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WYTYCZNE DO WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW CELNYCH DLA PRZESYŁEK
O WADZE POWYŻEJ 4 KG, ORAZ WARTOŚCI TOWARU POWYŻEJ 22 EURO:

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem celnym, które od czasu wejścia
Polski do Unii Europejskiej dostosowane zostało do unijnych przepisów celnych, wszystkie
towary (handlowe i niehandlowe), które są przysyłane spoza Unii Europejskiej lub
są wysyłane poza jej obszar, podlegają odprawie celnej. Niektóre z nich są zwolnione
z należności celno-podatkowych, np. tzw. przesyłki low value zawierające próbki lub
wzory bez wartości handlowej (o wartości nie przewyższającej 22 EURO), przesyłki
zawierające towary o charakterze niehandlowym, przeznaczone na własny użytek,
prezenty o wartości nie przekraczającej 22 EUR, jak również przesyłki zawierające rzeczy
zakupione w krajach pozaunijnych, których wartość nie przekracza określonej przepisami
kwoty – te zwolnione są z cła, obejmuje je jednak podatek VAT.

Do wysyłek poza UE o wadze paczki powyżej 4 kg oraz wartości towaru powyżej 22 EURO
należy wypełnić dokumenty wymagane przez Urząd Celny:
- fakturę proformę,
- oświadczenie dot. upoważnienia
- oświadczenie eksportera
- upoważnienie dla Agencji Celnej w Raben Logistics Polska sp. z o.o. do działania w formie
przedstawicielstwa bezpośredniego

Fakturę proformę należy wypełnić elektronicznie w języku angielskim, a wartość podać
w EURO. Należy wyszczególnić każdą pozycję zawartą w paczce, wraz z rodzajem
materiału z którego wykonana jest każda pozycja w paczce. Dokumenty należy
wypełnić elektronicznie lub czytelnie literami drukowanymi, wydrukować, podpisać
i zeskanowane przesłać do naszego biura na adres mailowy: zgloszenia@tksc.pl.
Oryginały dokumentów, wydrukowane w trzech egzemplarzach, należy dołączyć
w
przyldze
do
paczki.
Jest
to
procedura
niezbędna,
gdyż
bez
tych
dokumentów
paczka
nie
może
opuścić
kraju.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku sprzedaży wysyłanego produktu, Urząd
Celny będzie potrzebował także dokumentu potwierdzającego transakcję – może to
być: faktura sprzedaży, paragon, umowa sprzedaży itp. lub inny dokument
potwierdzający sprzedaż – prosimy o dołączenie.
Prosimy pamiętać, że Odbiorca przesyłki zobowiązany będzie ponieść dodatkowe
opłaty z tytułu cła i podatków, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju doręczenia.
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