
zmiany od 1 stycznia 2021r. 

ABC DLA PRZEDSIĘBIORSTW

OPRACOWANIE



CZYNNOŚCI EKSPORTERA DO UK
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CZYNNOŚCI IMPORTERA Z UK

LISTA WAŻNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE MUSZĄ PODJĄĆ PRZEDSIĘBIORSTWA EKSPORTUJĄCY

BĄDŹ IMPORTUJĄCY DO / Z ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Rejestracja  oraz otrzymanie numeru EORI

(Economic Operators Registration and Identification)

Pozyskanie  pozwolenia celnego - jeżeli jest to

wymagane

Wybór formy zgłoszenia celnego  (elektroniczne,

pisemne, ustne, itp.)

Wybór zgłoszenia w eksporcie (np. poprzez agencję

celną, przewoźnika, agencje logistyczną,

samodzielnie - w ostatnim przypadku konieczne są

odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania

komunikatów do celnych systemów operacyjnych,

które obsługują zgłoszenia wywozowe i tranzytowe)

Rejestracja  oraz otrzymanie numeru EORI

(Economic Operators Registration and Identification)

Wybór procedury celnej pośród tych, które sa

określone w przepisach celnych (przywóz,

procedury specjalne)

Pozyskanie pozwolenia celnego  - jeżeli przepisy

wymagają zastosowania zgody organu celnego

Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne,

pisemne, ustne, itp.)

Wybór zgłoszenia w eksporcie (np. poprzez agencję

celną, przewoźnika, agencje logistyczną,

samodzielnie - w ostatnim przypadku konieczne są

odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania

komunikatów do celnych systemów operacyjnych,

które obsługują zgłoszenia wywozowe i

tranzytowe)

Ustalenie klasyfikacji i wartości towaru  do

wprowadzenia w zgłoszeniu celnym

Opłacenie należności celnych i podatkowych  -

chyba, że towar jest objęty procedurą specjalną)



OBOWIĄZKI TRANSGRANICZNE PODCZAS PRZEWOZU TOWARÓW

PRZEDSIĘBIORCA
Obowiązkiem przedsiębiorcy jest

przygotowanie wszystkich

dokumentów celnych i uzyskanie

wszystkich właściwych

dokumentów dla firmy

transportowej i kierowcy. (Można

to zrobić osobiście lub za

pośrednictwem agencji celnej,

firmy logistycznej lub spedytora)

FIRMA TRANSPORTOWA
Firma musi zapewnić swoim

kierowcom wszelkie niezbędne

informacje oraz dokumenty celne

jak również inne dokumenty

dotyczące przewozu. Firma

transportowa powinna również

dopilnować, aby jej kierowcy

wiedzieli, jakie dokumenty  będą

musieli okazać na każdym etapie

przejazdu.

KIEROWCA
Kierowca powinien mieć w

pojeździe całą dokumentację oraz

potrzebne informacje dostarczone

przez firmę transportową podczas

trwania przejazdu. Dotyczy to

również informacji oraz

dokumentacji koniecznej do

spełnienia wymogów państw

członkowskich UE.

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Unii Europejskiej nie będą już ważne pozwolenia przyznane przez
organy Wielkiej Brytanii zgodnie z ramami jednolitego rynku UE. Wpływa to znacząco na

dziedziny usługowe, m.in. na transport.
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DOKUMENTACJA CELNA
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KARNET ATA 

Dokument odprawy czasowej

CTC 
Wspólna procedura

tranzytowa

PRENOTYFIKACJA 

TIR

(Transport Internationaux

Routiers)

TAD / TSAD

(Tranzytowy dokument

towarzyszący)

ENS

EXS

MRN

(Numer referencyjny

operacji tranzytowej)

PROCEDURY   

Wywozowa deklaracja skrócona, którą przewoźnik ma
obowiązek przedłożyć organowi celnemu kraju, z którego
towar jest wywożony. W przypadku towarów wywożonych
z Wielkiej Brytanii informacje zawarte w EXS są
połączone ze zgłoszeniem wywozowym, które jest
zgłoszeniem celnym

Przywozowa deklaracja skrócona, którą przewoźnik ma
obowiązek przedłożyć organowi celnemu kraju, do
którego towar jest wwożony. Ze względu na pandemię
COVID-19, do dnia 30.06.2021 deklaracje dotyczące
bezpieczeństwa i ochorny towarów nie będą wymagane
dla ładunków przewożonych z UE do GB

Z chwilą zwolnienia towarów do tranzytu TAD lub TSAD
jest drukowany w siedzibie przedsiębiorcy, na podstawie
dokumentu elektronicznego przesłanego z systemu
NCTS. Oryginał TAD lub TSAD towarzyszy przesyłce w
trakcie transportu i jest przedstawiany władzom celnym
na każde żądanie.

to numer ewidencyjny w przebiegu międzynarodowych
operacji tranzytowej. MRN służy do jednoznacznego
identyfikowania sprawy i jest to doskonałe narzędzie,
dzięki któremu można kontrolować tranzyt. MRN jest
drukowany jako kod paskowy na dokumencie TDT, który
fizycznie towarzyszy przewożonym towarom. 



WJAZD na teren Wielkiej Brytanii - lista kontrolna dokumentów celnych

PRENOTYFIKACJA
WJAZD DO WIELKIEJ BRYTNII

zweryfikować dopełnienie unijnych procedur

wywozu towarów przez przedsiębiorcę

zweryfikować dopełnienie wymogów Wielkiej

Brytanii w zakresie przywozu

zweryfikować poprawność deklaracji ENS

posiadać dowód zgłoszenia celnego w UE oraz

w GB w postaci:

numeru MRN (brytyjski numer wjazdu)

lub numeru EORI przedsiębiorcy, jeśli

deklarację zgłasza importer z Wielkiej

Brytanii

unijnego numeru MRN zgłoszenia

wywozowego

Kierowca MUSI:

otrzymać od nadawcy dokument TAD, z

informacją iż przewóz towarów został

zwolniony z procedury tranzytowej przez

nadawcę

otrzymać numer LRN lub dokument TAD, z

informacją iż przewóz nie został zwolniony z

procedury tranzytowej przez nadawcę. Tym

samym należy przedstawić towar do kontroli

granicznej w państwie UE w wyznaczonym

urzędzie

po przyjeździe do GB firmy transportowe

muszą stosować proces oparty na

dokumentach papierowych lub zastosować

serwis do obsługi przewozu samochodami

ciężarowymi GVMS.

Kierowca MUSI:
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CTC (Wspólna procedura tranzytowa)
WJAZD DO WIELKIEJ BRYTNII



WJAZD do Wielkiej Brytanii - lista kontrolna dokumentów celnych

ATA (Procedura odprawy czasowej)
WJAZD DO WIELKIEJ BRYTNII

przed opuszczeniem UE kierowca musi

uzyskać od przedsiębiorcy karnet ATA

na granicy z UE kierowca musi okazać karnet

ATA, a także upewnić się, że został on

podstemplowany przez organy celne UE

na granicy z GB kierowca musi postępować

według lokalnych procedur portowych

dotyczących okazania karnetu ATA.

przekazać kierowcy karnet TIR

dopilnować dopełnienia formalności w

systemie NCTS przez nadawcę

dopilnować przekazania kierowcy informacji

dotyczących przedstawienia towaru oraz

karnetu TIR organom celnym

na granicy z UE, okazać karnet TIR i upewnić

się, że został podstemplowany

na granicy z GB stosować się do lokalnych

procedur okazania karnetu TIR

po zakończeniu transportu zwrócić karnet

TIR do swojego biura.

Przewoźnik POWINIEN:
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TIR 
WJAZD DO WIELKIEJ BRYTNII



WYJAZD z terenu Wielkiej Brytanii - lista kontrolna dokumentów celnych

po przybyciu do terminalu kierowca oczekuje

na informację od eksportera o otrzymaniu

statusu P2P (pozwolenie na kontynuację jazdy)

po uprzednio złożonej deklaracji wywozowej

przez eksportera

kierowca musi posiadać komplet dokumentów

w postaci zgłoszenia celnego, deklaracji EXS

oraz dokumentacji przywozowej UE.

otrzymać od eksportera dokument TAD, z

informacją iż przewóz towarów został zwolniony

z procedury tranzytowej przez nadawcę

otrzymać numer LRN lub dokument TAD, z

informacją iż przewóz nie został zwolniony z

procedury tranzytowej przez nadawcę. Tym

samym należy przedstawić towar do kontroli

granicznej w Wielkiej Brytanii  w wyznaczonym

urzędzie

pokazać TAD w docelowym urzędzie w UE -

docelowo na dokumencie TAD nie umieszcza się

pieczęci lub stempli celnych ani podpisów

(kierowca może ubiegać się o oznaczenie

dokumentu)

Kierowca MUSI:
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PRENOTYFIKACJA
WYJAZD Z WIELKIEJ BRYTNII

CTC (Wspólna procedura tranzytowa)
WYJAZD Z WIELKIEJ BRYTNII



ATA (Procedura odprawy czasowej)
WYJAZD Z WIELKIEJ BRYTNII

uzyskać karnet ATA

przekazać karnet oraz towar do organów

kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii

okazać TAD w odpowiednim urzędzie w UE

okazać karnet ATA oraz upewnić się, że został

podstemplowany przez organy celne UE

przekazać karnet ATA odbiorcy towarów.

Kierowca MUSI:

przekazać kierowcy karnet TIR

dopilnować dopełnienia formalności w

systemie NCTS przez przedsiębiorcę

dopilnować przekazania kierowcy informacji

dotyczących przedstawienia towaru oraz

karnetu TIR organom celnym

na granicy z UE okazać karnet TIR oraz

upewnić się, że został on podstemplowany

po zakończeniu przejazdu zwrócić karnet TIR

do swojego biura.

Przewoźnik POWINIEN:
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TIR 
WYJAZD Z WIELKIEJ BRYTNII

WYJAZD z terenu Wielkiej Brytanii - lista kontrolna dokumentów celnych



DO BELGII DO HISZPANII

NCTS (Nowy

Skomputeryzowany

System Tranzytowy) -

unijny system

tranzytowy

System w Hiszpanii:

Teleport 2.0

NCTS (Nowy

Skomputeryzowany

System Tranzytowy) -

unijny system

tranzytowy

System w Belgii:

System cyfrowy RX

Sea Port

Z DOVER LUB EUROTUNELU

"Check an HGV" -

KAP ("Key Access

Permit")

DO FRANCJI

NCTS (Nowy

Skomputeryzowany

System Tranzytowy) -

unijny system

tranzytowy

System we Francji:

Smart Border

DO HOLANDII

NCTS (Nowy

Skomputeryzowany

System Tranzytowy) -

unijny system

tranzytowy

System w Holandii:

Portbase

Systemy NCTS (obsługa procedur tranzytowych) w poszczególnych krajach

W zależności od destynacji:

ZGŁASZANIE POJAZDU 

datę wyjazdu

numer zgłoszenia wywozowe (MRN)

Dokument TAD

dane odnośnie karnetu ATA/lub TIR

deklarację w przypadku towarów specjalnych

numer rejestracyjny pojazdu

Kierowcy opuszczający Wielką Brytanię przez Dover lub Eurotunel mają obowiązek korzystać z sytemu  „Check an HGV” w celu uzyskania

pozwolenia o nazwie „Kent Access Permit” zanim rozpoczną przejazd przez hrabstwo Kent. Zezwolenie jest ważne 24 godziny ,  niestety jego

brak jest karany mandatem w wysokości 300 funtów .

Na odpowiedniej stronie  (https://www.gov.uk/check-hgv-border)  wystarczy podać takie informacje jak:

https://www.gov.uk/check-hgv-border


Wspólna procedura tranzytowa  TAD (tranzytowy

dokument towarzyszący)

Unijna procedura tranzytowa, która jest

stosowana w odniesieniu do przepływu towarów

pomiędzy UE a krajami trzecimi. Dokumenty te są

wymagane, jeżeli towary są przewożone na

podstawie wspólnej procedury tranzytowej (CTC).

Dokument może być okazany w cyfrowym formacie

WAŻNE
DOKUMENTY
CELNE

TIR,  ATA,  CTC,  IMPORT
DECLARATION

Standardowe francuskie zgłoszenie

przewozowe (dla krótkich tras tranzytowych) 

Większość towarów będzie przewożona tą

drogą z unijnym zgłoszeniem przewozowym. 

Dokument może być okazany cyfrowym

formacie
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próbki i wzory handlowe do pokazania na
targach lub spotkaniach sprzedażowych,
materiały reklamowe,
nagrony film lub dźwięk
sprzęt potrzebny do pracy (laptop, aparat
fotograficzny, sprzęt muzyczny),
towary przeznaczone do celów
edukacyjnych, naukowych, kulturalnych
rzeczy osobiste, artykuły sportowe

Karnet ATA 

Dokument używany w celu uniknięcia płacenia

podatku od towarów wwiezionych do kraju

czasowo z przyczyn służbowych, np.:WAŻNE
DOKUMENTY
CELNE

TIR,  ATA,  CTC,  IMPORT
DECLARATION
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Karnet TIR (Transport International Routies)

jest wykorzystywany wyłącznie do przewozu

drogowego towarów w

zabezpieczonych/zatwierdzonych pojazdach

lub kontenerach.



Dodatkowe świadectwa dla poszczególnych towarów

 

Świadectwo zdrowia przy wywozie, świadectwo

połowowe (produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby

i inne owoce morza)

Świadectwo fitosanitarne stosowane przy przewozie

drzew, drewna, kory, gleby lub nasion leśnych.

Również nieprzetworzonych produktów z drewna w

postaci skrzyń ładunkowych, pudeł, klatek, bębnów

lub palet oraz używanych maszyn leśniczych.

Dokument dla nadzoru i kontroli nad

przemieszczaniem odpadów

w zależności od docelowego miejsca

składowania odpadów, zastosowanie maja

inne przepisy.

Więcj informacji tutaj.

WAŻNE
DOKUMENTY
CELNE

TIR,  ATA,  CTC,  IMPORT
DECLARATION
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https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-waste


Niezbędne
linki
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LOKALIZACJE PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations

PROWADZENIE POJAZDU ZA GRANICĄ
https://www.gov.uk/driving-abroad/international-driving-permit

SPRAWDŹ PASZPORT W CELU PODRÓŻY DO EUROPY PO 1 STYCZNIA 2021 R.
https://www.gov.uk/check-a-passport-travel-europe-1-january-2021

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice

SYSTEM INTELIGENTNYCH GRANIC WE FRANCJI
https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-frontiere-intelligente

ZEZWOLENIA EKMT NA MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY DROGOWE
https://www.gov.uk/guidance/ecmt-international-road-haulage-permits

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/

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%5bservice_category%5d%5b0%5d=Customs

SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ WYKORZYSTAĆ TRANZYT DO TRANSPORTU TOWARÓW DO UE I
KRAJÓW WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-use-transit-to-move-goods-to-the-euand-
common-transit-countries

URZĘDY CELNE W WIELKIEJ BRYTANII
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?
Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=GB&Region=&City=&trafficTypeCode=&roles=DE
P&Expand=true

URZĘDY CELNE W UNII EUROPEJSKIEJ
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?
Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=&trafficTypeCode=&roles=DES&Expand=true

ZŁÓŻ WNIOSEK O KARNET ATA
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-ata-carnet

TIR
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-
transit/tir-transports-internationaux-routiers-international-road-transport_en

LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWA POJAZDU DLA KIEROWCÓW I FIRM TRANSPORTU
DROGOWEGO
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist

WETERYNARYJNA KONTROLA GRANICZNA
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en

https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations
https://www.gov.uk/driving-abroad/international-driving-permit
https://www.gov.uk/check-a-passport-travel-europe-1-january-2021
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-frontiere-intelligente
https://www.gov.uk/guidance/ecmt-international-road-haulage-permits
https://www.douane.gouv.fr/services-aide/edi
https://www.getreadyforbrexit.eu/en/
https://www.portbase.com/en/
https://rxseaport.eu/en/import-wizard/
https://rxseaport.eu/en/export-wizard/
https://www.c-point.be/en/services?search%5bservice_category%5d%5b0%5d=Customs
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-use-transit-to-move-goods-to-the-euand-common-transit-countries
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=GB&Region=&City=&trafficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=&trafficTypeCode=&roles=DES&Expand=true
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-ata-carnet
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/tir-transports-internationaux-routiers-international-road-transport_en
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en


Niezbędne
linki
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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-individual-road-
vehicles-produced-under-a-design-type-authorisation-application-form-gv69

PRZEWÓZ TOWARÓW AKCYZOWYCH: WEWNĘTRZNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY - TOWARY
PODLEGAJĄCE AKCYZIE (W8)
https://www.gov.uk/government/publications/excise-movements-internal-accompanying-
document-products-subject-to-excise-duty-w8

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYWOZU LUB PRZYWOZU ŻYWYCH ZWIERZĄT I PRODUKTÓW
ZWIERZĘCYCH DO UE OD 1 STYCZNIA 2021 R.
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-animal-products-fish-and-fisheryproducts-if-
the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYWOZU I WYWOZU ROŚLIN I PRODUKTÓW ROŚLINNYCH OD
1 STYCZNIA 2021 R.
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from1-
january-2021

ANIMAL AND PLANT HEALTH AGENCY (AGENCJA DS. ZDROWIA ZWIERZĄT I ROŚLIN)
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency

IRLANDZKI URZĄD CELNY: ELEKTRONICZNE SYSTEMY CELNE
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/index.aspx

PRZEWÓZ TOWARÓW NA MOCY PROTOKOŁU W SPRAWIE IRLANDII PÓŁNOCNEJ
https://www.gov.uk/government/publications/moving-goods-under-the-northern-ireland-
protocol

ZABEZPIECZ SWÓJ POJAZD, ABY POMÓC W POWSTRZYMANIU NIELEGALNEJ IMIGRACJI
https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration
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