
Poradnik eksportera
Z Polski do Szwajcarii



Współpraca handlowa z krajami Unii Europejskiej 
jest jednym z największych priorytetów szwajcar-
skiej polityki zagranicznej. Biorąc pod uwagę ge-
opolityczną pozycję Szwajcarii – w samym środ-
ku Europy, nie powinno to nikogo dziwić.

Dla każdego kraju, sąsiadujące z nim państwa 
są jego najważniejszymi partnerami, zarów-
no politycznymi, jak i biznesowymi. Tego 
typu związki są również ważne dla Szwajcarii 
i z ekonomicznej perspektywy przedstawiają 
się bardzo korzystnie. Nie od dziś wiadomo, 
że kraje Unii Europejskiej zyskują wiele na 
współpracy handlowej ze Szwajcarią. 

Współpraca ze Szwajcarią, mimo, że nie jest 
ona państwem członkowskim Unii Euro-
pejskiej, jest ułatwiona dzięki prawnym 
regulacjom pochodzącym z podpisanych 
umów i dwustronnych porozumień.

Współpraca handlowa
ze Szwajcarią - zasady,
rozliczenia, formalności



Szwajcaria realizuje swoje interesy
w odniesieniu do UE za pośrednictwem
tzw. umów dwustronnych.

Jest to zasada, w myśl której partnerzy negocjują porozu-
mienia umowne w wybranych sektorach będących przed-
miotem wspólnego zainteresowania. Z jednej strony po-
prawiają one wzajemny dostęp firm do rynków, a z drugiej 
regulują różne aspekty oferowanych produktów i usług, czy-
niąc je łatwiej dostępnymi. Umowy zawarte pomiędzy UE 
a Szwajcarią, umożliwiają ściślejszą współpracę również 
w dziedzinach takich jak badania, bezpieczeństwo, azyl, 
środowisko, edukacja i kultura, dzięki którym zarówno 
Szwajcaria, jak i kraje UE mogą czerpać obopólne ko-
rzyści w kwestii bezpieczeństwa, prawa dotyczącego 
ochrony pracowników i zdrowia.

Współpraca krajów UE ze Szwajcarią przyczynia się nie tylko do rozwoju gospodarczego, ale także spo-
łecznego Europy. Za przykłady mogą tutaj służyć m.in. wkład w rozszerzenie różnic społecznych i gospodar-
czych w Europie, zaangażowanie Szwajcarii w misje pokojowe w południowo-wschodniej Europie oraz jej udział 
w wysiłkach Rady Europy na rzecz promowania szacunku, tolerancji i walki o prawa człowieka.

Stosunki między Szwajcarią a UE rozwijają się od dziesięcioleci, a z każdym rokiem umowy dwustronne zosta-
ją stopniowo rozszerzane. Istotne etapy polityki europejskiej zostały ocenione i zatwierdzone przez referenda 
a pragmatyczne podejście umożliwiło znalezienie rozwiązań korzystnych dla obydwu stron.



Współpraca bilateralna krajów 
Unii Europejskiej i Szwajcarii

Szwajcaria jest krajem położonym w samym środku Euro-
py. Poza Księstwem Liechtensteinu, kraje Unii Europejskiej 
są jedynym sąsiadem Szwajcarii. Jest to także najważniej-
szy partner gospodarczy i polityczny. Te bliskie więzi wy-
magają prowadzenia aktywnej polityki europejskiej. Pod 
tym względem Szwajcaria reprezentuje swoje interesy po-
przez tzw. ścieżkę dwustronną.

W 2018 r. wartość obrotów handlu dwustronnego utrzymy-
wała się na poziomie powyżej 1 miliarda franków dzien-
nie. Szwajcaria 1/3 swoich zysków zawdzięcza współpra-
cy handlowej z Unią Europejską. Analogicznie – kraje UE 
również czerpią z tej współpracy szereg korzyści. Szwaj-
caria jest trzecim najważniejszym rynkiem dla produktów 
UE, znajdując się za USA i Rosją, ale wyprzedzając Chiny. 
Z politycznego punktu widzenia, istnieje wiele wspólnych  
interesów, dających obopólne korzyści. Kwestie środo-
wiskowe, badania na najwyższym poziomie, polityka 
uchodźców czy walka z przestępczością zorganizowaną to 

przykłady obszarów o charakterze coraz bardziej ponadna-
rodowym. Tutaj także wymaga się współpracy i rozwiązań 
ponadnarodowych. To sprawia, że współpraca z UE jest 
bardzo ważna. Wspólne interesy Szwajcarii i UE regulo-
wane są w jasno określonych obszarach za pomocą umów 
dwustronnych. W następstwie umowy o wolnym handlu 
z 1972 r., i późniejszej umowy ubezpieczeniowej (1989r.), 
system umów dwustronnych był stale rozszerzany. Obecnie 
obowiązującymi jest 7 umów dwustronnych i 9 umów wielo-
stronnych. Od 2000 r. ten sposób współpracy został zatwier-
dzony przez mieszkańców Szwajcarii w pięciu referendach.
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Obecnie ramy umowne obejmu-
ją około 20 głównych i 100 umów 
dodatkowych. Są to podstawowe 

umowy dwustronne, które wynegocjowano 
po odrzuceniu propozycji przystąpienia do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są 
to klasyczne umowy o współpracy na “otwar-
tym rynku”, które obecnie zapewniają Szwaj-
carii szeroki dostęp do jednolitego rynku UE 
obejmującego 490 milionów potencjalnych 
konsumentów. Wzmacnia to konkurencyj-
ność szwajcarskich firm wobec ich europej-
skich konkurentów.

Szereg rozmów i negocjacji pomię-
dzy Szwajcarią a UE z czasem do-
prowadził do dalszych negocjacji 

i zawarcia kolejnych umów dwustronnych, 
które obejmują dodatkową gospodarczą 
“szwajcarską politykę europejską”, czy-
li ścieżki realizowania obopólnych korzyści 
w zakresie np. interesów przemysłu spożyw-
czego, sektora finansowego i branży tury-
stycznej. Przede wszystkim jednak rozszerze-
niu uległa istniejąca współpraca w sektorze 
politycznym, czyli współpraca na polu takim 
jak azyl, bezpieczeństwo i środowisko. 



W jaki sposób polityka europejska w stosunku do Szwajcarii 
będzie się rozwijać w przyszłości?

Priorytetem jest dbanie
o istniejące umowy.

Wdrożenie i dalszy rozwój poszczególnych 
umów jest ambitnym programem: muszą zo-
stać wprowadzone w życie i rozszerzone na 
nowe państwa UE. Większość umów wymaga 
aktualizacji w celu dostosowania do zmienia-
jących się przepisów. Inne umowy są odna-
wiane w regularnych odstępach czasu. Tam, 
gdzie istnieją wzajemne interesy, należy zin-
tensyfikować współpracę, w tym w nowych 
obszarach. Tak jest na przykład w przypadku 
energii elektrycznej. Celem jest częściowe 
otwarcie rynków energii elektrycznej przy jed-
noczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa do-
staw w zliberalizowanym środowisku.

Kolejnym nowym obszarem zainteresowania
jest sektor rolny i spożywczy.

Celem jest zniesienie barier handlowych, takich jak opłaty celne lub 
różne przepisy dotyczące produktów. Zliberalizowany handel powi-
nien mieć zastosowanie do produktów rolnych (np. mięsa), a także 
do czynników produkcji rolnej (np. maszyn, nawozów itp.) oraz prze-
tworzonej żywności (np. czekolady).

Trzeci obszar to
zdrowie publiczne.

Choroby nie zatrzymują się na granicach; niebezpieczne substancje 
lub wadliwe zabawki są sprzedawane w całej Europie. Z tego powodu 
należy zintensyfikować współpracę w dziedzinie chorób zakaźnych, 
bezpieczeństwa żywności i produktów. 



Jak działają umowy dwustronne 
na płaszczyźnie handlowej
Szwajcaria – UE?

Współpraca
z Europą

Umowy dwustronne opierają się na współpracy 
międzyrządowej, tj. żadne prawa suwerenności nie 
są przenoszone na wyższą instancję (takie jak in-
stytucje UE: Komisja, Rada Unii Europejskiej, Parla-
ment i Trybunał Sprawiedliwości). Realizacja umów 
jest wyłączną odpowiedzialnością partnerów kon-
traktowych. Pod względem treści umowy opierają 
się na prawie europejskim. Niektóre z nich regulują 
uznanie równego statusu ustawodawstwa szwajcar-
skiego i europejskiego (np. wzajemne uznawanie 
przepisów dotyczących produktów) lub odnoszą się 
do umów dwustronnych.

Aby zachować korzyści wynikające z tych posta-
nowień umownych (np. nieograniczony dostęp do 
rynku), czasami konieczne jest dostosowanie poro-
zumień dotyczących nowych zmian prawnych.

Szwajcaria przyczynia się do zmniejszania nie-
równości społecznych i gospodarczych w UE 
w postaci wnoszenia wkładu na rzecz rozsze-

rzenia współpracy dla nowych krajów UE w Europie 
Wschodniej i Środkowej. Wkład ten jest wykorzystywa-
ny na wsparcie konkretnych projektów wybranych przez 
Szwajcarię. Poprawia to lokalne warunki życia, na przy-
kład w dziedzinie środowiska, edukacji i instytucji pań-
stwowych, a także zwiększa bezpieczeństwo, stabilność 
i dobrobyt na kontynencie europejskim.



Handel
ze Szwajcarią

Z kolei produkty rolne są wyłączone z umo-
wy, chociaż są uregulowane w specjalnym 
porozumieniu do umowy (Porozumienie 

w sprawie produktów rolnych). Trzy trzecie eksportu 
Szwajcarii trafia do krajów UE, cztery piąte importu 
pochodzi z UE. Dzięki obecnym państwom członkow-
skim, UE jest zdecydowanie najważniejszym partne-
rem handlowym Szwajcarii. Ponadto Szwajcaria jest 
trzecim co do wielkości rynkiem dla UE i wraz z USA, 
Chinami i Rosją jest jednym z czterech najważniej-
szych partnerów handlowych. W przeciwieństwie do 
unii celnej, partnerów wolnego handlu i niezależnych 
państw trzecich. Z tego powodu nadal realizowany 
jest obowiązek przeprowadzania odpraw celnych 
i braku całkowitej swobody gospodarczej.

Umowa celna i bezkontyngentowa została podpisana 
w 1972 r. i była podstawą funkcjonowania Unii Europej-
skiej pod koniec lat pięćdziesiątych. Wspólnota Europej-
ska (WE), pozwala na realizowanie bardzo bliskich więzi 
gospodarczych i politycznych – analogicznie, Stowarzy-
szenie Wolnego Handlu (EFTA), którego Szwajcaria jest 
członkiem. Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)  
zostało utworzone w celu współpracy gospodarczej, 
a w państwach należących do tej grupy zawarto umowy 
o wolnym handlu. Szwajcarski elektorat zatwierdził 
umowę o wolnym handlu z 1972 r. pomiędzy Szwajca-
rią a Unią Europejską z przewagą ponad 70-procento-
wego poparcia. Umowa o wolnym handlu liberalizuje 
handel produktami przemysłowymi, zakazując opłat 
celnych. Przykładami produktów przemysłowych są ze-
garki lub maszyny. Obie wymienione przykładowo gru-
py produktów są z ekonomicznego punktu widzenia 
ważne dla szwajcarskiego przemysłu eksportowego. 
Sektory te korzystają w dużym stopniu.

UE jest zdecydowanie najważniejszym 
partnerem handlowym Szwajcarii.



Techniczne bariery występujące 
w handlu ze Szwajcarią

Obecnie, szwajcarskie produkty przemysłowe mogą szybciej i łatwiej 
docierać na rynek UE, ponieważ wedle obowiązujących przepisów 
prawnych, powinny być kontrolowane w przypadku przewozu, tylko 

raz - w UE lub w Szwajcarii. Ułatwia to eksport dla szwajcarskich firm i zapew-
nia większy wybór produktów w Szwajcarii.

Porozumienie w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu 
umożliwia wzajemne uznawanie testów zgodności dla większości 
produktów przemysłowych. Te tak zwane “testy zgodności” zapew-

niają, że produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Tylko wtedy, gdy 
wszystkie przepisy są przestrzegane - na przykład przepisy bezpieczeństwa 
dotyczące zabawek - czy produkt może być oferowany na rynku, gwarantuje 
to, że jest bezpieczny i nie może narazi nikogo na niebezpieczeństwo. 



Od 1992 r. Szwajcaria w znacznym stopniu dostosowała
swoje wewnętrznie obowiązujące regulacje
do przepisów europejskich.

W rezultacie szwajcarski przemysł eksportowy może zaoszczędzić od 200 do 500 milionów franków 
rocznie, a szwajcarscy konsumenci korzystają z szerszego wyboru produktów po niższych cenach.

Umowa obejmuje różne obszary produktów. Należą do nich maszyny, drukarki, 
produkty medyczne (takie jak stymulatory serca i protezy), pojazdy silnikowe, 
ciągniki, przyrządy pomiarowe, urządzenia telekomunikacyjne, a od marca 2008 
r. materiały budowlane. Pomimo porozumienia Szwajcaria może wprowadzić 
bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony zdrowia, jeśli uzna to za ko-
nieczne. Wzajemne uznawanie testów zgodności dla tych produktów stwarza 
wiele korzyści dla handlu towarami: deklaracja zgodności - na przykład dla 
sprężarki - przeprowadzona przez szwajcarskie centrum testowe jest jedno-
cześnie ważna na rynku UE (centrum testowe musi jednak być certyfikowane 
i wskazane w Umowie). Na podstawie tej deklaracji zgodności producent 
może dołączyć znak CE do swojej sprężarki i wyeksportować urządzenie 
do UE. Oczywiście obowiązuje to również w odwrotnym kierunku - na 
przykład, jeśli samochód został przetestowany w Niemczech, można go 
importować do Szwajcarii bez dalszych testów. Porozumienie zapewnia, 
że podczas eksportu szwajcarscy producenci nie tracą czasu i pieniędzy 
na przeprowadzenie kolejnego testu, jak miało to miejsce w przeszłości. 
Dzięki temu mogą szybciej wprowadzać swoje produkty na rynek UE. 
Eliminuje to również podwójne koszty, ponoszone na testy.



Jak rozliczać się ze
szwajcarskim kontrahentem?

Rozliczenie z kontrahentem w ramach współpracy, 
w różnych krajach wygląda podobnie. Dokumentem 
niezbędnym do wytworzenia obowiązku zapłaty jest 
faktura, w której ujęte powinny zostać wszelkie niezbęd-
ne informacje dotyczące regulacji należności.

Aby zapewnić sobie gwarancję wysokiej jakości 
współpracy oraz terminowe płatności, wystawiane 
dla szwajcarskiego klienta faktury, muszą zawierać 
następujące informacje:

Informacje o dostawcy:

Informacje o kontrahencie:

Nazwa dostawcy
Adres dostawcy
Numer VAT dostawcy
Numer telefonu dostawcy, osoba kontaktowa 
i adres e-mail
Informacje bankowe (na fakturze musi zostać 
wskazany numer SWIFT dla USD i IBAN dla 
EUR oraz nazwa banku, adres i numer konta)

Nazwa firmy wraz z prawidłowym adresem
Numer zamówienia
Numer identyfikacyjny VAT

1

2



Informacje o treści:
Słowo “Invoice” zawarte w treści dokumentu
Numer faktury (musi być unikalny)
Data wystawienia faktury
Waluta, musi być tą samą walutą, która jest po-
dana w zamówieniu
Informacje na temat tego, za jakie dobro/usłu-
gę został stworzony obowiązek zapłaty, wraz 
z jego wartością
Informacje na temat warunków zapłaty (forma, 
termin etc.)
Całkowita kwota netto do zapłaty
Kwota podatku
Całkowita kwota brutto do zapłaty
W przypadku not kredytowych należy podać 
przypisany numer faktury (jedna nota kredyto-
wa na fakturę)
W przypadku faktur wykorzystujących faktoring 
proszę zaznaczyć, które konto bankowe ma zo-
stać użyte

3
Jak zostało wyżej powiedziane, proces genero-
wania zapłaty za dostarczony towar lub wyko-
naną usługę pomiędzy podmiotem a klientem 

ze Szwajcarii, przebiega na podstawie oryginalnych 
faktur. Aby mieć pewność przeprowadzenia procesu 
sporządzenia właściwej formy faktury oraz terminowej 
płatności faktur przez kontrahenta, konieczne jest za-
poznanie się z obowiązkowymi wymogami prawnymi 
i formalnymi, które regulują tego typu kwestie.



Eksport towarów
do Szwajcarii

Szwajcaria jest krajem nienależącym do Unii 
Europejskiej, jednak jej liczne związki ze Wspól-
notą, jakie regulują zawarte umowy, pozwalają 

na mniej skomplikowany przepływ towarów pomiędzy 
Szwajcarią a UE. Dzięki obecności Polski w UE, możliwym stało się 

rozszerzenie działalności w zakresie współpracy 
w niemalże wszystkich działaniach z zakresu ram 

gospodarczych, przemysłowych, naukowych etc. 

Ułatwienia w obrocie handlowym pomiędzy 
Szwajcarią a UE (w tym Polską), dotyczą wzajem-
nego uznawania certyfikatów i wszelkich norm 

technicznych. Nie ma więc konieczności pozyskiwania 
specjalnych świadectw, które poświadczałyby zgodność 
towarów z wymaganymi warunkami. 

W rezultacie członkostwa Polski w UE, wzrosła 
konkurencyjność produktów polskich na rynku 
szwajcarskim, koszty wprowadzenia na rynek 

wyrobów przemysłowych wzrosły, a zmniejszeniu uległ 
czas odpraw celnych i związana z tym wymagana praca. 
Dzięki temu odnotowano bardzo duży wzrost bezpie-
czeństwa, jeśli chodzi o warunki współdziałania i wize-
runku Polski na arenie międzynarodowej, jako pewnego 
i rzetelnego partnera w procesach obrotu handlowego. 



Odprawy towarów 
- jakie dokumenty 
są potrzebne? 

Aktualnie nie ma obowiązku przeprowadzania ostatecznej 
odprawy towarów, zanim opuszczą one Polskę lub w przy-
padku wysyłki ze Szwajcarii – granice Szwajcarii. Koniecz-
ność ta została zniesiona i obecnie odprawę celną można 
dokonać na granicy szwajcarsko-niemieckiej. Jest to po-
pularne rozwiązanie, z którego korzysta wielu partnerów.

W przypadku wysyłki towarów poza granice UE należy 
spełnić pewne wymogi prawne. Zarówno w przypadku 
wysyłki paczki, jak i większego gabarytowo pakunku, na-
leży złożyć tzw. zgłoszenie celne. Zgłoszenie celne należy 
przekazać osobie/firmie transportującej wraz z towarem. 

Ponadto spedytor musi przestrzegać przepisów transpor-
towych. Wiele firm transportowych i reguluje wysyłkę do 
krajów spoza UE. W szczególności przewoźnicy nie chcą 
ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeżeli naruszo-
ne zostaną przepisy celne kraju docelowego, na przykład 
w wyniku tego zostanie przejęta przesyłka.

Jeżeli wartość towarów przekracza 1000 EUR, nadawca 
będzie również potrzebował zgłoszenia wywozowego. 
Wymagany jest również oddzielny dokument wywozowy.
W przypadku towarów pochodzących z WE wymagany 
jest również dowód preferencyjnego traktowania

Podstawowymi dokumentami w odprawie 
celnej, w przypadku eksportu towarów
z Polski do Szwajcarii, są:

3 egzemplarze faktur firmy eksportującej towar 
(w tym FV w języku angielskim) wraz z odpowied-
nią deklaracją, potrzebną do przeprowadzenia 
odprawy celnej,

świadectwo pochodzenia towaru, które daje 
możliwość pełnego korzystania z preferencji cel-
nych oraz ułatwia późniejszy ewentualny zwrot 
towaru do eksportera. 

Nie trzeba dodawać, że przywóz broni, żywych zwie-
rząt i innych towarów wrażliwych lub niebezpiecz-

nych podlega bardziej szczegółowym i bardziej rygory-
stycznym przepisom dotyczącym importu. W tym celu 
może być wymagane oddzielne zezwolenie.

http://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/warenverkehr_node.html
https://www.podatki.gov.pl/clo/zgloszenia-celne-i-intrastat
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32009R0414
https://www.podatki.gov.pl/clo/platforma-uslug-elektronicznych-skarbowo-celnych-puesc/
https://www.podatki.gov.pl/clo/
https://kig.pl/wp-content/uploads/2016/09/Formularz_swiadectwa_pochodzenia2.doc


Kwestia
oclenia towaru

Konsumenci w krajach Unii Europejskiej są bardzo dobrze chronieni. 
Muszą być poinformowani o wszystkich ewentualnościach wynika-
jących z licznych zobowiązań prawnych przedsiębiorców przed do-

konaniem zakupu i dokładnie wiedzieć, do czego się zobowiązują. Obejmu-
je to nie tylko koszty transportu, dostawy i wysyłki. W przypadku klientów 
spoza Europy i spoza UE interesujące jest, czy istnieją określone taryfy, a jeśli tak, to 
w jakiej wysokości.

Można jednak zauważyć, że dodatkowe opłaty celne, podatki 
lub opłaty mogą być płacone przez klienta odpowiednim orga-
nom celnym lub podatkowym przy dostawie do krajów spoza UE. 

Możliwe jest zatem, że jeżeli dostawa jest realizowana do krajów spoza UE, 
dodatkowe opłaty, podatki lub opłaty mogą być ponoszone przez klienta, 
ale nie przez dostawcę. Klient powinien sprawdzić szczegóły przed złoże-
niem informacji o wywozie u organów celnych lub podatkowych. Uwaga 
powinna jednak pojawić się tylko wtedy, gdy dostawa jest rzeczywiście do-
konywana do krajów spoza UE – takich, jak w tym przypadku Szwajcaria. 

Kwestia odpowiedzialności podatkowej jest istotną kwestią przy sprze-
daży i wysyłce z Polski do Szwajcarii. Handlowcy, którzy sprzedają produk-
ty klientom w Szwajcarii, nie muszą zgłaszać żadnych podatków. Nadawcy 

muszą jednak dołączyć do przesyłki kopię faktury wraz z dokumentami pocztowy-
mi. Na fakturach należy ująć notatkę „dostawa towarów bez podatku VAT”. 



Odbiorca przesyłki w Szwajcarii płaci VAT 
należny. Wysokość jego wynosi 7,7 % war-
tości towaru. Cena odprawy celnej zależy od 

pochodzenia i wartości podatku VAT przesyłki (war-
tość podlegająca opodatkowaniu z tytułu przesył-
ki). Dodatkowo, w przypadku przesyłek z Niemiec, 
Francji, Austrii i Włoch podstawowa opłata wynosi 
11,50 franków, dla przesyłek z pozostałych krajów 
16 franków. Ponadto obowiązuje dopłata w wyso-
kości 3% wartości towarów podlegających opodat-
kowaniu (bez danych dotyczących przywozu i od-
prawy celnej). 

Jak to wygląda 
w praktyce? 

Obowiązki 
szwajcarskiego 

odbiorcy 

W momencie eksportu towaru z Polski nie są nali-
czane żadne koszty celno- podatkowe. Ich dosta-
wa, a więc transport na ogół podlega pod prawo 

do zastosowania zerowej stawki podatku VAT. Jednak, aby 
było to możliwe muszą zostać spełnione wszelkie wyma-
gane dodatkowe warunki, takie jak posiadanie dokumen-
tów potwierdzających wywóz towarów poza obszar UE. 
Najważniejszym dokumentem, który musi posiadać firma 
w Polsce, jest numer EORI.

W zależności od wyboru firmy kurierskiej i innych 
opcji przewozu przesyłki (odprawa zbiorcza czy 
indywidualna, wielkość paczek itd.), naliczona 

jest prowizja wykładowa w wysokości 84,87 zł. Trzeba 
także uiścić opłatę skarbową (w wysokości 17 zł) za wy-
stawienie upoważnienia firmie kurierskiej. Dodatkowo 
prócz obowiązkowego numeru EORI firma musi wysta-
wić 3 faktury handlowe (także w języku angielskim) oraz 
dodatkowe oświadczenie o wartości przesyłki. 

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_pl.htm
https://puesc.gov.pl/eori


System EORI – 
czy rejestracja 
jest konieczna? 

System EORI, który wszedł w życie 1 lipca 2009 roku, ma 
za zadanie ułatwienie działalności administracji celnej na 
terenie Unii Europejskiej poprzez zlikwidowanie koniecz-
ności posługiwania się dokumentami papierowymi, na 
rzecz czynności przeprowadzanych drogą elektroniczną. 
EORI ma ułatwić załatwianie formalności załatwianych 
przez przedsiębiorców oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą wymagającą podjęcia czynno-
ści celnych na terenie Unii Europejskiej, innymi słowy, ma 
ułatwić przewóz towarów w ramach Unii Europejskiej. Po-
nieważ przewóz towarów dopuszczonych do swobodne-
go obrotu na terenie UE nie wymaga rejestracji w EORI, 
system ten skierowany jest do podmiotów gospodarczych 
i osób fizycznych importujących na teren Unii towary spo-
za jej obszaru.

Przed przystąpieniem do rejestracji upewnij się tutaj, że 
podmiot gospodarczy nie ma już nadanego numeru EORI.

Podmioty prowadzące tego rodzaju działalność mu-
szą zarejestrować się w systemie EORI.

Jak uzyskać numer EORI?

Założenie konta na platformie usług elektro-
nicznych skarbowo-celnych

Rejestracja osoby fizycznej i nadanie numeru 
IDSISC

Certyfikat celny (wygenerowanie)

Rejestracja podmiotu (nadanie numeru EORI)

1

2

3

4

http://www.ec.europa.eu/taxation
http://www.puesc.gov.pl/


Udział polskich firm
w szwajcarskich targach
budowlanych/targach handlowych 

Z roku na rok coraz więcej polskich firm 
decyduje się na udział jako wystawca 
w szwajcarskich targach handlowych. 

Jest to czas na demonstracje produktów 
i usług firmy, jej możliwości oraz wywarcie 
pierwszego, jakże ważnego wrażenia, na 
licznych branżowych gościach. To także 
unikalna okazja do spotkania się w jednym 
miejscu z kadrą menadżerską i specjalista-
mi oraz nawiązania z nimi cennych kon-
taktów, które zaowocują już podczas tar-
gów albo w przyszłości. Udział w targach 
to optymalizacja kosztów i wydatków 
marketingowych, dzięki precyzyjnemu 
dotarciu do decyzyjnych i konkretnych 
osób. Polscy wystawcy mogą także 
ograniczyć koszty na podstawie pro-
cedur czasowego wwozu i wywozu 
towarów na teren Szwajcarii.



Podstawowe procedury czasowego wywozu
(i bezcłowego ponownego wwozu do Szwajcarii) towarów to:

Karnet ATA (Admission Temporaire / Temporary 
Admission) to międzynarodowy dokument celny, 
który można wykorzystać do czasowego przywozu, 

wywozu oraz przewozu (tranzytu) towarów w miejsce wy-
maganych w inny sposób krajowych dokumentów celnych. 
Karnet ATA zwalnia posiadacza karnetu lub jego przedsta-
wiciela z obowiązku zapłaty lub złożenia do depozytu ceł 
i innych należności przywozowych na przejściu granicz-
nym. Wniosek o karnet ATA można złożyć z wyprzedzeniem 
w kantonalnych izbach handlowych: Szwajcarskiej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej

Zgłoszenie celne do odprawy czasowej ZAVV
Rejestracja jest generalnie możliwa tylko od po-
niedziałku do piątku (w niektórych punktach cel-

nych także w soboty rano) w zwykłych godzinach pracy. 
Szczegółowe godziny otwarcia można znaleźć w katalogu 
punktów celnych.

Jest to jedynie rozwiązanie szwajcarskie, o które należy się 
ubiegać bezpośrednio w urzędzie celnym wywozu, może 
być jednak powiązane z kaucją pieniężną za granicą. Dlate-
go prosimy o bezpośredni kontakt z właściwymi organami 
celnymi w kraju przeznaczenia.

Wiecej informacji można znaleźć na naszej stronie 
internetowej: Carnet ATA (Admission Temporaire/ 
Temporary Admission)

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie 
internetowej: Tymczasowy import i eksport towarów:

Ze względu na nakłady administracyjne, godziny 
otwarcia i wszelkich kaucji, które należy złożyć w 
zagranicznych urzędach celnych, polecamy Carnet 
ATA, jednak ostateczna decyzja należy do firmy. 

https://www.sihk.ch/
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/waren-anmelden/einfuhr-in-die-schweiz/voruebergehende-einfuhr.html
http://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/die-ezv/organisation/grenzuebergaenge--zollstellen--oeffnungszeiten.html
http://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/befreiungen--verguenstigungen--zollpraeferenzen-und-ausfuhrbeitr/ausfuhr-aus-der-schweiz/voruebergehende-ausfuhr--zavv---carnet-ata-.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/befreiungen--verguenstigungen--zollpraeferenzen-und-ausfuhrbeitr/ausfuhr-aus-der-schweiz/voruebergehende-ausfuhr--zavv---carnet-ata-.html


Biuro w Warszawie:
Al. Jana Pawla II 27
00-867 Warszawa, Polska
nowakowska@complianceexpert.pl
Tel. +48 510 477 656

Biuro w Zurychu:
Scheuchzerstrasse 21
8006 Zurich, Szwajcaria
nowakowska@complianceexpert.pl
Tel. +41 77 964 10 48

Skontaktuj się

Al. Niepodległości 18
(piętro 6)

02-653 Warszawa
Tel. +48 22 322 76 25

swisschamber@swisschamber.pl

Polsko-Szwajcarska 
Izba Gospodarcza

Anna Nowakowska

Stan prawny na dzień
01.04.2019 r.


