Dołączenia przez nadawcę deklaracji celnej CN 23 lub CN 22 wymaga każda przesyłka
(przesyłka EMS, paczka pocztowa, przesyłka listowa, w tym polecona, z zadeklarowaną
wartością, nierejestrowana (zwykła), worek M, przesyłka Global Expres) podlegająca
kontroli celnej w kraju nadania i/lub przeznaczenia.
Kontroli celnej podlegają przesyłki zawierające towary wysyłane za granicę do krajów
trzecich czyli ogólnie rzecz ujmując do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej.
Jednak Uwaga! Również w krajach należących do Unii Europejskiej występuje kilka
obszarów, np. Wyspy Kanaryjskie przynależne do Hiszpanii czy też Azory i Madera
przynależne do Portugalii, gdzie deklaracja celna jest wymagana, ponieważ przesyłki
z towarami podlegają tam kontroli celnej.
Informacje o obowiązku dołączenia deklaracji celnej do przesyłki wysyłanej do danego kraju
(lub określonego terytorium danego kraju) znajdują się w dziale III „Informacji dodatkowych
dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym”, pod adresem:
https://cennik.pocztapolska.pl/plik,1/informacje_dodatkowe_dotyczace_uslug_pocztowych_w_obrocie_zagraniczn
ym_01012021_1010.pdf
Do przesyłek listowych zawierających towary nadawca dołącza wypełnioną deklarację
celną CN 22, a jeśli wartość zawartości takiej przesyłki przekracza 300 SDR (DTS) (aktualny
kurs SDR można znaleźć pod adresem https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html)
lub jeśli nadawca sobie tego życzy, wówczas dołącza wypełnioną deklarację celną CN 23.
Do przesyłek listowych zawierających tylko dokumenty dołączanie deklaracji celnej nie
jest wymagane. Uwaga! Radzimy jednak, aby nadawcy przesyłek listowych zawierających
tylko dokumenty i ważących powyżej 250 gram dołączali do tych przesyłek deklaracje celne
CN 22 z zaznaczonym polem informującym, że zawartość stanowią dokumenty.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że ich przesyłki – ze względu na swoją masę - w krajach
przeznaczenia mogą zostać potraktowane jako przesyłki z towarami bez dołączonej
deklaracji celnej, co może spowodować znaczne opóźnienia w ich opracowaniu albo nawet
ich zwrot do Polski.
Do paczek pocztowych zawierających towary, nadawca dołącza wypełnioną deklarację
celną CN 23, która stanowi jedną z kopii formularza-pliku CP 72 dołączanego do paczki
pocztowej lub drukuje wymaganą liczbę egzemplarzy z aplikacji Elektroniczny Nadawca
(w przypadku nadania elektronicznego).
Do przesyłek EMS zawierających towary, nadawca dołącza wypełnioną nalepkę
adresową, która zawiera elementy deklaracji celnej CN 23 lub drukuje wymaganą liczbę
egzemplarzy z aplikacji Elektroniczny Nadawca (w przypadku nadania elektronicznego).
W celu sprawnego dokonania odprawy celnej przesyłki, służby celne kraju przeznaczenia
powinny dokładnie znać jej zawartość. Dlatego deklarację celną należy wypełnić w sposób
czytelny i kompletny. Deklaracja nieprawdziwa lub niejednoznaczna może spowodować
wymierzenie kary pieniężnej lub zajęcie przesyłki.
Instrukcja wypełniania deklaracji celnej CN 22 (deklaracja CN 22 jest stosowana tylko
przy przesyłkach listowych):
•

Należy podać pełny adres nadawcy, ewentualnie z numerem jego telefonu, oraz
pełny adres adresata z numerem telefonu lub adresem elektronicznym, o ile jest on
znany nadawcy. Te dane powinny również znaleźć się na przedniej stronie przesyłki
listowej.
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•

Należy zakreślić pole lub pola, określając rodzaj przesyłki (np. podarunek, próbka
towaru, sprzedaż towarów, dokumenty, zwrot towarów itd.). Określenie „Podarunek”
nie jest dopuszczone dla przesyłek handlowych. Przesyłkę handlową stanowi każdy
towar wywożony lub przywożony w ramach transakcji, sprzedawany za pieniądze lub
wymieniany bez kompensaty pieniężnej.

•

„Ilość i szczegółowe określenie zawartości” - należy podać szczegółowe
określenie każdego przedmiotu zawartego w przesyłce oraz jego ilość.
Nie są dopuszczone wskazania rodzajowe takie jak „odzież” czy „produkty
spożywcze” itp. Opis zawartości podany w języku polskim będzie uznany przez
operatora kraju przeznaczenia przesyłki i służby celne w tym kraju za niezrozumiały
i niezgodny z pocztowymi wymogami międzynarodowymi regulującymi wypełnianie
deklaracji celnych towarzyszących przesyłkom. Nazwy przedmiotów należy podać
w języku angielskim lub innym języku dopuszczonym w kraju przeznaczenia.
Informacje, w jakich językach można wypełniać deklaracje celne podane są w dziale
III „Informacji dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym”
pod adresem:
https://cennik.pocztapolska.pl/plik,1/informacje_dodatkowe_dotyczace_uslug_pocztowych_w_obrocie_zag
ranicznym_01012021_1010.pdf

•

„Masa netto” oraz „Wartość i waluta” – dla każdego przedmiotu, należy podać
jego masę netto (w kg) oraz wartość, określając walutę poprzez wybranie symbolu
waluty z listy (np. PLN dla złotego, CHF dla franka szwajcarskiego itd.).

•

„Nr taryfowy SH” oraz „Kraj pochodzenia” – należy podać numer taryfowy według
Zharmonizowanego Systemu oznaczania i kodowania towarów opracowanego przez
Światową Organizację Celną (składający się z sześciu cyfr). Pojęcie
„kraj pochodzenia” oznacza kraj pochodzenia towarów (np. kraj wyprodukowania,
wytworzenia lub zmontowania). Zaleca się podanie tych informacji w szczególności
przez nadawców przesyłek handlowych. Dla takich przesyłek zaleca się również
dołączenie faktury na zewnątrz przesyłki, w celu ułatwienia opracowania jej przez
służby celne.

•

„Ogólna masa (w kg)” i „Ogólna wartość” - należy podać ogólną masę i wartość
przesyłki, określając walutę poprzez wybranie symbolu waluty z listy (np. PLN dla
złotego, CHF dla franka szwajcarskiego itd.).

•

„Data i podpis nadawcy” – złożony przez nadawcę podpis i wpisana data
potwierdzają odpowiedzialność za przesyłkę.

Instrukcja wypełniania deklaracji celnej CN 23
(deklaracja CN 23 jest stosowana głównie przy paczkach pocztowych i przesyłkach EMS):
•

Należy podać pełny adres nadawcy, ewentualnie z numerem jego telefonu lub
adresem elektronicznym oraz pełny adres adresata z numerem telefonu lub adresem
elektronicznym, o ile jest on znany nadawcy.

•

„Szczegółowe określenie zawartości” (paczki) czy „Szczegółowy opis
zawartości” (przesyłki EMS) - należy podać szczegółowe określenie każdego
przedmiotu zawartego w przesyłce. Nie są dopuszczone wskazania rodzajowe takie
jak „części wymienne”, „próbki”, „produkty spożywcze” itp. Opis zawartości podany
w języku polskim będzie uznany przez operatora kraju przeznaczenia przesyłki
i służby celne w tym kraju za niezrozumiały i niezgodny z pocztowymi wymogami
międzynarodowymi regulującymi wypełnianie deklaracji celnych towarzyszących
przesyłkom. Nazwy przedmiotów należy podać w języku angielskim lub innym
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języku dopuszczonym w kraju przeznaczenia. Informacje, w jakich językach można
wypełniać deklaracje celne podane są w dziale III „Informacji dodatkowych
dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym” pod adresem:
https://cennik.pocztapolska.pl/plik,1/informacje_dodatkowe_dotyczace_uslug_pocztowych_w_obrocie_zag
ranicznym_01012021_1010.pdf
•

„Ilość” - należy określić ilość każdego przedmiotu zawartego w przesyłce.

•

„Masa netto (w kg)” - należy podać masę netto każdego przedmiotu w kg.

•

„Wartość” - należy podać wartość każdego przedmiotu, określając walutę poprzez
wybranie symbolu waluty z listy (np. PLN dla złotego, CHF dla franka szwajcarskiego
itd.).

•

„Nr taryfowy zharmonizowanego systemu” oraz „Kraj pochodzenia towarów”
– należy podać numer taryfowy według Zharmonizowanego Systemu oznaczania
i kodowania towarów opracowanego przez Światową Organizację Celną (składający
się z sześciu cyfr). Pojęcie „kraj pochodzenia” oznacza kraj pochodzenia towarów
(np. kraj wyprodukowania, wytworzenia lub zmontowania). Zaleca się podanie tych
informacji w szczególności przez nadawców przesyłek handlowych. Przesyłka
handlowa oznacza każdy towar wywożony lub przywożony w ramach transakcji,
sprzedawany za pieniądze lub wymieniany bez kompensaty pieniężnej.

•

„Ogólna masa brutto” i „Ogólna wartość” - należy podać ogólną masę i wartość
przesyłki, określając walutę poprzez wybranie symbolu waluty z listy (np. PLN dla
złotego, CHF dla franka szwajcarskiego itd.).

•

„Opłaty pocztowe” – Dla potrzeb kontroli celnej w kraju przeznaczenia, należy
podać kwotę opłaty zapłaconą Poczcie Polskiej za przesyłkę wraz z walutą (PLN).

•

„Rodzaj przesyłki” (paczki) czy „Kategoria przesyłki” (przesyłki EMS) - Należy
zakreślić pole lub pola, określając rodzaj przesyłki (np. podarunek, próbka towaru,
sprzedaż towarów, dokumenty, zwrot towarów itd.). Określenie „Podarunek” nie jest
dopuszczone w przypadku przesyłek handlowych.

•

„Uwagi” - należy podać informacje o zawartości (produktach pochodzenia
zwierzęcego, roślinnego, żywnościowego itp.) podlegającej kwarantannie lub innym
ograniczeniom.

•

„Licencja”, „Świadectwo” oraz „Faktura” - jeśli do przesyłki dołączona jest
licencja, świadectwo lub faktura, należy zakreślić właściwe pole i podać numer
dokumentu. Dla przesyłek handlowych należy dołączyć fakturę na zewnątrz przesyłki.

•

„Data i podpis nadawcy” (paczki) czy „Data” i „Podpis” (przesyłki EMS) – złożony
przez nadawcę podpis i wpisana data potwierdzają odpowiedzialność za przesyłkę.

Przy nadawaniu paczek pocztowych, formularz deklaracji celnej CN 23 należy wydrukować
w odpowiedniej liczbie egzemplarzy wymaganej przez kraj przeznaczenia. Informacje o
wymaganej liczbie egzemplarzy deklaracji celnej podane są w dziale III „Informacji
dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym” pod adresem:
https://cennik.pocztapolska.pl/plik,1/informacje_dodatkowe_dotyczace_uslug_pocztowych_w_obrocie_zagraniczn
ym_01012021_1010.pdf
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