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Oświadczenie WSK – odprawa zbiorcza 

 

 
 
 
WYJAŚNIENIE 
 
Szanowni Państwo, 
 
W celu zapewnienia sprawnej obsługi przesyłek zawierających towary o niewielkiej  wartości, łącznie nie 
przekraczającej równowartości 22 EUR w jednej przesyłce, oferujemy możliwość  dokonania zgłoszenia 
celnego o objęcie procedurą wywozu paczek przewożonych przez operatora pocztowego zbiorczo, na 
jednym dokumencie. Powyższy rodzaj odprawy celnej polecany jest w przypadku wywozu towarów 
nieodpłatnych (prezenty, próbki, wzory itp.). 
W przypadku wybrania powyższej  formy odprawy celnej eksporter nie otrzyma komunikatu IE599 
uprawniającego do naliczenia 0% stawki VAT. W celu uzyskania komunikatu IE599 jako potwierdzenia 
dla celów podatkowych umożliwiającego naliczenie 0% stawki VAT prosimy skorzystać z możliwości 
dokonania odprawy celnej indywidualnej. W tym celu należy wypełnić formularz „Oświadczenie – 
odprawa indywidualna”. 
 
 

OŚWIADCZENIE – ODPRAWA ZBIORCZA 
 
 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z powyższym wyjaśnieniem i proszę o objęcie procedurą wywozu 

przesyłki wysyłanej pod numerem listu przewozowego ……..…………………………… w trybie zbiorczym.  

  
Ponadto oświadczam, że zgłaszany do odprawy celnej towar pod nazwą: 
 
…………………………………………………………............……………………………………………………. 

/dokładny opis towaru/ 
 

nie podlega* 
ograniczeniom w obrocie na mocy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą 
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity z Obwieszczenia Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017  r.) (Dz. U. 2017 poz. 1050) 

 
nie występuje* 

na wykazie towarów podwójnego zastosowania, określonym w załączniku do Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2016/1969 z dnia 12 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu 
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania C/2016/5707 

 
nie występuje* 

na wykazie uzbrojenia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 
2017 r.  w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. 2017 poz. 
1156) 
 
ze względu na cechy techniczne i użytkowe odbiegające od szczegółowych warunków 
kwalifikacyjnych określonych w w/w wykazach. 
 
PONADTO, ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA NALEŻNOŚCI CELNO-PODATKOWYCH 
NALICZONYCH W KRAJU DOCELOWYM W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA TYCH 
NALEŻNOŚCI PRZEZ ODBIORCĘ PRZESYŁKI 
 
 
 
……………………………             ……………………………………  ………………………… 
(miejscowość, data)                       (imię i nazwisko oświadczającego)    (pieczątka firmy i podpis) 

 
 
*) w przypadku gdyby towar podlegał ograniczeniom w obrocie, jego wywóz uzależniony jest od uzyskania 
stosownych pozwoleń  właściwego organu. 


