
WYWÓZ TOWARÓW POZA UE



Agenda

Korzyści płynące z eksportu

Obawy związane z eksportem

Jak wybrać agencję celną

Proces odprawy celnej

Jak się przygotować do wysyłki za granicę

Zwrot towaru z zagranicy
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Korzyści płynące z eksportu



Największe obawy polskich przedsiębiorstw



Proces Odprawy Celnej
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Wybór Agencji Celnej

Certyfikat AEO

Authorised Economic Operator

Celem wprowadzenia AEO jest 

zwiększenie bezpieczeństwa 

międzynarodowego łańcucha dostaw i 

ułatwienie legalnej wymiany handlowej
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Wybór Agencji Celnej

WSK 

Wewnętrzny System Kontroli

W dobie rosnącego zagrożenia atakami terrorystycznymi 

oraz nowych konfliktów zbrojnych, każdy przewoźnik powinien mieć 

wiedzę z zakresu  przepisów regulujących obrót towarami 

strategicznymi, które mogą znaleźć zastosowanie w działaniach militarnych
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Towary podwójnego zastosowania

Hala wirówek w zakładzie wzbogacania uranu

Stopy glinu posiadające obydwie 

wyszczególnione niżej cechy:

❑ Zdolne do osiągnięcia 

wytrzymałości na rozciąganie 

większej lub równej 460 MPa w 

temperaturze 293 K (20°C)

❑ Posiadające postać rur lub litych 

elementów cylindrycznych (w tym 

odkuwek) o średnicy zewnętrznej 

powyżej 75 mm

Przykład  - pręty i rury aluminiowe 
(ECCN 1C202.a.)



Uzbrojenie (LU)



Warunkiem realizacji obrotu jest posiadanie lub możliwość 

korzystania z odpowiedniego zezwolenia

Zgłoszenie towaru o znaczeniu strategicznym 

o objęcie go procedurą celną

może być dokonywane wyłącznie w urzędach celno-skarbowych, w 

których może być dokonywany eksport, import

lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
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Przygotowanie do wysyłki za granicę

▪ Wyrobienie numeru EORI https://puesc.gov.pl/

▪ Wypełnienie pełnomocnictwa dla Agencji Celnej

▪ Przygotowanie faktury
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Co powinna 
zawierać faktura?
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Numer 
faktury

Miejsce i 
data 
wystawienia

Pełne dane 
nadawcy / 
eksportera

Pełne dane 
odbiorcy / 
importera

Nazwa 
towaru

Ilość towaru 
(ilość sztuk)

Wartość 
jednostkowa 

(wartość jednej 
sztuki towaru)Wartość 

całkowita 
faktury

Waluta 
faktury

Waga 
towaru 

(netto i brutto)

Jednostka 
miary 
towaru 

(zwłaszcza, gdy 
inna niż sztuki)

Określony 
cel wysyłki 

(dotyczy 
zwłaszcza faktury 

proformy)

Warunki 
dostawy 

czyli 
„incoterms” 

(opcjonalnie)

Kod taryfy 
celnej 

(opcjonalnie)

Kraj 
pochodzenia 

towaru



Elektroniczna faktura handlowa
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Potwierdzenie transakcji handlowej
(w zakresie wywozu oraz przywozu)
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Odmowa przyjęcia towaru za granicą 
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Podsumowanie

Warto eksportować, aby szybciej się rozwijać

Warto wybrać wiarygodnego i pewnego przewoźnika

Należy zapoznać się z warunkami importu 

Wyrobienie EORI oraz podpisanie stałego upoważnienia dla agencji 

celnej jest koniecznością
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