
 
Załączniki do Wniosku o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia. 

 
Załącznikami do wniosku o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia mogą być 
wszelkie dokumenty potwierdzające informacje i oświadczenia eksportera zawarte we 
wniosku w tym w szczególności: 
 
1. Dokumenty składane przez eksportera będącego producentem towaru 

  Faktura zakupu surowców, 

  Faktura eksportowa lub faktura proforma, 

  Świadectwo jakości, 

  Dokument potwierdzający pochodzenie surowców, 

  Specyfikacja, 

  Kontrakt, 

  Opis procesu technologicznego lub etapów produkcji, 

  List przewozowy, 

  Kalkulacja kosztów wytworzenia towaru, 

  Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów. 
 
2. Dokumenty składane przez eksportera niebędącego producentem towaru: 

  Faktura zakupu towaru, 

  Faktura eksportowa lub faktura proforma, 

  Oświadczenie producenta dotyczące pochodzenia towaru, 

  Dokument importowy, 

  Pierwotny dowód pochodzenia, 

  Kontrakt, 

  Trwałe oznaczenie kraju pochodzenia np. na tabliczce znamionowej, zdjęcia, 

  Świadectwo jakości, 

  Oświadczenie o nie dokonywaniu zmian na towarze, 

  List przewozowy, 

  Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów, 

  W przypadku samochodów: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, świadectwo 
homologacji. 

 

W przypadku ubiegania się o wystawienie uniwersalnych świadectw pochodzenia przy 
powtarzającym się wywozie towarów identycznych jak towary, dla których wcześniej został 
wystawiony dowód pochodzenia przez organy celne lub  Izbę, można odstąpić od wymogu 
każdorazowego składania dokumentów wymienionych jak wyżej w pkt ……, pod warunkiem 
załączenia przez eksportera do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia: 
oświadczenia, że przedmiotem wywozu są towary identyczne jak towary objęte 
wcześniejszym dowodem pochodzenia (numer świadectwa, …data wystawienia) wraz z 
informacją, że w załącznikach do tego wniosku znajduje się kompletna dokumentacja 
uzasadniająca pochodzenie towaru.  
 
 
3. Dokumenty dodatkowe 
 
Dokumenty wskazane powyżej, jako załączniki do Wniosku o wystawienie uniwersalnego 
świadectwa pochodzenia nie stanowią wykazu zamkniętego. Stosownie do art. 26 WKC 
funkcjonariusz celny lub upoważniony przedstawiciel Izby może zażądać dodatkowego 
dowodu w celu upewnienia się, że deklarowane przez eksportera pochodzenie odpowiada 
regułom określonym odpowiednimi przepisami unijnymi. 

 


