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PL AEOC 440000100040

04.10.2021

OFERTA
Szanowni Państwo,
Oferta Agencji Celnej Taksim-Pol Sp. z o.o. obejmuje kompleksową usługę procedur celno-magazynowych
oraz organizowanie i wsparcie w usługach logistycznych takich jak spedycja i transport . Świadcząc te
usługi opieramy się na wieloletnim doświadczeniu oraz na aktualnej wiedzy z zakresu obowiązujących
przepisów prawa celnego i podatkowego.
Od 2010 roku posiadamy statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO (ang.: Authorised Economic
Operator), który zapewnia nam pozycję w hierarchii rzetelnego i wiarygodnego partnera Administracji
Celno-Skarbowej, a także zapewnia szereg udogodnień w międzynarodowym obrocie towarowym.
Nasi pracownicy sprawnie przeprowadzają wszelkie procedury związane z odprawą celną oraz
przygotowaniem stosownej dokumentacji. Oferujemy w pełni profesjonalne i indywidualne podejście do
każdego klienta. Wspieramy naszych klientów udzielając porad w każdej branżowej sytuacji, a także
występując w imieniu klientów przed organami celnymi we wszystkich sprawach z zakresu prawa celnego i
pełnej obsługi post importowej tj. odwołania, wnioski.
Spółka Taksim-Pol obsługuje zarówno duże firmy międzynarodowe, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, a
także klientów indywidualnych. Posiadamy sieć oddziałów w całej Polsce. Dysponujemy nowoczesnymi
powierzchniami magazynowymi w Warszawie, w podwarszawskich Markach oraz w porcie w Gdyni.
Dodatkowo zapewniamy obsługę przesyłek lotniczych przez nasz oddział na warszawskim Cargo.
Gwarantujemy wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo i poprawność przeprowadzanych procedur celnych.

Zakres naszych usług obejmuje:
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1. AES e-Eksport (procedura zwykła i uproszczona).
2. AIS e-Import (dopuszczenie do obrotu – procedura zwykła i uproszczona, włącznie z zastosowaniem
art 33a ustawy VAT → odroczenie terminu płatności VAT).
3. Procedury specjalne:
•

NCTS e-Tranzyt (zewnętrzny, wewnętrzny)

•

składowanie celne oraz obsługa Wolnego Obszaru Celnego w Mszczonowie

•

Przetwarzanie: uszlachetnienie czynne, uszlachetnienie bierne

4. Szczególne przeznaczenie: odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie.
5. Składanie wniosków i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.
6. Wystawianie świadectw pochodzenia oraz świadectw przewozowych.
7. Otwieranie karnetów TIR w procedurze uproszczonej (z wykorzystaniem stempla "TIR – upoważniony
nadawca" i bez konieczności fizycznej obecności w Urzędzie Celnym)
8. Uiszczanie w imieniu klientów należności celnych, podatkowych i innych opłat związanych
wykonywaną procedurą celną.
9. Udzielanie zabezpieczenia na poczet długu celnego.
10. Reprezentowanie klientów przed inspekcjami: WIORIN, SANEPID, WIJHARS oraz Inspekcją
Weterynaryjną.
11. Wypełnianie i obsługa karnetów TIR, ATA oraz innych dokumentów tj. CMR, INF.
12. Integracja z systemami AIS/Import, AES/Eksport, NCTS, AIS/Intrastat, e-ZEFIR, OZOS 2.
13. Rejestracja firm na stronie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w tym
EORI, PDR.
14. Wnioski o wydanie wiążącej informacji taryfowej (e-WIT).
15. Obsługa zgłoszeń mienia przesiedlenia.
16. AIS e-INTRASTAT:
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•

Przygotowywanie i składanie deklaracji statystycznych INTRASTAT

•

Sporządzanie faktur wewnętrznych

•

Przygotowywanie zestawień miesięcznych VAT EU

17. Doradztwo w sprawach celnych.
18. Usługi transportowe:
▪ Transport drogowy
▪ morski
▪ lotniczy
19. Usługi magazynowe (magazyny krajowe i celne)
Sieć naszych oddziałów to:
•

Warszawa – Targówek (City Point)

•

Warszawa – Cargo

•

Marki k/Warszawy

•

Gdynia (Port morski)

•

Mszczonów

•

Nowy Konik

•

Świdnik

•

Świdnica
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Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje Umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską (UE) a
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

zawarta 22 grudnia 2020 r.

Wyjście z rynku wewnętrznego i unii celnej oznacza, że dla Unii Europejskiej Wielka Brytania jest krajem
trzecim. Na granicy pomiędzy UE i Wielka Brytanią zostały wprowadzone kontrole. Przedsiębiorcy są
zobowiązani do dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in. obowiązku:
- zarejestrowania się w usłudze Krajowej Administracji Skarbowej „e-Klient”, (w celu uzyskania numeru
EORI)
- składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz regulowania należności celnych i podatkowych (VAT i
akcyza).
Przedstawiamy podstawowe działania, które są

niezbędne do zrealizowania w pierwszym etapie

współpracy przy obrocie towarowym z UK. Nadmieniamy, że j esteśmy w stanie zapewnić Klientom

wsparcie i pomoc w poniższych aspektach.
1/ Sprawdzenie czy Państwa firma posiada numer EORI, jeśli nie nasza agencja celna świadczy usługę
rejestracji podmiotu na stronie PUESC z nadaniem numeru EORI. Procedura ta wymaga czasu, w związku
z tym zalecamy składanie wniosków przynajmniej na kilkanaście dni przed planowanym wywozem lub
przywozem towarów.
Numery EORI
• Importerzy i eksporterzy ze Zj. Królestwa muszą posiadać numer EORI nadany w swoim kraju.
• Importerzy i eksporterzy z UE muszą posiadać numer EORI nadany przez państwo członkowskie UE (nr EORI
wydane przez Zj. Królestwo nie będą ważne w UE w dniu zakończenia okresu przejściowego).
• Przewoźnik ze Zj. Królestwa będzie również potrzebował unijnego numeru EORI, jeżeli jest na przykład podmiotem
odpowiedzialnym za wprowadzanie danych ENS do systemu MS ICS (towarzyszącego frachtowi).

2/ Zgłoszenie sie do agencji celnej w celu udzielenia pełnomocnictwa do obsługi celnej, w tym dokonywania
zgłoszeń celnych w Państwa imieniu. Przedstawiamy wzór upoważnienia wj.polskim i j.angielskim dla
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Taksim-Pol do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego/bezpośredniego + załacznik nr 1 do
upoważnienia ( druk do pobrania także na naszej stronie internetowej www.taksim-pol.com.pl)
Do upoważnienia należy dołączyć aktualne kserokopie dokumentów założycielskich firmy: REGON, NIP,
KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz potwierdzenie dokonania
opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych, na konto Urząd Miasta w Poznaniu, nr konta 94 1020 4027 0000
1602 1262 0763 .
3/ Sprawdzenie dokumentów handlowych do zgłoszenia celnego, w tym faktury handlowej dla/od
kontrahenta z/do UK, która powinna zawierać elementy niezbędne dla faktury eksportowej/importowej, a w
szczególności:
• określenie eksportera (sprzedawcy) /importera (kupującego) wraz z adresem oraz numerem
EORI/ numerem NIP/VAT (nr EORI oraz numer NIP/VAT dotyczy zarówno podmiotu
polskiego jak i brytyjskiego ).
• numer oraz data faktury
• warunki dostawy według Incoterms (trzyliterowy symbol wraz z nazwą miejsca)
• wartość faktury ogółem wraz z określeniem waluty
oraz poniższe dane odnoszące się do każdej pozycji wymienionej na fakturze :
•
•
•
•
•

kraj pochodzenia
nazwę/ możliwie najpełniejszy opis towaru pozwalający na sprawną jego taryfikację
CN kod (podanie kodu taryfy celnej wpłynie na skrócenie procesu odprawy celnej).
cena jednostkowa oraz wartość pozycji
waga brutto/netto oraz ilość/ rodzaj opakowań ( dane te mogą być również zawarte na
specyfikacji/ packing liście ).
• Stawka podatku VAT w przypadku exportu .
4/ Dokonanie wyboru procedury jaką towary mają zostać objęte tj:
• dla importu: dopuszczenie do obrotu, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, składowanie w
składzie celnym, procedura końcowego przeznaczenia.
• dla eksportu: wywóz, powrotny wywóz, składowanie w składzie celnym(towary objęte refundacją
wywozową), uszlachetnianie bierne.

adres do korespondencji:
TAKSIM-POL Sp. z o. o. Al. M. J. Piłsudskiego 119, 05-270 Marki
Taksim-Pol Sp. z o. o. * Matuszewska 14C/6, 03-876 Warszawa
NIP PL5240006542 * REGON 010016387
Telefon +48(22)6793188, +48(22)6786617 info@taksim-pol.com.pl
Raiffeisen Bank Polska 55 1750 0009 0000 0000 1058 0641 www.taksim-pol.com.pl

AGENCJA
AGENCJACELNA
CELNA

TAKSIM-POL
TAKSIM-POLSP.
SP.ZZO.
O.O.
O.
www.taksim-pol.com.pl
www.taksim-pol.com.pl

Procedury specjalne (np. uszlachetnianie czynne; bierne, składowanie celne, procedura końcowego
przeznaczenia) wymagają uzyskania przez firmę pozwolenia na jej stosowanie. Wydanie pozwolenia
na korzystanie z procedury specjalnej wiązać się będzie ze złożeniem zabezpieczenia lub
uzyskaniem zgody organu celnego na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia długu
celnego.
5/ Zapoznanie się z zakazami i ograniczeniami jakim mogą podlegać towary w obrocie z UK
6/ Zapoznanie się z preferencyjnymi regułami pochodzenia *
7/ Ustalenie klasyfikacji, czyli kodu taryfy celnej ( informacja z zintegrowanej taryfy celnej
ISZTAR4) , dzięki któremu znana będzie wysokość należności celno-podatkowych wynikających z
importu, a także ewentualne ograniczenia i zakazy wynikające zarówno z importu jak i eksportu.
* Uwaga: Zgodnie z umową przedsiębiorcy z UE i Wielkiej Brytanii muszą przestrzegać reguł pochodzenia
porównywalnych z tymi, które Unia Europejska i Wielka Brytania zawarły z innymi partnerami handlowymi..
Zgodnie z umową wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe przywożonych produktów może opierać się na:

sporządzonym przez eksportera pojedynczym oświadczeniu o pochodzeniu (kod dokumentu U116)

lub oświadczeniu o pochodzeniu dla wielokrotnych przesyłek identycznych produktów (kod dokumentu U118)
wskazującym, że produkt jest pochodzący, lub
na wiedzy importera (kod dokumentu U117), że produkt jest pochodzący.
Wnioskowanie o preferencyjne traktowanie taryfowe na podstawie tzw. wiedzy importera jest możliwe, jeżeli importer
dysponuje niezbędną szczegółową wiedzą o pochodzeniu produktu i spełnianiu przez niego wymogów umowy UE-UK.
Wiedza ta musi być oparta na informacjach w formie dokumentów i innych dowodów udostępnionych importerowi
przez eksportera lub wytwórcę produktu, które są w posiadaniu importera już w momencie składania zgłoszenia
celnego. W oparciu o nie importer musi być w stanie udowodnić, że odpowiednia reguła pochodzenia została spełniona
i produkt może być uważany za pochodzący w rozumieniu tej umowy. Jeżeli importer nie będzie w stanie tego wykazać,
organ celny odmówi przyznania preferencyjnego traktowania taryfowego.
Preferencyjne traktowanie może być więc przyznane tylko produktom „pochodzącym” w rozumieniu umowy UE
z Wielką Brytanią.
Treść oświadczenia o pochodzeniu jest ściśle określona, a jego wzór zamieszczony jest w załączniku Orig-4 do
umowy. Istotnym elementem oświadczenia jest wskazanie numeru eksportera (ang. Exporter Reference Number).
W przypadku eksporterów unijnych będzie to numer zarejestrowanego eksportera, czyli numer REX. Podanie w
oświadczeniu numeru REX będzie obowiązkowe w przypadku przesyłek zawierających produkty pochodzące w
rozumieniu umowy UE-UK, których wartość przekracza próg 6 tys. EURO. Jeżeli wartość wywożonych
produktów nie przekracza tego progu, oświadczenie może być sporządzone przez każdego eksportera, w tym
eksportera niezarejestrowanego w bazie REX .
Eksporterzy brytyjscy mogą sporządzać swoje oświadczenia według tego samego wzoru co eksporterzy unijni, ale
zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie brytyjskiej administracji celnej, jako numer referencyjny będzie
wykorzystywany numer EORI eksportera.
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Oświadczenie o pochodzeniu.
Do faktury handlowej (lub innego dokumentu handlowego) eksporter dołącza deklarację wraz ze
szczegółowym opisem towaru, jak niżej .:
The exporter of the products covered by this document (Customs Authorisation No.______) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of UK/EU preferential origin.
-Należy podać miejsce, datę, nazwisko (dużymi literami) i podpis zgłaszającego.
-Deklaracja może zostać sporządzona w j. angielskim lub w innym języku urzędowym używanym w UE. . - - W przypadku eksportu
z Wielkiej Brytanii do UE, eksporter z GB musi podać swój numer EORI w oświadczeniu, niezależnie od wartości handlowej
towarów.
- W przypadku eksporterów z UE, Numer upoważnienia eksportowego to numer Zarejestrowanego eksportera (REX). Jest on
wymagany dla wszystkich przesyłek o wartości powyżej 6000 EURO.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami lub mają dodatkowe pytania prosimy o kontakt:
Beata Szachnowska
tel.: 604 931 857
e-mail: beata.szachnowska@taksim-pol.com.pl
Urszula Chwastek-Ancypa
tel.: 509 802 328
e-mail: urszula.chwastek@taksim-pol.com.pl:
Maciej Goszczyński
tel: 602767689
e-mail: maciej.goszczynski@taksim-pol.com.pl

W dniu 12-07-2010 roku agencja Celna Taksim-Pol dołączyła do grona firm spełniających wymagania unijnej certyfikacji
Upoważnionego Przedsiębiorcy (Authorised Economic Operator, AEO).
Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia
systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów, czy odpowiednio środków transportu, zapewniają bezpieczeństwo
miejsc i towarów oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Wytyczne do spełnienia wymagań AEO powołują się na międzynarodowe standardy, sprawiając, że ich wdrożenie wiąże się z
potrzebą realizacji wymagań międzynarodowych norm, takich jak ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/PAS 28000 (oraz ISPS).
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