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ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH w 2021 r.

Znaczenie zgodności przepisów celnych

• W pełni przestrzegać przepisów bezpieczeństwa/ kontroli 

bezpieczeństwa

• Zminimalizować niepotrzebne opóźnienia w tranzycie i w 

odprawie celnej

• Prawidłowo naliczać cła i podatki

• Zmniejszyć lub wyeliminować ewentualne ryzyko 

związane z grzywnami i karami

Zgodność przepisów celnych i procesów związanych z odprawą celną oraz świadomość zbliżających się zmian w 
przepisach europejskich, ma kluczowe znaczenie dla Państwa firmy.

Zgodność z nowymi zmianami regulacyjnymi pozwoli Państwu:

• Uniknąć niepotrzebnego kontaktu z obsługą klienta w 

celu uzyskania dodatkowych informacji dla Państwa i 

Państwa klientów

• Skorzystać z najbardziej uproszczonego i 

najkorzystniejszego systemu / procesu celnego
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Nadchodząca zmiana regulacyjna w Europie

MARZEC 2021

ICS2 (System Kontroli Importu 2): ICS to 
elektroniczny system zarządzania deklaracjami 
bezpieczeństwa dla towarów przeznaczonych na 
obszar celny Unii Europejskiej (zarówno do miejsca 
przeznaczenia, jak i w tranzycie w ramach UE)

Spowoduje konieczność przesłania niektórych 
elementów danych organom celnym UE - przed 
załadunkiem w kraju wywozu na pokład samolotu 
lecącego do UE, Norwegii lub Szwajcarii albo 

przewożonej przez ich terytorium.
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ICS2 (SYSTEM KONTROLI IMPORTU :REGULACJA BĘDZIE SKUTKOWAŁA 

WYMOGIEM PODANIA DANYCH PRZED ZAŁADOWANIEM

Jakie działania podejmuje DHL Express?
DHL Express utworzył dedykowany zespół programowy ICS, odpowiedzialny za:

• Monitorowanie i wpływanie na zmiany w przepisach celnych UE związanych z 

ICS2

• Projektowanie i wdrażanie wymaganych procesów operacyjnych

• Ulepszanie systemów DHL w celu zapewnienia gotowości do działania

Czego oczekujemy od Państwa?
Aby zapewnić pomyślne uruchomienie procedury, oczekujemy:

• Kompletnego i dokładnego opisu towarów na liście przewozowym DHL

• Precyzyjnych i kompletnych danych na fakturze handlowej, spełniających 

wymogi prawne dla każdej przesyłki, składane przed załadunkiem, wraz z 

opisem pozycji towarowych - umożliwiającym identyfikację towaru

• Dokładnych danych nadawcy i odbiorcy na liście przewozowym i fakturze 

handlowej

EFEKT: MARZEC 2021

ICS ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z 

bezpieczeństwem i ewentualnym zagrożeniem 

terrorystycznym, np. materiały wybuchowe ukryte w 

przesyłkach. 

Od marca 2021 r. nowe przepisy będą wymagały podania 

danych dotyczących każdej przesyłki przed jej załadowaniem 

na pokład samolotu lecącego do UE, Norwegii lub Szwajcarii 

albo przewożonej przez ich terytorium.
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Reszta świata do UE
+Norwegia i Szwajcaria

Trasy tranzytowe, których zmiany dotyczą
(EU oznacza 27 państw członkowskich)
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ABY UNIKNĄĆ OPÓŹNIEŃ W WYSYŁCE, NALEŻY PODJĄĆ 
DWA WAŻNE DZIAŁANIA

W jaki sposób można to osiągnąć? Przyjrzyjmy się temu bliżej...
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PODAĆ DOKŁADNY OPIS 
TOWARÓW NA LIŚCIE 

PRZEWOZOWYM

Skutek:

PODAĆ DANE DO FAKTURY 
HANDLOWEJ DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ

Umożliwienie służbom celnym identyfikacji 
towarów na podstawie dostarczonych 

danych i przeprowadzenia kontroli 
bezpieczeństwa bez zatrzymywania 

przesyłki

Skutek:

Umożliwienie DHL Express dokonania 
odprawy celnej Państwa przesyłek bez 
opóźnień w oparciu o dane do faktury 

handlowej przesłane drogą elektroniczną

ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH w 2021 r.
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ZADBAJCIE O DOKŁADNY OPIS TOWARÓW NA LIŚCIE PRZEWOZOWYM

JAKIE SĄ DOPUSZCZALNE OPISY TOWARÓW?

Czemu to jest ważne?

Organy celne coraz częściej wymagają 

kompletnych i dokładnych opisów 

towarów w celu przeprowadzenia 

kontroli bezpieczeństwa, zanim 

przesyłka opuści kraju pochodzenia. 

Nie mając dokładnych informacji, nie 

będziemy w stanie zrealizować 

Państwa przesyłki.

Akceptowalne opisy towarów

• Akceptowalne opisy towarów zawierają kompletne informacje, opisujące 
dokładny charakter towarów w sposób szczegółowy i przy użyciu 
prostego języka

• Opis powinien wskazywać: co to za towar, do jakich celów jest 
wykorzystywany i z czego jest wykonany. 

• Opisy towarów muszą być dokładne, aby umożliwić organom celnym 
identyfikację towarów objętych zakazem lub ograniczeniami, a także 
odpowiednie profilowanie ryzyka ze względów bezpieczeństwa

Na kolejnym slajdzie znajdziecie Państwo przykłady nieakceptowalnych i akceptowalnych opisów 
towarów, które pomogą zilustrować wymogi organów celnych.
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Aid consignments Blankets, medications

Apparel Men’s shirts, lingerie, girls’ vests, boys’ jackets

Appliances Refrigerators, stoves, microwave ovens, coffee machines

Auto parts Automobile brakes, windshield glass for automobiles

Machine parts Pumps, seals, engines

Machinery Metalworking machinery, cigarette-making machinery, sewing machines, printing machines

Machines (See examples for "Machinery")

Oil Mineral oil, plant oil

Plastic goods Plastic kitchenware, plastic houseware

Electronics Computers, televisions, CD players, tape recorders, mobile phones, monitors, printers

Equipment Oil well equipment, poultry equipment

Wires Iron and steel wire, copper wires

Foodstuffs Fish, Beverages,  Milk Powder 

Gifts Dolls, remote-control cars

Household goods Plates, dishes, tableware (See also examples for "appliances")

Przykład nieakceptowalny Przykład akceptowalny

Źródło: KOMISJA EUROPEJSKA | Wytyczne dotyczące dopuszczalnych i niedopuszczalnych opisów  towarów w wywozowych i przywozowych deklaracjach skróconych

ZADBAJCIE O DOKŁADNY OPIS TOWARÓW NA LIŚCIE PRZEWOZOWYM

PRZYKŁADY NIEAKCEPTOWALNYCH I AKCEPTOWALNYCH OPISÓW 

TOWARÓW NA LIŚCIE PRZEWOZOWYM
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Dlaczego to jest ważne?

Przekazując DHL Express dane 
dotyczące przesyłki i dane do 
faktury handlowej drogą 
elektroniczną, unikną Państwo 
opóźnień w procesie odprawy 
celnej z powodu błędnych lub 
brakujących informacji.

Elektroniczne dane do faktury handlowej

DHL Express oczekuje, że dane do faktury handlowej będą przekazywane drogą 
elektroniczną wraz z danymi wysyłki. W ten sposób proces odprawy celnej może 
rozpocząć się natychmiast, co daje ogromne korzyści pod względem jakości i czasu 
realizacji:

• Kompletna i dokładna deklaracja celna przy minimalnej interwencji człowieka

• Szybkie i zautomatyzowane procesy odprawy celnej zarówno dla eksportu jak i importu

• Podwyższony poziom jakości usług, umożliwiający odprawę przed przybyciem towarów

• Zwiększony poziom zgodności z przepisami organów celnych 

• Przeprowadzenie oceny ryzyka (np. identyfikacji towarów niebezpiecznych) przed 
przybyciem towarów

Poniższe slajdy pokażą, dlaczego integracja faktur jest kluczowa.
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PRZEKAZYWANIE DANYCH DO FAKTURY HANDLOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DLACZEGO POTRZEBUJEMY ELEKTRONICZNYCH DANYCH DO 

FAKTURY HANDLOWEJ?
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W celu dokonania odprawy celnej przesyłek i uniknięcia opóźnień w odprawie, grzywien lub kar, ważne jest, aby podane informacje 
były kompletne i dokładne.
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PRZEKAZYWANIE DANYCH DO FAKTURY HANDLOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEGLĄD KLUCZOWYCH KATEGORII ELEMENTÓW DANYCH(1/2)

Kategorie elementów danych Przykład Czemu to jest ważne?

1

Zarejestrowany nadawa i eksporter (EOR)
Zarejestrowany nadawa i eksporter (EOR):
John Shipper | Nazwa ulicy, nr | kod pocztowy | Kraj

Jest to wymagane przez prawo przy składaniu deklaracji 
bezpieczeństwa i jako część zgodnej z przepisami deklaracji celnej 

Zarejestrowany odbiorca i importer (IOR)

Odbiorca:
Paul Receiver | Nazwa ulicy, nr | kod pocztowy | Kraj
Zarejestrowany importer (IOR):
Tom Importer | Nazwa ulicy, nr | kod pocztowy | Kraj

2 Kontakt
(e-mail, tel. kom.)

John.Shipper@email.com | +12 3456789
Kontakt w przypadku braku dokumentów / informacji, w celu 
uniknięcia opóźnień w odprawie, abyśmy mogli jak najszybciej 
odprawić przesyłkę klienta.

Paul.Receiver@email.com | +98 7654321

Tom.Importer@email.com | +45 6478391

3

Numer rejestracyjny Numer: 12345678910 Informacje kluczowe dla DHL przy odprawie celnej przesyłki (tj. 
numer identyfikacji podatkowej i celnej zaangażowanych stron). 
Jeśli klient chce skorzystać z modelu pobierania podatku VAT 
nadawcy, DHL wymaga rejestracji VAT nadawcy VAT (np. IOSS, 
LVG, OSR), w przeciwnym razie podatek VAT może zostać 
naliczony dwukrotnie.

Typ Typ: numer EORI

Państwo wystawiające Państwo wystawiające: Belgia

4
Rodzaj (handlowa/prywatna) Typ: prywatna lub handlowa, B2C lub B2B W celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi odprawy 

celnej oraz zapewnienia prawidłowego progu de minimis i 
zwolnienia z cła.Powód eksportu Powód eksportu: naprawa i zwrot
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W celu dokonania odprawy celnej przesyłek i uniknięcia opóźnień w odprawie, grzywien lub kar, ważne jest, aby podane informacje 
były kompletne i dokładne
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PRZEKAZYWANIE DANYCH DO FAKTURY HANDLOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEGLĄD KLUCZOWYCH KATEGORII ELEMENTÓW DANYCH (1/2)

Kategoria elementów danych Przykład Dlaczego jest to ważne?

5

Opis pozycji towarowych
Okulary przeciwsłoneczne z soczewkami 
obrobionymi optycznie

Jest to wymagane przez prawo przy składaniu deklaracji 
bezpieczeństwa i jako część zgodnej z przepisami deklaracji celnej Kod HS pozycji dla eksportu / importu

9004.10.XXXX* (*ostatnie cyfry są specyficzne dla 
danego kraju)

Kraj pochodzenia danej pozycji Chiny

Ilość i miara danej pozycji 3 sztuki (okulary przeciwsłoneczne)

6

Wartość i waluta pozycji towarowej Wartość pozycji towarowej: US$150 (x 3 sztuki)

Jest to wymagane przez prawo jako część zgodnej z przepisami 
deklaracji celnej 

Całkowita inna kwota pieniężna Ubezpieczenie: US$ 25

Całkowita wartość i waluta frachtu Fracht ogółem: US$ 50

Całkowita wartość i waluta faktury Całkowita wartość faktury: US$ 525

Incoterm i miejsce Incoterm: EXW Miejsce: Shanghai / Chiny

7 Całkowita waga brutto i jednostka 0,5 kilograma (KG)
Jest to wymagane przez prawo przy składaniu deklaracji 
bezpieczeństwa 

8

Numer WB Numer WB : 123456789
Jest to wymagane przez prawo jako część zgodnej z przepisami 
deklaracji celnej Dokument celny Data Dokument celny Data dokumentu celnego: 22 lipca 2020

Typ i ID Typ: Faktura handlowa | ID: 98765543
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Przykład
nieakceptowalny

Przykład akceptowalny

Samples
Samples of curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances of cotton
HS Code: 6303.91.XXXX (last digits are country-specific)

Parts
Parts of pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators
HS Code: 8413.91.XXXX

Gifts
Sunglasses with lenses optically worked
HS Code: 9004.10. XXXX

Textiles
T-shirts made of cotton, knitted or crocheted
HS Code: 6109.10. XXXX

Poniżej znajduje się kilka przykładów ilustrujących oczekiwany poziom opisu towarów na fakturze handlowej:
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PRZEKAZYWANIE DANYCH DO FAKTURY HANDLOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZYKŁADY NIEAKCEPTOWALNYCH I AKCEPTOWALNYCH OPISÓW 

TOWARÓW I KODÓW HS NA FAKTURZE HANDLOWEJ
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W celu pomyślnej odprawy towarów przez organy celne, konieczne jest
dostarczenie do DHL w formie elektronicznej lub przynajmniej poprzez
PLT (obraz faktury) pełnych DANYCH faktury handlowej / proforma, w,
pozycjach pojedynczych, kompletnych i dokładnych oraz prawidłowych
opisów zawartości na AWB.
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DLACZEGO TO JEST WAŻNE

Od 1 lipca 2021 r., WSZYSTKIE przesyłki towarowe importowane do UE 

będą wymagały formalnej deklaracji celnej – UE likwiduje VAT de minimis
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KOLEJNE KROKI

Lista kontrolna procedury celnej/kluczowe zalecenia
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Należy się dokładnie zapoznać z nowymi europejskimi 

przepisami celnymi i dowiedzieć, jaki wpływ będą miały na 

Państwa i Państwa klientów.

Należy się upewnić, że wszystkie opisy towarów na listach 

przewozowych DHL są kompletne, dokładne i 

akceptowalne, spełniające nowe wymagania.

Należy się upewnić, że dane do faktury handlowej są 

przekazywane DHL drogą elektroniczną. Warto spotkać się 

zainteresowanymi stronami (np. z zespołem IT, aby to 

ustalić). 

Jeśli mają Państwo  jakiekolwiek pytania lub nie przekazują  DHL 

Express pełnych i dokładnych danych do faktur w formie 

elektronicznej, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym 

lub Zespołem DHL ds. rozwiązań w zakresie wysyłki elektronicznej, 

aby poznać dostępne opcje i te, które są  najbardziej odpowiednie 

dla Państwa firmy.

MyDHL+
W przypadku jednej lub wielu przesyłek, jest to portal internetowy 
z jednym loginem, który umożliwia importowanie, eksportowanie, 
śledzenie przesyłek w dowolnym miejscu i czasie.

MyDHL API & Electronic Data Interchange (EDI)
Dla dużych wolumenów przesyłek i operacji logistycznych w wielu 
lokalizacjach z wysyłką całkowicie zintegrowaną z istniejącymi 
globalnymi procesami biznesowymi. 

Opcje rozwiązań w zakresie wysyłki elektronicznej:
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DODATKOWE NARZĘDZIA DO NAUKI
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ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH w 2021 r.

MARZEC 2021

ICS2 (System Kontroli Importu 2)
UE | ICS2 Komunikacja

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/are-you-ready-ics2_en

UE | ICS2 Omówienie, zestawienie informacji, terminy

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/ics2_en
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LIPIEC 2021

VAT De Minimis Removal
EU | VAT Omówienie, zestawienie informacji, terminy

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-

ecommerce_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/are-you-ready-ics2_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/ics2_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
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Zastrzeżenie
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Mimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały uzyskane,
wyprodukowane i przetworzone ze źródeł uważanych za wiarygodne, nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani
dorozumianych, co do dokładności, adekwatności, kompletności, zgodności z prawem, wiarygodności lub przydatności takich
informacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane w „ich aktualnym stanie”. DHL Express,
powiązane z nim spółki lub korporacje należące do grupy Deutsche Post DHL, a także ich partnerzy, agenci i pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności wobec Państwa lub innych osób za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w
oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, ani za szkody wtórne, szczególne lub podobne, nawet jeśli zostali
Państwo poinformowani o możliwości wystąpienia takich .
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DZIĘKUJEMY
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