
Świadectwo pochodzenia towaru – eksport do krajów trzecich.  Cz.1.

Od kilku lat we wszystkich państwach Półwyspu Bałkańskiego odnotowuje się wzrost wymiany 
handlowej z krajami Unii Europejskiej. Dynamicznie rośnie także polski eksport w kierunku 
południowej Europy, co odzwierciedlają zarówno wskaźniki ekonomistów jak i codziennie 
obserwacje spedytorów.

Istotnym czynnikiem jest tu nieduża odległość - sprzyjająca efektywnej organizacji logistyki oraz 
niskim kosztom eksportu, a także program Ministerstwa Gospodarki z 2015 roku, mający 
aktywizować sprzedaż polskich towarów na wybranych rynkach, z których 4 znalazły się właśnie 
na Bałkanach, a są to Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina oraz przynależąca do UE 
Chorwacja.

Eksport do krajów trzecich, czyli poza obszar Wspólnoty, wiąże się z koniecznością uiszczenia cła 
(o wartości celnej towarów również można przeczytać w naszym poradniku branżowym), warto 
zatem zdawać sobie sprawę z możliwości skorzystania z preferencyjnych stawek celnych w 
przypadku wymiany handlowej z wybranymi kierunkami. Zasady te uwarunkowane są regulacjami 
prawnymi dotyczącymi ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów, określonymi w umowach 
zawartych pomiędzy Unią Europejską a danym państwem lub przyjętych jednostronnie przez 
Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów.

Aby udokumentować preferencyjne pochodzenie towaru, którego wartość nie przekracza 6.000 €, 
konieczna będzie deklaracja na fakturze, sporządzona według określonego wzoru na fakturze lub 
innym dokumencie handlowym dotyczącym towaru. W rzeczywistości deklaracja ta jest po prostu 
zapisem wskazującym pochodzenie przewożonego towaru, natomiast jako że sporządza ją eksporter
(nie musi to być eksporter upoważniony), on właśnie jest podmiotem odpowiedzialnym za 
prawdziwość zamieszczonej deklaracji.

W pozostałych przypadkach, czyli dla towarów o wartości powyżej 6000 €, aby także mogła zostać 
zastosowana preferencyjna stawka celna, należy przedstawić świadectwo preferencyjnego 
pochodzenia towaru. Jest to dokument eksportowy występujący w handlu międzynarodowym i ma
na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru. Dokumentu tego wymagać może 
administracja celna kraju importera, jednak to firma eksportująca jest jedynym podmiotem, który o 
takie świadectwo może wnioskować.

Wystawienie świadectwa pochodzenia uzależnione jest od udowodnienia pochodzenia wywożonych
produktów. Uzyskają je jedynie towary całkowicie wyprodukowane lub wytworzone na terytorium
Unii  Europejskiej,  natomiast  w  przypadku  produktów  zawierających  części  pochodzące  spoza
terytorium  UE,  możliwe  będzie  jedynie  uzyskanie  świadectwa  pochodzenia  dla  surowców
pochodzących z Unii i dla nich tylko zostaną zastosowane preferencyjne stawki celne.

Aby uzyskać świadectwo przewozowe potrzebne są:
- faktura eksportowa oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie reguł pochodzenia zawartych
w stosownych  umowach  (takie  jak  faktury  zakupowe  surowców  lub  w przypadku  materiałów
importowanych kopie zgłoszeń celnych, faktur importowych, świadectw przewozowych, etc);
- opis czynności dokonywanych na surowcu, z którego wyprodukowano towar;
- kalkulacja wartości użytych do produkcji materiałów wraz z podaniem ich udziału procentowego
w cenie produktu;
-  deklaracje  dostawców,  złożone w oryginale  i  wystawione zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w
rozporządzeniu.
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Przy  wystawianiu  dowodu  pochodzenia  towaru  podstawową  wytyczną  stanowią  reguły
pochodzenia zawarte we właściwych umowach, porozumieniach lub innych stosownych przepisach.

Wszelkich informacji związanych z uzyskaniem świadectwa preferencyjnego pochodzenia towaru 
udzieli zaufana Agencja Celna, pomoże także z formalnościami oraz wypełni stosowne formularze i
przedstawi je przed organami właściwego Urzędu Celnego.
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