
LISTA KONTROLNA DLA PRZESYŁEK  

POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ 

 

 

 

GO! Express & Logistics  
Wypełnij pełnomocnictwo i wyślij e-mailem. 

 

Nadawca 
Wyślij VDD i fakturę e-mailem. 

 

Faktura  

jest podstawowym dokumentem dla wszystkich przesyłek poza UE z wyjątkiem wysyłki 

dokumentów. Jest konieczna, jeśli towar jest wysyłany do sprzedaży. 

Faktura proforma  

jest wymagana, jeśli towary nie są przeznaczone do sprzedaży (prezent lub próbki bez 

wartości handlowej). Nie może jednak mieć wartości zerowej (niska wartość handlowa - 

zwykle dla przesyłek do 22 EUR). 
 

 
 

■ Numer nadawcy / EORI, adres, numer telefonu, e-mail 

■ Numer listu przewozowego - główny identyfikator przesyłki 

■ Numer referencyjny - wewnętrzny numer zamówienia lub oznaczenie faktury 

■ Odbiorca / nr EORI, adres, numer telefonu, e-mail 

■ Liczba opakowań 

■ Kraj pochodzenia - gdzie wyprodukowano towar? 

■ Wartość przesyłki - najlepiej w EUR 

■ Kod - pozycja taryfy celnej, proszę podać klasyfikację zgodnie z opisem towaru 

■ Pełny opis towaru EN i PL (co to jest, waga brutto i netto, do czego towar jest przeznaczony,     

z jakiego materiału został wykonany) 

■ Podpis, data i pieczątka 

Kto przygotowuje dokumenty 

Jakiej faktury będziesz potrzebować?

Co musi zawierać faktura proforma?
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Pełnomocnictwo do wypełnienia

E-mail: info@general-overnight.pl

Proforma do wypełnienia 

Wypełniona przykładowa faktura proforma 

E-mail: info@general-overnight.pl
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mailto:warszawa@general-overnight.pl
mailto:warszawa@general-overnight.pl
https://www.general-overnight.com/_Resources/Persistent/93940a0e3a0c063e4d5f25019ee0ce7781018ea0/faktura-proforma.doc
https://www.general-overnight.com/_Resources/Persistent/71a1e766d1dcf2b947405ebd97cd78d192cada45/Vzor%20Proforma-faktura.pdf
https://www.general-overnight.com/_Resources/Persistent/d4aae62c910333bb3480e77ce9161ab32b923903/upowaznienie-dorcel.doc


Dostawa do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r 

 

Aby skorzystać z preferencyjnych taryf i preferencyjnych ceł w ramach umowy po Brexicie, konieczne 
jest udowodnienie, że wysyłane towary są zgodne z regułami pochodzenia. Oznacza to, że Twój 
produkt musi pochodzić z UE. 

Do faktury handlowej należy również dołączyć świadectwo lub dowód pochodzenia. W 2021 roku 
możesz samodzielnie zadeklarować pochodzenie. W przyszłości będzie konieczność wystąpienia                  
o świadectwo pochodzenia. 

Świadectwo pochodzenia wystawia właściwy organ kraju wywozu. 

Świadectwo pochodzenia i dowód pochodzenia może zostać wydany przez producenta, wytwórcę, 
eksportera lub importera. 

Dokument ten potwierdza, że towar został wyprodukowany lub przetworzony w określonym kraju, a 
zatem określa „narodowość” produktu. 

Jeżeli nie można udowodnić pochodzenia towaru, należy zapłacić cło. Jeżeli cło ma zostać opłacone 
przez odbiorcę, dobrze jest poinformować go o tym wcześniej. 

 

W przypadku importu do Wielkiej Brytanii konieczne jest zarejestrowanie się jako firma lub osoba 

fizyczna, ponieważ brytyjski podatek VAT jest również wymagany w przypadku przesyłek B2C                   

o wartości mniejszej niż 135 GBP. 

■ W przypadku przesyłek do 135 GBP nadawca jest odpowiedzialny za opłacenie podatku VAT. 

■ Powyżej 135 GBP osoba odpowiedzialna za płatność 

– ustalane zgodnie z warunkami fakturowania. VAT powinien zostać określony na fakturze 

handlowej. 

■ Przesyłki C2C - prezent lub próbki bez wartości handlowej, VAT nie obowiązuje.

Dowód pochodzenia towaru

Import VAT

Rejestracja 

https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat

