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Dokumentacyjne wsparcie przedsiębiorców w 
obrocie międzynarodowym :

o świadectwa pochodzenia,
o legalizacja dokumentów handlowych,
o Karnety ATA,
o zaświadczenia KIG.



Pochodzenie towaru to
„paszport” towaru,  

„ekonomiczne obywatelstwo” towaru. 

Pochodzenie zależne jest od:

• miejsca uprawy, hodowli lub produkcji 
towaru,

• warunków wytworzenia towaru.



Świadectwo pochodzenia towaru 

(certificate of origin) jest dokumentem 
eksportowym występującym w handlu 
międzynarodowym.

Dokument ten ma na celu potwierdzenie 
pochodzenia eksportowanego towaru i jest 
wymagany przez administrację celną kraju 
importera.





Legalizacja dokumentów handlowych

Urzędowe stwierdzenie wiarygodności -
Uwierzytelnienie



m.in.:

o faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, 
tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych, 

o konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty 
związane z przewozem,

o świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, 
inspekcję handlową,

o świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione 
jednostki administracji państwowej, samorządu 
terytorialnego,

o świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celno-
skarbowy.
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Przykłady korzyści: 

o uwierzytelnia przedsiębiorstwo i jego reprezentantów,

o pomaga importerom w uzyskaniu niższych stawek 
celnych,

o usprawnia proces ubiegania się o wizę do wybranych 
krajów, 

o w wielu przypadkach gwarantuje wywiązanie się z 
warunków  zapisanych w dokumentach handlowych. 



Karnet ATA

Dokument odprawy czasowej



Karnet ATA

jest specjalnym międzynarodowym dokumentem 
celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę 
celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i 
wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego. 

Dokument ten został opracowany wspólnie przez Radę 
Współpracy Celnej wraz z Międzynarodowym Biurem Izb 
Handlowych, działającym przy Międzynarodowej Izbie 
Handlowej w Paryżu.





Kategorie wykorzystania karnetów ATA:

o próbki i wzory handlowe – wywożone za granicę w celach 
akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów 
przed zawarciem kontraktu handlowego, np. biżuteria, 
tekstylia, 

o targi i wystawy: wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowa i 
wystrój stoisk itp.,

o wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, 
rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, 
aparatura badawcza, narzędzia itp.



Kraje, do których stosujemy Karnety ATA

EUROPA: 

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, 
Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Ukraina.

AFRYKA, BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD: 

Algieria, Bahrain, Iran, Izrael, Liban, Maroko, Mauritius, RPA, Senegal, 
Tunezja, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Katar. 

AZJA I PACYFIK: 

Australia, Chiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Japonia, Republika 
Korei, Makau, Malezja, Mongolia, Pakistan, Nowa Zelandia, Singapur, 
Sri Lanka, Tajlandia, Kazachstan.

AMERYKA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA:

Chile, Brazylia, Kanada, Meksyk, USA.



Korzyści posługiwania się karnetem ATA: 

o eliminacja zawiłej procedury celnej związanej z odprawą 
towaru,

o zwolnienie z wypełniania innych dokumentów celnych: 
dokumentu SAD, deklaracji celnych, faktur proforma,

o zwolnienie ze składania depozytów na wszystkich         
przekraczanych granicach,

o pozwolenie na bezcłowe użytkowanie towaru poza          
granicami UE w terminie 12 miesięcy.



Zaświadczenia Krajowej Izby Gospodarczej

oo statusie prawnym podmiotu gospodarczego, jego 
przedmiocie działalności i zasadach reprezentacji oraz 
innych podstawowych okolicznościach związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, 

oo następstwie prawnym oraz wszelkich innych 
okolicznościach powodujących przejście praw i 
obowiązków, 

oo zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę 
do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej, 

oo innych okolicznościach, które mogą zostać 
potwierdzone przez Krajową Izbę Gospodarczą. 



Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaistnieniu 
okoliczności mogących stanowić podstawę do 
zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej powinien 
zawierać:

o dokładny opis okoliczności powodujących 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

o datę i miejsce ich zaistnienia, 

o okres występowania tych okoliczności i ich skutków, 

o informacje dotyczące umowy i jej realizacji, 

o związek przyczynowy pomiędzy opisaną okolicznością a 
przedstawionym przez wnioskodawcę zakresem 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.



Krajowa Izba Gospodarcza BLCA realizuje usługi z 
zachowaniem wymogów sanitarnych:

o codziennie,

o bez zakłóceń,

o bez zbędnej zwłoki,

o z dnia na dzień, a w wyjątkowych przypadkach „od 
ręki”,

o zgodnie z wymaganiami klientów.



Dziękuję za uwagę

www.legalizacja.kig.pl
www.swiadectwapochodzenia.kig.pl
www.ata.kig.pl


