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Pochodzenie towarów i preferencje 

1 Dla potrzeb celnych dostawca dołącza do dokumentów towarzyszących towarom fakturę handlową 
w dwóch egzemplarzach oraz w języku angielskim lub w języku narodowym spółki grupy Schaeffler 
odbierającej towar – zwanej dalej „klientem”. Obowiązuje najnowsza wersja warunków handlowych 
Incoterms. Zasadniczo wyklucza się formułę Incoterm DDP. 

Każda faktura i dowód dostawy dostawcy musi zawierać wyraźnie widoczną adnotację o 
niepreferencyjnym pochodzeniu. Jeżeli zgodnie z fakturą dostarczane są towary różnego 
pochodzenia, dane te należy podać w odpowiednich pozycjach faktury. Kraj pochodzenia wskazany 
na towarze, na opakowaniu i/lub na odpowiedniej przywieszce do towaru, etykiecie lub równoznacznej 
tabliczce towaru musi być zgodny z danymi tego towaru zawartymi w dokumentach handlowych lub 
innych dokumentach. Towar musi być udostępniony klientowi w formie umożliwiającej mu określenie, 
bez jakiejkolwiek wątpliwości, pochodzenia dostarczonego towaru w momencie odbioru towaru 
poprzez prostą kontrolę wizualną. 

Jeżeli dostawca nie jest jednocześnie producentem towaru, na fakturze handlowej należy wskazać 
również każdorazowo producenta towaru. 

W przypadku dostaw podlegających ocleniu, należy każdorazowo podać na fakturze oprócz informacji 
istotnych dla organów celnych, które zamieszczane są na pierwszej stronie, następujące dodatkowe 
informacje: 

· koszty nie wliczone w cenę (na przykład prowizje, opłaty maklerskie, opłaty licencyjne, koszty 
produkcji, dostawy klienta), 

· koszty wliczone w cenę (na przykład koszty montażu i transportu), 

· wartość usług naprawczych z podziałem na koszty materiałowe i robociznę. 

Również w przypadku darmowych dostaw konieczne jest wskazanie wartości z adnotacją „For 
Customs Purposes Only”. Na fakturze należy podać przyczynę bezpłatnej dostawy (na przykład 
bezpłatna próbka towaru). Dotyczy to również przypadków, kiedy towary dostarczone klientowi są 
przez niego zwracane (przykładowe adnotacje: „towar do zwrotu” lub „zwrot” plus „powód zwrotu”). 

W przypadku samofakturowania należy wystawić fakturę handlową dla potrzeb odprawy celnej 
importowej. 

2 Jeśli w przypadku importu lub eksportu potrzebna jest dokumentacja lub urzędowe dokumenty 
dotyczące zastosowania towarów zgodnego z ich przeznaczeniem, w celu potwierdzenia pochodzenia 
preferencyjnego, niepreferencyjnego i/lub pochodzenia AALA (American Automobile Labeling Act, No. 
49 CFR Part 583) tych towarów lub inne dokumenty związane z celami handlu zagranicznego, 
dostawca jest zobowiązany do uzyskania tych dokumentów dla klienta na własny koszt i do 
dostarczenia ich wraz z towarem. Dotyczy to w szczególności – ale nie wyłącznie – przypadków, kiedy 
dostawca i klient w ramach handlu towarami mają możliwość skorzystania z uprzywilejowanego 
traktowania dostarczanych towarów zgodnie z prawem celnym (np. w ramach umów o wolnym handlu 
– słowo kluczowe „preferencyjne pochodzenie” – lub alternatywnych możliwości zgodnych z prawem 
celnym, które mogą prowadzić do obniżenia / uniknięcia opłat celnych lub należności celnych 
przywozowych). 
 
Jeśli w odniesieniu do dowodu pochodzenia towaru istnieją wytyczne dotyczące urzędowego wzoru, 
dowody te należy wykorzystać w pierwszej kolejności przed innymi alternatywnymi dowodami. 
Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy istnieją specjalne urzędowe wzory dowodów preferencyjnego 
pochodzenia towaru (na przykład deklaracja dostawcy według urzędowego wzoru zgodnego z 
Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/2447 lub z równoważną podstawą prawną). Na 
dowodzie tym należy podać numery materiału SAP grupy Schaeffler, dowód musi być podpisany 
przez wyznaczonych i upoważnionych do tego przedstawicieli dostawcy, a następnie przesłany do 
klienta w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez dostawcę formularzy (dostarczonych przez 
klienta). W przypadku pierwszej dostawy jednego lub więcej materiałów, komplet formularzy musi być 
dostarczony najpóźniej w momencie pierwszej dostawy towaru. Wymienione dokumenty należy 
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odesłać do klienta bezpośrednio na adres kontaktowy wskazany przez klienta. Dostawca nie może 
przedłożyć klientowi (reprezentowanemu przez odpowiedni dział celny lub ds. handlu zagranicznego) 
bez jego uprzedniej pisemnej zgody deklaracji dostawcy na własnych formularzach biznesowych. 
Dokumenty dostarczone przez dostawcę jednostronnie w ramach jego zakresu odpowiedzialności (np. 
poprzez udostępnienie deklaracji dostawcy na portalu internetowym dostawcy) nie zwalnia dostawcy z 
wyżej wymienionych obowiązków. 

Zasadniczo, w zależności od przypadku, należy przedłożyć indywidualne deklaracje dostawcy lub 
deklaracje dostawcy o przedłużonym terminie ważności – np. NAFTA Certificate of Origin, deklaracje 
dostawcy z punktu widzenia preferencji lub IHK, świadectwo pochodzenia itp. Termin ważności 
przedłożonych deklaracji regulują zasadniczo przepisy prawne. Dostawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian ich statusu. 

Dostawca przedłoży klientowi, bez wezwania, w terminie co najmniej sześciu tygodni przed upływem 
terminu ważności deklaracji dostawcy o przedłużonym terminie ważności nową deklarację, chyba że 
klient zażądał jej już wcześniej. Deklaracja jest zasadniczo ważna przez maksymalny możliwy okres 
ważności zgodnie z przepisami prawa, ważność kończy się jednak najpóźniej w dniu 31 grudnia 
ostatniego pełnego roku kalendarzowego, dla którego można potwierdzić ważność tej deklaracji. 
Jeżeli jeden z powyższych terminów nie zostanie dotrzymany, dostawca ma siedem dni na udzielenie 
odpowiedzi na stosowne pismo zawierające żądanie. 
 
Jeżeli dostawca nie może wystawić dowodu potwierdzającego preferencyjne pochodzenie towarów dla 
towarów dostarczanych na tym samym obszarze celnym (np. w przypadku dostaw towarów w obrębie 
granic krajowych lub w obrębie Unii Europejskiej), a w związku z tym nie może wystawić w danym 
przypadku indywidualnych deklaracji dostawcy lub deklaracji dostawcy o przedłużonym terminie 
ważności w odniesieniu do towarów mających preferencyjne pochodzenie zgodnie z urzędowym 
wzorem, wówczas dostawca zobowiązuje się do przedłożenia w zastępstwie ważnej deklaracji 
zgodnej z urzędowym wzorem dotyczącym pochodzenia niepreferencyjnego (np. w przypadku dostaw 
towarów na terenie Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
952/2013, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 lub Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2015/2447). 

Dostawca dostarczy klientowi na jego żądanie, bez uchybienia ważności powyższych postanowień, 
dodatkowe dowody niepreferencyjnego pochodzenia towaru (na przykład w formie świadectwa 
pochodzenia). 

Indywidualne deklaracje związane z procesem lub indywidualne dowody dołączone do przesyłki nie 
będą zasadniczo akceptowane i są dozwolone tylko za uprzednią zgodą klienta. 

Zmiany w zakresie pochodzenia towaru należy niezwłocznie zgłosić klientowi na piśmie. Zmiana jest 
dopuszczalna tylko po pisemnym wyrażeniu zgody przez klienta. Dostawca ponosi koszty związane ze 
zmianą. 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie negatywne konsekwencje spowodowane 
niewłaściwym lub opóźnionym dostarczeniem klientowi wyżej wymienionych dokumentów. Dotyczy to 
również przypadków, kiedy przedłożone dowody okażą się w późniejszym czasie niewłaściwe lub 
wadliwe. 

W razie potrzeby dostawca musi potwierdzić zadeklarowane przez siebie dane dotyczące 
pochodzenia towaru na podstawie arkusza informacyjnego potwierdzonego przez urząd celny. 

3 Klient określa numer taryfy celnej, który zostanie przypisany danemu dostarczanemu 
towarowi. W przypadku wątpliwości co do prawidłowej klasyfikacji taryfowej towaru, dostawca 
współpracuje z klientem, dostarczając mu niezbędnych informacji dodatkowych (takich jak 
szczegółowe dane dotyczące produktu). Jeżeli dostawca przekazał numery taryfy celnej w 
dokumentach dołączonych do dostarczanych produktów, klient może je wziąć pod uwagę jako 
dodatkowe wskazówki w odniesieniu do klasyfikacji towaru. Dotyczy to w szczególności numerów 
taryfy celnej przekazywanych w związku z dalszymi danymi dotyczącymi pochodzenia towaru lub w 
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związku z zobowiązaniami z tytułu podatku akcyzowego lub mechanizmem odwrotnego obciążenia 
VAT. 

4 Jeżeli w związku z transakcją zakupu powstaną obowiązki sprawozdawcze wynikające z 
europejskich lub krajowych przepisów statystycznych, obowiązują zdefiniowane w tym zakresie 
zobowiązania i odpowiedzialność. 

5 Dostawca zapewni klientowi wszelkie niezbędne środki umożliwiające ograniczenie lub 
zminimalizowanie zobowiązań w zakresie należności celnych. 

6 W przypadku wszelkich pytań i instrukcji dotyczących należności celnych i deklaracji 
pochodzenia dostawca będzie kontaktował się z odpowiednim działem wskazanym przez klienta. 

O ile nie uzgodniono inaczej, odprawa celna jest dokonywana przez klienta. Jeżeli dostawca dokona 
odprawy celnej bez uprzedniej pisemnej zgody klienta, samodzielnie poniesie również związane z tym 
koszty. 

7 Wszelkie odstępstwa od powyższych postanowień są dopuszczalne wyłącznie za uprzednią 
pisemną zgodą klienta. 


