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21 września 2017 r. rozpoczęło się tymczasowe stosowanie umowy CETA. Warunkiem zastosowania preferencji
taryfowych dla przywożonych towarów jest m.in. ich bezpośredni przywóz z kraju eksportu do kraju importu oraz
dysponowanie dowodem ich preferencyjnego pochodzenia. W umowie CETA przewidziano, że takim dowodem
będzie deklaracja pochodzenia sporządzana przez eksportera.
Liberalizacja handlu produktami dotyczy tylko takich produktów, które mogą być uznane za pochodzące
odpowiednio z UE lub z Kanady. Zasady, zgodnie, z którymi określa się pochodzenie produktów, wskazane są w
„Protokole w sprawie reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia”. Eksporterzy powinni zapoznać się
z tą częścią umowy, aby sprawdzić, czy wytwarzane przez nich produkty spełniają reguły pochodzenia CETA i
tym samym będą uprawnione do preferencyjnego traktowania w kraju przywozu. Jest to tym bardziej istotne, że
reguły pochodzenia w umowie CETA różnią się od dotychczasowych unijnych standardów, które mają
zastosowanie w obecnie funkcjonujących umowach o wolnym handlu. W wielu przypadkach przyjęte zostały
odmienne kryteria dla ustalenia pochodzenia produktu, często oparte na klasyﬁkacji taryfowej, dlatego
weryﬁkacja zasad pochodzenia produktów powinna nastąpić przed rozpoczęciem ich preferencyjnego wywozu do
Kanady.
Zgodnie z umową CETA dowodem preferencyjnego pochodzenia jest deklaracja pochodzenia sporządzona przez
eksportera, zamieszczona na fakturze lub innym dokumencie handlowym, który opisuje pochodzący
produkt wystarczająco szczegółowo do jego identyﬁkacji.
Treść deklaracji pochodzenia stanowi załącznik nr.2 do „Protokołu w sprawie reguł pochodzenia i procedur
dotyczących pochodzenia”, gdzie zamieszczono jej wszystkie dopuszczalne wersje językowe oraz szczegółowe
zasady sporządzania deklaracji.
Poniżej znajduje się angielska wersja językowa:
“The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ………………) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of ……………………………….. preferential origin.”

Każdy eksporter unijny będzie mógł sporządzić deklarację pochodzenia dla przesyłek, których wartość nie
przekroczy 6000 euro. W przypadku, gdy wartość przesyłki przekroczy ten próg, deklarację pochodzenia będzie
mógł sporządzić wyłącznie eksporter zarejestrowany w systemie REX. W związku z powyższym polscy
przedsiębiorcy planujący eksportować produkty do Kanady na warunkach określonych w umowie CETA powinni
zarejestrować się w bazie zarejestrowanych eksporterów REX.
Rejestracja w systemie zarejestrowanych eksporterów REX prowadzona jest przez Izbę Administracji Skarbowej
w Poznaniu.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział - Centralna Rejestracja
Plac Cyryla Ratajskiego 5
61-726 Poznań

Szczegółowe wytyczne dla przedsiębiorców dotyczące rejestracji w systemie REX znajdują się na stronie
Ministerstwa Finansów
Dodatkowych informacji udziela Departament Ceł w Ministerstwie Finansów

4

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Informacja Skarbowa

Więcej:

Przejdź do wytycznych dla przedsiębiorców dotyczących rejestracji w REX oraz informacji nt. umowy CETA.
Strona komisji europejskiej o CETA
Wszystko o CETA
Pełny tekst CETA
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