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Pełnych zdrowia, radości i pokoju
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wiele pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku

życzy DTA!

Praca agenta celnego - na czym polega i jak nim zostać?

Na naszych portalach społecznościowych oraz portalach branżowych często możecie Państwo znaleźć infor-
macje dotyczące pracy w charakterze agenta celnego. Na czym tak naprawdę polega ta profesja? Jakie wymogi 
należy spełnić by zostać agentem celnym? 
Na mocy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. zawód agenta celnego został deregulowany. Oznacza to w praktyce, że 
nie jest już konieczne zdanie egzaminu w Ministerstwie Finansów, by otrzymać wpis na listę agentów celnych.
Osoba ubiegająca się o pracę w charakterze agenta celnego musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, 
doświadczenie potrzebne do obsługi celnej przedsiębiorców lub posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kandydat 
nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów czy mieniu. Kan-
dydat musi wystąpić z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Praca polega na:
- reprezentacji podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw  
   związanych z obrotem towarowym
- zgłaszaniu towarów do odpraw celnych
- koordynacji czynności związanych z uzyskiwaniem świadectw celnych
- przygotowywaniu dokumentacji, wniosków oraz pism
- dokonywaniu rozliczeń celnych oraz koordynowaniu działań logistycznych związanych z łańcuchem dostaw
- kontakcie z klientami

Sumienność, dokładność, wiedza z zakresu ekonomii oraz handlu zagranicznego niewątpliwie ułatwi pracę w 
zawodzie agenta celnego. Przypominamy również, że DTA organizuje szkolenia, na których możecie Państwo 
zdobyć wiedzę niezbędną do pracy na tym stanowisku. Zapisy na najbliższy kurs ruszają po nowym roku!

Karolina Kosmalski, DTA Broker



www.dta.com.pl/brexit
www.dtalogistics.co.uk



OBOWIĄZKI TRANSGRANICZNE 
PODCZAS PRZEWOZU TOWARÓW 

Przedsiębiorca
Do obowiązków przedsiębiorcy należy przygo-
towanie dokumentów celnych i uzyskanie wła-
ściwych dokumentów dla firmy transportowej 
i kierowcy. Można to zrobić osobiście lub za 
pośrednictwem osoby trzeciej, np. spedytora, 
firmy logistycznej lub agenta celnego.

Firma transportowa 
Firma transportowa musi zapewnić swojemu 
kierowcy wszelkie niezbędne informacje i do-
kumenty celne oraz inne dokumenty. Firma 
transportowa musi również sprawdzić, czy ich 
kierowcy wiedzą, jakie dokumenty będą musieli 
okazać na każdym etapie przejazdu, w tym: 
• podczas inspekcji drogowych przed wyjaz-
dem w celu udowodnienia gotowości do prze-
kroczenia granicy
• w portach lub terminalach kolejowych
• w urzędach celnych

Kierowca
Kierowca musi mieć w pojeździe informacje i 
dokumentację dostarczoną przez firmę trans-
portową na czas trwania przejazdu. Dotyczy to 
również informacji i dokumentacji niezbędnej 
do spełnienia wymogów państw członkowskich 
UE. Jest to uzasadnione tym, że każdy przepływ 
towarów z UE do Wielkiej Brytanii jest operacją 
wywozową dla władz UE, a jednocześnie ope-
racją przywozową dla władz Wielkiej Brytanii. 
Ważne, aby kierowcy wiedzieli, jakie informacje 
i dokumenty są potrzebne, gdzie, kiedy i w jaki 
sposób muszą zostać okazane i sprawdzone.

Istnieją 4 procedury, na jakich towary mogą być 
przewożone przez granicę:
• Prenotyfikacja
• Wspólna procedura tranzytowa (CTC)
• Procedura odprawy czasowej (ATA)
• Procedura TIR (Transports Internationaux 
Routiers)

W przypadku wszystkich procedur będzie wy-
magana deklaracja bezpieczeństwa i ochrony. 

Istnieją dwa rodzaje deklaracji bezpieczeństwa i ochrony: 
wywozowa deklaracja skrócona (EXS) i przywozowa dekla-
racja skrócona (ENS). 
Zazwyczaj przewoźnik ma obowiązek przedłożyć deklara-
cję EXS organowi celnemu kraju, z którego wywożona jest 
przesyłka. W przypadku przesyłek wywożonych z Wielkiej 
Brytanii informacje zawarte w EXS są zazwyczaj połączone 
zez głoszeniem wywozowym (które jest zgłoszeniem cel-
nym). Zazwyczaj przewoźnik ma obowiązek przedłożyć de-
klarację ENS organowi celnemu kraju, do którego wwożona 
jest przesyłka. 
Od 1 stycznia 2021 r. deklaracje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony będą wymagane podczas przywozu i wywozu z 
Wielkiej Brytanii. Jednak ze względu na skutki pandemii 
koronawirusa (COVID-19), przez 6 miesięcy, do dnia 30 
czerwca 2021 r., nie będą wymagane deklaracje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony towarów przywożonych z UE do 
Wielkiej Brytanii. Irlandia Północna będzie nadal podlegać 
przepisom UE na podstawie Protokołu w sprawie Irlandii 
Północnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Lokalizacje punktów konsultacyjnych dla przewoźników 
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations

Kategorie praw jazdy 
https://www.gov.uk/driving-licence-categories

Prowadzenie pojazdu za granicą 
https://www.gov.uk/driving-abroad/international-driving-
-permit

Informacje dotyczące podróży zagranicznych 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice

Sprawdź paszport w celu podróży do Europy po 1 stycznia
https://www.gov.uk/check-a-passport-travel-europe-1-ja-
nuary-2021

Zezwolenia EKMT na międzynarodowe przewozy drogowe
https://www.gov.uk/guidance/ecmt-international-road-
-haulage-permits

System inteligentnych granic we Francji
https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-frontiere-intelligente

Elektroniczna Wymiana Dokumentów (EDI) we Francji
https://www.douane.gouv.fr/services-aide/edi

Wskazówki dotyczące przekraczania portów w Holandii 
https://www.getreadyforbrexit.eu/en/

PRZEWÓZ TOWARÓW MIĘDZY WIELKĄ BRYTANIĄ I UNIĄ EUROPEJSKĄ OD 1 STYCZNIA 2021 
(Źródło: strony rządowe gov.uk)



System Portbase w Holandii
https://www.portbase.com/en/

RX/Seaport - przywóz z Wielkiej Brytanii
https://rxseaport.eu/en/import-wizard/

RX/Seaport - wywóz do Wielkiej Brytanii
https://rxseaport.eu/en/export-wizard/

C-Point – port w Antwerpii
https://www.c-point.be/en/services?search%5bservi-
ce_category%5d%5b0%5d=Customs

Irlandzki Urząd Celny: Automated Import System 
(AIS)
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-a-
gents/customs-electronic-systems/ais/what-is-ais/
index.aspx

Irlandzki Urząd Celny: obsługa celna roll-on/roll-off
https://www.revenue.ie/en/online-services/services/
customs/customs-ro-ro-service.aspx

Sprawdź, czy możesz wykorzystać tranzyt do trans-
portu towarów do UE i krajów wspólnej procedury 
tranzytowej
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-u-
se-transit-to-move-goods-to-the-eu-and-common-
-transit-countries

Urzędy Celne w Wielkiej Brytaniiht-
tps://ec.europa.eu/taxation_customs/
dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLan-
g=&All-Roles=N&Country=GB&Region=&City=&traf-
ficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true

Urzędy Celne w Unii Europejskiej
https://ec.europa.eu/taxation_customs/
dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLan-
g=&All-Roles=N&Country=&trafficTypeCode=&ro-
les=DES&Expand=true

Złóż wniosek o karnet ATA
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-ata-car-
netTIR https://ec.europa.eu/taxation_customs/busi-
ness/customs-procedures/what-is-cus-toms-transit/
tir-transports-internationaux-routiers-international-
-road-transport_en

Uzyskaj certyfikat dla pojazdu korzystającego z 
zatwierdzonego wzoru w przypadku przekraczania 
granicy wg. TIR
https://www.gov.uk/government/publications/initial-
-certificates-of-approval-for-individ-ual-road-vehic-
les-produced-under-a-design-type-authorisation-ap-
plication-form-gv69

Przewóz towarów akcyzowych: wewnętrzny doku-
ment towarzyszący - towary podlegające akcyzie 
(W8)
https://www.gov.uk/government/publications/exci-
se-movements-internal-accompany-ing-document-
-products-subject-to-excise-duty-w8

Wytyczne dotyczące wywozu lub przywozu żywych 
zwierząt i produktów zwierzęcych do UE od 1 stycz-
nia 2021 r.
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-ani-
mal-products-fish-and-fishery-products-if-the-uk-le-
aves-the-eu-with-no-deal

Weterynaryjna kontrola graniczna
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-con-
trol/bip_en

Animal and Plant Health Agency (Agencja ds. Zdro-
wia Zwierząt i Roślin)
https://www.gov.uk/government/organisations/ani-
mal-and-plant-health-agency

Irlandzki Urząd Celny: elektroniczne systemy celne
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-a-
gents/customs-electronic-systems/index.aspx

Przewóz towarów na mocy Protokołu w sprawie 
Irlandii Północnej
https://www.gov.uk/government/publications/mo-
ving-goods-under-the-northern-ireland-pro-tocol

Zabezpiecz swój pojazd, aby pomóc w powstrzyma-
niu nielegalnej imigracji
https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-
-to-help-stop-illegal-immigration

Wytyczne dla przewoźników dotyczące zapobiegania 
nielegalnej imigracji
https://www.gov.uk/government/publications/
guidance-for-hauliers-on-preventing-clandes-tine-
-entrants

Lista kontrolna bezpieczeństwa pojazdu dla kierow-
ców i firm transportu drogowego
https://www.gov.uk/government/publications/vehic-
le-security-checklist



Za pośrednictwem Grupy DTA możesz realizować 
odprawy z odroczonym podatkiem VAT, rozliczając 
podatek należny od towarów i usług bezpośrednio w 
deklaracji podatkowej zamiast w zgłoszeniu celnym.
Klient zamiast tak jak dotychczas, wpłacać podatek 
należny z tytułu importu do Urzędu Celnego, wykazu-
je go jako podatek należny i naliczony w deklaracji po-
datkowej w formie pliku JPK_VAT za miesiąc, w któ-
rym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu 
towarów. Od 01.10.2020 r. dotychczasowa forma de-
klaracji VAT została zastąpiona deklaracjami w formie 
dokumentu elektronicznego, który obejmie zarówno 
deklarację VAT, jaki i ewidencję VAT – plik JPK_VAT. 
Dla firm prowadzących działalność opodatkowaną 
efekt finansowy z tytułu rozliczenia importu jest tym 
samym zerowy, przy braku jakichkolwiek przepływów 
pieniężnych.

KTO MOŻE ROZLICZAĆ PODATEK VAT NALEŻNY 
Z TYTUŁU IMPORTU TOWARÓW W DEKLARACJI 
PODATKOWEJ ?

Każdy Podatnik, który jest zarejestrowany jako podat-
nik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należ-
nego z tytułu importu towarów w deklaracji podatko-
wej składanej za okres, w którym powstał obowiązek 
podatkowy z tytułu importu tych towarów.
Aby skorzystać z tego rozliczenia importer powinien 
przedstawić Naczelnikowi urzędu celno-skarbowe-

go, właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników 
nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na 
terytorium kraju - Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego we Wrocławiu, poniższe doku-
menty:
1) zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach na-
leżnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we 
wpłatach poszczególnych podatków stanowiących 
dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie 
z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, 
odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych 
zobowiązań podatkowych w poszczególnych podat-
kach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku 
ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za 
okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;
2) potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako po-
datnika VAT czynnego;
oraz powinien dokonywać zgłoszeń celnych przez 
przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w 
rozumieniu przepisów celnych (warunku tego, nie sto-
suje się, jeżeli podatnik posiada status upoważnione-
go przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego ko-
deksu celnego lub posiada pozwolenie na stosowanie 
uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 
unijnego kodeksu celnego).
Dokumenty wymienione w punkcie 1) i 2) powinny 
być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed doko-
naniem importu.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PROCEDURY IMPOR-
TU Z ODROCZONYM PODATKIEM VAT:

• możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku 
VAT
• rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez im-
portera w deklaracji podatkowej w formie pliku JPK_
VAT
• importer „nie zamraża” środków pieniężnych należ-
nych z tytułu podatków VAT, dzięki czemu może ob-
racać większym kapitałem, zwiększając w ten sposób 
swój zysk.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o 
kontakt z Działem Marketingu: tel. +48 71 33 43 604, 
e-mail: marketing@dta.com.pl

SPROWADZASZ TOWARY SPOZA UE 
I NIE CHCESZ PŁACIĆ PODATKU VAT Z TYTUŁU IMPORTU TOWARÓW?



TABELA RÓWNOWARTOŚCI 
W ZŁOTYCH POLSKICH KWOT 

USTALONYCH W EURO NA ROK 2021

Informujemy, że na stronie internetowej podatki.gov.
pl opublikowana została nowa tabela równowartości 
w złotych polskich kwot ustalonych w euro, określo-
nych w przepisach celnych do celów innych niż okre-
ślenie klasyfikacji taryfowej towarów lub należności 
celnych (art. 53 ust. 2 UKC) obowiązujących od 1 
stycznia 2021 r. Przykładowo: odpowiednikiem kwo-
ty 6000 euro w roku 2021 będzie kwota 26 961,00 
złotych. Tabela dostępna jest tu: https://www.podat-
ki.gov.pl/media/6440/tabela-euro-2021.pdf

REJESTRACJA W SYSTEMIE REX

Z dniem 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania opu-
ści ostatecznie struktury Unii Europejskiej i stanie się 
krajem trzecim, z którym obrót towarowy będzie wy-
magał dopełnienia formalności celnych. Jedną z istot-
nych, a nie wyjaśnionych do chwili obecnej jest kwe-
stia umowy o wolnym handlu oraz związanych z nią 
dokumentach potwierdzających pochodzenie. Aby 
być uprawnionym do zastosowania preferencji tary-
fowych, importer (zgłaszający towary do procedury 
celnej) musi udowodnić, że towary pochodzą z dane-
go kraju. Dowodem jest co do zasady świadectwo po-
chodzenia, deklaracja na fakturze lub oświadczenie o 
pochodzeniu, z którym może wiązać się konieczność 
rejestracji w systemie zarejestrowanych eksporterów 
REX.
Możliwość stosowania preferencji taryfowych w han-
dlu z Wielką Brytanią zależy od wyników negocjacji, 
w tym podpisania umowy o wolnym handlu EU-GB. 
Te niestety wciąż trwają i nie można w tym momencie 
określić jakie zasady zostaną przyjęte. Istnieje jednak 
prawdopodobieństwo, że będzie to zarejestrowany 
eksporter( REX), czyli oświadczenie o pochodzeniu.
Chcielibyśmy już dzisiaj zachęcić Państwa do składa-
nia wniosków rejestracyjnych REX i jednocześnie ofe-
rujemy nasze wsparcie w tej kwestii.

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU DTA!
Poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

Agent celny - Gdańsk, Gdynia, Hrubieszów, Lublin, 
Łódź, Pruszków, Rzeszów, Świecko, Tychy, Warszawa, 
Wrocław, Wielka Brytania

Specjalista ds. obsługi celnej i sprzedaży – Niemcy

Referent ds. celnych – Poznań, Wrocław

Pracownik magazynowy – Międzyrzec Podlaski

Lider zmiany - Pruszków

Brygadzista – Pruszków

Magazynier – Pruszków, Gdańsk, Wrocław

Więcej szczegółów na stronie: 
https://dta.com.pl/praca/



Newsletter DTA wydawany w formie miesięcznika. 

Kontakt: newsletter@dta.com.pl

Obserwuj nas także w mediach społecznościowych:

https://www.dta.com.pl
Opracowanie: Andrzej Wac

DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. 

SZKOLENIA CELNE DTA 

Z okazji kończącego się 2020 roku wszystkim słucha-
czom i kursantom szkoleń celnych organizowanych 
przez Grupę DTA składamy serdeczne podziękowania 
za zaufanie i możliwość podzielenia się naszą wiedzą 
popartą wieloletnim doświadczeniem w międzyna-
rodowym obrocie towarowym. Jesteśmy dumnie, że 
mimo pandemii, z różnych form naszej działalności 
edukacyjnej skorzystało prawie 800 osób. 
Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić wszystkich Pań-
stwa do skorzystania z naszej oferty w kolejnym roku. 
Przekazujemy wiedzę w sposób jasny i przystępny, 
zrozumiałym językiem, w oparciu o autorskie pro-
gramy i materiały dydaktyczne. Oferujemy zarówno 
gotowe jak i dostosowane do potrzeb słuchaczy pro-
gramy szkoleniowe. Wszelkich informacji udzielamy 
za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.
pl oraz pod numerem telefonu 609 00 80 77. 
Dziękujemy za Rok 2020 i do zobaczenia w Nowym 
Roku 2021. 

ODPOCZYWAĆ W PEŁNI, CZYLI JAK?

Po pracy zdecydowana większość ludzi wraca do swo-
ich domostw, włącza telewizor i odpoczywa. Zasta-
nówmy się jednak wspólnie, czym tak właściwie dla 
naszego organizmu jest odpoczynek? Pojęciem ho-
meostazy określa się stan równowagi w organizmie, 
który jest niezwykle ważny i potrzebny do prawidło-
wego funkcjonowania fizycznego jak i psychicznego. 
Oprócz regularnego spożywania pełnowartościowych 
pokarmów, które korzystnie wpływają na zachowanie 
stanu równowagi, umiarkowanej aktywności fizycz-
nej, ważny jest odpoczynek. 
Odpoczywać można na różne sposoby, wszystko zale-
ży od tego jaką formę odpoczynku Państwo preferu-
jecie. Form odpoczynku jest wiele, jednak aby w pełni 
odpocząć musi również odpocząć nasz umysł. 
Odpoczynek jest integralną częścią naszego życia, 
dlatego odpoczynek też powinniśmy planować.
W jaki sposób umysł odpoczywa? Przede wszystkim 
podczas snu, badania Rochester Medical Center opu-
blikowane w czasopiśmie Science dowodzą, iż pod-
czas snu kurczą się w mózgu komórki glejowe, zwięk-
szając wolną przestrzeń pomiędzy neuronami. Dzięki 
temu mózg człowieka pozbywa się zbędnych rzeczy, 
powstałych w trakcie aktywności umysłowej w fazie 
czuwania. Deficyt snu powoduje „zapychanie mózgu” 
co można przyrównać do zapychania systemu kanali-
zacyjnego.
Przede wszystkim warto pamiętać, aby nie zasypiać 
przy włączonym odbiorniku lub świetle, ponieważ 
nasz mózg wtedy nie odpoczywa i nie regeneruje się 
w pełni. Co ważne - przed pójściem spać nie powinni-
śmy używać telefonu komórkowego. 
Po czym poznać, że umysł jest zmęczony? Między in-
nymi po tym, że zapominamy słów, jesteśmy rozdraż-
nieni lub częściej zapominamy. 
Według psychiatry Edwarda Hallowella, kora mózgo-
wa skupia uwagę tylko na jednej rzeczy, którą wyko-
nujemy w danym czasie. Jeśli zadań przybywa, mózg 
niejako rozdziela uwagę nieregularnie na wiele czyn-
ności – w rezultacie żadnej rzeczy nie wykonujemy z 
wystarczającą uwagą, co może prowadzić do roztar-
gnienia i błędów.
Mózg człowieka jest niezwykle ciekawy, jest przed-
miotem wielu badań oraz dyskusji. 
Planując odpoczynek, warto uwzględnić również tryb 
„OFF” także w naszym umyśle. 

Karolina Kosmalski, DTA Broker



Charakterystyka magazynu:

- powierzchnia 6994 m2
- miejsca na regalach: 4880 miejsc paletowych na ma-
gazynie wysokiego składowania
- 2500 miejsc paletowych typu Cross-Dock,
- powierzchnie biurowe 184m2,
- magazyn celny,
- magazyn czasowego składowania,
- wyposażenie: 2x wózki elektryczne - wysoki skład  
z udźwigiem 1,4t, 1x wózek czołowy gazowy z udźwi-
giem 3,5t, 1x wózek czołowy elektryczny z udźwigiem 
3,0t, 6x pieski elektryczne z udźwigiem 1,4t z długimi 
widłami, 2x wózki do kompletacji wielopoziomowej  
z podnoszoną kabiną, przedłużki do wideł 3m z udźwi-
giem do 5t, 5x wózki ręczne,
- ilość bram: 8 ramp + 2 miejsca zerowe,
- bezpieczeństwo: teren zamknięty dla osób trzecich, 
brama wjazdowa, ochrona 24h, monitoring, kontrola 
dostępu, tryskacze przeciwpożarowe, bramy napo-
wietrzające,
- system WMS: IntelliClass,
- system TMS: Gate Online, Apolllo

SZUKASZ MAGAZYNU W TRÓJMIEŚCIE?

Usługi świadczone w magazynie DTA Gdańsk: 

- Usługi logistyki kontraktowej 
- Magazynowanie krótko- i długoterminowe 
- Cross-docking 
- Konsolidacja i konfekcjonowanie 
- Etykietowanie, skanowanie, pełne inspekcje 
- Co-packing, ważenie, wysyłka kurierska 
- Obsługa przesyłek ponadgabarytowych 
- E-Commerce 
- Zarządzanie zwrotami 
- Możliwa integracja z systemami ERP, WMS, TMS 
i SAP lub innych opartych możliwość wymiany danych 
EDI lub API
- Spedycja/dystrybucja towarów

Kontakt:

DTA Sp. z o.o.
ul. Kontenerowa 21 bud. 3,
80-601 Gdańsk

Telefon: 661 623 444,  799 966 367
E-mail: magazyn-gdansk@dta.com.pl        

Oferujemy Państwu magazyn klasy A, który mieści się na terenie parku logistycznego Goodman w Gdańsku 
przy porcie DCT. Magazyn jest świetnie skomunikowany z kluczowymi drogami ekspresowymi.


