WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA FAKTURY HANDLOWEJ DO
ODPRAWY EKSPORTOWEJ.
Wymagane jest aby na fv umieszczone były poniższe informacje:

•
•

Nadawca: nazwisko (nazwa), kompletny adres, numer NIPu;

Odbiorca: nazwisko (nazwa), kompletny adres (jeżeli adres dostawy jest inny niż adres
nabywcy to też powinien być wyszczególniony w uwagach jako delivery address); oraz dane osoby
kontaktowej wraz z numerem telefonu i faxu;
W przypadku adresowania przesyłki do osób prywatnych w Norwegii wymagany jest również numer ID klienta
(odpowiednik polskiego numeru PESEL)
•
Numer faktury i data wystawienia;

•
Dokładne określenie zawartości wraz z numerem taryfy celnej. Kod celny można odszukać
na stronie:
http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/textualsearchform_PL?Year=&Month=& Day=

Wysyłany towar powinien być opisany precyzyjnie i jednoznacznie w dwóch językach (polski i obcy,
tj. angielski lub język kraju docelowego). Każda pozycja musi zostać wymieniona na fakturze
oddzielnie.
•
Zadeklarowana wartość każdej pozycji oraz suma całości;
•
Symbol waluty, wyrażony trzyliterowym skrótem np. PLN;

•
Kraj pochodzenia;
Jeżeli jest to preferencyjne polskie lub unijne pochodzenie towaru to na fakturze należy umieścić
poniższą formułkę o preferencyjnym pochodzeniu, której treść podana jest poniżej.

Eksporter produktów objętych tym dokumentem deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie
określone, produkty te mają preferencyjne polskie pochodzenie.
“The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of Polish preferential origin.”
Jeżeli formułka o preferencyjnym pochodzeniu ma zostać uznana przez celników importowych to
bezpośrednio pod nią musi się znaleźć czytelny podpis wraz z datą i miejscem jej wystawienia.

Jeżeli wartość towaru na fakturze, który ma preferencyjne pochodzenie przekroczy 6000€, to wymagane
jest też dostarczenie nam Deklaracji pochodzenia EUR1, którą wystawi Państwu najbliższy Urząd Celny.
Jeżeli pochodzenie nie jest preferencyjne to wystarczy zapis np. – Country of origin: China

•
Warunki dostawy (INCOTERMS 2010) - DPD Polska przyjmuje do transportu drogowego
przesyłki na warunkach dostawy DAP+ miejsce dostawy. Oznacza to, że nadawca pokrywa koszty
transport oraz odprawy celnej eksportowej zgodnie z cennikiem usług DPD. Koszty naliczone w
imporcie czyli ewentualne cło, podatek VAT oraz odprawa celna importowa jest po stronie odbiorcy.
Na fakturze należy umieścić zapis np. - Terms of delivery: DAP Oslo
Jednak w przypadku odmowy uregulowania opłat podatkowych przez odbiorcę DPD Polska zastrzega sobie prawo
obciążenia zleceniodawcy tymi opłatami.

Przy tych warunkach dostawy należy wyszczególnić koszt transportu jako oddzielną pozycję na fakturze.

Do przesyłki muszą być dołączone 4 egz. faktury VAT, wszystkie ostemplowane i
oryginalnie podpisane.

