
LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA WYSYŁKI ZAGRANICZNEJ - UPS 

  

WYMAGANE DALSZE INFORMACJE POCNE LINKI 

 

 

 
 

Numer EORI 

 
Upewnij się, że na fakturze handlowej 
jest numer EORI eksportera i 
importera albo numer 
ewidencyjny/numer podatnika VAT (w 
przypadku firm spoza UE) 

 
EORI to numer identyfikacyjny, którym posługują się 
służby celne. Aby otrzymać numer EORl, należy na 
Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych 
(PUESC) www.puesc.gov.pl. złożyć wniosek dostępny w 
ramach usługi e-Klient.  
Instrukcja: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori 
Przedsiębiorca Polski: jeżeli posiada nr EORI, używa go 
dalej. Jeżeli nie ma nr EORI musi go otrzymać w Polsce 

 

 

 
Faktura 
handlowa 

Prawidłowo wypełnij fakturę 
handlową lub fakturę proforma (w 3 
egz. i 2 językach) 
 

• Fakturę handlową dołączamy do 
przesyłek zawierających towar 
będący przedmiotem transakcji 
handlowej,  

• Fakturę proforma do paczek 
niehandlowych zawierających np. 
prezent, próbki, itp.  
 

 
Co powinna zawierać faktura?: 

• pełne dane nadawcy i odbiorcy (nazwy firm i ich 
adresy)  

• nazwę handlową wysyłanego towaru (jeżeli znasz 
kod taryfy celnej towaru podaj go wraz z jego 
opisem. Kod taryfy celnej towaru możesz ustalić 
samodzielnie korzystając ze strony internetowej: 
kod taryfy celnej  

• cenę jednostkową towaru i wartość ogólną towaru  
• kraj pochodzenia towaru  
• rodzaj waluty  
• warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS  
• koszt transportu (jeśli wynika on z warunków 

dostawy)  
• cel wysyłki (np. sprzedaż, przekazanie do naprawy 

gwarancyjnej/na wystawę czasową/na targi 
handlowe, prezent) 

• data i podpis osoby wystawiającej fakturę, 
pieczątka firmowa 

• numer EORI eksportera 

 
Zobacz, jak wypełnić fakturę handlową? 

 

 

 
Oświadczenie 
o pochodzeniu 
towarów 

Dołącz oświadczenie o pochodzeniu 
towarów 
Deklaracja zaświadcza, że towary w określonej 
wysyłce wywozowej zostały całkowicie pozyskane, 
wyprodukowane, wytworzone lub przetworzone w 
określonym kraju, deklaruje „obywatelstwo” 
produktu i służy również jako deklaracja eksportera 
dla celów spełnienia wymogów celnych lub 
handlowych. Jeżeli tego nie zrobisz towary mogą 
zostać zatrzymane do kontroli w urzędzie celnym, a 
skutkiem będą nie tylko opóźnienia w dostawie, ale 
również dopłaty (w przypadku problemów/braku 
weryfikacji pochodzenia transportu należy zapłacić 
cło według standardowej stawki). Towary 
podlegające opłacie akcyzowej: alkohol, papierosy 
itp. nie podlegają zwolnieniu z opłaty cła. 

 

 

 

 
Numer taryfy 
celnej (HS) 

W przypadku wysyłki paczek do 
Wielkiej Brytanii należy na fakturze 
podać odpowiedni numer taryfy 
celnej wysyłanych towarów 

Szczegółowe informacje o numerach taryf celnych są 
dostępne online na stronie:  
https://ext-isztar4-
test.mf.gov.pl/taryfa_celna/GoodsIndexAlpha 

http://www.puesc.gov.pl/
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori
https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/GoodsIndexAlpha
https://www.tnt.com/express/pl_pl/site/how-to/understand-incoterms.html
http://www.puesc.gov.pl./
https://www.fedex.com/pl-pl/customs-tools/customs-documents-online.html
https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/GoodsIndexAlpha
https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/GoodsIndexAlpha


 

 

 
Wartość 
towarów 

 
Przestrzegaj nowych przepisów kraju 
przywozu dotyczących VAT 

 

• Dla towarów poniżej 135 GBP podatek VAT 
opłaca nadawca. 

• W momencie sprzedaży do wartości towaru 
należy doliczyć  stawkę UK VAT, a następnie 
zwrócić tą należność bezpośrednio do Urzędu 
w UK 

• Dla wszystkich przesyłek importowanych do 
Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 135 funtów 
brytyjskich (135  £), równowartość 150 euro 
(150 € ) nadawca jest zobowiązany 
odprowadzić podatek VAT (jeśli odbiorcą jest 
firma-płatnik VAT w Wielkiej Brytanii i poda 
ważny numer podatnika VAT, obowiązek 
zapłacenia VAT może zostać przeniesiony na 
odbiorcę będącego firmą-płatnikiem VAT w 
Wielkiej Brytanii) 

• Stawki VAT w zależności od rodzaju 
produktu: https://www.gov.uk/guidance/rates-
of-vat-on-different-goods-and-services 

• Odprawy do 135 GBP (0 % duty; vat: 0%, 5%, 
20 %) 

• Eksporter z Polski  musi być zarejestrowany 
jako płatnik UK VAT: https://www.gov.uk/vat-
registration 

• Prezenty – pomiędzy osobami prywatnymi - 
brak opłat (VAT, Cło) max: wartość  39 GBP 

 

 

 
Towary 
wykluczone 

 
Sprawdź, czy wysyłane towary 
podlegają kontroli granicznej 
 

 
Zobacz listę towarów zabronionych - UPS 

 

 

 
Wydruk 
dokumentów 

 
Wydrukuj etykiety i dokumenty 
przewozowe 

 

 

 

 
Przygotowanie 
przesyłki 

 
Umieść na przesyłce trzy egzemplarze 
faktury handlowej (oryginał i dwie 
kopie) 
Dokumenty należy umieścić na 
zewnątrz paczki w osobnej przyldze 
lub kopercie, obok etykiety 
adresowej 

 

 
 

Dalsze informacje o Brexicie 
• Brexit – Jak nadać paczkę do Wielkiej Brytanii w serwisie apaczka.pl 

• Polska strona informacyjna Brexit: https://www.brexit.gov.pl/ 

• Brytyjska strona informacyjna Brexit: https://www.gov.uk/brexit 

• Unijna strona informacyjna Brexit: https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_en 

 
 

https://www.gov.uk/vat-registration
https://www.gov.uk/vat-registration
https://urldefense.com/v3/__https:/nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fwww.gov.uk*2Fguidance*2Frates-of-vat-on-different-goods-and-services&data=04*7C01*7Crsawicki*40fedex.com*7C483dcd43961945668ee508d8b3bb7ee5*7Cb945c813dce641f884575a12c2fe15bf*7C0*7C0*7C637456965174766950*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=Gs0tZE5M9QoHGKH*2BCjtACg3LM4GgACk4M05UJAaufRY*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!IQRisXbPUUyI!rfOt71kpppZjMXfPi1IdA147fwTU1TmoGPqmHXU-AY5kDrGhAcHG-0tMaaefvuk$
https://urldefense.com/v3/__https:/nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fwww.gov.uk*2Fguidance*2Frates-of-vat-on-different-goods-and-services&data=04*7C01*7Crsawicki*40fedex.com*7C483dcd43961945668ee508d8b3bb7ee5*7Cb945c813dce641f884575a12c2fe15bf*7C0*7C0*7C637456965174766950*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=Gs0tZE5M9QoHGKH*2BCjtACg3LM4GgACk4M05UJAaufRY*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!IQRisXbPUUyI!rfOt71kpppZjMXfPi1IdA147fwTU1TmoGPqmHXU-AY5kDrGhAcHG-0tMaaefvuk$
https://urldefense.com/v3/__https:/nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fwww.gov.uk*2Fvat-registration&data=04*7C01*7Crsawicki*40fedex.com*7C483dcd43961945668ee508d8b3bb7ee5*7Cb945c813dce641f884575a12c2fe15bf*7C0*7C0*7C637456965174776942*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=lGujOuGdfmtidt5lHajso7PNxrwbC4Wh8JNcXJixGcE*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!IQRisXbPUUyI!rfOt71kpppZjMXfPi1IdA147fwTU1TmoGPqmHXU-AY5kDrGhAcHG-0tMK2tk32M$
https://urldefense.com/v3/__https:/nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fwww.gov.uk*2Fvat-registration&data=04*7C01*7Crsawicki*40fedex.com*7C483dcd43961945668ee508d8b3bb7ee5*7Cb945c813dce641f884575a12c2fe15bf*7C0*7C0*7C637456965174776942*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=lGujOuGdfmtidt5lHajso7PNxrwbC4Wh8JNcXJixGcE*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!IQRisXbPUUyI!rfOt71kpppZjMXfPi1IdA147fwTU1TmoGPqmHXU-AY5kDrGhAcHG-0tMK2tk32M$
https://www.apaczka.pl/centrum_pomocy/czego-nie-mozesz-przesylac-ups/
https://www.apaczka.pl/centrum_pomocy/brexit-jak-nadac-paczke-do-wielkiej-brytanii-w-serwisie-apaczka-pl/
https://www.brexit.gov.pl/
https://www.brexit.gov.pl/
https://www.gov.uk/brexit
https://www.gov.uk/brexit
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_en


UPS Polska Sp. z o.o   
ul. Prądzyńskiego 1/3    
01-222 Warszawa                 NR Przesyłki    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

PAMIĘTAJ – W TRANSPORCIE LOTNICZYM CARGO NIE MOŻNA WYSYŁAĆ POJEMNIKÓW POD CIŚNIENIEM 

K A R T A     O D P R A W Y    C E L N E J 
 
I. KOMUNIKAT IE599 Z URZĘDU CELNEGO POTWIERDZAJĄCY WYWÓZ TOWARU POZA UE 

 
WYMAGANE JEST WYSTAWIENIE KOMUNIKATU IE599 (np. rozliczenie 0% VAT na fakturze sprzedaży) 
 
NIE JEST WYMAGANE WYSTAWIENIE KOMUNIKATU IE599, 
A WYSYŁANY TOWAR NIE WYMAGA INDYWIDUALNEJ ODPRAWY CELNEJ  
(towar nie przekracza wartości 1000 euro lub nie przekracza 1000 kg wagi).  
 

II.  RODZAJ ODPRAWY CELNEJ:   
    (wpisz „X” przy wybranej formie odprawy) 

     
   
 
 

   
     
 
 

III.  KOSZT TRANSPORTU:      Koszt transportu wliczony w cenę towaru 

        Podaj wartość transportu _______________________ (wraz z walutą) 

 

        Koszt transportu nie jest wliczony w cenę towaru 
 
TŁUMACZENIE FAKTURY (W JĘZYKU POLSKIM) / OPIS ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI 

(w tym informacje z czego jest wykonany towar i do czego służy) 

NUMERY DOŁĄCZONYCH DO PRZESYŁKI FAKTUR   WALUTA ILOŚĆ FAKTUR 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam iż towar nie jest łatwopalny, wybuchowy lub toksyczny oraz jest dopuszczony do transportu lotniczego zgodnie z wytycznymi IATA. 
 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art 233 K.K. oświadczam, że wszystkie dane powyżej są zgodne z prawdą. 
 

IMIĘ I NAZWISKO WYSYŁAJĄCEGO DANE KONTAKTOWE 
(TELEFON I ADRES E-MAIL) 

DATA I CZYTELNY PODPIS 

Można wybrać tylko jeden rodzaj odprawy : ostateczną, uszlachetnienie lub odprawa towaru powracającego. 
Przy odprawie ostatecznej lub uszlachetnieniu wybierz jeden z zaproponowanych rodzajów transakcji. 

Przy towarach powracających podaj szczegółowe informacje o celu wysyłki. 

Czy wywóz dotyczy towarów o znaczeniu strategicznym (podwójnego zastosowania i uzbrojenia)?   
 NIE     TAK 
(Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami,technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 
a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.194 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i 
tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE z dnia 29.05.2009 L 134/1 ze zmianami). 



.........................................., dnia ........................... 
(miejscowość)

UPOWAŻNIENIE 
do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego 

Powołując się na przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 952/2013 z dnia 9 października 
2013r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny oraz Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo Celne  upoważniam: 

UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. I. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa 
1. Agencja Celna; ul. Komitetu Obrony Robotników 47, 02-146 Warszawa
2. Agencja Celna; ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

REGON: 010771280, NIP: PL5221004200 (dalej: „UPS”)

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 Badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego.
 Przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonania zgłoszenia celnego.
 Składania wszelkich wyjaśnień przed organami celnymi oraz przedkładania oświadczeń, włączając w

to oświadczenia o towarach strategicznych.
 Uiszczania należności celnych, podatkowych lub akcyzowych oraz składania zabezpieczenia kwoty

wynikającej z długu celnego.
 Podejmowania towarów po ich zwolnieniu.
 Wnoszenia odwołań, wniosków i oświadczeń podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.

Niniejszym zobowiązuję się do uregulowania wszelkich opłat celno-podatkowych wynikających z dokonywanych 
przez UPS odpraw, a także prowizji wynikającej z Cennika UPS za korzystanie z zabezpieczenia UPS oraz 
innych wynikających z Cennika UPS dostępnego na stronie www.ups.com

Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem należy do wszystkich agentów celnych zatrudnionych 
w upoważnionej agencji celnej, bez względu na rotacje kadrowe. 

Jednocześnie:

C

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

................................................................. 
(data i podpis agenta celnego 

działającego w imieniu agencji celnej) 

.............................................................................
(czytelny podpis lub pieczęć imienna z podpisem 

upoważniającego zgodnie ze sposobem reprezentacji firmy) 

WYRAŻAM 

zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy z dnia 19 marca 2004r. - Prawo Celne 

v. 2 z dnia 03-08-2019

Stały
Na czas określony do dnia ........................................

Jednorazowy do przesyłki  ....................................................................

Niniejsze upoważnienie ma charakter:

NIE WYRAŻAM

do podejmowania na rzecz: 

wszelkich czynności oraz formalności przewidzianych przepisami prawa celnego, w tym do: 

Uprzejmie prosimy o wpisanie następujących informacji:

a) Imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach odpraw celnych:

.......................................................................................................................................................................................
oraz numer telefonu/faxu: .................................................................................................................................................
e-mail (również do wysyłania komunikatów PZC / IE599): ............................................................................................................
b)  NIP firmy: ....................................................... c)  REGON firmy: ........................................................
d)  EORI ............................................................. e)  Numer AEO............................................................
f) Skan dokument WIT g) Skan dokument WIP

(nazwa i siedziba udzielającego upoważnienia)

http://www.ups.com/


 OŚWIADCZENIE WSK  
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Obowiązująca wersja dokumentu przechowywana jest w formie elektronicznej zgodnie z Księgą WSK. Każda część wydrukowanego egzemplarza 
dokumentu traci ważność z chwilą wydania nowej zaktualizowanej wersji elektronicznej, a obowiązek nadzorowania wydruku spoczywa na jego 

posiadaczu. 

 

Pieczęć firmowa 
 
 
 

Numer identyfikacyjny UC 
(przyjmującego oświadczenie) 
I data złożenia oświadczenia 

 
….................................................................................... 

Pełna nazwa i adres eksportera / importera 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. ….................................................................................... 
(numer zgłoszenia celnego, data) 

Dane osoby składającej oświadczenie (upoważnionej do reprezentowania 
firmy zgodnie z KRS lub pełnomocnik ds. Wewnętrznego Systemu Kontroli):   

Nazwisko i imię: ……………………………………………………….. 
 

Nr PESEL: ……………………………………………………………… 
 

Funkcja: ...………………………………………………………………. 

 

 

….................................................................................... 
Numer listu przewozowego UPS   

 

Oświadczenie1  
 

Art. 233 §1 Kodeksu Karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(na) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.  

…...................................................................................... 
podpis składającego oświadczenie      

 
Pouczony(na) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, co potwierdziłem(am) własnoręcznym 
podpisem, oświadczam, że zlecony do obsługi i/lub przedstawiony organowi celnemu,   
 
towar o nazwie: ................................................................................................................................................... 
 
i kodzie CN: ......................................................................................................................................................... 
 
nie jest klasyfikowany pod następującymi numerami kontrolnymi LU lub/i ECCN:  

 
 
wykazów list uzbrojenia, o których mowa w art. 6 ust. 5  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z 
zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a 
także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (DZ. U. 119, poz.1250 z późn. zmianami) 
lub Załącznika I, o którym mowa w art. 3 i 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. 
ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do 
produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 134/1 z 29.05.2009 r z późn. zmianami ), ze względu 
na fakt, że spośród cech techniczno-użytkowych wyszczególnionych pod wyżej wymienionymi numerami 
kontrolnymi, przedstawiony towar nie posiada następujących cech: 

 
 
w związku z powyższym nie jest on towarem o znaczeniu strategicznym i nie podlega zakazom i 
ograniczeniom na mocy ww. ustawy lub rozporządzenia. 

  

podpis składającego oświadczenie 

                                                           
1 Podstawa prawna: 

    art. 89 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo Celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.)  
    art. 180 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)  
 



UPS_BREXIT_Oświadczenie o pochodzeniu 
. 

Zgodnie z TCA towary mogą być importowane i eksportowane do i z UE z zerową stawką celną 

tylko wtedy, gdy towary pochodzą z UE lub Wielkiej Brytanii. Ważne jest, aby przedstawić 

potwierdzenie pochodzenia towarów, w przeciwnym razie zostaną naliczone opłaty celne. 

Oświadczenie o pochodzeniu. 

Do faktury handlowej (lub innego dokumentu handlowego) dołącz prostą deklarację wraz ze 

szczegółowym opisem towaru, np.: 

 

 

 

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorisation No.______) 

declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of UK/EU 

preferential origin. 

 

 Należy podać miejsce, datę, nazwisko (dużymi literami) i podpis zgłaszającego. 

 Deklaracja może zostać sporządzona w języku angielskim lub w innym języku 

urzędowym używanym w UE. Najlepiej jednak użyć tego samego języka, w jakim 

przygotowano dokument handlowy. 

 W przypadku eksportu z Wielkiej Brytanii do UE, eksporter z Wielkiej Brytanii musi podać 

swój numer EORI w oświadczeniu, niezależnie od wartości handlowej towarów. 

 W przypadku eksporterów z UE, Numer upoważnienia eksportowego to numer 

Zarejestrowanego eksportera (REX). Jest on wymagany dla wszystkich przesyłek o 

wartości powyżej 6000 euro. 

 

 

 

Jeśli nie umieścisz preferencyjnego oświadczenia o pochodzeniu na fakturze handlowej, 

Twoje towary mogą być zatrzymane w urzędzie celnym i może pojawić się konieczność 

skontaktowanie się z odbiorcą w celu uzyskania potwierdzenia pochodzenia. W 

przypadku braku potwierdzenia pochodzenia towaru cło zostanie naliczone według 

stawki standardowej. 

 

Ważna uwaga: towary pochodzące spoza UE lub Wielkiej Brytanii będą podlegać opłatom 

celnym. Więcej informacji można znaleźć na gov.uk. 

 

 

 

 

https://click.message.fedex.com/?qs=f3470bab71b34007c9c8b8f7e41d3982ddd3dc1362b63acf496de9c72810adeab91648e3e8a69c056d68d1001ccfdaf0caa996934338c744584477d3f3d375b6


Statement on origin 

Oświadczenie o pochodzeniu 

 

 

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorisation No.______) 

declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of  

 

            United Kingdom (UK) 

 

            European Union (EU) 

 

preferential origin. 

 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem oświadcza, że z wyjątkiem przypadków, gdy 

wyraźnie wskazano inaczej, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z Wielkiej Brytanii lub 

Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

…………………..……………….                                                           ……………………………… 

First and last name in large print                                                               Place and date 

 

Czytelny podpis wraz z imieniem i nazwiskiem                                           Miejsce i data 

           (drukowanymi literami) 



 TRACKING NUMBER  …………………………………… …………………………………… 

 
…………………………………… …………………………………… …………………………………… 

 
 

INVOICE PROFORMA   /   FAKTURA PROFORMA 
 
 
SHIPPER / NADAWCA  

 

CONSIGNEE / ODBIORCA 

F 
R 
O 
M 

Company   

S 
H 
I 
P 
 

T 
O 

Company :  

 
 

Telephone    Telephone    

Name :  Name :  

Address :  Address :  

Zip Code  Zip Code  
City  City  
Country   Country   

 

  X  
Articles listed are not being sold / Wymienione artykuły nie podlegają sprzedaży 
Amounts shown are for Customs purposes only / Stanowią wzory produktów proponowanych Odbiorcy 

   

    
Articles listed are gifts / Wymienione artykuły stanowią prezent  
Prosimy wymienić dokładnie wszystkie prezenty zawarte w przesyłce. 

   

  Other / Inne ........................................................................................... 

   

  Costs of Transport / Koszty transportu 

 

Package 
number 
Numer 
paczki 

Itemized list of contents 
Nazwa towaru 

Number  
of units 

Ilość  
sztuk 

Unit   
value 
Cena 
sztuki 

Total value 
Wartość 
łączna 

Counrty of 
origin 

Skrót kraju 
pochodz. 

Weight of 
package 
Ciężar 
paczki 

       

       

       

       

        

       

       

Total 
packages 

   Total value  
Total 

weight 

            

 
 
 
                                                                                              

Signature of Shipper          Date 


