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WYTYCZNE DO WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW CELNYCH DLA PRZESYŁEK O WADZE (LUB 

POWYŻEJ) 1000 KG, ORAZ WARTOŚCI TOWARU POWYŻEJ 1000 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.  

 

 

Do wysyłek poza UE o wadze przesyłki (lub powyżej) 1000 kg, oraz wartości towaru 

powyżej 1000 EURO należy dołączyć następujące dokumenty wymagane przez  Urząd 

Celny: 

- fakturę proformę 

- oświadczenie HV i ECX 

- upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego 

- w przypadku firmy wymagany jest aktualny numer EORI (Wspólnotowy System 

Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). 

 

 

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie, bądź czytelnie drukowanymi literami w języku 

angielskim, ze wskazaniem wartość towaru i waluty w której została podana.  

Należy wyszczególnić każdą pozycję zawartą w paczce, wraz z rodzajem materiału  

z którego wykonana jest każda pozycja w paczce.  

 

 

Dokumenty należy wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanowane przesłać do 

naszego biura na adres mailowy: zgloszenia@kurierbps.pl. Oryginały dokumentów, 

wydrukowane w dwóch egzemplarzach, należy dołączyć w przyldze do paczki.  

Jest to procedura niezbędna, gdyż bez tych dokumentów paczka nie może opuścić 

kraju. Uwaga – bez kompletu dokumentów w oryginale nie rozpocznie się procedura 

odprawy celnej.  Czas odprawy celnej to minimum 2 dni robocze (z przyczyn nie 

zależnych od nas odprawa celna może się wydłużyć). Informujemy, iż nie mamy wpływu 

na długość odprawy celnej oraz na przyspieszenie procesu odprawy celnej – cała 

procedura jest zależna od Urzędu Celnego. 
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Dodatkowo w przypadku firmy należy pamiętać o rejestracji numeru EORI w Urzędzie 

Celnym.  

 

EORI: W związku z wymogami dotyczącymi wysyłki do krajów pozaunijnych, Agencja 

Celna musi wiedzieć czy firma posiada numer EORI. Poniżej link ze szczegółowymi 

informacjami dotyczącymi tego numeru. Bez numeru Agencja Celna nie będzie w stanie 

dokonać zgłoszenia celnego. Taki numer Klient uzyskuje zgłaszając się do najbliższego 

Urzędu Celnego. 

 http://www.e-clo.pl/files/eori/ 

 

Jednocześnie informujemy, że Odbiorca przesyłki zobowiązany będzie ponieść 

dodatkowe opłaty z tytułu cła i podatków, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju 

doręczenia. 

http://www.kurierbps.pl/
http://www.e-clo.pl/files/eori/

