
 

  

  

  

INSTRUKCJA DLA IMPORTERA 

 

DOKUMENTY DO ODPRAWY CELNEJ - jakie dane powinny zawierać ? 

Dla potrzeb dokonania odprawy importowej i ustalenia wartości celnej jako ceny 
transakcyjnej  konieczne jest  przedstawienie faktury handlowej. Komercyjna faktura handlowa 
odgrywa szczególną rolę w imporcie. Zawarte w niej dane stanowią podstawę większości deklaracji 
celnych i deklaracji wartości celnej. Jeżeli brakuje tam określonych danych, należy podać te 
informacje w inny sposób ( m.in. oświadczenie do urzędu celno-skarbowego).Deklaracja wartości 
celnej jest bowiem deklaracją podatkową. Poniżej 9 najważniejszych elementów, które są ważne do 
dokonania prawidłowej odprawy celnej towaru. 

1.Przedstawienie szczegółowego tłumaczenie faktury : cel zastosowania towaru i z jakiego materiału 
jest wykonany. Opis towaru lub jednoznaczny numer artykułu .Informacje dotyczące materiału i 
właściwości każdego importowanego artykułu oraz przeznaczenia towaru mają decydujące znaczenie 
dla przyporządkowania towarów do taryfy celnej. Prosimy o podanie informacji na temat kodu HS na 
fakturze handlowej o jaką grupę towarów może chodzić, jednak do dokładnego określenia numeru 
taryfy celnej kod HS nie jest wystarczające. Od numeru taryfy celnej zależą również dalsze środki, np. 
cła antydumpingowe, cła rolne, podatki akcyzowe i obowiązki uzyskania zezwolenia. 

2. Kompletne dane adresowe kupującego i sprzedającego –Kompletność jest dlatego tak ważna, 
ponieważ te dane są wykorzystywane do wydania decyzji podatkowej, na ich podstawie dokonuje się 
także kontroli list sankcji. 

3. Warunki dostawy (Incoterms™) –  Informacje takie jak „freight collect“ lub „freight prepaid“ na 
konosamencie lub lotniczym liście przewozowym dotyczą tylko miejsca zapłaty i nie mówią niczego o 
tym, czy koszty są już zawarte na fakturze, czy też nie. Dlatego na dokumencie muszą być wykazane 
warunki incoterms z oznaczonym miejscem ,oraz informacja czy koszty transportu są już zawarte w 
wartości faktury (na collect konieczne jest dostarczenie faktury za transport). 

4. Na fakturze handlowej przy każdej pozycji towarowej konieczny jest wskazany kraj pochodzenia 
towaru ( lub np.: przedstawienie świadectwa pochodzenia preferencyjnego ; niepreferencyjnego ; 
„deklaracja na fakturze”) Równie istotnym jest też dostarczenie świadectwa pochodzenia w oryginale 
mający wpływ na poziom płaconych należności przywozowych . 

5.Liczba sztuk i wartość jednostkowa artykułu– Oprócz formalności celnych w deklaracji celnej 
wypełniane są również obowiązki dotyczące zgłoszeń statystycznych. W tym celu wymagane są 
często informacje na temat dokładnej ilości do niektórej grupy towarów. Jeżeli tych 
informacji brakuje w zgłoszeniu celnym, wiadomość zostanie automatycznie odrzucona 



 

  

przez kontrolę poprawności systemu celnego .Ponieważ liczba sztuk nie musi być podawana do 
wszystkich importów, zalecamy zasadniczo umieszczanie tej informacji na fakturze handlowej. 
Pozwala to na utrzymanie niewielkich nakładów pracy i w efekcie zapewnienie, aby ta informacja 
była dostępna zawsze wtedy, kiedy jest potrzebna. 

6. Bezpłatne dostawy (F.O.C. – free of charge)– Dla towarów dostarczonych bezpłatnie również 
należy podać wartość celną. Ponieważ nie ma „wartości 0 „ dla urzędu celno-skarbowego . Gdy brak 
jest wartości transakcyjnej dla tych artykułów, należy zastosować alternatywne metody obliczenia 
wartości celnej. Czy dla tych samych artykułów na fakturze zawarta jest jedna wartość? Czy już kiedyś 
importowano taki sam artykuł? Czy istnieją towary tego samego rodzaju, które mogą być 
wskazówką? Podawanie fikcyjnych wartości towarów nie jest dozwolone. Metoda obliczenia wartości 

celnej podlega stałym regulacjom.  

7. Cena łączna i waluta – W celu umożliwienia kontroli kompletności dokumentów 
wielostronicowych jest ważne, aby na fakturze widoczna była również cena łączna. Niezbędna jest 
także informacja na temat waluty, w której jest wystawiona faktura.  
 
8. Niezależnie od powyższego podkreślić należy ,że o skuteczności odprawy przywozowej będą 
przesądzały też inne dokumenty w tym  dowody potwierdzające spełnienie przez importowy towar 
warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów (znak CE) .W rezultacie konieczne jest 
zaopatrzenie przesyłki przez kontrahenta zagranicznego w deklaracje CE potwierdzające  spełnienie 
w/w wymogów. 
 
9. Równie istotnym jest też dostarczenie dokumentów  mających wpływ na poziom płaconych 
należności przywozowych  takich jak np.: koncesja , czy  certyfikaty obrazujące skład chemiczny 
sprowadzanego towaru. 
 
 

 
 

  

 

 

                              

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


