
Unia celna jest porozumieniem handlowym, w ramach którego kraje członkowskie jednoczą się w

celu  stosowania  wobec  reszty  świata  takich  samych  stawek  celnych  lub  ceł  importowych

pobieranych od towarów, a także wzajemnie znoszą cła i inne taryfy w obrotach handlowych, co

zasadniczo oznacza swobodny przepływ towarów pomiędzy nimi.

Kontakty dyplomatyczne i handlowe Polski z Turcją trwają nieprzerwanie od ponad 600 lat, natomiast Unia 

Europejska jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Turcji, na którą przypada prawie połowa 

realizowanej wymiany handlowej.

Ograniczenia i cła UE - Turcja

Wspólna Unia Celna, która weszła w życie w 1995 roku, umożliwiła całkowite zniesienie ceł importowych i 

eksportowych na linii Unia – Turcja, Turcja – Unia. Zniesiono także inne mające charakter cła opłaty 

wewnątrzpaństwowe, które nie mogą być nakładane w przypadku sprowadzanych z Turcji, a objętych 

przepisami unii celnej towarów przemysłowych.

Dodatkowo, przepisy porozumienia ustalają też zakaz stosowania ograniczeń ilościowych, dotyczących zarówno 

importu jak i eksportu między stronami unii celnej, jej członkowie, w myśl postanowień międzynarodowych, 

mają dążyć do spójnego uregulowania zasad obowiązujących w kontekście obrotu towarowego wewnątrz 

państw wchodzących w skład unii.

Świadectwa przewozowe A. TR. do Turcji

Z legislacyjnego punktu widzenia, najważniejszy w tym przypadku jest dowód spełnienia warunków unii celnej 

jaki powinien posiadać każdy importowany z Turcji produkt, czyli świadectwo przewozowe A.TR. Może ono 

także zostać zastosowane jako forma zabezpieczenia płatności - przedmiot zastawu jednej ze stron transakcji - 

do czasu zapłaty za produkt przez kontrahenta.

Tylko oryginał świadectwa A.TR stanowi podstawę do zastosowania zapisów unii celnej, czyli m.in. obniżonej - 

zerowej stawki celnej. Do czasu rozliczenia transakcji, świadectwo można złożyć do dyspozycji banku, a bank 

wyda je uprawnionemu nabywcy po zaksięgowaniu zapłaty za towar. Tę funkcję złożenia do depozytu 

świadectwa stosują przede wszystkim eksporterzy rozpoczynający współpracę z nowymi kontrahentami.

Kluczowy wybór spedytora

Równie ważną jak bank funkcję spełnia w takich transakcjach spedytor, który sprawuje pieczę nad dostawą 

towaru. Zobowiązany - importer może uruchomić transakcję zapłaty za towar, już kiedy towar znajdzie się w 

dyspozycji spedytora. W interesie importera jest zatem, by w trosce o bezpieczeństwo zakupu, zapewnić sobie 

warunki handlowe z gestią transportową, czyli wybrać spedytora na własnych warunkach.

3 CARGO specjalizując się w transporcie do Turcji oraz posiadając własną Agencję Celną realizuje kompleksową 

obsługę celną przewożonych ładunków w zakresie przygotowania dokumentacji celnej, zgłoszeń celnych 

obsługiwanych ładunków, zabezpieczenia i regulowania należności wynikających z długu celnego.

Jako upoważniony przedsiębiorca AEO, firma 3 CARGO posiada doświadczenie w kontaktach 

międzynarodowych, a także została uznana za solidnego partnera Administracji Celnej.

Aby uzyskać więcej operacyjnych informacji na temat inkaso dokumentowego, a także usług świadczonych 

przez firmę 3 CARGOzapraszamy do kontaktu.

www.3cargo.com


