Oświadczenie LV
Szanowny Kliencie
Obowiązujące przepisy celne umożliwiają dokonanie zgłoszenia celnego zbiorczo na jednym dokumencie SAD.
Zgłoszenie dotyczy objęcia procedurą wywozu przesyłek kurierskich niepodlegających należnościom celnym
wywozowym, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 1000 euro (jedna przesyłka
o wartości do 1000 euro lub jedna przesyłka składająca się z wielu paczek o łącznej wartości do 1000 euro). Waga
pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 1000 kg. Powyższa możliwość usprawnia proces obsługi zgłoszeń celnych
przesyłek niskiej wartości, co redukuje liczbę formalności celnych w procedurze wywozu. Polecana jest ona
szczególnie, gdy towary wywożone są nieodpłatnie np. wzory, próbki, materiały reklamowe.
W przypadku zbiorczej odprawy celnej w eksporcie komunikat IE599, uprawniający do naliczania 0% stawki
podatku VAT w eksporcie, nie jest wysyłany. Jeśli wymagane jest wystawienia komunikatu IE599 to taki towar
podlega indywidualnej odprawie celnej.
Prosimy wówczas o zaznaczenie w polu poniżej tej formy odprawy.
Odprawa indywidualna (wymagane wystawienie komunikatu IE599, zastosowanie 0 % stawki VAT
w eksporcie). Opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.
W związku z powyższym zapisem, świadomy odpowiedzialności oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE
Wysyłany/zgłaszany towar pod nazwą: ……..………………...............................................................................................
za numerem listu przewozowego DHL HAWB ………..............…………………….……………………….…………………..
1

Nie podlega

Ograniczeniom w obrocie na mocy Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U.
2020 poz. 509)
Nie występuje

1

w wykazie towarów podwójnego zastosowania, określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja
2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu
do produktów podwójnego zastosowania (Dz. U. UE z 2009 r. L 134/1, z późn. zm.).
Nie występuje

1

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie wykazu uzbrojenia na obrót którym jest wymagane
zezwolenie (Dz.U. 2020 poz. 901)
ze względu na cechy techniczne i użytkowe odbiegające od szczegółowych warunków kwalifikacyjnych
określonych w w/w wykazach.
….…….…….………………

.………………………………………………….

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko oświadczającego)2

………………………………………..
(pieczątka firmy oraz podpis)2
1/ W przypadku, gdy towar podlega ograniczeniom w obrocie, na jego wywóz trzeba uzyskać pozwolenie z Ministerstwa Rozwoju. Dla towarów
z listy podwójnego zastosowania i listy uzbrojenia pozwolenie musi uzyskać eksporter.
2/ Imię i Nazwisko oświadczającego/ych oraz podpis musi być złożony przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu składającego
niniejsze oświadczenie.
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