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Polonez Parcel Service, Inc.
143 Doty Circle.
West Springfield, MA 01089
Tel: (413) 732 3899
Fax: (413) 731 7609

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA MIENIA PRZESIEDLEŃCZEGO JAK RÓWNIEŻ ODPRAWY
CELNEJ PACZEK ADRESOWANYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ (EU).
Standardowo, odprawa celna wszystkich paczek adresowanych do krajów EU odbywa się w
Częstochowie. Zwolnieniu z opłat celno-podatkowych podlegają przesyłki darowe o wartości do
45 Euro. Przesyłki o wyższej wartości (dotyczy to także mienia przesiedleńczego) są
zatrzymywane przez Urząd Celny w Polsce.
Jeśli odprawa celna ostateczna odbywa się poza Polską, w kraju przeznaczenia (dostawy paczki),
agencja celna w Częstochowie dokonuje odprawy tranzytowej. W przypadku mienia
przesiedleńczego jest to konieczne dla uzyskania zwolnień celno-podatkowych.
Procedura odprawy tranzytowej mienia i nie tylko, przedstawia się następująco:
a) Po otrzymaniu przesyłek kwalifikujących się do cła, Agencja Celna (AC) z Częstochowy
wysyła pismo do klienta z prośba o odesłanie wypełnionych dokumentów:
- upoważnienie dla AC,
- wniosek o tranzyt,
- lista mienia przesiedlenia, (jeżeli przesyłki stanowią mienie przesiedleńcze);
b) Po otrzymaniu dokumentów AC zwraca się do klienta z prośba o wpłatę zabezpieczenia
celnego (często są to duże kwoty, ponieważ są obliczane w wysokości przewidywanych
opłat celno-podatkowych od zadeklarowanych wartości);
c) AC wpłaca przekazane przez klienta zabezpieczenie celne w kasie Urzędu Celnego, a
następnie odprawia i wysyła paczki do kraju przeznaczenia;
d) Po otrzymaniu przesyłek klient musi zgłosić się z nimi do Urzędu Celnego w danym kraju
i dokonać odprawy celnej ostatecznej;
e) Jeżeli przesyłka lub mienie przesiedlenia zostanie w UC kraju przeznaczenia zwolnione z
opłat celno-podatkowych, lub opłaty zostaną naliczone w niższej wysokości niż
wpłacone zabezpieczenie do UC w Polsce, klient może ubiegać się o zwrot nadpłaty
zabezpieczenia. W tym celu po zakończeniu odprawy celnej i procedury tranzytu w kraju
przeznaczenia, klient musi odesłać do UC w Częstochowie oryginał złożonej przez AC
gwarancji (dokument ten jest dołączony zawsze do przesyłki) wraz z wnioskiem
zawierającym kompletne dane konta bankowego (dokładna nazwa banku, numer konta
- 26 cyfr, numer SWIFT). Wówczas UC w Polsce na wniosek klienta, zwraca nadpłacone
należności celno-podatkowe (gwarancje) na wskazane przez klienta konto.
W razie jakichkolwiek niejasności można kontaktować się z Agencja celna AC Karex w
Częstochowie, tel. +34-3659-051, email: karex.ac@gmail.com
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