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Lista kontrolna dotycząca faktury  

 

Szanowni Państwo, 

pragniemy podkreślić, że prawidłowo wystawiona faktura jest niezbędnym warunkiem 

odprawy celnej. 

Faktury, które nie spełniają minimalnych wymogów prawnych mogą powodować problemy ze 

służbami celnymi, uniemożliwiając dalsze przetwarzanie zgłoszenia. 

Poniżej znajdą Państwo informacje, które powinny znaleźć się na fakturze: 

 

Minimalne wymagania określone przez prawo: 

 Nazwa oraz adres sprzedawcy; 

 Nazwa oraz adres odbiorcy (opcjonalnie i wyłącznie, gdy jest inny niż kupującego); 

 Numer identyfikacyjny VAT sprzedawcy; 

 Nazwa oraz adres kupującego (opcjonalnie z danymi kontaktowymi, numerem 

identyfikacyjnym VAT, a także numerem EORI); 

 Data wystawienia faktury; 

 Numer faktury; 

 Opis towarów (wymagany jest szczegółowy opis; ogólne opisy mogą skutkować 

opóźnieniami wynikającymi z konieczności dodatkowych wyjaśnień); 

 Incoterms  

 Kraj pochodzenia towarów (określenie aktualnego kraju znajdującego się na terenie Unii 

Europejskiej byłoby ułatwieniem); 

 Ilość towarów (np.: par obuwia, sztuk odzieży, liczba litrów płynów, liczba metrów w beli 

materiału);  

 Całkowita kwota faktury i waluta (zazwyczaj kwota netto); 

 Liczba i rodzaj opakowań (przeważnie bezpośrednich pojemników, np.: kartonów, 

skrzyń, beczek); 

 Deklaracja pochodzenia (opcjonalnie i wyłącznie, jeżeli zostały spełnione odpowiednie 

kryteria dotyczące pochodzenia). 

Przykład tekstu deklaracji pochodzenia na fakturze:  

o  

(Okres: od  do   (1)) 
Eksporter produktów wymienionych w niniejszym dokumencie (numer referencyjny eksportera…(2)) 
oświadcza, że o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, niniejsze produkty…(3) posiadają status 
preferencyjnego pochodzenia. 
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     (4) 

(Miejscowość i data) 
 

      
(Nazwa eksportera) 

 

Dodatkowe informacje wymagane przez DACHSER umożliwiające płynne 
przetwarzanie zgłoszenia: 

 Numer taryfy celnej (najlepiej pełny kod kraju przeznaczenia; https://www.gov.uk/trade-

tariff) 

 Całkowita kwota dla każdego artykułu; 

 Waga netto każdego artykułu (jeżeli nie jest możliwy podział na poszczególne artykuły, 

wartość artykułu określimy dzieląc całkowitą wagę netto przez liczbę artykułów); 

 Całkowita waga netto i brutto przesyłki; 

 Opcjonalnie: pozostałe koszty, które mogą mieć wpływ na wartość odprawy celnej (np.: 

ubezpieczenie). 

 

 

Udostępnienie wszystkich powyższych informacji sprawi, że proces zgłoszenia, jak 

również niezbędne procedury związane z odprawą celną zostaną przeprowadzone 

skutecznie i w możliwie najkrótszym czasie, bez niepotrzebnych, czasochłonnych 

kontaktów z klientami indywidualnymi/importerami. 

Ponadto, pragniemy przypomnieć, że faktury pro forma mogą być wykorzystywane  

w przypadku odprawy celnej przywozowej z Wielkiej Brytanii, pod warunkiem,  

że niemożliwe jest wystawienie faktury podczas odprawy celnej przywozowej.  

W określonych przypadkach, to może spowodować opóźnienia podczas odprawy celnej 

przywozowej i wywozowej. 
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