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Nazwa materiału/Opis informacji

Lp.
Szanowni Państwo,

Departament Ceł informuje, że z dniem 1 września 2020 r. państwa Afryki Wschodniej
i Południowej (AWP/ESA - Komory, Madagaskar, Mauritius, Seszele i Zimbabwe) będą
przyznawać, w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym UE-AWP, preferencyjne
traktowanie taryfowe produktom pochodzącym z UE wyłącznie po przedłożeniu dowodu ich
pochodzenia w formie „deklaracji na fakturze” sporządzonej przez unijnego eksportera
zarejestrowanego w systemie REX lub przez każdego unijnego eksportera, ale tylko
dla przesyłki zawierającej produkty pochodzące z UE, których ogólna wartość nie przekracza
6 000 EUR.
Eksporterzy, którzy są już zarejestrowani w systemie REX w kontekście innych preferencyjnych
uzgodnień taryfowych (np. CETA - umowa z Kanadą), będą korzystać w ramach umowy UEAWP z nadanego im już wcześniej numeru REX i ponowna rejestracja nie jest potrzebna.

1.

Zasady sporządzania deklaracji na fakturze określone są w art. 23 Protokołu 1 do umowy UEAWP (Dz. Urz. UE L 93 z 27.3.2020), a jej wzór w różnych wersjach językowych znajduje się
w załączniku IV do Protokołu 1.
Do dnia 31 sierpnia 2020 r. (włącznie), państwa AWP przyznają preferencyjne traktowanie
taryfowe produktom pochodzącym z UE po przedłożeniu świadectwa przewozowego EUR.1
lub deklaracji na fakturze, sporządzonej przez upoważnionych eksporterów w rozumieniu
art. 24 Protokołu 1 lub przez każdego eksportera w odniesieniu do przesyłki zawierającej
produkty pochodzące, których ogólna wartość nie przekracza 6 000 EUR,
Eksporterzy i inne zainteresowane podmioty gospodarcze proszone są o podjęcie niezbędnych
kroków w celu przygotowania się do stosowania nowych przepisów od dnia 1 września 2020 r.
Chodzi głównie o zarejestrowanie się w systemie REX (jeżeli jeszcze tego nie dokonali) oraz
o stosowanie wyłącznie deklaracji na fakturze w odniesieniu do przesyłek, co do których
oczekuje się, że będą w ww. państwach dopuszczane do obrotu na warunkach
preferencyjnych od 1 września 2020 r.
W związku z powyższym, z dniem 01.09.2020 polskie organy celne zaprzestaną wystawiania
świadectw przewozowych EUR.1 dla towarów wywożonych do wspomnianych krajów.

Opracowanie: Zespół „NEWSLETTER”

NEWSLETTER
Nr Z/46/2020
z dnia 09.07.2020 r.

Lp.

Nazwa załącznika/Link

Opracowanie: Zespół „NEWSLETTER”

