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Preferencyjne traktowanie 

W dniu 24 grudnia 2020 r., pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią zostało zawarte 

porozumienie obowiązujące od 1 stycznia 2021r.  

W rozdziale 2, niniejsza umowa handlowa reguluje: zasady pochodzenia, jak również, w 

Załączniku ORIG-1 - ORIG-6, warunki przyznawania preferencyjnego traktowania taryfowego. 

Poniżej znajdą Państwo wyjaśnienie najistotniejszych zagadnień:  

Warunek wstępny w odniesieniu do preferencyjnego traktowania pochodzenia: 

Zgodnie z oczekiwaniami, preferencyjne traktowanie taryfowe będzie uzależnione od określenia 

pochodzenia towarów. Oznacza to, że preferencyjne pochodzenie towarów musi zostać 

uwzględnione zgodnie z listą warunków wymienioną w Załączniku ORIG-2: REGUŁY 

POCHODZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, chyba że towary w całości zostały 

wyprodukowane w kraju będącym stroną umowy. 

Ponadto, dotychczas w umowie brak odniesienia do Porozumienia 

Paneurośródziemnomorskiego. w konsekwencji czego, koncesje taryfowe są początkowo 

przyznawane wyłącznie towarom z obliczonym pochodzeniem z Unii Europejskiej lub Wielkiej 

Brytanii.  

Poniższy przykład umożliwi szczegółowe wyjaśnienie: 

1. Towary zostały przywiezione z Chin do Unii Europejskiej i dopuszczone tam do obrotu. 

Niniejsze towary zostaną sprzedane i dostarczone do Wielkiej Brytanii.  

W tym przypadku, nie można potwierdzić preferencyjnego pochodzenia z Unii Europejskiej, 

ponieważ jest to towar handlowy, który nie pochodzi z Unii Europejskiej. 

2. Towary zostały przywiezione ze Szwajcarii na podstawie świadectwa przewozowego 

EUR.1/EURO-MED/deklaracji pochodzenia na fakturze, do Unii Europejskiej i dopuszczone tam 

do obrotu. Niniejsze towary zostaną sprzedane i dostarczone do Wielkiej Brytanii.  

W tym przypadku, nie można potwierdzić preferencyjnego pochodzenia z Unii Europejskiej, 

ponieważ dotyczy handlu towarami, które nie pochodzą z Unii Europejskiej.  

Ponieważ Wielka Brytania zawarła ze Szwajcarią własną umowę na preferencyjnych warunkach, 

towary mogłyby zostać dostarczone do Wielkiej Brytanii zgodnie z preferencyjnym pochodzeniem 

ze Szwajcarii, pod warunkiem, że nie zostały wcześniej dopuszczone do obrotu na trenie Unii 

Europejskiej i zostały bezpośrednio przetransportowane ze Szwajcarii do Wielkiej Brytanii.  

3. Towary zostały przywiezione z Turcji na podstawie świadectw przewozowych AT.R do Unii 

Europejskiej i dopuszczone tam do obrotu. Niniejsze towary zostaną sprzedane i dostarczone do 

Wielkiej Brytanii.  

W tym przypadku, nie można potwierdzić preferencyjnego pochodzenia z Unii Europejskiej, 

ponieważ dotyczy handlu towarami, które nie pochodzą z Unii Europejskiej.  
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Ponieważ Wielka Brytania zawarła z Turcją własną umowę na preferencyjnych warunkach, 

towary mogłyby zostać dostarczone do Wielkiej Brytanii zgodnie z preferencyjnym pochodzeniem 

z Turcji, pod warunkiem, że nie zostały wcześniej dopuszczone do obrotu na terenie Unii 

Europejskiej i zostały bezpośrednio przetransportowane z Turcji do Wielkiej Brytanii.  

 

 

4. Zgodnie z listą warunków (Załącznik ORIG-2: REGUŁY POCHODZENIA DLA 

POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW), towary zostały odpowiednio przetworzone na terenie Unii 

Europejskiej i zostaną sprzedane oraz dostarczone do Wielkiej Brytanii.  

W tym przypadku, preferencyjne pochodzenie z Unii Europejskiej można potwierdzić, przez co 

towary mogą być przywiezione do Wielkiej Brytanii z 0% taryfą celną.  

 

Dowód preferencyjnego pochodzenia towarów: 

a) Deklaracja eksportera 

Jeżeli, zgodnie z powyżej wymienionymi w punkcie 4 warunkami, preferencyjne pochodzenie 

może zostać potwierdzone, na fakturze lub innym dokumencie, który odpowiednio opisuje 

produkt, należy umieścić poniższą treść. 

(Okres: od______do____(1)) 
Eksporter produktów wymienionych w niniejszym dokumencie (nr referencyjny eksportera…(2)) oświadcza, 
że, z wyjątkiem przypadków, gdy wskazano inaczej, niniejsze produkty posiadają…(3)preferencyjne 
pochodzenie. 
 

 (Miejscowość i data)    (4) 

(Nazwa eksportera) 
_______________________________________________________________  

 

1 Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu jest wypełniane dla wielu wysyłek produktów o identycznym 

pochodzeniu, w rozumieniu punktu (b) Artykułu ORIG.19(4) [Oświadczenie o pochodzeniu] 

niniejszej umowy, należy wskazać okres, którego dotyczy oświadczenie o pochodzeniu. Okres 

ten nie powinien przekraczać 12 miesięcy. Całkowity import produktu musi się odbyć w ciągu 

wskazanego okresu. Jeżeli okres nie ma zastosowania, pole może pozostać niewypełnione. 

2 Podać numer referencyjny umożliwiający identyfikację eksportera. W przypadku eksportera z 

Unii Europejskiej, będzie to numer nadany zgodnie z prawami i regulacjami Unii Europejskiej. W 

przypadku eksportera z Wielkiej Brytanii, będzie to numer nadany zgodnie z prawami i 

regulacjami Wielkiej Brytanii. Jeżeli eksporter nie posiada numeru, pole może pozostać 

niewypełnione. Uwaga: przypuszczamy, że będzie to numer nadany w systemie 

zarejestrowanych eksporterów REX  

3 Wskazać pochodzenie produktu: Wielka Brytania lub Unia Europejska.  

4 Miejscowość i datę można pominąć, jeżeli informacja została umieszczona w dokumencie.  
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Zgodnie z Załącznikiem ORIG-4, deklaracja może zostać sporządzona we wszystkich językach 

urzędowych.  

Uwaga: zakładamy, że kopia deklaracji będzie wystarczająca.  

 

b) Deklaracja importera 

Inną możliwością ubiegania się o zastosowanie preferencyjnej taryfy jest „wiedza importera”, że 

produkt pochodzi od kontrahenta. Niniejsza możliwość istnieje głównie, gdy eksporter i importer, 

to powiązane firmy.  

Dalsze zastosowanie: 

Jeżeli podczas realizacji wywozu, eksporter nie posiada numeru nadawanego w ramach systemu 

zarejestrowanych eksporterów REX, zgodnie z wymaganiami określonymi w Artykule ORIG.18a, 

preferencyjne traktowanie taryfowe może być stosowane retrospektywnie.  

 

 

 


