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Oświadczenie

imię i nazwisko, podpis, pieczęć firmowa  
 

Świadomy(a) i pouczony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) oświadczam, że towar znajdujący się w przesyłce numer

Miejscowość,                              data                 nazwa i adres importera (pieczątka) 
  
 

jest zwolniony z należności celnych na podstawie art. 86 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16  listopada 
2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 67 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Towar zawarty 
w wyż. wym. przesyłce to próbki towarów mających nieznaczną wartość, które służą jedynie uzyskaniu zamówień na towary 
tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium Polski.

opcjonalne dodatkowe uzasadnienie 
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Treść artykułu  86 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16  listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system zwolnień celnych: 

Artykuł 86 

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 90 ust. 1 lit. a) zwolnione z należności celnych przywozowych są wzory i próbki 
towarów mające niewielką wartość i  mogące służyć jedynie w  celu uzyskania zamówień na towary, których rodzaj 
reprezentują i które mają być przywiezione na obszar celny Wspólnoty. 

2. Właściwe organy mogą uzależnić zwolnienie z  należności celnych przywozowych niektórych towarów od pozbawienia ich 
na stałe wartości użytkowej poprzez przedarcie, dziurkowanie lub wyraźne i czytelne oznaczenia bądź w inny dowolny 
sposób, pod warunkiem że działanie takie nie zniszczy ich przydatności jako wzorów lub próbek. 

3. Do celów stosowania przepisów ust. 1 „wzory i próbki towarów” oznaczają każdy artykuł reprezentatywny dla danej grupy 
towarowej, którego rodzaj i  sposób opakowania oraz ilość, w  stosunku do towarów tego samego rodzaju lub jakości, 
uniemożliwia wykorzystanie go w innym celu niż uzyskanie zamówienia. 

  

Treść art. 67 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).           

  

Artykuł 67 

1. Zwalnia się od podatku import próbek towarów mających nieznaczną wartość i mogących służyć jedynie uzyskaniu 
zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium kraju. 

2. Za próbkę towaru, o której mowa w ust. 1, uważa się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię 
towarów, pod warunkiem że sposób prezentacji i jakość czynią je bezużytecznymi dla celów innych niż promocja. 

3. Organ celny, przyjmując zgłoszenie celne obejmujące próbki, o których mowa w ust. 1, może uzależnić zwolnienie tych 
próbek od podatku od pozbawienia ich wartości handlowej przez przedarcie, przedziurkowanie, naniesienie nieusuwalnych 
i widocznych znaków lub w inny sposób pozwalający na zachowanie przez ten towar charakteru próbek. 
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