maszyn, wyrobów budowlanych,
medycznych, zabawek, art. elektrycznych i elektronicznych
Świadectwo zdrowia, jakości, certyfikaty z badan:
➢ Dla
towarów
spożywczych,
przeznaczanych do
spożycia:
SANEPID,
WIJHARS,
Inspekcji Weterynaryjnej – wymagane świadectwa zdrowia, jakości, weterynaryjne
Karta charakterystyki chemicznej w języku polskim:
➢ Wystawiona przez Importera – dla substancji i mieszanin chemicznych
➢ Oświadczenie o przeznaczeniu towarów
W razie wymaganych przepisami oświadczeń do odpraw (np. ośw. sklejka, ośw. dual use, ośw. Cites itp.) agent
celny prześle ich treść z prośbą o zaaranżowanie podpisu załadowcy / importera
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TRANZYT (T1 / KARNET TIR)
1)
•
•
•
•
2)
•
•
•
3)
4)
5)

Faktura handlowa zawierająca następujące dane:
Numer i data wystawienia z informacją INVOICE / FAKTURA
Miejsce i data wystawienia
Pełne dane sprzedającego oraz pełne dane kupującego
Nazwa towaru przy każdej pozycji oraz wartość z walutą
Specyfikacja (Packing List) zwierająca następujące dane dla każdej pozycji faktury:
Liczba opakowań
Rodzaj opakowań
Wagą netto oraz wagą brutto każdej pozycji wraz z podsumowaniem
Dokument przewozowy – konosament, AWB, SMGS, CMR lub inny zbieżny z packing listą, co do ilości
opakowań oraz masy brutto
DSK w przypadku magazynów składowania; zwolnienie kontenera / drobnicy w systemie terminalowym
lub Pin (DCT)
Dane ciągnika / naczepy podejmującego towar oraz nr oddziału celnego przeznaczenia
W przypadku wątpliwości, co do charakteru towaru może być wymagane tłumaczenie (może być w formie
wiadomości e-mailowej)

WYWÓZ (EX)
1)
•
•
•
•
•
2)
•
•
•
3)
4)
5)
6)

Faktura handlowa zawierająca następujące dane:
Numer i data wystawienia z informacją INVOICE / FAKTURA
Miejsce i data wystawienia
Pełne dane sprzedającego oraz pełne dane kupującego
Warunki dostawy zgodne z INCOTERMS ze wskazaniem miejsca
Nazwa towaru przy każdej pozycji oraz wartość z walutą
Specyfikacja (Packing List) zwierająca następujące dane dla każdej pozycji faktury:
Liczba opakowań
Rodzaj opakowań
Wagą netto oraz wagą brutto każdej pozycji wraz z podsumowaniem
W przypadku odpraw na terminalu kontenerowym zwolnienie kontenera / drobnicy w systemie terminalowym
lub Pin (DCT)
Tłumaczenie do faktury. Nazwa handlowa towaru wraz z podaniem składu % oraz ew. kodu CN (może być w
formie wiadomości e-mailowej)
Faktura vat / oświadczenie o kosztach transportu zagranicznego (ew. ubezpieczenia) w przypadku
warunków dostawy Incoterms z grupy „C” lub „D”
Oryginał upoważnienia do odpraw celnych podpisany czytelnie przez osoby umocowane
Ewentualnie:

•

W celu wystawienia świadectwa pochodzenia deklaracja producenta
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