
Zanim zaczniesz  – oceń gotowość eksportową swojego przedsiębiorstwa

Znajdź rynek i nabywcę
• Wybierz nowy rynek eksportowy.
• Oceń potencjał biznesowy i konkurencyjność produktu.
• Przy obliczaniu cen uwzględnij koszty związane z eksportem, takie jak stawki celne, koszty transportu, koszty 

pośredników itp.
• Określ potencjalnych nabywców.
• Określ agencję/instytucję/partnera, którzy wesprą Cię w formalnościach związanych z procedurami eksportu, 

na przykład: w sporządzaniu umów, ustalaniu warunków płatności, weryfikowaniu wiarygodności kredytowej 
nabywcy oraz sprawdzaniu, czy w docelowym kraju istnieją ograniczenia dotyczące przelewów pieniężnych.

• Skrupulatnie określ obowiązki sprzedawcy/eksportera i nabywcy/importera, i podziel je między nich, tak aby 
każdy wziął na siebie tylko tyle, ile jest w stanie spełnić.
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Access2Markets
Eksport produktu

Sprawdź warunki wywozu w UE i wymogi przywozowe na rynku docelowym
• Zapoznaj się z wymogami prawnymi dotyczącymi przedsiębiorstwa eksportowego.
• Uzyskaj numer w Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) (złóż wniosek z dużym wy-

przedzeniem).
• Jeżeli UE zawarła umowę handlową z krajem, do którego zamierzasz prowadzić eksport, sprawdź zwykłe i prefe-

rencyjne stawki celne, aby określić margines preferencyjny. W zależności od przypadku oceń, czy Twój produkt jest 
zgodny z odpowiednimi regułami pochodzenia, i określ obowiązującą (preferencyjną) stawkę celną.

• Złóż wniosek o pozwolenie na eksport, aby zostać upoważnionym eksporterem, lub zarejestruj się w systemie REX, 
jeżeli chcesz eksportować do kraju, z którym UE podpisała umowę handlową, i chcesz korzystać z preferencyjnych  
stawek celnych.

• Oceń, czy w odniesieniu do Twojego produktu lub w odniesieniu do kraju docelowego obowiązują w UE jakiekolwiek 
ograniczenia lub zakazy wywozowe.

• Sprawdź, jakie podatki i cła dodatkowe obowiązują na Twoim rynku eksportowym.
• Sprawdź, czy do Twojego produktu mogą mieć zastosowanie jakiekolwiek ewentualne środki ochrony handlu.
• Zastanów się, czy musisz uzyskać numer identyfikacji podatkowej, aby sprzedawać swój produkt na wybranym 

rynku eksportowym (jeżeli sprzedajesz go bezpośrednio konsumentom).
• Sprawdź obowiązujące wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz wymagania techniczne na rynku eksportowym.
• Oceń proces certyfikacji i dokumentację wymaganą w kraju przeznaczenia (m.in. sprawdź laboratoria potrzebne do 

wykonania badań i wydania odpowiednich zaświadczeń).
• Sprawdź przepisy dotyczące pakowania i etykietowania obowiązujące na rynku eksportowym.
• Sprawdź, czy musisz chronić własność intelektualną w odniesieniu do swojego produktu na rynku eksportowym.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/guide-export-goods#step0
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/tariff
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/exporter
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/importer
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/tariff
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/glossary/exporter
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/registered-exporter-system
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/tariff
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/additional-duty


Access2Markets
Exporting a product

Funkcja „Mój asystent handlowy” serwisu Access2Markets pomaga poprawić wielkość eksportu 
i importu.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi 
handlu Twoim produktem w trzech łatwych 
krokach:

Określ kryteria wyszukiwania

Rozpocznij wyszukiwanie

Przejrzyj wyniki dotyczące stawek celnych, 
reguł pochodzenia, przepływów handlowych 
i wielu innych kwestii

access-to-markets 
trade.ec.europa.eu/ 

Przygotuj sprzedaż i zorganizuj transport
• Sporządź i podpisz umowę z nabywcą zawierającą porozumienie co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za 

co, oraz co do organizacji procesu transportu.
• Rozważ wykupienie ubezpieczenia eksportu.
• Określ instytucje, które mogą pomóc w organizowaniu procesu eksportu i ewentualne programy wsparcia 

eksportu (w razie potrzeby).

Przygotuj dokumenty do odprawy celnej w UE
• Wypełnij i złóż zgłoszenie wywozowe.
• Określ wszelkie dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane, i przygotuj się na możliwość, że organy 

celne zażądają dodatkowych dokumentów lub przeprowadzą kontrole fizyczne.
• Przedstaw swoje towary do eksportu w urzędach celnych do celów wywozu i odprawy.

Przygotuj dokumenty do odprawy celnej w kraju docelowym
• Ustal z nabywcą, jakie dokumenty są wymagane przez właściwe organy w kraju przeznaczenia.
• Uzgodnij z nabywcą, kto jest odpowiedzialny za dostarczenie poszczególnych dokumentów, odprawę 

przywozową oraz uiszczenie opłat celnych, jak również podatków i ceł dodatkowych.
• Przyjmij na siebie tylko takie zobowiązania, jakie jesteś w stanie wypełnić.
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https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/goods-0
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/additional-duty

