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  Podstawa prawna odpowiedzi

Unijny Kodeks Celny art. 64 - 68

  Streszczenie

Czym są reguły  
pochodzenia?

reguły pochodzenia towarów to zasady, które pozwalają na ustale-
nie z jakiego kraju lub grupy krajów pochodzi dany importowany 
towar; w zależności od miejsca pochodzenia, importowane towary 
są inaczej traktowane; pochodzenie towarów jest elementem, który 
pozwala na prawidłowe zastosowanie wspólnotowej taryfy celnej, 
stosowania stawek celnych preferencyjnych lub niepreferencyjnych 
oraz wystawiania świadectw pochodzenia.

Czym jest preferencyjne  
pochodzenie towarów?

w ramach wspólnej unijnej polityki handlowej UE posiada prefe-
rencyjne uzgodnienia handlowe (umowy) z państwami trzecimi; 
towary przywożone do UE z państw trzecich, z którymi UE posia-
da preferencyjne uzgodnienia handlowe, otrzymują preferencyjne 
traktowanie taryfowe, jeżeli spełniają warunki preferencyjnych re-
guł pochodzenia.

Jakie są reguły  
peryferyjnego  

pochodzenia towarów?

reguły preferencyjnego pochodzenia ustanowione są bezpośrednio 
w umowach handlowych zwartych przez UE z państwami trzecimi 
lub grupami takich państw (o ile dana umowa handlowa przewidu-
je preferencyjne traktowanie taryfowe.); w przypadku towarów ko-
rzystających ze środków preferencyjnych przyjętych jednostronnie 
przez UE w odniesieniu do określonych państw trzecich (grup ta-
kich państw), Komisja Europejska przyjmuje środki ustanawiające 
reguły preferencyjnego pochodzenia.

  Odpowiedź

Reguły pochodzenia towarów to zasady, które pozwalają na ustalenie z jakiego kraju lub grupy krajów po-
chodzi dany importowany towar. W zależności od miejsca pochodzenia, importowane towary są inaczej 
traktowane. Pochodzenie towarów jest elementem, który pozwala na prawidłowe zastosowanie wspólno-
towej taryfy celnej, stosowania stawek celnych preferencyjnych lub niepreferencyjnych oraz wystawiania 
świadectw pochodzenia.

W ramach wspólnej unijnej polityki handlowej UE posiada preferencyjne uzgodnienia handlowe (umowy) 
z państwami trzecimi. Towary przywożone do UE z państw trzecich, z którymi UE posiada preferencyjne 
uzgodnienia handlowe, otrzymują preferencyjne traktowanie taryfowe, jeżeli spełniają warunki preferen-
cyjnych reguł pochodzenia.

Reguły preferencyjnego pochodzenia ustanowione są bezpośrednio w umowach handlowych zwartych przez 
UE z państwami trzecimi lub grupami takich państw (o ile dana umowa handlowa przewiduje preferencyjne 
traktowanie taryfowe.). W przypadku towarów korzystających ze środków preferencyjnych przyjętych jed-
nostronnie przez UE w odniesieniu do określonych państw trzecich (grup takich państw), Komisja Europej-
ska przyjmuje środki ustanawiające reguły preferencyjnego pochodzenia.

www.podatkowaoficyna.pl
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Reguły te opierają się albo na kryterium, że towary zostały całkowicie uzyskane, lub na kryterium, że towary 
powstały w rezultacie wystarczającego przetworzenia lub obróbki.

Z własnej inicjatywy lub na wniosek korzystającego kraju lub terytorium Komisja może – w przypadku nie-
których towarów – przyznać temu krajowi lub terytorium tymczasowe odstępstwo od reguł preferencyjnego 
pochodzenia. Tymczasowe odstępstwo musi być uzasadnione jedną z następujących przyczyn:

a) czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne tymczasowo uniemożliwiają korzystającemu krajowi lub teryto-
rium spełnienie reguł preferencyjnego pochodzenia;

b) korzystający kraj lub korzystające terytorium potrzebuje czasu, by przygotować się do dostosowania 
się do tych reguł.

Wniosek o odstępstwo składany jest Komisji w formie pisemnej przez zainteresowany korzystający kraj lub 
zainteresowane korzystające terytorium. Podaje się w nim określone w akapicie drugim uzasadnienie ko-
nieczności przyznania odstępstwa, a także dołącza odpowiednie dokumenty uzasadniające.

Tymczasowe odstępstwo jest ograniczone do czasu trwania skutków czynników wewnętrznych lub ze-
wnętrznych, które były przyczyną jego przyznania, lub do okresu, jakiego korzystający kraj lub korzystające 
terytorium potrzebuje do dostosowania się do tych reguł.


