LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA WYSYŁKI ZAGRANICZNEJ - UPS
WYMAGANE

Numer EORI

Faktura
handlowa

DALSZE INFORMACJE

POMOCNE LINKI

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

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

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

•

•

Fakturę handlową dołączamy do
przesyłek zawierających towar
będący przedmiotem transakcji
handlowej,
Fakturę proforma do paczek
niehandlowych zawierających np.
prezent, próbki, itp.

Zobacz, jak wypełnić fakturę handlową?
Oświadczenie
o pochodzeniu
towarów

Numer taryfy
celnej (HS)

Dołącz oświadczenie o pochodzeniu
towarów

Wzór Oświadczenia jest do pobrania w artykule.

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.

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-isztar4test.mf.gov.pl/taryfa_celna/GoodsIndexAlpha

•
Wartość
towarów

Przestrzegaj nowych przepisów kraju
przywozu dotyczących VAT

•

Firma eksportująca towary do
Zjednoczonego Królestwa, których
wartość przekracza kwotę 6000 EUR,
powinna być zarejestrowana w
systemie REX.

•

•
•
•
•

Towary
wykluczone

Sprawdź, czy wysyłane towary
podlegają kontroli granicznej

Wydruk
dokumentów

Wydrukuj etykiety i dokumenty
przewozowe

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

Zobacz listę towarów zabronionych - UPS

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

Przydatne linki:
• 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

•

Umowa Unia Europejska – Zjednoczone Królestwo (podatki.gov.pl)

•

REX - uzyskaj status zarejestrowanego eksportera - puesc.gov.pl

•

System zarejestrowanych eksporterów (REX) (podatki.gov.pl)

