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Jak to działa?

Przejdź do sekcji Mój asystent 
handlowy i wpisz:

• nazwę produktu
• państwo wywozu

• państwo przywozu
• kliknij „Reguły pochodzenia” 

w menu po lewej stronie

Czym jest ROSA?

ROSA to nowe interaktywne narzędzie do 
samooceny reguł pochodzenia (Rules of Origin 
Self-Assessment tool) w serwisie Access2Markets, 
pomagające w ocenie zgodności produktu z 
przepisami umów handlowych UE.

Dlaczego potrzebujesz narzędzia ROSA?

Zgodność z regułami pochodzenia to przepustka 
do obniżonej stawki celnej, gdy prowadzisz handel 
poza granicami UE.
Dobrze więc znać przepisy i rozumieć, jak je 
stosować.

ROSA pomaga złamać kod!

Globalna sieć umów handlowych UE obniża cła lub całkowicie je znosi.

ROSA pomaga ustalić, czy produkt jest zgodny z regułami pochodzenia określonymi w konkretnej umowie 
handlowej.

Aby skorzystać z niższych lub zerowych ceł, należy przestrzegać pewnych reguł 
pochodzenia.

ROSA pomaga przedsiębiorcy w kilku prostych krokach, a przy tym jest bezpłatna i łatwa 
w obsłudze!

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/home
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Porównaj przepisy na kilku rynkach

Użyj narzędzia ROSA do porównania reguł dotyczących poszczególnych produktów na 
podstawie różnych umów handlowych.

access-to-markets 
trade.ec.europa.eu/ 
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Access2Markets pomaga uzyskać informacje o imporcie lub eksporcie w 4 prostych krokach. 
Oto one:

Wyszukaj swój produkt w sekcji „Mój 
asystent handlowy1
Użyj narzędzia ROSA, aby sprawdzić, 
czy możesz uzyskać niższe cła na swój 
produkt

2

Sprawdź wymogi dotyczące 
produktów i warunki obrotu3

4 Przygotuj dokumenty celne

I gotowe!

ROSA podpowie Ci:

• reguły pochodzenia dla danego produktu 
na podstawie poszczególnych umów

• listę kontrolną krok po kroku, dzięki 
której  sprawdzisz, czy produkt spełnia 
kryteria preferencyjnego traktowania w 
odniesieniu do reguł pochodzenia

• wyjaśnienie wymogów i warunków 
dotyczących reguł pochodzenia

• praktyczne przykłady   
• bezpośredni dostęp do tekstów prawnych
• indywidualny raport z samooceny oparty 

na Twoich odpowiedziach, który możesz 
pobrać lub wydrukować

• przegląd procedur dotyczących reguł 
pochodzenia

Współpracuj bezpośrednio z dostawcami

Możesz skorzystać z narzędzia ROSA, aby bezpośrednio powiadomić dostawców, jak

• sprawdzić reguły pochodzenia
• prawidłowo wypełnić deklarację dostawcy

Kolejne kroki

ROSA będzie w dalszym ciągu się rozwijać, m.in. dzięki dodaniu nowych wersji językowych i większej 
liczby umów handlowych UE.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/product-specific-rules

