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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
Pragniemy złożyć Państwu świąteczne życzenia

By radość oraz uśmiech zagościły na Waszych twarzach, 
spokoju w sercach, przepysznych mazurków, słonecznej pogody, 

By ten świąteczny czas był pełen dobroci oraz zdrowia!

Kwestie celne i podatkowe – informacje ogólne

Unijne przepisy celne przewiduję ułatwienia formalności 
celnych dla towarów o charakterze niehandlowym.
Towarami takimi są:

a) towary umieszczane w przesyłkach wysyłanych przez 
osoby prywatne innym osobom prywatnym jeżeli takie 
przesyłki:
(i)   mają charakter okazjonalny;
(ii)   zawierają towary, które są przeznaczone wyłącznie na 
użytek własny odbiorcy lub jego rodziny, i które ze wzglę-
du na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego prze-
znaczenia handlowego; oraz
(iii)   są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiego-
kolwiek rodzaju opłat.

Towary te są zgłaszane do procedury wywozu z chwilą ich 
wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej.

W praktyce przesyłki zawierające towary o charakterze 
niehandlowym przesyłane pomiędzy osobami fizycznymi 
można wysłać do Wielkiej Brytanii korzystając z usług ope-
ratora pocztowego (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
Obowiązujące przepisy prawa celnego nie przewidują dla 
wywożonych towarów żadnych należności celnych wywo-
zowych.
Natomiast obowiązek zapłaty należności przywozowych 
może powstać po stronie brytyjskiej. Informacje nt. re-
gulacji prawnych, w tym procedur celnych i opłat, które 
obowiązują w Wielkiej Brytanii znajdują się na stronie  
https://www.gov.uk. Pytania w tym temacie należy kiero-
wać do właściwych władz/urzędów brytyjskich.

Wysyłka paczek z żywnością w celach niekomercyjnych 
z Polski do Wielkiej Brytanii, w tym przewóz żywności  
w bagażu podręcznym

Niekomercyjny przewóz żywności pochodzenia zwierzęce-
go i niezwierzęcego – zasady aktualne

W odniesieniu do przewozu żywności na własny użytek  
z UE do Wielkiej Brytanii, informacje są dostępne na stro-
nie rządu brytyjskiego (w języku angielskim). Na stronie 
podano w szczególności następujące informacje w odnie-
sieniu do przesyłek z Unii Europejskiej, a także z Andory, 
Wysp Kanaryjskich, Wysp Normandzkich, Wyspy Man, 
Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii:

„Możesz przywieźć: mięso, nabiał oraz inne produkty po-
chodzenia zwierzęcego, na przykład ryby, jaja i miód.
Możesz przywieźć dowolne rośliny lub produkty roślinne, 
o ile są wolne od szkodników i chorób oraz są przeznaczo-
ne do własnego użytku lub spożycia.”.

Zgodnie z informacjami podanymi na wymienionej stro-
nie, szczególne zasady dotyczą przywozu kawioru z jesio-
tra oraz mięsa zwierząt dzikich przeznaczonych do spoży-
cia przez ludzi.
Informacje na ww. stronie internetowej wskazują, że  
„w przypadku pasażerów podróżujących z UE, Szwajca-
rii i Liechtensteinu do Wielkiej Brytanii kontrole roślin  
i produktów roślinnych zostaną wprowadzone stopniowo  
w 2021 r.”. Kolejne informacje dotyczące tych dodatko-
wych kontroli i harmonogramu ich wdrażania będą sukce-
sywnie publikowane.
Należy śledzić informacje na stronie rządu brytyjskiego  
w związku z możliwymi zmianami wymagań brytyjskich.
Informacje w zakresie produktów zwierzęcych są zawarte 
również na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Weterynarii.

WIELKA BRYTANIA - WYSYŁKA PACZEK O CHARAKTERZE NIEKOMERCYJNYM



Niekomercyjna wysyłka owoców i warzyw po dniu 
01.01.2022 r.

W przypadku wysyłki owoców, jeżeli będą wysyłane po 
dniu 01.01.2022 r. będzie na wysyłającym ciążył obowią-
zek zaopatrzenia takiej przesyłki w świadectwo fitosanitar-
ne. O ten dokument należy wystąpić do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego 
dla miejsca składowania lub uprawy tych owoców. (adre-
sy do kontaktu pod linkiem: http://piorin.gov.pl/wiorin/ ). 
Do dnia 01.01.2022 r. owoce i warzywa (z wyjątkiem ziem-
niaków) można wysyłać bez świadectwa.

Kwestie celne – przesyłka niekomercyjna towarów spo-
żywczych do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie należy do unii 
celnej Unii Europejskiej (UE), za wyjątkiem szczególnych 
rozwiązań dotyczących Irlandii Północnej, w której i w sto-
sunku do której nadal obowiązują unijne przepisy celne, 
m.in. aby uniknąć kontroli granicznych z Republiką Irlandii. 
W związku z tym formalności celne wymagane na mocy 
prawa UE mają zastosowanie do wszystkich towarów 
wprowadzanych na obszar celny UE z Wielkiej Brytanii lub 
wywożonych z tego obszaru celnego do Wielkiej Brytanii.

W zakresie towarów spożywczych niehandlowych przesy-
łanych w paczkach nie ma ograniczeń w ich wywozie z UE.
Natomiast ograniczenia takie mogą wystąpić po stronie 
Wielkiej Brytanii zgodnie z obowiązującymi tam przepisa-
mi. Pytania dotyczące regulacji prawnych oraz ograniczeń, 
które obowiązują w Wielkiej Brytanii należy kierować do 
właściwych władz/urzędów brytyjskich.

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił zmianę harmonogramu wdro-
żenia kolejnych etapów kontroli na granicy Unia Europejska 
- Wielka Brytania.

Zgodnie z oświadczeniem Ministra M. Gove kolejne etapy 
kontroli granicznych w relacjach z UE nastąpią według po-
niższego harmonogramu:

- wymogi dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego (ABP) i żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) nie będą obowiązywać do dnia 
1 października 2021 r. Wymogi dotyczące eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO i niektórych ABP wejdą w życie 
również od 1 października 2021 r.

- nadal wymagane będą deklaracje celne importowe, ale możliwość korzystania z odroczonego zgłoszenia, w tym skła-
dania zgłoszeń uzupełniających do sześciu miesięcy po przywiezieniu towarów, została przedłużona do 1 stycznia 2022 
r.

- deklaracje bezpieczeństwa i ochrony importu nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r.

- fizyczne kontrole SPS w odniesieniu do POAO, niektórych produktów ABP i HRFNAO nie będą wymagane na granicy 
do 1 stycznia 2022 r. Od tej daty kontrolne odbywać się będą w punktach kontroli granicznej,

- od 1 stycznia 2022 r.  fizyczne kontrole SPS  roślin  wysokiego ryzyka będą odbywać się w punktach kontroli granicznej, 
a nie w miejscu przeznaczenia jak ma to miejsce obecnie,

- wymogi przed zgłoszeniem i kontrole dokumentacji, w tym świadectwa fitosanitarne, będą wymagane dla roślin i 
produktów roślinnych niskiego ryzyka i zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.

- od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywały się kontrole żywych zwierząt oraz roślin i produktów 
roślinnych niskiego ryzyka.

Źródło: https://www.brexit.gov.pl



LUBLIN
Stolica województwa i powiatu lubelskiego, dziewiąte co do wielkości populacji miasto w Polsce.
Położone na Wyżynie Lubelskiej nad Bystrzycą, historycznie ulokowany był nieopodal granicy 
Małopolski z Rusią Czerwoną.
Osada handlowa, położona na szlaku prowadzącym z okolic Morza Czarnego, istniała w tym 
miejscu od VI w. W I Rzeczypospolitej był ważnym ośrodkiem administracyjnym, handlowym  
i kulturalnym. Od połowy XVII w. i w XVIII w. miasto podupadło i zubożało. W wyniku III rozbio-
ru znalazło się w zaborze austriackim, następnie kolejno: w Księstwie Warszawskim i Królestwie 
Polskim. W 3. ćwierci XIX w. Lublin, włączony Koleją Nadwiślańską do rosyjskiej sieci kolejowej, 
szybko rozrósł się i nabrał charakteru przemysłowego. W pierwszej i drugiej wojnie światowej 
padł ofiarą gospodarki rabunkowej i Holokaustu. W okresie PRL nastąpił gwałtowny rozwój Lu-
blina. W tym czasie ludność wzrosła ponad trzykrotnie. Umocnił się akademicki charakter mia-
sta. Zbudowano szereg zakładów przemysłowych, wzniesiono nowe dzielnice mieszkaniowe.

Oddział DTA w Lublinie realizuje odprawy w procedu-
rach importu, eksportu, tranzytu (karnet TIR, NCTS), 
procedurę 4200 oraz w procedurach specjalnych 
jak uszlachetnianie bierne, czynne czy odprawy cza-
sowej. Odprawy realizowane są w standardzie, jak 
również w procedurze uproszczonej. W swej ofercie 
posiada magazyny o powierzchni ok. 870 m2 w tym 
magazyny czasowego składowania (DSK) oraz skład 
celny. Odział oferuje możliwość składowania i obsługi 
towarów niebezpiecznych ADR, procedurę napraw-
czą w składzie celnym oraz obsługę kontenerów w 
porcie i późniejsze nadanie towarom  właściwej pro-
cedury. 

Zapraszamy:
DTA Customs Service Sp. z o.o. 
ul. Stefczyka 30/21, 20-151 Lublin
tel. 81 749 09 63, e-mail: lublin@dta.com.pl



Bezpłatne webinarium wspólnie z Izbą Handlową w Poznaniu:
Niepreferencyjne pochodzenie towarów jako narzędzie 

oraz bezpiecznik obrotu międzynarodowego.  

W dniu 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00 Grupa DTA we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysło-
wo-Handlową organizuje bezpłatne webinarium online dotyczące niepreferencyjnego pochodzenia towarów 
jako elementu handlu zagranicznego, który jednocześnie może mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa 
firmy w międzynarodowym obrocie towarowym. Webinarium kierujemy do Przedsiębiorców, w szczególności 
związanych z obsługą celną w handlu z krajami trzecimi.  

Rejestracji można dokonać pod tym linkiem: https://bit.ly/39e9mCL do dnia 12 kwietnia 2021 roku. Ilość 
miejsc ograniczona.   
Zapraszamy do udziału!

Trzecia edycji kursu online „Specjalista celny/agent celny” już wkrótce! 

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kursu on-
line „Specjalista celny/agent celny”, którego ce-
lem jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do 
pełnego wyzwań zawodu związanego z międzyna-
rodowym obrotem towarowym. Pierwsza z 10 za-
planowanych sesji rozpocznie się w dniu 14 kwiet-
nia 2021, o godzinie 16.45. Kolejne spotkania - co 
tydzień, w środowe popołudnia. 

Kurs składa się z 40 godzin dydaktycznych, z cze-
go 8 przeznaczonych jest na praktyki w wybranej 
agencji celnej DTA. Wśród omawianych zagadnień 
popartych ćwiczeniami w formie warsztatów znaj-
dą się między innymi: budowa i zawartość formularza SAD, dokumentacja celna, procedury celne, taryfikacja 
towarów, sposoby obliczania wartości celnej, pochodzenie towarów - reguły, świadectwa pochodzenia oraz 
umowy międzynarodowe, dług celny, podatki w obrocie międzynarodowym, wiążące informacje, ogranicze-
nia i zakazy w obrocie towarowym, INCOTERMS 2020, kontrola eksportu i bezpieczeństwo produktów. Szcze-
gółowy program na następnej stronie.

Kurs dedykujemy osobom pracującym lub zamierzającym pracować w działach z obsługą celną w przedsię-
biorstwach, planujących pacę jako agent celny, ale także tym z Państwa, którym pomocne będzie efektyw-
ne planowanie, organizacja oraz optymalizacja procesów logistycznych. Zatem nasz kurs kierujemy również 
dla logistyków, spedytorów oraz przewoźników. Nasz nasz kurs cieszy się również dużym zainteresowaniem 
wśród osób, które uzyskały wpis na listę agentów, lecz nie posiadają praktycznej wiedzy i umiejętności do 
pracy w zawodzie, a także wśród agentów celnych, którzy chcieliby wrócić do zawody po kilkuletniej przerwie. 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1500,00 PLN.
Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem tego linka: https://bit.ly/2P9h3Dj
Zapisy przyjmujemy do dnia 12 kwietnia 2021 roku. Ilość miejsc jest ograniczona. 
 

Wszelkich informacji udzielamy za pośrednictwem adresu email: 
szkolenia@dta.com.pl oraz pod numerem telefonu 609 00 80 77. 



Specjalista ds. celnych / Agent celny
kurs przygotowujący do zawodu (online)

PROGRAM - EDYCJA 2021

Czas trwania: 40 godzin. 30 godzin plus 8 godzin praktyki 
w agencji celnej oraz 2 godziny indywidualnych konsulta-
cji.

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej wg aktu-
alnego stanu prawnego UKC z uwzględnieniem zmian od 
1 maja 2016 r. do dzisiaj. Unia Europejska/Unia celna - za-
sady funkcjonowania
• Prawo UE (Unijny Kodeks Celny, Rozporządzenia UE – 
wykonawcze i delegowane, przejściowe, przepisy krajowe 
oraz konwencje międzynarodowe)
• Przepisy krajowe, prawo celne. Krajowa Administracja 
Skarbowa
2. Procedury celne
• Procedury zwykłe i uproszczone. Wywóz oraz dopusz-
czenie do obrotu.
• Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, uszlachet-
nianie bierne, odprawa czasowa, składowanie, końcowe 
przeznaczenie)
• Pozostałe sposoby regulowania sytuacji towarów nie 
wspólnotowych (czasowe składowanie, powrotny wywóz, 
zniszczenie, zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa)
3. Taryfa celna, klasyfikacja towarów
• Budowa taryfy celnej (sekcje, dział, pozycje, kod HS, kod 
CN)
• Ogólne reguły klasyfikacji nomenklatury scalonej 
(ORINS)
• System ISZTAR, system TARIC
• Wiążąca informacja taryfowa WIT/EBTI
• Przykłady rozstrzygnięć taryfikacyjnych
• Praktyczne wskazówki oraz ćwiczenia taryfikacyjne
• Cło antydumpingowe i wyrównawcze
• Rodzaje i typy stawek celnych
4. Pochodzenie towarów
• Umowy międzynarodowe, Konwencja PEM, system REX, 
CETA
• Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
• Stosowanie reguł pochodzenia, procesy przetwarzania
• Dokumentowanie pochodzenia towarów (EUR 1, dekla-
racja eksportera, oświadczenie o pochodzeniu)
• Pochodzenie towaru / status (dokument A.TR)
• Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia i 
ułatwienia w wystawianiu świadectw
• Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP
5. Wartość celna
• Metody ustalania wartości celnej
• Elementy wliczane do wartości celnej
• Elementy nie wliczane do wartości celnej
• INCOTERMS 2010 / INCOTERMS 2020

6. Zgłoszenie celne
• Definicja i formy zgłoszenia celnego
• Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych
• Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
• Omówienie wszystkich pól zgłoszenia i zapisy stosowane 
w zgłoszeniu – wykład plus warsztaty
• Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, 
specyfikacja, list przewozowy , świadectwo
pochodzenia, certyfikaty, pozwolenia, inne)
• Załączniki elektronicznego zgłoszenia celnego
• Weryfikacja zgłoszenia celnego / przyjęcie zgłoszenia 
celnego bez weryfikacji
• Rewizja towaru, pobieranie próbek
• Zwolnienie towaru do procedury
• Przechowywanie załączników i komunikatów systemo-
wych
• Unieważnienie, sprostowanie zgłoszenia
• Kontrola celna, korekta zgłoszeń / decyzje w sprawach 
celnych
7. Podatki w obrocie towarowym
• Zwolnienia z podatku vat w imporcie
• Art. 33a ustawy VAT – rozliczanie podatku importowego 
w deklaracji VAT 7/ JPK
• Zasady obliczania podatków
• Wiążące informacje WIS i WIA
8. Dług celny
• Należności celno – podatkowe
• Dłużnik / zabezpieczenie długu celnego,
• Zabezpieczenie gwaranta, depozyt w gotówce
• Terminy płatności, odroczenia
9. Wspólnotowy system zwolnień celnych
10. Ograniczenia w obrocie towarowym
• Towary strategiczne, kontrola eksportu
• Ochrona własności intelektualnej
• Inne ograniczenia: bezpieczeństwo produktów, normy 
zharmonizowane, znak CE
• Znakowanie towarów
11. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Agent celny. 
Agencja celna
• Upoważnienie bezpośrednie / upoważnienie pośrednie
• Odpowiedzialność solidarna
• Zawód agenta celnego
12. Status upoważnionego przedsiębiorcy – AEO
• Rodzaje pozwoleń
• Procedura uzyskania pozwolenia – kwestionariusz sa-
mooceny
• Korzyści posiadania pozwolenia
• Proces stałego monitoringu
13. Obrót towarowy wewnątrz Unii Europejskiej
• Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (WDT) / We-
wnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT)
• INTRASTAT
14. Warsztat – samodzielne sporządzanie dokumentacji 
celnej SAD
15. Podsumowanie kursu / konsultacje



23 lutego została podjęta decyzja o przedłużeniu do 
końca kwietnia 2021 roku terminu obowiązywania 
tymczasowej umowy o wolnym handlu między Unią 
Europejską a Wielką Brytanią.

Czas ten pozwoli z jednej strony w dalszym ciągu nie-
przerwanie stosować w/w umowę i jednocześnie do-
precyzować oraz dopełniać wszelkie procedury zwią-
zane z jej stosowaniem.

Aby dokument tymczasowy mógł stać się pełnopraw-
ną umową (bez stosowania w okresie przejściowym) 
musi być ratyfikowana przez Parlament Europejski. 
Muszą również zostać opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej poprawione, przetłu-
maczone i uwierzytelnione ostateczne wersje języko-
we. Na chwilę obecną korzystamy z wersji roboczych 
opublikowanych w Dz.U. UE seria L nr 444/2020.

* * *
Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie przygotowała pre-
zentację „Transport drogowy: dostęp do brytyjskiego rynku i formalności graniczne”. Przedstawiono w niej 
wiele informacji przydatnych dla przedstawicieli sektora transportu drogowego wykonujących przewozy 
do Zjednoczonego Królestwa m.in. w zakresie potrzebnej dokumentacji, zmian jakie zajdą od 1 kwietnia br.  
i 1 lipca br. czy śródlądowych punktów kontroli granicznej (IBF).

Prezentację można pobrać klikając tutaj: https://bit.ly/3rq388Y

* * *
Przypominamy, że pomagamy w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z Brexitem, szczegóły na: 
www.dta.com.pl/brexit

INFORMACJA DEPARTAMENTU CEŁ MINISTERSTWA FINANSÓW

Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w dniu 1 styczna 2022 r. zacznie obowiązywać rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europej-
skiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej. Przepisy 
wprowadzają obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach INTRASTAT w 
wywozie.
W związku z powyższym rozpoczęto prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 
listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. z 2018 r., poz. 426), wprowadzającą obowiązek poda-
wania informacji o kraju pochodzenia także w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie (dotychczas obowiązkowe 
było deklarowanie kraju pochodzenia towarów wyłącznie w przywozie).
Niezależnie od powyższego, chcąc z wyprzedzeniem przygotować rynek do przedmiotowej zmiany, już od 1 
lipca 2021 roku zostanie zapewniona prawna i techniczna możliwość podawania ww. informacji w zgłosze-
niach INTRASTAT. Program ist@t do generowania zgłoszeń INTRASTAT oraz formularz zgłoszenia INTRASTAT, 
dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zostaną dostosowane do wprowadzanej 
zmiany. Ujmowanie nowej informacji w zgłoszeniach INTRASTAT będzie wymagało dostosowania komercyj-
nych systemów informatycznych.
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e-commerce – Gdańsk
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Specjalista ds. HR – Smolec
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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. 

Przesilenie wiosenne -  fakt czy mit?

W Polsce coraz rzadziej obserwuje się okres przedwiośnia, niewątpliwie klimat ulega zmianie. Gdy dzień staje 
się dłuższy, wiele osób odczuwa tzw. „uciekającą dobę” co ma związek z przejściem na czas letni. 
Z chwilą gdy temperatura i aura zmieniają się dynamicznie, zmienia się także nasze samopoczucie, szczegól-
nie dotyczy to osób wrażliwych na zmianę pogody (zmiany atmosferyczne częściej odczuwają osoby chorują-
ce na nadciśnienie, astmę czy reumatyzm).

Jak objawia się przesilenie wiosenne? 
- zmęczeniem
- zaburzeniami snu 
- drażliwością
- bólami głowy
- ogólnym rozdrażnieniem

W okresie przesilenia wiosennego,  bardzo ważnym jest by do-
starczać organizmowi więcej witamin i składników odżywczych 
np. błonnika. Brak ruchu i zła dieta niestety nie wpłyną korzyst-
nie na wiosenną chandrę.
Rekomendujemy również, by zadbać o odpowiedni do warun-
ków pogodowych ubiór – szczególnie w marcu łatwo nabawić się 
infekcji dróg oddechowych.
Przesilenie wiosenne nie jest chorobą, po prostu nasz organizm wraca do równowagi po zimie. 
Nawiązując do pytania postawionego na początku - TAK, przesilenie wiosenne jest faktem. 
Pamiętajmy zatem, że jest to okres przejściowy, zazwyczaj w połowie kwietnia uporczywe dolegliwości mijają.

Karolina Kosmalski, DTA Broker


