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Krótki przewodnik dla polskich przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem do Kanady
Przedsiębiorco:
1. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić
Baza danych dostępu do rynku MADB (Market Access Database) udziela informacji nt. taryf celnych i
formalności importowych ﬁrmom eksportującym z UE na rynki państw trzecich w tym Kanady (na terenie
UE dostęp do bazy nie wymaga logowania się).
2. Zarejestruj się w unijnym systemie REX
Rejestracji polskich eksporterów dokonuje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu (Wydział Centralna
Rejestracja)
W przypadku przesyłek o wartości mniejszej niż 6000 EUR eksporterzy mogą sami wystawić zgłoszenie
wywozowe;
W przypadku przesyłek o wartości przekraczającej 6000 EUR eksporter musi zarejestrować się w
systemie REX;
Wniosek o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera należy składać w formie papierowej zgodnej ze
wzorem umieszczonym w załączniku 22-06;
Rejestracja jest ważna od dnia, w którym Izba Celna w Poznaniu otrzymała kompletny wniosek
rejestracyjny.
3. Dokumentowanie pochodzenia towaru
Po zarejestrowaniu podmiot zostanie powiadomiony o nadaniu numeru identyﬁkacji REX oraz dacie
rozpoczęcia ważności rejestracji i będzie mógł dokumentować pochodzenie towarów w formie
oświadczenia o pochodzeniu, którego wzór zawiera załącznik 22-07;
Rejestracja ma charakter bezterminowy, ale może zostać cofnięta m. in., jeżeli zarejestrowany eksporter
powiadomił właściwe organy, że nie zamierza już wywozić towarów w ramach danego systemu lub gdy
umyślnie lub w wyniku zaniedbania sporządza lub przyczynia się do sporządzenia oświadczenia o
pochodzeniu, które zawiera nieprawidłowe informacje i prowadzi do nieuprawnionego korzystania z
preferencyjnego traktowania taryfowego.
4. Obowiązki eksporterów unijnych
Każdy eksporter (zarejestrowany lub nie):
prowadzi odpowiednią handlową ewidencję księgową dotyczącą produkcji i dostaw towarów
kwaliﬁkujących się do preferencyjnego traktowania;
przechowuje i udostępnia wszelką dokumentację związaną z materiałami użytymi do wytwarzania;
przechowuje wszelką dokumentację celną związaną z materiałami użytymi do wytwarzania;
przechowuje pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sporządzono oświadczenie o
pochodzeniu:
a) akta sporządzonych przez siebie oświadczeń o pochodzeniu;
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b) ewidencje produktów i zapasów wszystkich materiałów pochodzących i niepochodzących.
Zarejestrowany eksporter zobowiązany jest ponadto do aktualizacji danych podanych do celów jego
rejestracji oraz – w przypadku, gdy nie spełnia już warunków dla wywozu towaru lub nie ma już zamiaru
wywozić towarów - do poinformowania organu rejestrującego o tym fakcie.

Zarejestrowany Eksporter REX - Moduł e-Learning
Przedsiębiorco:
Skorzystaj z modułu E-Learning - programu szkoleniowego wyjaśniającego przepisy prawne dotyczące handlu
towarami w ramach unijnego system GSP i powiązanymi z nim procedurami. Po zakończeniu tego kursu będziesz
mógł pracować z systemem REX zgodnie z jego rolą i zakresem zadań w ramach przepływu procesów systemu
REX.
W trakcie kursu nauczysz się:
Co to jest zarejestrowany eksporter
Kiedy stosuje się system REX
Jaki wpływ ma REX na Państwa działalność
Jakie procesy powinny być realizowane w systemie REX
Będziesz także w stanie śmiało używać systemu REX w zależności od Twojej roli.
Czas trwania kursu: 1 do 2 godzin w zależności od Twojego proﬁlu i roli w różnych procesach REX

Przydatne linki:
Informacje o CETA na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
Pełen tekst umowy CETA
Strona Komisji Europejskiej o CETA
Przewodnik po kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej (CETA) na stronie Komisji Europejskiej
Więcej info na stronie Komisji Europejskiej o CETA
CETA w Kanadzie
Więcej info na stronie Rządu Kanady
Przewodnik - Kanadyjski eksport do Unii Europejskiej
Zamówienia publiczne w Kanadzie - korzyści wynikające z Umowy CETA
Buyandsell.gc.ca - Rządowy elektroniczny system składania ofert
MERX
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Federalne, prowincjonalne i terytorialne zamówienia rządowe
Infograﬁki
CETA - Opening up a wealth of opportunities for people in Poland
CETA - a boost for jobs and exports in Poland

5

