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W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej od 1 stycznia 2021 r. 

wchodzą w życie obowiązkowe kontrole celne na granicach oraz zmiany w dokumentacji.

Bez zachowania tych procedur wymiana handlowa między krajami Unii Europejskiej 

a Wielką Brytanią nie będzie już możliwa. W ARRA powołaliśmy zespół osób, który na 

bieżąco monitoruje sytuację, aby zapewnić swoim klientom bezproblemowy transport 

leków, żywności i innych produktów wymagających temperatury kontrolowanej.

Firmy, które go nie posiadają, muszą wystąpić o niego do lokalnego urzędu lub 

oddziału celno-skarbowego. Można go również bez problemu otrzymać, wchodząc 

na stronę https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori Przedsiębiorstwa, posiadające już 

numer EORI, powinny upewnić się, że jest aktywny.

TRANSPORT PO BREXICIE W

JEST GOTOWA!

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY CAŁY PROCES PRZEBIEGAŁ

NUMER EORI

KOD TOWAROWY
Wszystkim wyrobom, które przekraczają granicę z Wielką Brytanią należy 

przyporządkować właściwą taryfę celną zgodnie z systemem zharmonizowanym 

oraz TARIC (TARif Intégré Communautaire) - HS. Oto link do zintegrowanej taryfy 

celnej: https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i sprawdzenie swojego etapu przygotowań.

Economic Operators Registration and Identification

nazwa, adres, numer EORI oraz VAT eksportera (sprzedawcy) i importera (kupującego)

numer oraz data wystawienia faktury

kraj pochodzenia

nazwa oraz opis produktu pozwalający na jego łatwą taryfikację

liczba produktów

waga netto / brutto, ilość, rodzaj opakowań, przy czym te informacje mogą 
znajdować się na tzw. liście pakowej

6-cyfrowe kody towarowe HS (Harmonized System)

warunki dostawy według Incoterms (trzyliterowy kod plus miejsce) UWAGA! Warto 
zrewidować dotychczasowe warunki Incoterms. Prosimy unikać reguły EXW, która 
ustanawia najmniejszą odpowiedzialność oraz zaangażowanie po stronie 
sprzedającego, zaś deklaracja eksportowa należy do obowiązków kupującego. 
W przypadku kontroli podatkowej nie będą Państwo w stanie uzasadnić sprzedaży 
bez podatku VAT, bez posiadania dowodu prawnego. Prosimy nie stosować również 
reguły DDP, która przenosi najszerszą odpowiedzialność oraz zakres czynności na 
sprzedającego, zaś za deklarację importową odpowiada sprzedawca. Nie będą mogli 
wówczas Państwo kontrolować ryzyka związanego z przepływem dokumentów i będą 
odpowiedzialni za brak zgodności. W czasie Brexitu najważniejsze będzie 
uwzględnienie reguł FCA oraz DAP.

cena jednostkowa i wartość pozycji

wartość faktury ogółem wraz z określeniem waluty

stawka podatku VAT w przypadku eksportu

Ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie m.in. w wypełnianiu deklaracji 

eksportowych oraz transporcie do państw nie tylko Unii Europejskiej, ale całego 

świata specjaliści z ARRA GROUP pomogą Państwu pewnie przejść przez nowe 

obostrzenia. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów dopasowanych do 

Państwa indywidulanych potrzeb.

FAKTURA HANDLOWA

LISTA PAKOWA

DOKUMENT CMR

UPOWAŻNIENIE AGENCJI CELNEJ

na których znajdować się będą odpowiednie informacje:

która musi być zgodna z fakturą

która będzie dokonywała zgłoszeń celnych w Państwa imieniu.
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