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PAMIĘTAJ – W TRANSPORCIE LOTNICZYM CARGO NIE MOŻNA WYSYŁAĆ POJEMNIKÓW POD CIŚNIENIEM 

K A R T A     O D P R A W Y    C E L N E J 
 
I. KOMUNIKAT IE599 Z URZĘDU CELNEGO POTWIERDZAJĄCY WYWÓZ TOWARU POZA UE 

 
WYMAGANE JEST WYSTAWIENIE KOMUNIKATU IE599 (np. rozliczenie 0% VAT na fakturze sprzedaży) 
 
NIE JEST WYMAGANE WYSTAWIENIE KOMUNIKATU IE599, 
A WYSYŁANY TOWAR NIE WYMAGA INDYWIDUALNEJ ODPRAWY CELNEJ  
(towar nie przekracza wartości 1000 euro lub nie przekracza 1000 kg wagi).  
 

II.  RODZAJ ODPRAWY CELNEJ:   
    (wpisz „X” przy wybranej formie odprawy) 

     
   
 
 

   
     
 
 

III.  KOSZT TRANSPORTU:      Koszt transportu wliczony w cenę towaru 

        Podaj wartość transportu _______________________ (wraz z walutą) 

 

        Koszt transportu nie jest wliczony w cenę towaru 
 
TŁUMACZENIE FAKTURY (W JĘZYKU POLSKIM) / OPIS ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI 

(w tym informacje z czego jest wykonany towar i do czego służy) 

NUMERY DOŁĄCZONYCH DO PRZESYŁKI FAKTUR   WALUTA ILOŚĆ FAKTUR 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam iż towar nie jest łatwopalny, wybuchowy lub toksyczny oraz jest dopuszczony do transportu lotniczego zgodnie z wytycznymi IATA. 
 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art 233 K.K. oświadczam, że wszystkie dane powyżej są zgodne z prawdą. 
 

IMIĘ I NAZWISKO WYSYŁAJĄCEGO DANE KONTAKTOWE 
(TELEFON I ADRES E-MAIL) 

DATA I CZYTELNY PODPIS 

Można wybrać tylko jeden rodzaj odprawy : ostateczną, uszlachetnienie lub odprawa towaru powracającego. 
Przy odprawie ostatecznej lub uszlachetnieniu wybierz jeden z zaproponowanych rodzajów transakcji. 

Przy towarach powracających podaj szczegółowe informacje o celu wysyłki. 

Czy wywóz dotyczy towarów o znaczeniu strategicznym (podwójnego zastosowania i uzbrojenia)?   
 NIE     TAK 
(Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami,technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 
a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.194 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i 
tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE z dnia 29.05.2009 L 134/1 ze zmianami). 


