ODPRAWA CZASOWA.
Odprawa czasowa rzeczy do użytku domowego lub zawodowego przywożonych przez podróżnych
przybywających na polski obszar celny w związku z zatrudnieniem, studiami, działalnością naukowo-badawcza,
gospodarcza w formie zarejestrowanej spółki prawa handlowego lub leczeniem.
Przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z cła mogą być m.in. rzeczy służące do użytku
domowego lub zawodowego, przywożone przez podróżnego przybywającego na polski obszar celny na pobyt
czasowy nie krótszy niż 6 miesięcy w związku z zatrudnieniem, studiami, działalnością naukowo-badawcza,
gospodarcza w formie zarejestrowanej spółki prawa handlowego lub leczeniem.
Towary te mogą być przedmiotem odprawy czasowej, jeżeli podróżny dołączy do formularza zgłoszenia celnego:
- zaświadczenie wystawione przez urząd, instytucje lub jednostkę organizacyjna mającą siedzibę na
polskim obszarze celnym, w której podróżny będzie zatrudniony, będzie studiował lub prowadzili
działalność naukowo-badawcza albo będzie się leczył, lub postanowienie sadu o rejestracji spółki, w
której podróżny jest wspólnikiem,
- spis towarów, które maja być przedmiotem czasowego przywozu, sporządzony w trzech egzemplarzach.
Możliwość zastosowania procedury odprawy czasowej, jak każdej procedury gospodarczej uzależniona jest od
uzyskania pozwolenia organu celnego. W tym przypadku organ celny może zezwolić na złożenie skróconego
wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej wraz ze zgłoszeniem celnym o
objecie towarów ta procedura.
Objecie towarów procedurą odprawy czasowej wymaga złożenia zabezpieczenia w celu zapewnienia pokrycia
kwoty wynikającej z długu celnego, jaki może powstać w stosunku do tych towarów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU SAMOCHODÓW NA ODPRAWĘ
CZASOWĄ.
1. Samochód musi być zarejestrowany i posiadać tablice rejestracyjne.
2. Dowód ubezpieczenia musi być wystawiony na właściciela lub osobę, którą będzie poruszała się danym
samochodem na terenie Polski.
3. Odprawa celna musi być dokonana przez właściciela samochodu.
4. Odprawa celna musi być dokonana w ciągu 5 dni od daty powiadomienia przez Urząd Celny.
5. Do odprawy celnej właściciel musi zgłosić się z paszportem polskim i zieloną kartą, dowodem rejestracyjnym
amerykańskim, prawem jazdy określonej kategorii, aktem własności i ubezpieczeniem samochodu, fakturą
lub oświadczeniem o wartości samochodu, fakturą za transport.
UWAGA: Samochodem sprowadzonym do Polski w ruchu turystycznym może poruszać się wyłącznie osoba
posiadająca paszport stwierdzający jego stale zamieszkanie poza granicami Polski. Obywatel polski może
poruszać się tym samochodem wyłącznie w obecności właściciela pojazdu, lub osoby przez niego upoważnionej
pisemnie posiadającej stale miejsce zamieszkania poza granicami Polski. W przypadku poruszania się tym
samochodem wyłącznie osoby posiadającej stale miejsce zamieszkania w Polsce w wypadku kontroli samochód
zostanie odprowadzony na parking celny, co wiąże się z dużymi karami celnymi, do konfiskaty samochodu
włącznie .
6. Samochód przeznaczony do transportu musi wjechać do kontenera ze strzałką paliwa wskazującą „empty”.
7. UWAGA: Samochód w ruchu turystycznym można ubezpieczyć od kradzieży na terenie Polski, jednak jest to
niestandardowa procedura wymagająca decyzji z Centrali Firmy Ubezpieczeniowej. Proces załatwiania takiej
polisy trwa około 1 miesiąca i jest bardzo kosztowny.
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INFORMACJE OGÓLNE.

Jeżeli klient nie wykupi dodatkowego ubezpieczenia, to odpowiedzialność spedytora za
wszelkie straty powstałe w transporcie ograniczona jest do odpowiedzialności armatora, bądź
innego przewoźnika lądowego za zgubienie, zniszczenie lub zatonięcie towaru, lub samochodu.

Cena transportu nie obejmuje żadnych opłat związanych z odprawą celną w Polsce ani też
kosztów składowania w magazynie Doma Services lub na parkingu celnym w Doma Services
(po stronie polskiej).

Przed dokonaniem odprawy celnej klient zobowiązany jest skontaktować się ze wskazaną
Agencją Celną lub Urzędem Celnym w celu uzyskania wszelkich aktualnych informacji
dotyczących wymaganych dokumentów i warunków dokonania odprawy.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji, jestem poinformowany(-a)
o wymaganych dokumentach i ponoszę wszelką odpowiedzialność za brak któregokolwiek z
nich. Jednocześnie zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z odprawą,
transportem, wyładunkiem przesyłki i innych nieprzewidzianych kosztów, które mogą powstać
w Urzędzie Celnym w Gdyni, Warszawie lub innym Urzędzie Celnym w wypadku, np. rewizji lub
zatrzymania kontenera itp.

Chicago, dnia……………………..

………………………...
( podpis klienta )

Chicago, dnia……………………..

………………………...
( podpis pracownika )

Uaktualnione: Grudzien 2009 r.
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