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Stosowanie przepisów dotyczących deklaracji dostawcy 

 

1. Podstawy prawne 

 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks 

celny (Dz. Urz. L 343 z 29.12.2015), zmienione rozporządzeniem wykonawczym 

Komisji (UE) 2017/989 - UKC-RW - artykuły 61 do 66 oraz załączniki 22-15 do 22-

18; 

 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. 

uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego 

kodeksu celnego (Dz. Urz. L 343 z 29.12.2015) – UKC-RD - artykuł 38 i załącznik 

22-02; 

 odpowiednie postanowienia porozumień preferencyjnych oraz umowy o unii celnej 

z Turcją. 

2. Wprowadzenie – informacje ogólne 

Deklaracja dostawcy to deklaracja, za pomocą której dostawca towarów przekazuje swojemu 

klientowi (odbiorcy) informacje dotyczące ich statusu pochodzenia w kontekście porozumień 

preferencyjnych (np. umów o wolnym handlu) i obowiązujących w nich reguł pochodzenia 

towarów. Odbiorca towarów potrzebuje tych informacji dla ustalenia i potwierdzenia 

preferencyjnego pochodzenia towarów, które sam wywozi lub dostarcza innemu odbiorcy. 

Wywożonymi poza Unię Europejską lub dostarczanymi innemu odbiorcy w UE towarami mogą 

być albo produkty finalne otrzymane od dostawcy (nie były w żaden sposób zmieniane), albo 

nowo wytworzone produkty zawierające w swoim składzie materiały otrzymane wcześniej od 

dostawcy. 

Jeżeli deklaracja dostawcy została sporządzona i przekazana odbiorcy, to może być ona 

wykorzystana przy składaniu wniosków o wystawianie przez organ celny dowodu pochodzenia 

(świadectwa przewozowe EUR.1 i EUR-MED) i przy sporządzaniu dowodów pochodzenia w 

formie deklaracji na fakturze/deklaracji pochodzenia, deklaracji pochodzenia EUR-MED oraz 

oświadczeń o pochodzeniu. Deklaracja dostawcy może być również wykorzystana do 

sporządzenia kolejnej deklaracji dostawcy w przypadku transakcji handlowych i dostaw 

pomiędzy przedsiębiorcami unijnymi. 

Dostawca nie ma prawnego obowiązku sporządzania deklaracji dostawcy, ale może on być 

jednak do tego zobligowany, żeby wypełnić swoje zobowiązania handlowe. 
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Deklaracje dostawców są wykorzystywane przede wszystkim w odniesieniu do dostaw 

towarów pomiędzy przedsiębiorcami na terenie Unii Europejskiej. Mogą być jednak także 

wykorzystywane w handlu z niektórymi krajami partnerskimi Unii Europejskiej 

w następujących przypadkach: 

 przy stosowaniu pełnej kumulacji pochodzenia - deklaracje dostawców dotyczące 

produktów nieposiadających preferencyjnego statusu pochodzenia (jest to przewidziane 

w niektórych ustaleniach preferencyjnych); 

 przy stosowaniu diagonalnej kumulacji pochodzenia w handlu z Turcją - deklaracje 

dostawców dotyczące produktów posiadających preferencyjny status pochodzenia 

w ramach Pan-Euro-Śródziemnomorskiej strefy kumulacji (kumulacja w strefie PEM) 

i kumulacji z krajami bałkańskimi (kumulacja SAP). Kumulacja diagonalna z Turcją jest 

przewidziana w decyzji o unii celnej z Turcją1 . 

Deklaracja dostawcy nie może być jednak wykorzystywana jako dowód pochodzenia towarów 

w celu uzyskania dla nich preferencyjnego traktowania taryfowego przy ich przywozie do UE. 

3. Deklaracja dostawcy w Unii Europejskiej 

Rodzaj wykorzystywanej deklaracji dostawcy zależy od tego, czy produkty mają preferencyjne 

pochodzenie, czy nie i czy dotyczy ona jednej przesyłki czy też wielu przesyłek dostarczanych 

przez pewien okres. 

Deklaracja dostawcy może więc być pojedynczą deklaracją i być tym samym sporządzana 

wyłącznie w odniesieniu do jednej konkretnej przesyłki (art. 61 UKC-RW). Dostawca może 

sporządzić taką pojedynczą deklarację dostawcy w dowolnym momencie, także po 

dostarczeniu towarów (art. 61 ust. 3 UKC-RW). 

W przypadku regularnych dostaw pomiędzy tymi samymi dostawcami i odbiorcami, mogą być 

sporządzane długoterminowe deklaracje dostawcy (art. 62 UKC-RW). Są to deklaracje ważne 

w odniesieniu do szeregu wysyłek towarów wymienionych w takiej deklaracji dostawcy, 

dostarczonych w określonym w niej terminie. ale nie dłuższym niż dwa lata. 

Fakt sporządzenia długoterminowej deklaracji dostawcy jest zapewnieniem odbiorcy 

o niezmienności statusu pochodzenia dostarczanych towarów przez cały okres jej ważności. 

Jeżeli jednak w pewnym momencie informacje zawarte w długoterminowej deklaracji 

dostawcy stają się nieaktualne (wszystkie lub tylko niektóre towary utraciły swój preferencyjny 

status), dostawca niezwłocznie informuje o tym fakcie swojego kontrahenta. 

                                                           
1Decyzja nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE-Turcja z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiająca szczegółowe 
zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja (2006/646/WE) - Dz. Urz. L 265 z 26.9.2006 i 
sprostowanie w Dz. Urz. L 267 z 27.9.2006. 
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3.1. Okres ważności deklaracji 

Długoterminowa deklaracja dostawcy jest sporządzana dla przesyłek wysyłanych w pewnym 

okresie i zawiera trzy daty: 

a) datę kiedy sporządzono deklarację (data sporządzenia); 

b) datę rozpoczęcia okresu ważności (data rozpoczęcia), która nie może być wcześniejsza 

niż 12 miesięcy przed datą sporządzenia i późniejsza niż 6 miesięcy od daty 

sporządzenia; 

c) datę zakończenia okresu ważności (data zakończenia), która nie może być późniejsza 

niż 24 miesiące od daty rozpoczęcia. 

Możliwe jest wskazywanie w deklaracji różnych okresów jej ważności (daty rozpoczęcia 

i zakończenia), a mianowicie może ona dotyczyć tylko okresu przeszłego (maksymalnie 12 

miesięcy wstecz), tylko okresu w przyszłości (maksymalnie 24 miesiące), jak i jednocześnie 

okresów przeszłych i przyszłych (w sumie maksymalnie 24 miesiące). Odbywa się to za 

pomocą sformułowania: 

„Niniejsza deklaracja jest ważna w odniesieniu do wszystkich wysyłek tych towarów realizowanych 

w okresie od ………... do………...” 

 

Przykład 1 – tylko okres przeszły 

a) W dniu 15 listopada 2019 r. (data sporządzenia) sporządzana jest długoterminowa 

deklaracja dostawcy w odniesieniu do przesyłek realizowanych od dnia 1 stycznia 2019 r. (data 

początkowa) do dnia 15 listopada 2019 r. (data zakończenia). 

b) w dniu 15.11.2019 r. (data sporządzenia) sporządzana jest długoterminowa deklaracja 

dostawcy w odniesieniu do przesyłek realizowanych od 1.12.2018 r. (data początkowa) do 

31.05.2019 r. (data zakończenia). 

 

Przykład 2 – tylko okres przyszły 

a) W dniu 15 listopada 2019 r. (data sporządzenia) sporządzana jest długoterminowa 

deklaracja dostawcy w odniesieniu do przesyłek realizowanych od 15.11.2019 r. (data 

początkowa) do 15.11.2021 r. (data zakończenia). 

b) W dniu 15 listopada 2019 r. (data sporządzenia) sporządzana jest długoterminowa 

deklaracja dostawcy w odniesieniu do przesyłek realizowanych od 1.01.2020 r. (data 

początkowa) do 31.12.2021 r. (data zakończenia). 
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Przykład 3 – zarówno okres przeszły, jak i przyszły 

W dniu 15 listopada 2019 r. (data sporządzenia) sporządzana jest długoterminowa deklaracja 

dostawcy w odniesieniu do przesyłek realizowanych od 1.01.2019 r. (data początkowa) do 

31.12.2019 r. (data zakończenia). 

Maksymalny okres ważności długoterminowej deklaracji dostawcy wynoszący dwa lata nie 

oznacza, że przedsiębiorca (odbiorca) jest zobowiązany do wykorzystania lub wywozu 

dostarczonych mu towarów w okresie obowiązywania długoterminowej deklaracji dostawcy. 

Jeżeli przedsiębiorca posiada długoterminową deklarację dotyczącą towarów dostarczonych 

w roku 2017, to może on na przykład dokonać w 2020 roku wywozu towarów, których dotyczy, 

pod warunkiem że towary te nie zostały w żaden sposób zmienione, tj. nie zostały poddane 

żadnym czynnościom innym niż rozładunek, przeładunek lub czynnościom mającym na celu 

zapewnienie, aby były one utrzymywane w dobrym stanie w okresie składowania. Materiały 

dostarczone w 2017 r. mogą być także wykorzystane w 2020 r. jako pochodzące przy 

wytwarzaniu innego produktu, którego pochodzenie będzie określane. 

Pojedyncza deklaracja dostawcy nie ma okresu ważności i dlatego może być wykorzystana 

w dowodnym momencie w odniesieniu do produktów, dla których została sporządzona. 

Przykład 4: 

W dniu 15 listopada 2017 r. (data sporządzenia) sporządzono długoterminową deklarację 

dostawcy w odniesieniu do przesyłek wysyłanych od 1.01.2017 r. (data początkowa) do 

31.12.2017 r. (data zakończenia). Przedsiębiorca (eksporter) posiadający tę długoterminową 

deklarację dostawcy może w oparciu o nią sporządzić 20.06.2020 r deklarację pochodzenia dla 

wywożonych przez siebie towarów. 

3.2. Wymogi formalne 

Sporządzanie deklaracji dostawcy odbywa się bez udziału organów celnych. Dostawca ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowość deklaracji, a przy ich sporządzaniu obowiązuje szereg 

wymogów formalnych. 

Wzory deklaracji dostawcy 

Treść deklaracji dostawcy, zależy od tego, czy produkty posiadają już preferencyjne 

pochodzenie i czy odnosi się ona do jednej przesyłki (pojedyncza deklaracja), czy też do 

pewnego okresu (deklaracja długoterminowa). Miejsce publikacji poszczególnych wzorów 

deklaracji jest wskazane w pkt 7 wytycznych. 
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Przy sporządzaniu deklaracji skróty odpowiadające kodowi państwa (kody ISO alpha-2) mogą 

być wykorzystane zamiast pełnych nazw krajów lub regionów. Przykładowo EU jest kodem dla 

Unii Europejskiej. Dozwolone jest także stosowanie skrótów dla grup krajów lub terytoriów 

(np. SADC, OCT, MAR). Wykaz kodów ISO alfa-2 zawarty jest w rozporządzeniu (UE) nr 

1106/2012. 

Odpowiednie kryterium pochodzenia towarów należy dodatkowo wskazać w treści deklaracji 

wyłącznie w przypadku, gdy podawanie takiej informacji jest obowiązkowe przy deklarowaniu 

preferencyjnego pochodzenia towarów przeznaczonych do wywozu zgodnie z danym 

porozumieniem preferencyjnym. Obowiązek wskazania kryterium pochodzenia znajduje się 

przykładowo w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. 

Rodzaj dokumentu 

Pojedynczą deklarację dostawcy sporządza się na fakturze handlowej, specyfikacji wysyłkowej 

lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym jednoznacznie identyfikującym towary 

(art. 61 ust. 2 UKC-RW). Może to być także dokument w formie wydruku wzoru określonego 

formularza, który po jego wypełnieniu jest następnie załączany do faktury handlowej lub 

innego dokumentu handlowego opisującego towary. 

Długoterminowa deklaracja dostawcy może być sporządzona w formie odrębnego dokumentu, 

w tym także jako wydruk wzoru określonego formularza, który jest wypełniany przez dostawcę. 

Towary muszą być dokładnie opisane, aby można je było łatwo zidentyfikować. Towary można 

również wymienić w załączniku do deklaracji dostawcy. 

Podpisywanie deklaracji dostawcy 

Zgodnie z art. 63 ust. 3 UKC-RW deklaracja dostawcy powinna zasadniczo zawierać odręczny 

podpis dostawcy. Podpis nie jest jednak wymagany, jeżeli: 

 faktura i deklaracja dostawcy są sporządzane z wykorzystaniem środków 

elektronicznych i są one uwierzytelniane także w formie elektronicznej (uzgodnionej 

między dostawcą i odbiorcą) 

lub 

 dostawca poinformuje swojego klienta na piśmie, że przyjmuje pełną odpowiedzialność 

za każdą deklarację dostawcy, która go identyfikuje, tak jak gdyby została ona przez 

niego podpisana własnoręcznie. 

Przechowywanie deklaracji dostawcy i dokumentów uzupełniających 

Dostawca i odbiorca muszą wypełniać zobowiązania w zakresie przechowywania wszystkich 

dokumentów wynikających z przepisów unijnych (art. 15 i 51 UKC) oraz krajowych (art. 9 

Prawa celnego 2), ale powinni mieć też świadomość, że w przypadku większości unijnych 

                                                           
2 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne – tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 1169,2070 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1106&from=EN
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ustaleń preferencyjnych okres przechowywania dokumentów wynosi co najmniej 3 lata od daty 

wystawienia lub sporządzenia dowodu pochodzenia. Niektóre porozumienia mogą jednak 

przewidywać inny okres (np. 5 lat w umowie o wolnym handlu między UE i Koreą). 

3.3. Konsekwencje sporządzenia nieprawidłowej deklaracji dostawcy 

Błędna deklaracja dostawcy może prowadzić do wystawienia lub sporządzenia na jej podstawie 

nieprawidłowego dowodu pochodzenia towarów. Może to oznaczać, że importer będzie musiał 

zapłacić cło za jedną lub kilka otrzymanych od eksportera przesyłek, ponieważ w tym 

momencie nie będzie on dysponował ważnym dowodem pochodzenia, niezbędnym do 

uzyskania preferencyjnego traktowania taryfowego sprowadzonych towarów. Błędna 

deklaracja dostawcy może więc prowadzić nie tylko do utraty klientów, ale i do konieczności 

pokrycia ich strat (zależeć to może od wiążącej ich umowy). 

4. Deklaracja dostawcy dotycząca produktów posiadających status 

preferencyjnego pochodzenia 

Deklaracje dostawcy dotyczące produktów posiadających status preferencyjnego 

pochodzenia w Unii Europejskiej 

Za wyjątkiem przypadków stosowania diagonalnej kumulacji pochodzenia z Turcją, deklaracje 

dostawcy dotyczące produktów posiadających preferencyjny status pochodzenia są stosowane 

wyłącznie w odniesieniu do dostaw dla odbiorców w Unii Europejskiej. Na mocy swojej 

deklaracji dostawca, mający siedzibę w Unii Europejskiej, informuje odbiorcę, który sam także 

ma siedzibę w Unii Europejskiej, o statusie pochodzenia dostarczanych towarów. Odbiorca, 

jeżeli jest eksporterem produktów, potrzebuje niniejszej deklaracji do wystawienia lub 

sporządzenia dowodu pochodzenia, gdy: 

 wywozi otrzymane produkty w stanie niezmienionym bezpośrednio do kraju 

partnerskiego Unii Europejskiej, lub 

 chce mieć dowód, że materiały, które zamierza włączyć do wywożonych przez siebie 

produktów, mają unijny status pochodzenia. 

W przypadku, gdy towary są sprzedawane w niezmienionej formie pomiędzy unijnymi 

przedsiębiorcami, pierwotna deklaracja dostawcy może być podstawą do sporządzenia kolejnej 

deklaracji dostawcy. 

Co do zasady krajem pochodzenia, o którym mowa w deklaracji, jest Unia Europejska, a nie 

indywidualne państwa członkowskie. W szczególnych przypadkach związanych z kumulacją 

pochodzenia możliwe jest również wskazanie, jako kraju pochodzenia towarów, kraju 

partnerskiego Unii Europejskiej. 

Ze względu na fakt, że status pochodzenia towarów jest określany indywidualnie, zgodnie 

z regułami pochodzenia określonymi w ramach konkretnych ustaleń preferencyjnych, należy 
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w deklaracji wskazać odniesienie do odpowiednich ustaleń, czyli wskazać kraje, grupy krajów 

lub terytoria, do których produkty mogą być wywożone jako pochodzące i których dotyczy 

deklaracja. W tym celu należy wypełnić odpowiedni fragment deklaracji: 

„.. i spełniają reguły pochodzenia obowiązujące w handlu na warunkach preferencyjnych 

z……..”,  

stosując w razie potrzeby kody i skróty nazw krajów, grup krajów lub terytoriów. 

Pan-Euro-Śródziemnomorska kumulacja pochodzenia 

W ramach kumulacji pochodzenia Pan-Euro-Med (Regionalna konwencja w sprawie Pan-Euro-

Śródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia - Dz. Urz. L 54 z 2013 r.) treść 

deklaracji dostawcy powinna zawierać dodatkowe informacje, wskazujące na to czy produkt 

uzyskał status preferencyjnego pochodzenia przy zastosowaniu diagonalnej kumulacji 

pochodzenia z krajami śródziemnomorskimi, czy też kumulacja nie była stosowana. Te 

informacje mają zapewnić organom celnym kraju przywozu możliwość zidentyfikowania 

krajów, z którymi zastosowano tę kumulację przy ustalaniu pochodzenia produktu. 

Deklaracja dostawcy dotycząca produktów posiadających status preferencyjnego 

pochodzenia w handlu z Turcją 

Dla odbiorców w Unii Europejskiej jak i w Turcji, w kontekście Pan-Euro-Śródziemnomorskiej 

kumulacji pochodzenia, może być konieczne uzyskanie od dostawcy informacji 

o preferencyjnym statusie pochodzenia towarów, niezależnie od potwierdzenia ich statusu 

celnego (do tego celu służy świadectwo przewozowe A.TR.). 

Taka deklaracja nie jest jednak stosowana dla towarów, które są wyłączone z zakresu unii celnej 

UE - Turcja, a ich pochodzenie jest dokumentowane preferencyjnymi dowodami pochodzenia 

obowiązującymi w handlu w strefie PEM. 

5. Deklaracje dostawcy dotyczące produktów nieposiadających statusu 

preferencyjnego pochodzenia 

Deklaracje dostawcy dotyczące produktów nieposiadających preferencyjnego statusu 

pochodzenia stosowane w Unii Europejskiej 

Deklaracje dostawcy dotyczące produktów nieposiadających preferencyjnego statusu 

pochodzenia, powinny, co do zasady, mieć zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów 

w ramach Unii Europejskiej. Są one stosowane, jeżeli: 

 dostarczane towary zostały wcześniej poddane obróbce lub przetworzeniu w Unii 

Europejskiej, ale ich zakres nie pozwolił na uzyskanie przez nie statusu preferencyjnego 

pochodzenia, 

 towary te podlegają dalszej obróbce lub przetworzeniu przez odbiorcę, oraz 
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 obróbki lub przetwarzania dokonane łącznie przez różnych przedsiębiorców w Unii 

Europejskiej mogą pozwolić na uzyskanie statusu preferencyjnego pochodzenia przez 

finalny produkt. 

W związku z tym deklaracja dostawcy dotycząca produktów nieposiadających preferencyjnego 

statusu pochodzenia nie potwierdza tym samy preferencyjnego pochodzenia dostarczanych 

towarów. Ten rodzaj deklaracji dostawcy zawiera tylko informacje dla odbiorcy na temat 

użytych do wytworzenia towarów materiałów niepochodzących, wykonanych obróbek lub 

przetworzeń. 

Deklaracje dostawców dotyczące produktów nieposiadających statusu preferencyjnego 

pochodzenia stosowane w handlu z niektórymi krajami 

W handlu z niektórymi krajami do celów stosowania tzw. pełnej kumulacji pochodzenia można 

również wykorzystywać deklaracje dostawcy dotyczące produktów nieposiadających 

preferencyjnego statusu pochodzenia. W tym przypadku przesyłki towarów przekraczają 

zewnętrzne granice Unii Europejskiej. 

Takie deklaracje mogą być wykorzystywane przy dostawach towarów w obrębie Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz przy stosowaniu pełnej kumulacji pochodzenia 

z państwami Maghrebu (Algieria, Tunezja, Maroko), z krajami i terytoriami zamorskimi 

(KTZ/OCT), z Kanadą (umowa CETA), z krajami Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej 

(SADC), z krajami CARIFORUM, z krajami Afryki Wschodniej i Południowej (ESA) oraz 

z niektórymi krajami regionu Pacyfiku (Papua Nowa Gwinea, Fidżi, Samoa i Wyspy 

Salomona). 

6. Świadectwo informacyjne INF4 

Informacje ogólne 

Świadectwo informacyjne INF4 zgodnie z art. 64 UKC-RW oraz załącznikami 22-02 UKC-RW  

i 22-02 UKC-RD jest wykorzystywane w celu potwierdzania autentyczności i/lub poprawności 

deklaracji dostawcy. Organ celny państwa członkowskiego wywozu, dokonujący weryfikacji 

dowodu pochodzenia, może zażądać od eksportera, na podstawie art. 66 UKC-RW, uzyskania 

od dostawcy świadectwa INF4. Organ celny żądający świadectwa INF4 powinien otrzymać od 

eksportera ten dokument w terminie 120 dni. Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli 

deklaracja dostawcy opiera się na innych deklaracjach dostawcy, które również muszą zostać 

zweryfikowane. 

Jeżeli eksporter nie jest w stanie dostarczyć świadectwa INF4 w ww. terminie, organ celny 

państwa członkowskiego może bezpośrednio zwrócić się do organów celnych innego państwa 

członkowskiego, w którym sporządzono deklarację dostawcy, o potwierdzenie autentyczności 

i poprawności deklaracji dostawcy. Eksporter powinien być jednak w stanie wykazać, że 

zwrócił się do swojego dostawcy o uzyskanie takiego świadectwa. 
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W przypadku, gdy organy celne państwa członkowskiego wywozu nie uzyskają odpowiedzi 

przed upływem 150 dni od daty swojego wniosku o weryfikację lub jeśli odpowiedź nie zawiera 

informacji wystarczających do określenia pochodzenia danych produktów, organy te uznają 

dowód pochodzenia wystawiony na podstawie weryfikowanej deklaracji dostawcy za 

nieważny. 

Weryfikacje wymagające dodatkowych informacji 

W przypadku, gdy procedura weryfikacji dowodu pochodzeniu jest prowadzona zgodnie 

z umową o wolnym handlu, z której wynika konieczność przekazania organom kraju przywozu 

dodatkowych informacji (obecnie to umowa CETA i umowa między UE a Japonią), żeby 

spełnić wymogi określone w danej umowie niezbędne jest rozszerzenie procedury wystawiania 

świadectwa INF4. W związku z tym do świadectwa INF4 należy dołączyć sprawozdanie 

zawierające wszystkie informacje potrzebne do przesłania organom kraju przywozu 

odpowiedzi w formie raportu z przeprowadzonej weryfikacji. 

Istnieją dwie możliwości uzyskania dodatkowych informacji: 

a) Wniosek eksportera do dostawcy 

Eksporter, zwracając się do dostawcy o świadectwo INF4, musi go poinformować, że jest to 

wniosek związany z umową o wolnym handlu, w której należy przedstawić dodatkowe 

informacje. Organ celny w państwie członkowskim, w którym dostawca sporządził deklarację, 

wystawia dostawcy świadectwo INF4 wraz z dodatkowymi informacjami w formie 

sprawozdania jako załącznika. Jeżeli dostawca uważa, że takie dodatkowe informacje mają 

charakter poufny, może przekazać eksporterowi tylko świadectwo INF4, informując go przy 

tym, że sprawozdanie nie zostanie mu przekazane bezpośrednio. W takim przypadku: 

- eksporter zwraca się do swojego organu celnego z prośbą o skontaktowanie się z organem 

celnym dostawcy w celu przekazania sprawozdania, lub 

- dostawca zwraca się do swojego organu celnego z prośbą o przekazanie sprawozdania 

bezpośrednio organowi celnemu eksportera. 

b) Wniosek organu celnego skierowany do innego organu celnego 

Organ celny eksportera, który otrzymał wniosek weryfikacyjny od organów celnych kraju 

importu, może bezpośrednio zwrócić się do organu celnego w państwie członkowskim, 

w którym dostawca sporządził deklarację dostawcy o jej weryfikację. W takim przypadku organ 

celny eksportera w swoim wniosku musi wskazać, że procedura weryfikacji dotyczy umowy 

o wolnym handlu, w której konieczne jest dostarczenie organom celnym kraju importu 

dodatkowych informacji. W swojej odpowiedzi organ celny dostawcy powinien przekazać 

organowi celnemu eksportera świadectwo INF4 wraz z dodatkowymi informacjami w formie 

sprawozdania jako załącznika. 
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Wystawianie świadectwa informacyjnego INF4 

Wzór świadectwa INF4 oraz wzór wniosku o jego wystawienie zawarte są w załączniku 22-02 

UKC-RW. Dostawca wnioskuje o wystawienie świadectwa INF4 poprzez złożenie 

odpowiednich formularzy do organu celnego właściwego dla jego siedziby. Do wniosku należy 

dołączyć kopię deklaracji dostawcy i odpowiednie dokumenty potwierdzające jej 

prawidłowość. 

Organ celny ma prawo zażądać od dostawcy wszelkich dowodów i przeprowadzić niezbędne 

kontrole dla zweryfikowania prawidłowości deklaracji. Świadectwo INF4 wystawiane jest 

w terminie 90 dni od daty otrzymania przez organ celny wniosku od dostawcy. Wniosek jest 

przechowywany przez organ celne przez co najmniej 3 lata. 

7. Teksty deklaracji dostawcy 

Deklaracje dostawcy dotyczące dostaw towarów w Unii Europejskiej 

 Deklaracja dostawcy dotycząca produktów o preferencyjnym pochodzeniu: 

załącznik 22-15 UKC-RW 

 Długoterminowa deklaracja dostawcy dotycząca produktów o preferencyjnym 

pochodzeniu: 

załącznik 22-16 UKC-RW 

 Deklaracja dostawcy dotycząca produktów nieposiadających preferencyjnego 

pochodzenia: 

załącznik 22-17 UKC-RW 

 Długoterminowa deklaracja dostawcy dotycząca produktów nieposiadających 

preferencyjnego pochodzenia: 

załącznik 22-18 UKC-RW 

 

Wzory deklaracji dostawcy obowiązujące w odniesieniu do dostaw towarów w ramach 

unijnych porozumień handlowych zamieszczone są w poszczególnych porozumieniach 

 


