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ZARZĄDZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU CEŁ 

z dnia 12 września 1991 r. 

w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego. 

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. 
Nr 60, poz. 253 i Nr 73, poz. 320) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Podmioty dokonujące obrotu towarowego z za
granicą towarem, którego rodzaj lub ilość wskazują na 
przeznaczenie do działalności gospodarczej, składają wnio
ski o wszczęcie postępowania celnego w jednym czterokart
kowym egzemplarzu, według wzoru formularza zgłoszenia 
celnego stanowiącego załącznik nr 1, zwanego w innych 
krajach Jednolitym dokumentem administracyjnym - SAD 
(Single Administrative Oocument), albo według wzoru for
mularza zgłoszenia celnego stanowiącego załącznik nr 1 i za
łącznik nr 2, zwanego w innych krajach Jednolitym doku
mentem administracyjnym - SAD BIS. 

2. przy przewozie towaru przez polski obszar celny 
(tranzycie) dopuszcza się użycie formularza ośmiokartkowe
go, przyjętego w krajach Europejskiej Wspólnow Gospodar
czej (EWG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Hand
lu (EFTA). Jednakże warunkiem przyjęcia takiego wniosku 
jest posiadanie dwóch kart formularza dla polskich organów 
celnych oraz akceptowanego przez · te organy dokumentu 
gwarancyjnego. Wzory kart formularza stanowią załącznik 
nr 3. 

3. Wnioski, o których mowa w ust .. 1 i 2, powinny być 
sporządzone z uwzględnieniem Wyjaśnień do posługiwania 
się formularzami Jednolitego dokumentu administracyjnego 
SAD i SAD BIS, stanowiących załącznik nr. 4. 

4. Do wniosku - oprócz faktury w oryginale lubjnnego 
dokumentu służącego do ustalania wartości celnej, a w przy
padku przywozu towarów, również świadectwa pochodze
nia towarów i deklaracji wartości celnej, określonych w za
rządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 sierpnia 
1991 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu 

wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor 
Polski Nr 29, poz. 214) - należy dołączyć: 

1) przy sprawach przywozu towarów z zagranicy: 

a) specyfikację towarów, 

b) pozwolenie przywozu, jeżeli towar podlega ograni
czeniom przywozowym, 

c) dokument przewozowy, jeżeli towar jest przywożony 
przez przewoźnika, 

d) dowód odprawy celnej wywozowej - w razie po
wrotnego przywozu towaru z zagranicy, 

e) pozwolenia, świadectwa lub zaświadczenia okreś
lone w odrębnych przepisach, 

f) pełnomocnictwo - w razie ustanowienia pełnomoc
nika, 

2) przy sprawach wywozu towarów za granicę: 

a) pozwolenie wywozu, jeżeli towar podlega ograni
czeniom wywozowym, 

b) zestawienie towarów przywiezionych z zagranicy 
w postaci surowców, materiałów, półfabrykatów lub 
elementów kooperacyjnych zużytych przy wyrobie 
towarów wywożo~ych za granicę, 

c) dowód odprawy celn8j' przywozowej - w razie 
powrotnego wywozu towaru za granicę, 

d) dokumenty określone w pkt 1 lit. a), e) oraz f). 

3) przy przewozie przez polski obszar celny - pozwolenie. 
jeżeli jest wymagane- przez przepisy prawa wewnętrz
nego lub postanowienia umów międzynarodowych. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1992 r. 

Prezes Głównego Urzędu Ceł: M. F. Zieliński 
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Załączniki do zarządzenia Prezesa 
Głównego Unędu Ceł z dnia 12 września 
1991 r. (poz. 225). 

Załącznik nr 1 

A URZĄD CELNY ODPRAWY 
JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY SAD l DE' ILARieJA 

1 6 
2 Eksporter/Nadawca No , 
D 

3 Formularz 4 Wyk. zalad, 

= I Data 

iS 
N 5 POl)'c)8 ł Liczba opak. r tIumer akt zgłasza~ = = 3: 

E ~ Dl: I Imponer/Odbiorca No I Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe 
a. 

= = a ~ a:: 
iM: :..: 

= = II Kraj 11)0 nl11 Kraj zakJSJl' 112 SzczegOły dotycząte wanOŚCl 13 Wspólna 
ta CD j Przell1 J POłit rolna ..., 
S :s ..., .... 14 Zvraszaj.cy No 15 Kraj wysyłlo 15 S)Tl1boIj'WVSYłIQ 111 S)Tl1boIjp!2llll1. U U 

= = c::t 

ł 
II Kraj lJ(lCflGdzenia lowaru 11 Kraj jlflIllI1aczenia lowaru 

!f = = 11 Srodeł< transpof1u I" KDnt. 
II warunki dostawy 

:5 :5 I I I c::t = 
~ :! 21 Srodeł< transponu na granicy 

I 
22 Waluta i ogólna wanośt laktury 23 Kurs waluty 124 il transalą c !5 I 

iM: iM: 
!li Rodz. transp. na I II Rodzaj transp. 21 Iliejsc:eJatlwył. II Bank I nr konta 

I graniCy 1-

1 6 
21 U~ celny granic:Zny • lIiojsee odprawy celną 

110pakow. Znaki i numery - numery konteneliJlIw III iNo 
U Kod towaru I I I opis I \Owaru 
34 SWmboI kl. poch. Ił Masa brutto ll<Ql • Preferenc. 

Ib 
SI PIIOCE1URA II Masa netto IkgJ II Kon\Yngenl 

• DeIdaraqa sIIIócona 

CI.IIdA._1II. ,a WonośtłlQlVl:ii la
J

"", 
ł4 Dodatkowe 

1IIIonnacJe J G tlagodniooiaIOOUII \załącZono 

L doł<umentył 
,_ Wor1ośt staIVSIYClRł 

łl 0bIiczanit Typ PocIstawa opłaty StawQ 

0Itłat 
Kwota Uy& zł) MP • Płatnoit Odroczona • Skład telnylWOC 

• El.fUENTY KAlI<UlACY.INE łOpłaly manipulacyjneJ 

Aazem: 

I - - - - - -51 GwlnAI NIl 
C URZĄD CELNY PRZY JMWĄCY ZGŁOSZENIE! 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 

__________________________ L-~, 

.6waranciI 
::::'18 __ 
~~T~~~~----------------'------------------------~~N~IIiejsc:e~~17~~---------------------
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JEDNDlITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY SAD l 

A URZĄD CELNY ODPRAWY 
IEllARACJA 

2 EksporteliNadawca No 
. -

I, 2 7 D' , 

::;) 3 Formularz 4 Wyk. zajad. 

N- I, . , Data. 
O 5 Pozycje I liczba opak. 1'7 Numer akl zgłaszającego 

~ :::I 
N B Importer/Odbiorca No 9 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe 
CI 

~ 3: 
F::; a:: CI: 

~ 1:1. 

• .., 
l. Kraj 11)0 nt 11 Kraj zak./sp·1 f2 Slczeg01y dotyczące wartości 13 Wspólila 

C 
cc 
CI: '1 przem J po!it rolna 

Z ::ol: 

N I 
14 ZytaSlający No 15 Kraj wysyłkt 15 Symbol kr. wysyłkif7 Symbol kraju 1JZIlZfl. () cc 

Z ILI I I ' i:: N 
c.,:) fi Kraj pochodl1!ooa towaru 17 Kraj przeznaczenia towaru CD ~ 

~ 
en 

E 18 Srodek transportu 

1 
l" Kont 

21 Warunki dostawy 

en 1 L 
~ =: 21 Srodek transportu na gramcy 22 waluta I ogólna wartość faklury 23 Kurs waluty 124

. rodl.,lransaktji 
CI: I I a: cc 

C 
::ol: 

25 RodL transp. na 121 Rodzaj transp. 21 Miejsce zaŁlwył. 21 Bank i nr konta 
~ I graniCY' wewn. 

2 7 Z9 Ur~d celny graniczny • Miejsce odprawy celnej 

11 Opakow. Znak, , numery - numery kontenera/ów lU jNO 
33 Kod towaru 

1 1 ~ opis I ttlwaru 
34 Symbol kr. poch. 35 Masa bruno .(kg) 31 Preferenc. 

ar Ibl 
V PROCEDURA 31 Masa netto (kg) 39 KontWlgenl 

I 
41 Deklaracja skrócona 

I 41 Jedn. uzupetn. 42 WartoSć pozycji l 43

J
MW 

44 Dodatkowe 
IIltormaCje 

~ 45 Ulgodnieni~oPusli (załąl:zone. .. dokumenty) 

4l wartość statystyczna 

41 Płatność odroczona 49 SkJad celnylWOC 

II ElEMENTY KAlKUlACYJNE (Opłaty manipulaCYjnej 

- - - - - - -50 Gwarant No I 
C URZĄD CELNY PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENlEI , WNtOSEK O PRZEKAZANIE 

51 Przewid. I 
urzędy I Dala tranzyt. 

1 
- - - 1- - - -(i kra» I 

52 Gwarancje 53 Ur~d odbiorczy/i kraj 
tranzytowe 
nie ważne na 

D/J ADNOTACJE URZĘDOWE 54 Miejsce i data .. 

\mię. nazwISko, nr 00, podpis 

0!] 
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A URZĄD CELNY ODPRAWY 
JEDNOUTY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY SAD I OEfLARACJA 

':1~ 3 8 2 Eksporter/Nadawca No 

O 
3 formularz 4 Wyk. zatad. 

:1 Data 

5 Pozycje I liczba opak. l' Numer akt zgtaszajicego 

ł tlmjlorletlOtlbiolta rNo 'S Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe 

'~~ 

., Ił Kraj lila li 11 Kraj zak./SP· 112 Szczegóły dotyczqce wartości 13 Wspólna 
'1 przezn. J polil. rolna 

14Z~ No 15 Kraj wysyłki lIS Symlxl~r' wysytlT' SymIxlł jjU przezn. >- >-U U 
II: !i ! CI II Kraj pochodzenia towaru '11 Kraj przeznaClllnia ·towaru 
iD ;; 8 

11 ~eklIansportu fi Kont: 21 Warunki dostawy :5 :5 L I I CI CI 

~ = 21 Srodek lIansportu na granicy 2Z Waluta i ogólna wartoŚĆ laktury n Kurs waluty l24 jdy ransakcji 

= 
I I = 25 Ri transp. na la Rodzaj transp. 21 Miejsce zaŁlwył. 2ł Bank I nr konta 

gramcy J wewn. 

3 8 21 ~d cełny graniclfly 31 Miejsce odprawy celnej 

--
" II OpalaM. Znaki i l1tlmefY - numery kontenernlów 132 Pl z. No 33 Kod towaru I I i opis I towaru 

34 Symbol kro pach. 35 Masa brutto (kg) 31 Prelerenc. 

al J~ 
31 PROCEDURA 31 Masa netto (kg) 31 Kontyngent 

I 
41 Deklaracja Skrócona 

41 Jedn. uzupełn . 4Z Wartost pozycji I G ,MW 
.. Dodatkowe 

informacje J 45 Uzgodnienia/opust (za~ 
dokumenty) 

• Wartość statystyczna 

.r Obliczanie Typ Podstawa opiaty Stawka 
optaI 

Kwota (tys. zł) MP 41 Ptatność odroczona 41 Sk t ad celny/WOC 

a ELEMENTY KALKULACYJNE (Opłaty manipulacyjne) 

Razem: - - - - - - -
51 Gwarant No I 

I 
C URZĄD CELNY PR~I~~i~Yp~~~II~ 

., Plzewid I 
urzędy I Data tranzyt. 

I 
- - - J- - - -(i kraj) 

$2 Gwarancje 53 Urzqd odbiorczy/i kraj 
tranzytowe 
me wazne na 

BIJ ADNOTACJE lJIIZĘIl(1I'VE 54 Miejsce I dala 

ImIę. nazwiSKO. nr OG. podpis 
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POUCZENIE 

Odwołanie od decyzji o wymiarze należności celnych można składać w termi
nie 14 dni od doręczenia decyzji stronie do Prezesa Głównego Urzędu Ceł za 
pośrednictwem dyrektora urzędu celnego, w którym została dokonana 
odprawa 
Wniosek o zmianę wymiaru podatku obrotowego moina składać w tenninie 
jednego miesi9ca od dnia uiszczenia do właściwego urzędu skarbowego. 

, , 

Poz. 225 
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SAO 
A URZĄD CELNY ODPRAWY 

JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY l DEjlARACJA 

4 5 
2 Eksportertrladawca No 

D 
3 Formularz 4 Wyk. załad. 

I Data 
5 Pozycje , Liczba opak. I 

I Importer/Odbiorca No POIIvierdzlm odbi6r postanowienia O p!l8kamniu 

c::a 
CD 

I E 
Z 

U Zgła~y No 15 Kraj wysyłki a oC 
c::a a:: 
:::t 

.... 
CI ~ 11 Kraj przeznaczenia towaru 

Sf ·c .... 
u.I Odesłać do: :::t ~ 

:5 :5 111 Kont Tilbagesendes til: Zurlicksenden an: Palautetaan: 

c:a c::a I tnarpQ100 tiV Return no: Tilbakesendes iii: 

= = 21 Srodek transportu na granicy 
Renvoyer a: RlnvIare a: Enduresendisl til: 

re a:: L 
Terugzenden aan. Devolver a: Aterscndasl tUI: 

c 
== :.: 

25 Rodz. transp. na I 121 Miejsce zatJwyt .1 granicy 

4 5 
li Opakow. Znaki i numery - numery kontenera/ów 132 

jLNO 
33 Kod towaru 

i opis 
lowaru 

35 Masa brutto (kg) 

U Masa netto (kg) 

41 Deklaracja skr6cena 

łł Dooal Rowe 
informacje 

~ (zał~ClOne 
dokument;) 

_ .. - -. I 
55 Pm!d. Miejsce i kraj Miejsce i kraj 

dooló Nr re). i kod kraju n. Ś1. tr. Nr rej. i .kodkraju n. Ś,. tr. 

Kont r l (1) Nr. rej. n. konl Kont [ l (1) Nr. rej. n .. kont. 

(1) Wpisać l jeśli TAK i O jeśli NIE. (1) Wpisać l jeśli TAK i O jeśli NIE. 

FfiCi!. NoWI) zamknięcia: Ilość : Znak' NoWI) zamknięcia : Ilość: Znak: 
W1ADCZE. Podpis: P;eczęć Podpis: Pieczet: 
NIEOO!'O-
WlEDNICH 
'MN1l. 

I 

- - -- - - - -
58 Gwarant No I 

C URZĄD CELNY PRZYJMUJĄCY ZGtOSZENIEI 

I WNIOSEK O PRZEKAZANIE 

---- I 
~1 Przew,O. 

urzędy I Data tranzyt - - - 1- - - -(i kr;)j) 

I I 
ił Owar~r'Cj~ Iran.--ytowe nie waine na 53 tJuqd odbioItzy/i kraj 

DIJ AONOT.\CJE URZĘDOWE 54 Miejsce i data 

Imie. n&'Wisko. o, 00. podpis 

Hm 
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5& Inne zdarzenia podczas przewozu 
Stan rzeCl'j i podjęle środki 

6 POSw!ADCZENIE OOPOWlEDNICH WŁADZ 

H KONTROLA PO DOSTARCZENIU TOWARU Óeieli ta karta ~I używana jako świadectwo pochodzenia lowarów z EWG). 

WNIOSEK O KONTROLĘ REZULTATY KONTAOU 
Wnosi się o kontrolę tego dokumenlu pod względem Jego aulentycznoŚCI' Ten dokumenl (I) 
prawidłowości zawartych w nim danych. D jeSl poświadczony przez podany w nim ue • dane zawarte w nim 

~ prawidłowe. 

D nie odpowiada wymogom aulentycznośGl i prawidlowości 
(palrz uwagi poniżej). 

Miejsce i data· 

Podpis: 

Uwagi: 

(1) Odpowiednie zakreśhć "l('" 

Pieczęc 

I KONTROLA ODBIORCZEGO URZĘDU CELNEGO (POSTĘPOWANIE TRANZYTOWE EWGJ. 

Dzień przybycia: 

Kontrola zamknięt. 

Uwagi: 

Miejsce I data: 

Podpis: 

Kartę nI 4/5 zwlócon~ 

do 

po wpisaniu 

nr 

Podpis: 

POTWIERDZENtE - TR.NZYT WSPÓLNOTOWY (Wypełnia osoba odpowiedzialna za przedstawienie tej karty w urzędzie przeznaczenia). 

Niniejszym oświadczam. że dokument ..... ............................................................................................... . 

(dotyc~cy zdarzeń z pól 55 i 56) wyslawiony przez ue w ........... . 

(nazwa lokalnego urzędu i kraju jego siedziby) pod numerem .. 

w nim zarejestrowany i nie stwierdzono w nim żadnych nieścisłości podczas transportu towarów. których dokument ten dotyczy. 

Dala. PodpiS. 

Pieczęć 

Pieczęć 

. .. zoslał 

Pieczęt urzędu 

cełnego 

docelowego 

Poz. 225 
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~ g 
~~ ~~ JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY 
~ :: .. ~:: i:l Z Eksporterl 8 Importer No 
: ::::: : :e; D NadawcaJ Odbiorca 

!SE !ii 
I 1 I 6 
31 Opakaw. 

, opis 
towaru 

lnalo i numery - numery kontenera/ów 

263 

SAD BIS 
A URZĄD CmłY ODPRAWY 

Data 

32 Pozycja 33 Kod towaru 

J No , I 
34 Symbol kl. poch. 35 Masa brutto (kg) 

alb, 
31 PROCEDURA Ja Masa netto (kg) 

I 
40 Deklaraqa skrócona 

Poz. 225 

Załącznik nr 2 

I 
li Preferenc 

3! Kontyngeni 

____ "-_____________________________ --j 41 Jedn. uzupchr. 42 Wartost pozycji 141 i 
.. Dodatkowe 

informacje 
(załoc10ne 
dokumenty) 

31 Opakow. 
I opis 
towaru 

Znaki i numery - numery kontenera/ów 32 Pozycja 
I No 

J 45 Uzgodnienia/opus1 

4S WartoSć statystyczna 

33 Kod towaru 

I I I 
34 Symbol kI. poch. 35 Masa brutto (kgl 31 PrefereTlc 

a Ib 
31 PROCEDURA 31 Masa netto (kg) 3! Kontyngent , 
40 Oeklaracja skrócona 

.,-___ .1.-_____________________________ -j 41 Jedn. uzupetn . 

.. Dodatkowe 
informacje 
(zał~czone 
dokumenty) 

42 WarlOst pozycji 

II Opakow. 
I OpIS 
towaru 

Znaki i numery - numery kontenera/ów 32 Pozyqa 33 Kod towaru 

iNo 
34 Symbol kI. poch. 

Ib 
37 PROCEDURA 

L 

J 45 Uzgodnienia/opust 

4S WartoSć statystyczna 

I I I 
35 Masa brutto (kg) li Preferene 

Ja Masa netto (kg) 35 Kontyngent 

40 Deklaracia skrócona 

____ .1.-_____________________________ -j 41 Jedn. uzupełn . 42 Wartost pozycji 

.. Dodatkowe 
!Oformacje 
(1ałoczone 
dokumenty) 

47 OblIczamie yp 
opIat 

yp 

Podslawa opłaty SlaWKa Kwota (tys. 1f1 

Razem pierwsza pozyqa : 

Podstawa opiaty Stawka Kwota (tys. 111 

Razem trzecia pozycja: 

MP Typ 

MP Typ 

RAZEM: 

J 45 Uzgodnienia/opust 

4S WartoSć statystyczna 

Podstawa oP."'ł<l::.:.ty~_+'Sc.::ła"'wc.::ka:........---_+:.:.KWO=ła:..:(:.!.ty:::.s. ~lł"-l __ +M",P_ 

Razem druga pczvcja : 

Kwota (tys. III MP 1..- SUMA POZYCJI 

1 KARTA DLA URZĘDU 
CELNEGO KRAJU WYWOZU 

6 KARTA DLA URZĘDU 
__ SE!liEGD ~Ał!I ~Z!JItgU_ 

I C URZĄD CELNY PRW~I~~t~gYp~~i~~IIW 

I 
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.'" .:. ~ JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY 
~ .... Ja. 

l:? ! i.:? ~ 2 Eksporter1 8 1mporter No 
... ~ ~ .. ~ lf "D Nadawca! Odbiorca 

!e~ !:;! 
I 2 I 71 
2Hlll3kow Znaki I numery - numel'j konlenera/ów 

I OpiS 
IOW3fU 

44 OOOatkowe 
IIlfOlmacje 
~czone 
dG!<umenlyl 

2Hlpakow. Znaki I numery - numel'j kontenera/ów 
IQIlis 
lowaru 

44 Dodatkowe 
""'formaCje 
(lataczone 
dokumenly) . 

I 
II Opakow. Znaki i numery - numery kontenera/bw 

lapIS 
towaru 

44 DodatkOWe 
wotOlmatje 
(zataczane 
dokumentyl 

-- 264 - Poz. 226 

A URZĄD CELNY ODPRAWY 
SAD BIS I DEKLARACJA 

ci 
I Formularz 

I 2 
lU Pozycja J No 

lU j: 

lU Pozycja J No 

· ': i 

BIS 

7 Data 

33 Kod towaru I I I 
34 Symbol kro poch. 3$ Masa brutto (kg) 36 Preferenc. 

a Ib 

31 PROCEDURA 31 Masa netto (kg) 31 Kontyngent 

I 
44 Deklaracja skrócona 

41 Jedn. uzupełn. 42 Wa~oSć pozycji 

1

43 i J 45 Uzgodnienia/opust 

G Wa~ość statystyczna 

33 Kod towaru I I I 
34 Symbol kro podo. 3$ Masa brutto (kg) 31 Preferenc. 

a Ib 

31 PROCEDURA 31 Masa netto (kg) 31 Kontyngent 

I 
.. Ilflł<taraCja skrócona 

41 Jedn. uzupełn. 42 WartO$/; pozycji 

1
43 i J 45 Uzgodnienia/QIlust 

G Wa~ość statystyczna 

33 Kod towaru I I I 
34 Symbol kro podo. 35 Masa brutto (kg) 31 I'ręferenc. 

a Ib 
31 PROCEDURA 31 Masa netto (kg) 31 Kontyngent 

I 
41 Deklaraqa skrócona 

41 Jedn. uzupełn. 42 Wartość pozycji 

1
43 i J 45 Uzgodnienia/QIlust 

41 Wartość statystyczna 

2 KARTA STATYSTYCZNA -
KRAJ WYWOZU _ 

1 KARTA STATYSTYCZNA -__ ~1l!I ~IlZU ___ _ 
C URZĄD CELNY PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENlEI 

WNIOSIK O PRZEKAZANIE 
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5: c 
SAD BIS 

A URZĄD CELNY ODPRAWY 
g I JEoNoUTY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY , IIEILARACJA g 

= ~ • 2 Eksporter181mporter N. 

cI .. D Nadawcal Odbiorca 

! li ; BIS 
3 Formuiarz 

I 3 I 81 I 3 8 Data 
3t Dpakow. Znaki i numery - numery kontenera/ów 32 Pozycja 33 Kod towaru I J i opis J No I towaru 

34 Symbol kro pach. 35 Masa brutto (kg) • Preleren!:. 

a Ib 
31 PR OCEDURA • Masa netto (kg) 3J KontyngenI 

I 
48 Deklaracja skrócona 

41 Jedn. Ulupem. ł2 WartoSi: pozycji 

1° i 44 Dodatkowe 
informacje J ł5 Uzgodnienia/opust (za~czone 
dokumenty! 

G Wartość statystyczna 

.1 Opakow. Znaki i numely - numelY kontenera/ów 32 Pozycja 33 Kod towaru I I i opis J No I towaru 
34 Symbol kro pach. 35 Masa brutto (kg! 3& Preleren!:. 

a Ib 
31 PR OCEDURA 31 Masa netto (kg) 39 Kontyngent 

I 
48 Deklaracja skrócona 

41 Jedn, uzupl)tn. 42 Wartosc pozycji 

1
43 i 44 Dodatkowe I 

informacjP J ł5 Uzgodnienia/opust (zatączone 
dokumenty! 

G Wartość statystyczna 

31 Opakow. I Znaki i numery - numelY kontenera/ów 32 Pozycja 33 Kod towaru I I i opis I No J towaru 
34 Symbol kro poch. 35 Masa brutto (kg) 3& Prelcrenc:. 

a Ib 

31 PROCEDURA 31 Masa netto (kg) 31 KontyngenI 

I 
48 Deklaracja skrócona 

41 Jedn, uzupl)tn. 42 Wartosc pozycji 

1° i 44 Dodatkowe 
informacje J ł5 UZgodnienia/opust. ~, Cza~one 
dQlwmenty! 

G Wartosc statystyczna 

41 Obliczan'ie VP Podstawa opłaty Stawka Kwota (tys, zl) MP Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota (tys. li) MP 
opiat 

Razem pierwsza pozycja: Razem druga pozycja: 

VP Podstawa opłaty Stawka Kwota (tys. li) MP Typ Kwota (tys. zl) MP 1..- SUMA POlYCJI 

3 KARTA DLA ODBIORCY 

8 KARTA DLA NADAWCY 
-'- ------ - -
I C URZĄD CELNY PRWdl~~t~gYiR1i~~II~ 

I 

Razem trzecia pozycja: RAZEM: 
I 
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6 ;o JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY ~ ·9 
"'''~ = .. u 

l Eksporter' 8 Importer No ~i~~ 
e~~= 

D Nadawca! Odbiorca 

=g :e: 

14 I 5 
3t OpakolV. Znaki I numery - numery kontenera/ów 

i OpiS 
lowaru 

et Dodatkowe 
inlormaqe 
Ila~czone 
dokumentyl 

31 Opakow. Znaki i numery - numery konlenera/ów 
I opis 
towaru 

et Dodatkowe 
inlormacje 
(za~czone 
dokumenly) 

31 0pakow. Znaki ł numery - numery konlenera/ów 
łopis 
lowaru 

et Dodatkowe 
ItItormacje 
czataezone 
dokumenty) 
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A URZĄD CELNY ODPRAWY 
SAD BIS , DEKLA"ACJA 

ci 
J Formularz 

I 4 
132 Pozycja 

INo 

t32 j: 

,
32 j: 

BIS 

5 Data 

33 Kod lowaru I I 
35 Masa brutto (kg) 

31 Masa netto (kg) 

411 Deklaracja sluOcona 

J 
33 Kod towiIIU I I 

J5 Masa bruUo (kg) 

• Masa neno (kg) 

• IleIdaracja slućcona 

J 
33 Kod lowaru I I 

J5 Masa brutto (kg) 

31 Masa netto (kg) 

• OekIaIacja sIuócona 

J 

KARTA DLA URZĘDU 
DOCELOWEGO 
KARTA DLA CELÓW 
TIlANmu 

I 

I 

I 

I 
C URZĄD CELNY PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENlEI 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 

I 
ł 
t 
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Wzory ka1 formularza przyjętego w krajach EWG i EFTA 
Załącznik nr 3 

A OFFICE OF DISPATCHfEXPORT 

EUROPEAN COMMUNITY, 1 DECLARATION 

4 
2 Comignor/Export. No I D 'c 3 Form. 4 loading Id 

O I .-
I Illems 8 Total packages I 

i • Conaignee No , IMPORTANT NOTE 

WheIe Ihis capy is used exclusiveły lor establishing \ha COMMUNITY STATUS OF GOOOS NOT 
MOVING UNOER rHE COMMUNITYTRANSIT PROCEOURE, onlylhe infonMlion in bolel1, 2. 3, 

'O 5, 14, 31 , 32. 35, 54 and. where appropriale, 33, 38, 40 and 44 is needed lor lhal purpose . 

. 1 = 14, Declarlnł/Repreaentaliv8 No 1 I Country ol dispalchfexpott 
O 

ł 
17 Country ol destinalion 

! 18 ldentity and nalionslity ol meana ol trlnspon II dapaItUnI I P' Ctr. 

! 
2lldentity and natlOnallty oIlICIive meanaollrlllłport cr08ling \ha border 

I 211' ol lranIpOIt I I %7 Place ol loIding 
• theborcllr 

4 
ł1 PacUgee Marks and numbera - Cont,iner No(s) - Number and kind 

1321181NO 
33 Commodity Coda 

and 
delcripllon 31 Grou mass (kg) 
of gooda 

38 Nit mISS (kg) 

40 Summary declaration/Previous documant 

44Addi1i11111in1ar· 

lIIIłIaIJDa- Al Codt I ... ~ 
CltiblllIIIII ......... 

• T""" l'IICuIId COUII1Iy. I'1ICłIlldCGUlllly. .... IdIDt.IIId l1li. lIN _ bInIp.: ldIDt. end l1li. lIN _ tansp.: 

ClI. I I (t)ldIIItityolIlNCOII ..... ClI. I I (1) ldIIItiIy ol - contDiner. 

(1) fnW 11 YES Ol O WIIO. (1) _IIYES Ol ° łllO. 
FCERTIFI- N_ ..... : Number: Identity: New seala: Number: Identity: 

CATION BY Sign8tur.: 
COMPE· 

SI.mp: Signatur.: Slamp: 

TENT AU· 
THORITIES 

----- -----10 Principel No Signature: I C OFFICE OF OEPARTURE 

I 
11lnt.ndId reptMM\ted by I 

offlCll& Place and detII: I ol transit ---
(and countJy) I I ----1--

IZGu8r8ntee Coda 13000ice of destination (and country) 

not valld lor 
D CONTROl BY OFFłCE OF OEPARTURE Stamp &4 Place and det. 

RllUh: 

SellIa effiud Number: Signature and nam. ol decl.ranl/r.preaentlliv .. 

ldentity: 

Time limit (deta): 

Signau-

ClI (1 8) -
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• Other Inciden .. during carrilge G CERTIFICATION BY COM PETENT AUTHORITIES 
Detal .. and _ teken 

: 

H A POSTEROlRI CONTROl (Where this copy is used for establishing the Community ItItUs of the goods) 

REQUEST FOR VERIFICATION RESUlT OF VERIFICATION 
Veritlcation of the .uthentlcity of Ihis documenl and the lICCuracy ot !he Informetion Thla docullllnl (1) 
contained therein is req\Hllted. 

D was certified by Ihe Culloms office Indlceted end lhe informalion contelned 
thenlin is eccurlle. 

D does nol meellhe requlrements " lo lulhenlicity Ind regularity (SIl remarks 
bIlow). 

PlIce and dale: Place end dale: 
Si"natur.: Stlmp: Slgnelure: Stemp 

R_Iks: 

(') Enter [!J whera appIiceble. 

I CONTROl BY OFFłCE OF OESTINATION (COMMUNITY TRANSIT) 
OSIe of arrival: Copy no fi ratumed 
&amination of 88.Is: on 

efter regiatration under 
No 

RematkIl: Slguture: Slamp: 
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! 

EUROPEANCOMMUNITY 1 DECLARATlON 

2 ConaignorjExportlf No I 
' ' 

5 D ~ 3 Fonnt 4lo1dingIiaU , 
+J I • C;; 
C & lterna 16 Totel packagesl 
ca 

i ... 
+J aConaio_ No >-

" 
.~ 
c 
:;:, 
e 
e o 

(.) 

I 1 & Country ot dispalch/export 

C 
" ... 17 Country ot deatlnalion :;:, 

1i) ... 181dentity end nationllity ot melina ot transport II depallure I 11. Ctr. Tilbagelend .. tlI: ZurOcksenden en; ... bdcnpellio 61;: Retum 10: O -2lldentity and natiOllllity ot lCtivt l1l8I111 ottranapOrt croaillll the bordw Renvoyer A: Rinvlare .: 
>- I Co Terugzendan Hn: Oevo!ver . : 
O 
~ 'I ot trantport I I 'D l'IIcI ot loIding (.) 

II !he banIer 

6 
11 PIIcIcIgIe Marki end numbefs - Contelner No(s) - Number and kind l32hi NO 

33 Commodity Code 
end 
deIcrlptlon 3& Gross masa (kg) 

ot ooodI 
38 Net masa (kg) 

40 Summary declaration/Previou& docum,nt 

.. AddiIionII iiIIar· 

lIIIIloIVDoca- A.t Cfli!'ł I ... ~ 
~-lIIIIIaIiIIi!!I • T"" PllClIIIIII COUftr. I'IIcawcocn!ry • 
.11 IdInt.IIId nat. __ hfIIP,: 1dIr.t.1lld1l1l. __ Ir.IRIp; 

C1t1 I (1)ldIIIIiIyafnewCOll1liner. C1t1 I (I) ldmyollllWcor.linIr. 

(1) EnIIr I iłYES er O 1110. (I) fnIIr UYES erO' 110. 

FCEftTlFł- New _la: Number: ldanlity: New _I.: Number. Idantity: 
CATION_8Y Signature: Stamp: Signlllur.: Slamp: 
COMPE-
TENT AU-
THORITIES 

I C óFFtCeoF OePAATuRE - - ---
10 PrioolPII No SÓ{lnalure: 

I 
I1lntencS.d re~tedbv I 
ołf_ P'- end data: I 011 łIIIIIIt ----1---- -
(lIICIeoulllrV) l I 

110-... Code &3 Offlce 01 destination (and country) 

not valid for 

D CONTROL BY OFFłCE OF DEPARTURE Sllunp 

Reeuh: 

StIla afflxGd Number: 

ldentity: 

l1ma limit (data): 

Slgneture: 

ClI (1-8) 
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.. Other incidents during carrage 
Detaila and ~,.. tsken 

G CERTIFICATION BY COM PETENT AUTHORITIES 

I CONTROL BY OFFICE OF DESTINATION (COMMUNITY TRANSIT) 
Dale ol arrival: 
Ell8mination ot _II: 

RMnarka: 

Copy no 5 returned 
on 
eftar ragl&tration uncler 
No 

Signatura: Stamp: 

---------------------------------
COMMUNITY TRANSrr - HECElPT (To be completed by the peraon concemed before ...-entation to the offlC8 ot destination) 

Thia la to ceniły that the document ............................................................................................................................... isaued by the Customs offic:e at 

................................................................. ...................................................... (name and country) under No ........................................................................• 

ha bieli Iodged end that no irregularity hu bean observed to date concerning the conaignment to which this document refers. 

Dete: Signature: 

$tamp ot 
offlC8 ot destination: 
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Załącznik nr 4 

WYJAŚNIENIA 
DO POSŁUGIWANIA SIĘ FORMULARZAMI JEDNOLITEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO SAD I SAD BIS. 

1. Zastosowanie formularza Jednolitego dokumentu 
administracyjnego 

1. 1. Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania cel
nego w celu dokonania odprawy celnej ostatecznej, czaso
wej oraz przekazania towaru (w tym przy przewożie przez 
polski obszar celny), którego iloŚĆ lub rodzaj wskazują na 
przeznaczenie do działalności gospodarczej, stanowi wypeł
niony formularz SAD lub zestaw SAD złożony w urzędzie 
celnym. Niezależnie od przeznaczenia towaru urząd celny jest 
zobowiązany do przyjęcia pisemnego wniosku na życzenie 
zgłaszającego. 

1. 2. Zestaw SAD składa się z formularzy według załą
cznika nr 1 (SAD) i formularzy według załącznika nr 2 (SAD 
BIS). 

1. 2. 1. Formularze SAD przeznaczone są do zgłosze
nia towaru klasyfikowanego w j e d n e j pozycji taryfy celnej. 

1. 2. 2. Zestaw SAD (SAD i SAD BIS) służy do zgło
szenia w i e I u towarów. W jednym zestawie można zgłosić 
maksymalnie do 99 pozycji. 

1. 2. 3. W przypadku dostawy towarów pochodzących 
z kilku krajów pochodzenia, należy wypełnić formularze SAD 
i SAD BIS. 

1. 2. 4. Gdy wartość towarów zgłaszanych do odpra
wy celnej jest wyrażona w różnych walutach lub towary 
podlegają różnym procedurom celnym, to dla każdej z tych 
sytuacji należy wypełnić odrębny zestaw SAD. 

2. Opis zestawu SAD 

2. 1. Formularze SAD i SAD BIS są stosowane w wersji 
czterokartkowej. 

2. 1. 1. Przy przewozie towaru przez polski obszar 
celny (tranzycie) dopuszcza się używanie formularza 8-kart
kowego przyjętego w krajach EWG i EFTA; jednakże warun
kiem przyjęcia takiego wniosku jest posiadanie w zestawie 
dwóch kart dla polskich organów celnych (zgodnie z proce
durą przewidzianą w punkcie 3. 3) oraz akceptowanego 
przez te organy dokumentu gwarancyjnego. W przypadku 
tranzytu towarów Objętych międzynarodową kontrolą, wy
maga się wypełnienia polskiego formularza SAD. 

2. 1. 2. W pozostałych przypadkach tranzyt odbywa 
się w oparciu o polski formularz SAD i dokument gwarancyj
ny lub zabezpieczenie majątkowe. 

3. Przeznaczenie kart zestawu SAD i ich obieg 
'N poszczególnych procedurach celnych 

3. 1. Każda z czterech kart formularza SAD lub for
nularza SAD BIS jest oryg i nałe m o różnym przeznacze
tiu. 

3. 1. 1. Przeznaczenie kart jest następujące: 

- karty 1/6 i 4/5 - dla administracji celnej, 
- karta 217 - dla celów statystycznych, 
- karta 3/8 - dla osoby zgłaszającej towar do 

odprawy celnej, zwanej dalej "zgłasza
jącym". 

3. 1. 2. Gdy odprawa celna dokonywana jest na grani
cy, urząd celny zatrzymuje karty 1/6, 2/7 i 4/5. Kartę 3/8 
urząd celny przekazuje zgłaszającemu po potwierdzeniu 
odbioru decyzji jego własnoręcznym podpisem w polu 54 
formularza SAD. W przypadku przesłania decyzji pocztą. 
potwierdzeniem odbioru jest podpis na druku pocztowym 
"za potwierdzeniem odbioru". 

3. 1. 3. Karta 2/7 jest przekazywana przez urząd celny 
do urzędu statystycznego: 

- w imporcie - po dokonaniu odprawy ostatecznej lub 
czasowej; 

- w eksporcie - po potwierdzeniu wywozu towaru za 
granicę przez graniczny urząd celny, także po dokonaniu 
odprawy czasowej; 

- w tranzycie. z zastosowaniem polskiego formularza SAD 
- po potwierdzeniu wywozu towaru za granicę przez 
graniczny urząd celny. 

3. 2. W przypadku wniosku o przekazanie sprawy doty
czącej p r z y w o Ż o n e g o do Polski towaru oraz przy tran
zycie stosuje się uproszczone wypełnianie formularza SAD. 

Polega ono na wypełnieniu przez zgłaszającego na
stępujących pól: 1,2,3,5,8,14,17,18.21,22.31,32.33 
(wypełniać, jeżeli w danej dostawie jest tylko jedna pozycja 
taryfowa), 35,40,44,50,51,52 i 53. 

W tej sytuacji przekazujący urząd celny zatrzymuje tylko 
część karty 4/5 formularza SAD (zawierającą pola od 1 do 
51). 

Druga część karty 4/5 z tego formularza (zawierająca 
pola 52, 53, 54 oraz D/J) wraz z pozostałymi kartami 
formularza SAD jest pisemnym postanowieniem o przekaza
niu sprawy do innego urzędu celnego i jest wręczana osobie 
przewożącej towar. Fakt ten zgłaszający potwierdza włas
noręcznym podpisem w przeznaczonym do tego polu na 
karcie 4/5 pozostającej w urzędzie przekazującym. Przewoź
nik lub spedytor zobowiązany jest do dostarczenia wyżej 
wymienionych dokumentów wraz z towarem do określonego 
urzędu celnego odbiorczego w terminie wskazanym przez 
urząd celny przekazujący w wyodrębnionej części pola 44. 

Urząd celny odbiorczy, po otrzymaniu dokumentów 
przekazowych. przesyła niezwłocznie do urzędu przekazują
cego potwierdzoną pieczęcią w polu D część karty 4/5. 

3. 3. W sytuacji opisanej w punkcie 2. 1. 1 niniejszych 
wyjaśnień postępowanie jest następujące: urząd celny prze
kazujący zatrzymuje jedną z dwóch kart, natomiast drugą 
wraz z pozostałymi kartami wręcza osobie przewożącej towar 
jako dokument postanowienia o przekazaniu sprawy. Fakt 
ten zgłaszający potwierdza własnoręcznym podpisem w kar
cie pozostającej w urzędzie celnym przekazującym. Przewoź
nik lub spedytor zobowiązany jest do dostarczenia wyżej 
wymienionych dokumentów wraz z towarem w terminie 
określonym przez urząd celny przekazujący w wyodrębnionej 
części pola 44 do urzędu celnego wyznaczonego w polu 53. 
Urząd celny odbiorczy, po otrzymaniu dokumentu przekazo
wego. przesyła niezwłocznie do urzędu przekazującego po
twierdzoną pieczęcią w polu D część otrzymanej karty 4/5 
lub 5. 
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3. 4. W przypadku gdy odprawa celna wywożone
g o z Polski towaru (w tym wprowądzenie na skład celny i do 
wolnego obszaru celnego) dokonywana jest wewnątrz kraju. 
urząd celny dokonujący tej odprawy zatrzymuje karty. 1/6 
i 2/7 (oraz kartę 4/5 w przypadku wprowadzenia na skład 
celny/wolny obszar celny). 

Karty 3/8 i 4/5 (a w przypadku wprowadzenia na skład 
celny/wolny obszar celny tylko kartę 3/8) otrzymuje zgłasza
jący, po potwierdzeniu tego faktu własnoręcznym pOdpisem 
w polu 54 karty 1/6. 

Karta 3/8 przeznaczona jest dla zgłaszającego, a karta 
4/5 przekazywana jest p,rzez osobę przewożącą towar. 
w okre~lonym na niej (w oznaczonej części pola44) terminie; 
do wskazanego urzędu celnego granicznego. 

Urząd celny graniczny, po potwierdzeniu (pieczęcią 
z datownikiem) wywozu towaru na karcie 4/5 w prze
znaczonym do tego polu i zarejestrowaniu tego faktu w ewi
dencji towarowej i samochodowych ~rodków przewozo
wych lub w ewidencji przekazowo-odbiorczej, przesyła ją 
niezwłocznie z pismem przewodnim do urzędu celnego, 
w którym dokonano odprawy. 

3, 5. W przypadku wyprowadzenia towaru ze składu 
celnegojwolnego obszaru celnego na polski obszar celny 
stosuje się odprawę przewidzianą w punkcie 3. t. 2 niniej
szych wyjaśnień. 

W przypadku wywozu towaru ze składu celnego/wol
nego obszaru celnego za granicę z przewozem przez polski 
obszar celny stosuje się formularze na zasadach przewidzia
nych w punkcie 3. 2 niniejszych wyjaśnień (patrz wersja 
uproszczona). 

3. 6. W odprawie czasowej towaru przywiezionego 
z zagranicy na polski obszar celny na czas określony lub 
w wywozie danego towaru za granicę na czas określony 
stosuje się postępowanie przewidziane przy odprawie osta
tecznej, termin zaś ponownego wywozu lub przywozu towa
ru wpisuje się w polu D. 

3. 6. ,. Miejsce na adnotacje o złożeniu zabezpiecze
nia, jego rodzaju i wysokości znajduje się w polu 48 i 50. 

4. Warunki przyjęcia wniosku na formularzu 
SAD 

4. 1. Zgłaszający wypełnia czterokartkowy formularz 
SAD lub zestaw SAD zgednie z niniejszymi wyjaśnieniami. 

4. ,. ,. Formularze muszą by~ wypełnione czytelnie, 
pismem maszynowym, komputerowo lub wyrafnie ręcznie 
drukowanymi (dużymi) literami. 

4. 1. 2. W polach 2, 8, 14, 28, 50, 54, A, B, C, D/J, E/J, 
F, G, H, I dopuszcza się stosowanie odpowiednich stempli 
i pieczęci. 

4. 1. 3. Na każdym formularzu SAD BIS w polu C po
winien by~ wpisany przez funkcjonariusza celnego numer 
porządkowy zgłoszenia, zgodny z numerem nadanym w polu . 
C formularza SAD. 

5. Przyczyny pozostawienia wniosku o wszczę
cie post,powania celnego bez rozpoznania 

5. 1. Za nieprawidłowo sporządzone uznaje się for
mularze SAD i SAD BIS; gdy: 

- wypełniono je niezgodnio z niniejszymi wyjaśnie
niami, 

,- brakuje którejkolwiek z czterech kart, z wyjątkiem 
sytuacji określonej w punkcie 3. 2 niniejszych wyja
śnień, 

- wprowadzono do tekstu poprawki, 
- wypełniono je nieczyteinie, . 
- nastąpiło fizyczne uszkodzenie karty (np. naderwa-

nie, zamoczenie itp.), 
- występuje niezgodnoś~ riumerów porządkowych na 

formularzach SAD i SAD BIS. 

Wymienione nieprawidłowości, z wyjątkiem sytuacji 
przekazu i tranzytu (pkt 3. 2), dotyczą każdej z czterech kart 
formularza. . 

6. Kontrola i tryb korekty danych 

6. ,. Zmiany wpisu w formularzach SAD i - odpowie
dnio - SAD BIS po przyjęciu wniosku o wszczęcie po
st,powania celnego mogą być dokonywane przez funkc
jonariusza celnego łub, za jego zgodą, przez zgłaszającego, 
lecz muszą być każdorazowo czytelnie podpisane ze wskaza
niem daty ich wniesienia. W przypadku dokonania ich przez 
funkcjonariusza celnego, muszą być potwierdzone datow
nUdem z numerem identyfikacyjnym. 

Możliwość wprowadzenia takich korekt istnieje do 
chwili wydania decyzji lub postanowienia: 

- o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim ob
szarze celnym i o wymiarze cła oraz podatku, 

- o dopuszczeniu towaru do wywozu za granicę, 
- o dopuszczeniu towaru do wyprowadzenia ze skiadu 

celnego (wolnego obszaru celnego), 
- o dopuszczeniu towaru do tranzytu. 

Po wydaniu decyzji o dopuszczeniu towaru do obrotu na 
polskim obszarze celnym oraz o wymiarze cła i podatku, 
decyzji o dopuszczeniu towaru do wywozu albo o wy
prowadzeniu towaru ze składu eelnego (wolnego obszaru 
celnego), postanowienia o tranzycie przez polski obszar 
celny zmiany w informacjach formularzy SAD i SAD BIS 
zawarte w polach: 

- waluta - pole 22, 
- ogólna wartość faktury - druga część pola 22, 
- kurs waluty - pole 23, 
- kod pozycji taryfy celnej - pole 33, 
- uzgodnienia (opusty) - pole 45, 
- wartość statystyczna - pole 46, 
- podstawa opłaty - pole 47, 
- stawka - pole 47, 
- kwota naliczonych należności - pole 47, 
- gwarant - pole 50, 
- gwarancje tranzytowe nieważne na ... - pole 52. 

a ponadto w polach A, C, D mogą być dokonywane jedynie 
w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie po
stępowania administracyjnego i Prawie celnym. 

6. 2. Tryb kontroli i korekty danych w statystycznym 
systemie informatycznym jest określony odrębnie. 

6. 3. Korekta decyzji w trybie Kodeksu postępowania 
administracyjnego dokonana w postaci wydania nowej de
cyzji dyrektora urzędu celnego lub Prezesa Głównego Urzędu 
Ceł będzie przekazywana również do celów statystycznych. 

7. Szczegółowy opis i wypełnianie poszczeg61-
nych p61 

Następujące pola są wypełniane wyłącznie przez ad
ministrację celną: 30, 37,44 (wyznaczona część pola), 48, 50 
(w zakresie adnotacji o zabezpieczeniu), 52 (nr przyjęcia 
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wniosku o przekazanie), 53, A, B, C, D/J, E/J, pole dolne na 
karcie 4/5 ("Odesłać do:"). 

, Pole 1 - DeklaraCja 

Pole składa się z trzech części. 

. W części pierwszej należy podać jeden z poniższych 
symboli: 

EX - jeżeli zgłoszenie dotyczy wywozu towarów, 
IM - jeżeli zgłoszenie dotyczy przywozu towarów, 
TR - jeżeli zgłoszenie dotyczy przewozu towarów 

przez polski obszar celny (tranzytu). 
Część drugą należy pozostawić nie wypełnioną. 
W częśCi trzeciej należy podać kod wnioskowanej dla 

danego zgłoszenia celnego procedury postępowania cel
nego, stosując następujące oznaczenia kodowe: 

10 - odprawa celna ostateczna w wywozie, 
21 - odprawa celna czasowa w wywozie, 
30 - powrotny wywóz za granicę poza obrotem cza-

sowym, 
40 - odprawa celna ostateczna w przywozie, 
51 - odprawa celna czasowa w przywozie, 
61 - powrotny przywóz do kraju poza obrotem czaso

wym, 
71 - przekazanie sprawy do innego urzędu celnego, 
81 - przekazanie sprawy w ramach tego samego urzę

du celnego, 
91 - przekazanie towaru w celu złożenia w składzie 

celnym lub wolnym obszarze celnym, 
95 - dostawa towarów w celu zaopatrzenia statków 

morskich (rzecznych) i powietrznych, 
97 - tranzyt towaru przez polski obszar celny. 

Pole 2 - I:ksporter /Nadawca 

W wywozie należy podać nazwę i adres polskiego 
eksportera oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy 
identyfikator Regon. 

W przywozie i tranzycie należy podać nazwę i adres 
kontrahenta zagranicznego. 

Pole 3 - Formularze 

Należy wypełnić w następujący sposób: 
- na formularzu SAD w pierwszej części pola należy 

wpisać .. 1", w drugiej zaś łączną liczbę formularzy; 
- na formularzu SAD BIS w pierwszej części pola 

należy wpisać kolejny numer formularza, w drugiej 
zaś łączną liczbę formularzy SAD i SAD .BIS. 

Np.: Jeżeli mamy do czynienia z jednym formularzem 
SAD, to w obu częściach wpisujemy ,,1". Natomiast jeżeli 
mamy do czynienia z dziesięcioma formularzami SAD BIS, to 
na formularzu SAD należy napisać w części pierwszej 1, 
8 w części drugiej 11 -,,1/11", na ostatnim zaś formularzu 
SAD BIS w części pierwszej i drugiej należy wpisać 11 
- ,,11/11". 

Pole 4 - Wykazy załadunkowe 

Nie należy wypełniać. 

Pole 5 - Pozycje 
Należy podać łączną liczbę zgłoszonych pozycji towaro

wych,. wyróżnionych w polach 32 zestawu SAD. Jeżeli nie 
stosuje się formularzy SAD BIS, to w polu tym należy wpi
sać ,,1". 

Pole 6 - Liczba opakowań 

Należy podać liczbę opakowań (zgodnie z listem prze
wozowym lub stanem faktycznym), np. liczbę kartonów, 
skrzynek, bel itp. (ilość koli). Dla towaru masowego (w 
przypadku braku opakowań) należy wpisać ',,0" . 

Pole 7 - Numer akt zgłaszającego 

Należy wypełniać fakultatywnie. 

Wypełnia spedytor lub eksporter/ importer dla identyfi
kacji i katalogowania dokumentów, według własnych zasad 
i na własne potrzeby (np. według numeru kontraktu). 

Pole 8 -Importer/Odbiorca 

W przywozie należy podać nazwę i adres polskiego 
importera oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy 
identyfikator Regon. 

W wywozie i tranzycie należy podać nazwę i adres 
kontrahenta zagranicznego. 

Pole 9- Osoba odpowiedzialna za sprawy finan
sowe 

Należy wpisać tu nazwę podmiotu gospodarczego i jego 
adres, nazwisko oraz numer dowodu tożsamości osoby 
odpowiedzialnej za sprawy finansowe. 

Pole 10 - Kraj pierwszego przeznaczenia 

Nie należy wypełniać. 

Pole 11 - Kraj zakupu/sprzedaży 

. W pierwszej części pola należy podać dwu literowy 
symbol kraju, w którym kontrahent zagraniczny został wpisa
ny do rejestru handlowego. Prz'l wypełnianiu należy stoso
wać podane n iżej symbole krajów. 

Część druga pozostaje nie wypełniona. 

POLSKA NAZWA 

Afganistan 
Albania 
Algieria 
Andora 
Angola 
Anguilla 
Antarktyka 
Antigua i Barbuda 
Antyle Holenderskie 
Arabia Saudyjska 
Argentyna 
Aruba 
Australia 
Austria 
Bahamy 
Bahrajn 
Bangladesz 
Barbados 
Belgia 
Belize 
Benin 
Bermudy 
Bhutan 
Białoruś 
Boliwia 
Botswana 

WYKAZ KRAJÓW 
ANGIELSKA NAZWA SYMBOL 

Afghanistan AF 
Albania AL 
Algeria OZ 
Andorra AD 
Angola AO 
Anguilla Al 
Antarctica AO 
Antigua and Barbuda AG 
Netherlands Antiles AN 
Saudi Arab:a SA 
Argentina AR 
Aruba AW 
Australia AU 
Austria AT 
Bahamas BS 
Bahrain BH 
Bangladesh B D 
Barbados BB 
Belgium BE 
Belize BZ 
Benin BJ 
Bermuda BM 
Bhutan BT 
Belorussia BY 
Bolivia BO 
Botswana BW 
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Bouveta Wyspy Bouvet Island BV Jemen Yemen YE 
Bożego Narodzenia WyspaChristmas Island CX Jordania Jordan JO 
Brazylia Brazil BR Jugosławia Yugoslavia YU 
Brunei Brunei Dar-Ussalam BN Kajmany Cayman Islands KY 
Brytyjskte Terytorium British Indian Ocean Kambodża Cambodia KH 

Oceanu Indyjskiego Territory 10 Kamerun Cameroon CM 
Bułgaria Bulgaria BG Kanada Canada CA 
Burkina Faso Burkina Faso BF Katar Catar OA 
Burundi Burundi BI Kenia Kenya KE 
Chile Chile CL Kiribati Kiribati KI 
Chiny China CN Kokosowe Wyspy Cocos Island CC 
Cóte D'ivoire Cóte D'ivoire CI Kolumbia Colombia CO 
Cypr Cyprus CY Komory Comoros KM 
Cooka Wyspy Cook Island CK Kongo Congo CG 
Czad Chad TO Koreańska Republika Lu- Democratic People's 
Czecho-Słowacja Czechoslovakia CS dowo-Demokratyczna Republic of Korea KP 
Dania Denmark OK Kostaryka Costa Rica CR 
Dominika Dominica DM Kuba Cuba CU 
Dominikana Dominican Republic DO Kuwejt Kuwait KW 
Dziewicze Wyspy Laos Lao People's Democratic 
Brytyjskie Virgin Islands (British) VG Republic LA 
Dziewicze Wyspy Stanów Lesotho Lesotho LS 

Zjednoczonych Virgin Islands (U.S.) VI Liban Lebanon LB 
Dżibuti Djibouti OJ Liberia Liberia LR 
Egipt Egypt EG Libia Libyan Arab Jamahiriya LY 
Ekwador Ecuador EC liechtenstein Liechtenstein LI 
Estonia Estonia XE Litwa Lithuania XL 
Etiopia Ethiopia ET Luksemburg Luxembourg LU 
Falklandy Falkland Islands FK Łotwa Latvia XW 

(Malvinas) Madagaskar Madagascar MG 
Fidżi Fiji FJ Makau Macau MO 
Filipiny PhiIi ppines PH Malawi Malawi MW 
Finlandia Finland FI Malediwy Maldives MV 
Francja France FR Malezja Malaysia MY 
Francuskie Terytorium French Southern Mali Mali ML 
Południowe Territories TF Malta Malta MT 

Gabon Gabon GA Maroko Marocco MA 
Gambia Gambia GM Marshalla Wyspy Marshall Islands MH 
Ghana Ghana GH Martynika Martinique MO 
Gibraltar Gibraltar Gl Mauretania Mauritania MR 
Grecja Greece GR Mauritius Mauritius MU 
Grenada Grenada GO Meksyk Mexico MX 
Grenlandia Greenland GL Mikronezja Micronesia FM 
Guam Guam GU Minor United States Minor 
Gujana Guyana GY Outlying Isl UM 
Gujana Francuska French Guyana GF Monako Monaco MC 
Gwadelupa Guadeloupe GP Mongolia Mongolia MN 
Gwatemala Guatemala GT Montserrat Montserrat MS 
Gwinea Guinea GN Mozambik Mozambiqu8 MZ 
Gwinea Bissau Guinea-Bissau GW Myanmar Myanmar BU 
Gwinea Równikowa Equatorial Guinea GO Namibia Namibia NA 
Haiti Haiti HT Nauru Nauru NR 
McDonalda i Heard Heard and McDonald Nepal Nepal NP 

Wyspy Islands HM Niger Niger NE 
Hiszpania Spain ES Nigeria Nigeria NG 
Holandia Netherlands NL Nikaragua Nicaragua NI 
Honduras Honduras HN Niue Niue NU 
Hongkong Hong Kong HK Norfolk Norfolk Island NF 
Indie India IN Norwegia Norway NO 
Indonezja Indonesia ID Nowa Kaledonia New Caledonia NC 
Irak lraq 10 Nowa Zelandia New Zeland NZ 
Iran Iran IR Oman Oman OM 
Irlandia Ireland IE Pakistan Pakistan PK 
Islandia Iceland 15 Pala u Palau PW 
Izrael Israel IL Panama Panama PA 
Jamajka Jamaica JM Papua-Nowa Gwinea Papua New Guinea PG 
Japonia Japan JP Paragwaj Paraguay PY 
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Peru Peru PE 
Pitcairn Pitcairn PN 
Polinezja Francuska French Polynesia PF 
Polska Poland PL 
Portugalia Portugal PT 
Północne Mariany Northern Mariana Islands MP 
Puerto Rico Puerto Rico PR 
Republika Federalna Nie- Germany, Federal 

miec Republic of DE 
ZA Republika Południowej South Africa 

Afryki 
Republika Korei 
Republika Środkowo

afrykańska 
Republika Zielonego 

Korea, Republic of 
Central African Republic 

Cape Verde 

KR 

CF 

Przylądka CV 
Reunion Reunion RE 
Rumunia Romania RO 
Rwanda Rwanda RW 
Sahara Zachodnia Western Sahara EH 
Saint Christoper i Nevis Saint Kitts and Nevis KN 
Saint Lucia Saint Lucia LC 
Sajnt Pierre i Miquelon Saint Pierre et Miquelon PM 
Saint Vincent i Grenadyny Saint Vincent and the 

Salomona Wyspy 
Salwador 
Samoa Amerykańskie 
Samoa Zachodnie 
San Marino 
Senegal 
Seszele 
Sierra Leone 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Stany Zjednoczone 

Ameryki 
Strefa Neutralna 
Sudan 
Surinam 
Suazi (Ngwane) 
Svalbard i Jan Mayen 

Syria 
Szwecja 
Szwajcaria 
Święta Helena 
Tajlandia 
Tajwan 
Tanzania 
Timor 
Togo 
Tokelau 
Tonga 
Trynidad i Tobago 
Tunezja 
Turcja 
Turks i Caicos 
Tuvalu 
Uganda 
Ukraina 
Urugwaj 
Vanuatu 
Wallis i Futuna 
Watykan 
Wenezuela 
Węgry 
Wie~ka Brytania 
Wietnam 

Grenadines 
Solomon Islands 
El Salwador 
American Samoa 
Samoa 
San Marino 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapore 
Somalia 
Sri Lanka 

VC 
SB 
SV 
AS 
WS 
SM 
SN 
SC 
SL 
SG 
SO 
LK 

United States of America US 
Neutral Zone NT 
Sudan SD 
Suriname SR 
Swaziland SZ 
Svalbard and Jan Mayan 

Islands SJ 
Syria n Arab Republic SY 
Sweden SE 
Switzerland CH 
Saint Helena SH 
Thailand TH 
Taiwan Province of China TW 
Tanzania TZ 
East Timor TP 
Togo TG 
Tokelau TK 
Tonga TO 
Trynidad and Tobago TT 
Tunisia TN 
Turkey TR 
Turks and Caicos Islands TC 
Tuvalu TV 
Uganda UG 
Ukraine UA 
Uruguay UY 
Vanuatu VU 
Wallis and Futuna Islands WF 
Vatican City State VA 
VenEłzuela VE 
Hungary HU 
United Kingdom GB 
Viet Nam VN 
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Włochy Italy 
Wyspy Owcze Faeroe (Faroe) Islands 
Wyspy Świętego Tomasza Sao Tome and Principe 

i Książęca 
Zair 
Zambia 
Zimbabwe 
Zjednoczone Emiraty 

Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

Arabskie United Arab Emirates 
Związek Socjalistycz- USSR 

nych Republik Radziec-
kich 

Armeńska SRR 
Azerbejdżańska SRR 
Gruzińska SRR 
Kazachska SRR 
Kirgiska SRR 
Mołdawska SRR 
Rosyjska Federacyjna SRR 
Tadżycka SRR 
Turkmeńska SRR 
Uzbecka SRR 
Organizacja Narodów 

Zjednoczonych 
Inne organizacje 
międzynarodowe 

Składy celne 
Bunkier 

:h 

Pole 12 - Szczegóły dotyczące wartości 

Należy wypełniać fakultatywnie. 

Pole 13 - Wspólna polityka rolna 
Należy pozostawić nie wypełnione. 

Pole 14 - Zgłaszający 

IT 
FO 

ST 
ZR 
ZM 
ZW 

AE 
SU 

XA 
XZ 
XG 
XK 
XS 
XM 
XR 
XD 
XT 
XU 

XY 

XO 
XX 
XF 

Należy podać nazwę, adres i identyfikator statystyczny 
(Regon) zgłaszającego. Jeżeli jest nim eksporter, wpisać 
słowo "eksporter", jeśli importer - "importer". W prawym 
dolnym rogu umieścić pOdpis zgłaszającego. 

Pole 15 - Kraj wysyłki 
Należy wypełniać w przywozie i tranzycie. 
Należy podać nazwę kraju, w którym towar ostatnmi raz 

został załadowany, według wykazu nazw podanych dla pola 
11. 

Pola 15a i 15b - Symbol kraju wysyłki 
Należy wypełniać w przywozie i tranzycie. 
W polu 15a należy podać dwu literowy symbol kraju, 

w którym towar ostatni raz został załadowany, stosując 
symbole według wykazu podanego dla pola 11; pole 15b 
pozostawić nie wypełnione. 

Pole 16 - .Kraj pochodzenia towaru 

Jeżeli w danej dostawie występuje kilka krajów po
chodzenia, to należy wpisać wyraz "różne" w formularzu 
SAD, symbole zaś tych krajów umieścić w polu 34a w for
mularzach SAD BIS. 

W wywozie należy wpisać "Polska" lub w przypadku 
wywozu towarów wcześniej przywiezionych podać polską 
nazwę kraju, z którego pochodzą, według wykazu nażw 
podanych dla pola 11. 

W przywozie należy podać polską nazwę kraju, z którego 
towar pochodzi. 

Pole 17 - Kraj przeznaczenia towaru 

Naleiy wypełniać w tranzycie i wywozie. 
Należy podać polską nazwę kraju według wykazu nazw 

podanych dla pola 11. Gdy kraj ten jest nie znany, wymienić 
nazwę ostatniego znanego kraju, do którego towar został 
skierowany. -
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Pola 17a i 17b - Symbol kraju przeznaczenia 

Należy wypełniać w tranzycie i wywozie. 
W polu 17a należy podać dwu literowy symbol krajU 

przeznaczenia według wykazu symboli podanego dla pola 
11; pole 17b pozostawić nie wypełnione. 

Pole 18 - Środek transportu 

Należy podać nazwę środka transportu, na który towary 
są załadowane (ciężarówka, statek, wagon kolejowy, samo
lot itp.), a przy transporcie samochodowym - numer rejest
racyjny i kraj jego rejestracji w formie dwu literowego sym
bolu kraju, wpisanego w drugiej części pOla według wykazu 
symboli podanego dla pola 11. 

Pole 19 - Kontener 

Należy wpisać: 
1 - dla towarów przewożonych w kontenerze, 
O - dla towarów nie przewożonych w kontenerze. 

Pole 20 - Warunki dostawy 

W pierwszej części pola należy podać 3-literowy symbol 
warunków dostawy, zgodny z warunkami przyjętymi 
w kontrakcie. Jeżeli ze względów handlowych dostawa 
następuje na innych warunkach niż przewiduje kontrakt, to 
podać symbol faktycznych warunków dostawy. 

W drugiej części należy podać pełną nazwę warunków 
dostawy (fakultatywnie). 

Trzecią część należy pozostawić nie wypełnioną. 
Przy wypełnianiu należy stosować następujące symbole 

i nazwy warunków dostawy według Incoterms 90. 

Warunki dostawy według INCOTERMS1990 

EXW - z zakładu ... (oznaczone miejsce) - odpowiada 
EXW z Incoterms 80, 

FCA - franco przewoźnik ... (oznaczone miejsce) - od
powiada FOR, FOT, FOA, FRC z Incoterms 80, 

FAS - franco wzdłuż burty statku ... (oznaczony port zała
dunku) - odpowiada FAS z Incoterms 80, 

FOB - franco statek ... (oznaczony port załadunku) - od
powiada FOB z Incoterms 80, 

CFR - koszt i fracht... (oznaczony port przeznaczenia) 
- odpowiada CFR i CFL z Incoterms 80, 

CIF - koszt, ubezpieczenie i fracht ... (oznaczony port 
przeznaczenia) - odpowiada CI F i CI L z Incoterms 
80, 

CPT - przewoźne opłacone do ... (oznaczone miejsce prze
znaczenia) - odpowiada DCP z Incoterms 80, 

CIP - przewoźne i ubezpieczenie opłacone do ... (oznaczo
ne miejsce przeznaczenia) - odpowiada CIP z In
coterms 80, 

DAF - dostarczone na granicę... (oznaczone miejsce) 
- odpowiada DAF z Incoterms 80, 

DES - dostarczone statek ... (oznaczony port przeznacze
nia) - odpowiada EXS z Incoterms 80, 

DEO - dostarczone nabrzeże ... (oznaczony port przezna
czenia) - odpowiada EXO z lncoterms 80, 

DDU - dostarczone (cło nie opłacone) .. . (oznaczone miej
sce przeznaczenia), 

DDP - dostarczone (cło opłacone, oznaczone miejsce 
przeznaczenia) - odpowiada DDP z Incoterms 80. 

W przypadku gdy dostawa jest realizowana w oparciu 
o Ogólne warunki dostaw RWPG, a nazwa warunku różni si, 

od nazw Incoterms 1990, należy używać następujących 
symboli: 

FCA - dla "franco-miejsce przekazania towaru przewot
nikowi lotniczemu w kraju sprzedawcy" oraz "fran
co - miejsce załadunku na środki transportowe 
kupującego - przy przewozach samochodowych", 

FOB - dla "franco statek - oznaczony port załadunku 
- wraz ze sztauerką", 

DAF - dla "franco-wagon granica kraju sprzedawcy (przy 
przewozach kolejowych}", 

CIP - dla "franco-odbiorca (przy wysyłce towaru pocztą)". 

Pole 21 - Środek transportu na granicy 

Jeżeli jest to ten sam środek transportu, co opisany 
w polu 18, to pola 21 nie wypełnia się. 

W innych przypadkach pole należy wypełnić zgodnie 
z zasadami dla pola 18. 

Pole 22 - Waluta i ogólna wartość faktury 

Pole składa się z dwóch części. 
W części pierwszej należy podać zgodny z fakturą lub 

innym dokumentem służącym do ustalania wartości celnej 
trzyliterowy symbol waluty, a w części drugiej - wartość 
dostawy zgodną z tym dokumentem, podaną w liczbach 
całkowitych, bez znaków po przecinku. 

Wartości tej nie należy pomniejszać o różnego rodzaju 
opusty (rabaty) na cenie, podawane w polu 45. 

Jeżeli w danej dostawie występują towary zakupione! 
!sprzedane w różnych walutach, to dla wszystkich towarów 
w danej walucie należy wypełnić nowy zestaw SAD. 

Uznawane będą jedynie faktury lub inne dokumenty 
służące do ustalania wartości celnej wystawione w jednej 
z walut poniższego wykazu. 

Waluta (kraj - przy Clearingu) 
Dinar kuwejcki 
Dolar amerykański 
Dolar australijski 
Dolar clearingowy (Bangladesz) 
Dolar clearingowy (Brazylia) 
Dolar clearingowy (Egipt) 
Dolar clearingowy (Grecja) 
Dolar clearingowy (Iran) 
Dolar clearingowy (Liban) 
Dolar clearingowy (Turcja) 
Dolar clearingowy (ZSRR) 
Dolar kanadyjski 
Drachma grecka 
Escudo portugalski 
Frank belgijski 
Frank francuski 
Frank luksemburski 
Frank szwajcarski 
Frank szwajcarski clearingowy (Chiny) 
Funt irlandzki 
Funt libański 
Funt sterling 
Gulden holenderski 
Jen japoński 
Korona duńska 
Korona norweska 
Korona szwedzka 
Lir włoski 
Marka fińska 
Marka niemiecka 

Symbol 
KWD 
USD 
AUD 
XBD 
XBR 
XEG 
XGR 
XIR 
XLB 
XTR 
XSU 
CAD 
GRO 
PTE 
BEF 
FRF 
LUF 
CHF 
XCN 

lEP 
LBF 
GBF 
NLC 
JP) 
DK~ 

NO. 
SEt 
ITI 

Flro. 
DEro. 
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Waluta (kraj - przy clearingu) 

Nowy dinar jugosłowiański 
Peseta hiszpańska 

Symbol 

Rupia clearingowa (Indie) 
Szyling austriacki 

Pole 23 - Kurs waluty 

YUN 
ESP 
XIN 
ATS 

W przywozie należy podać kurs sprzedaży dewiz (a 
w wywozie - kurs kupna dewiz) na podstawie tabeli 
kursowej Narodowego Banku Polskiego, obowiązującej 
w dniu dokonania zgłoszenia celnego; data obowiązywania 
tabeli kursowej musi być zgodna z datą umieszczoną w polu 
C (jeśli nie jest to data przyjęcia wniosku o przekazanie 
sprawy, kiedy w polu 1 w części trzeciej występują kody: 71, 
81 lub 91; w tej sytuacji obowiązuje data z pola A). 

Pole 24 - Rodzaj transakcji 
W pierwszej części pola należy podać dwuznakowy kod 

rodzaju transakcji, odpowiadający danej dostawie. 
Pozostałe dwie części należy pozostawić nie wypeł

nione. Przy wypełnianiu należy stosować następujące kody 
rodzajów transakcji. 

KOD RODZAJ TRANSAKCJI 

1. Kupno-sprzedaż (z wyjątkiem dostaw w ra
mach umów o kooperacji i specjalizacji produkcji 
- patrz pkt 5). 

11 Kupno-sprzedaż towarów, których ilość lub ro-
dzaj wskazują na przeznaczenie do działalności gos
podarczej (oprócz wymienionych w punktach 15,17, 
18,19). 

15 Wymiana towarów kompensowanych w naturze 
(obejmuje również bartery). 

17 Import na reeksport pośredni - przywóz towarów 
do kraju w celu późniejszej ich odsprzedaży w stanie 
nie zmienionym odbiorcom zagranicznym, także ma
szyn i urządzeń technologicznych, w ramach realizacji 
kontraktów na eksport kompletnych obiektów przemy
słowych i budowlanych. 

18 Reeksport - eksport towarów importowanych. 
19 Dostawy towarów z oraz do składów celnych lub 

wolnych obszarów celnych. 
2. Pożyczki, za które pobiera się opłaty, 

n a j e m , u ż y c z e n i e I u b d z i e r ż a w a (kod 
obejmuje dostawy towarów do czasowego użytku 
w innym kraju bez przenoszenia prawa własności). 

21 Pożyczka, najem, użyczenie lub dzierżawa. 
23 Dostawy eksponatów na targi i wystawy. 

3. D ostawy w ce I u uszl ac hetn ie n ia (z wyją
tkiem kontraktów w ramach umów o kooperacji 
i specjalizacji produkcji). 

31 Dostawy towarów w celu ich uszlachetnienia-
transakcje obrotu uszlaChetniającego polegające na 
przerobie, uszlachetnieniu lub produkcji wyrobów 
z surowców i materiałów powierzonych będących 
własnością kontrahenta. 

32 Dostawy w celu konserwacji lub remontu za 
opłatą· 

33 Dostawy w celu konserwacji lub remontu bez 
opłaty, w ramach gwarancji. Transakcje obrotu na
prawczego polegają na remoncie, naprawie lub kon
serwacji maszyn, urządzeń i środków dostarczanych 
w tym celu przez kontrahenta. 
4. Dostawy po uszlachetnieniu (z wyjątkiem 

kontraktów w ramach umów o kooperacji i spec-
jalizacji produkcji). . .~. . 

~1 Dostawy towarów po ich uszlachetnieniu. 

42 Dostawy towarów po ich konserwacji lub remon-
cie - za opłatą. 

43 Dostawy towarów po ich konserwacji lub remon-
cie bez opłaty, w ramach gwarancji. 
5. Dostawy w ramach umówokooperacji 

i s p e cj a I i zacj i prod u kcj i..Transakcje ko
operacyjne polegające na eksporcie i imporcie 
towarów na podstawie zawartych umów o ko
operacji międzynarodowej przez polskie organiza
cje lub przedsiębiorstwa z organizacjami i przed
siębiorstwami zagranicznymi. Dostawy towarów 
w ramach transakcji kooperacyjnych z obu stron 
traktuje się jako normalne transakcje 
kupna-sprzedaży, które podlegają odrębnym roz
rachunkom dewizowym pomiędzy stronami. 

51 Dla celów obronnych. 
52 Dla celów cywilnych. 

6. Dostawy bezpłatne. 
62 Dostawy towarów przemysłowych i artykułów 

żywnościowych przesyłanych w ramach udzielanej 
pomocy. 

63 Dostawy towarów w ramach pomocy w przypad-
ku klęsk żywiołowych (sprzęt). 

65 Dostawy materiałów reklamowych, próbek itp. 
66 Składki organizacji międzynarodowych (w natu-

rze). 
7. Zwroty towarów, które poprzednio zostały 

zarejestrowane pod kodami punktów 1 lub 2. 
71 Zwroty towarów, za które płatność została doko-

nana. 
72 Zwroty towarów, za które płatność nie została 

dokonana (obejmuje również zwroty towarów złożo
nych w magazynach celnych). 
8. Wymiana standardowa.Wymiananowejlub 

odnowionej części lub jednostki w zamian za 
identyczną część lub jednostkę bezpłatnie lub za 
wyrównującą opłatą. 

81 Powodująca płatność. 
82 Nie powodująca płatności. 
90 9. I n n e (do wyspecyfikowania w polu 44 "Dodat

kowe informacje"). 

Pole 25 - Rodzaj transportu na granicy 

W pierwszej części pola należy wpisać dwuznakowy kod 
rodzaju transportu, odpowiadający treści pola 21 (lub 18, 
jeśli pole 21 nie jest wypełniane). 

Drugą część pola należy pozostawić nie wypełnioną. 
Przy wypełnianiu należy stosować następujące kody rOdzaju 
transportu. 

KOD RODZAJ TRANSPORTU 

10 Transport morski - nie dotyczy towarów przewo-
żonych w kontenerach lub na innych środkach trans
portu. 

12 Wagon kolejowy załadowany na statek/prom 
morski. 

16 Samochód/ciągnik załadowany na statek/prom 
morski. 

17 Przyczepa/naczepa bez silnika załadowana na 
statek/prom morski. 

18 Statek/barka śródlądowa załadowana na sta-
tek/prom morski. 

20 Transport kolejowy. 
23 Samochód/ciągnik załadowany na wagon kolejo-

wy. 
30 Transport drogowy. 
40 Transport lotniczy. 
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KOD RODZAJ TRANSPORTU podać "u eksportera". Jeśli miejscem wyładunku jest adres 
importera (pole 8), wpisać "u importera". 50 Poczta. 

70 Stałe instalacje transportowe (ropociągi, gazo- Pole 28 - Bank i nr konta 
ciągi, wodociągi, ciepłociągi, linie energetyczne, koleje 
linowe itp.). Należy podać nazwę, siedzibę banku oraz numer konta 

80 Transport wodny śródlądowy. polskiego podmiotu dokonującego obrotu towarowego. 
90 Towar przemieszcza się o własnym napędzie (sa- Pole 29 - Urząd celny graniczny 

Należy wypełniać w tranzycie i wywozie. 
moloty, statki, samochody, dźwigi samojezdne itp.). 

Pole 26 - Rodzaj transportu wewnętrznego 

Należy pozostawić nie wypełnione. 

Pole 27 - Miejsce załadunku/wyładunku 

Należy wypełniać fakultatywnie. 
Należy podać nazwę i adres miejsca załadunku/wyładun

ku. Jeżeli miejscem załadunku jest adres eksportera (pole 2), 

Należy podać sześciocyfrowy kod proponowanego 
urzędu celnego granicznego, przez który towary będą wywo
żone z Polski, według poniższego wykazu urzędów celnych 
i ich kodów. Zmiany kodów oraz nazw i zakresu działania 
urzędów będą dalej publikowane w zarządzeniach Prezesa 
Głównego Urzędu Ceł w sprawie nadania statutu urzędom 
celnym. Wprowadzane tam zmiany obowiązują przy wypeł
nianiu dokumentu SAD. 

Poz. 

1 

J. 
1 

2 

3 

4 

5 

II. 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCf:ł I ICH KODÓW 

Urząd celny 
struktura organizacyjna 

2 

Urząd Celny w Cieszynie 
Oddział Celny w Cieszynie 
a) Posterunek Celny w Lesznej Górnej 
b) Posterunek Celny "Most Wolności" 
w Cieszynie 
Oddział Celny w Chałupkach 
a) Posterunek Celny Drogowy w Chałup
kach 
b) Posterunek Celny "Rakowiec" w Chałup
kach 
Oddział Celny Towarowy w Zebrzydowicach 
a) Posterunek Celny w Zebrzydowicach 
b) Posterunek Celny w Marklowicach 
Oddział Celny Osobowy w Zebrzydowicach 
a) Posterunek Celny w Gołkowicach 
b) Posterunek Celny w Kaczycach Dolnych 
c) Posterunek Celny w Kaczycach Górnych 
Oddział Celny w Bielsku-Białej 
a) Posterunek Celny w Oświęcimiu 

Urząd Celny w Gdańsku 
Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" 
w Gdańsku 
Oddział Celny "Baza Promowa" w Gdańsku 
Oddział Celny." Nabrzeże Oliwskie" w Gdańs
ku 
a) Posterunek Celny w Starogardzie Gdańs
kim 
b) Posterunek Celny "Składy Celne" 
w Gdańsku 
Oddział Celny "Nabrzeże XX-Lecia PRL" 
w Gdańsku 
a) Posterunek Celny "Stocznie Morskie" 
w Gdańsku 
Oddział Celny "Port Północny" w Gdańsku 
a) Posterunek Celny "Basen im. Aleksandra 
Zawadzkiego" w Gdańsku 
Oddział Celny Port Lotniczy w Gdańsku 
wRębiechowie 
Oddział Celny w Olsztynie 
a) Posterunek Celny w Skandawie 
b) Posterunek Celny w Bartoszycach 

Oddział Celny w Braniewie 

a) Posterunek Celny w Elblągu 

Kod iden- Zakres kontroli celnej wykonywanej przez oddziały 
tyfikacyjny i posterunki celne oraz ewentualne jej ograniczenia 

3 4 

010000 
010100 
010110 

010120 
010200 

010210 

010220 
010300 
010310 
010320 
010400 
010410 
010420 
010430 
010500 
010510 

020000 

020100 
020200 

020300 

020310 

020320 

020400 

020410 
020500 

020510 

020600 
020700 
020710 
020720 

020800 

020810 

pełny zakres, w tym ruch osobowy 
osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym 

tylko w ruchu osobowym 
pełny zakres 

pełny zakres, w tym ruch osobowy 

osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym 
pełny zakres 
pełny zakres 
osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym 
tylko w ruchu osobowym 
osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym 
osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym 
osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym 
pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 

pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres, a na przejściu drogowym tylko w ruchu 
przygranicznym 
pełny zakres, a na przejściu drogowym tylko w ruchu 
przygranicznym 
pełny zakres 
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1 2 

III. Urząd Celny Pocztowy w Gdyni 
1 Oddział Celny Pocztowy w Gdyni 

IV. Urząd Celny w Gdyni 
1 Oddział Celny "Port Rybacki" w Gdyni 
2 Oddział Celny "Dworzec Morski" w Gdyni 
3 Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni 
4 Oddział Celny "Basen V" w Gdyni 
5 Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni 
6 Oddział Celny w Słupsku 

a) Posterunek Celny w Darłowie 

b) Posterunek Celny w Ustce 

7 Oddział Celny we Władysławowie 
8 Oddział Celny w Kościerzynie 

V. Urząd Celny w Krakowie 
1 Oddział Celny w Krakowie 

a) Posterunek Celny "Nowa Huta" w Krako
wie 
b) Posterunek Celny "PKP" Towarowy 
w Krakowie 
c) Posterunek Celny w Tarnowie 

2 Oddział Celny Port Lotniczy w Balicach 
3 Oddział Celny w Kielcach 

a) Posterunek Celny Towarowy w Kielcach 
b) Posterunek Celny w Ostrowcu $więtok
rzyskim 

VI. Urząd Celny w Kuźnicy 
1 Oddział Celny w Kuźnicy 

a) Posterunek Celny Drogowy w Ku!nicy 

2 Oddział Celny w Białymstoku 
a) Posterunek Celny w Zubkach Białostoc
kich 
b) Posterunek Celny w Łomży 

3 Oddział Celny w Czeremsze. 
a) Posterunek Celny w Siemian6wce 

4 Oddział Celny w Ogrodnikach 

a) Posterunek Celny w Ełku 
b) Posterunek Celny w Suwałkach 

VII Urząd Celny w Łodzi 
1 Oddział Celny I w Łodzi 
2 Oddział Celny II w Łodzi 

a) Posterunek Celny w Sieradzu 
b) Posterunek Celny w Płocku 

3 Oddział Celny III w Łodzi 

VIII. Urząd Celny w Nowym Targu 
1 Oddział Celny w Chyżnem 
2 Oddział Celny w Łysej Polanie 
3 Oddział Celny w Muszynie 
4 Oddział Celny w Piwnicznej 
5 Oddział Celny w Nowym Sączu 
6 Posterunek Celny w Chochołowie 
7 Posterunek Celny w Jurgowie 
8 Posterunek Celny w Niedzicy 
9 Posterunek Celny w !:!łowym Targu 

IX. Urząd Celny w Poznaniu 
1 Oddział Celny w Poznaniu 

a) Posterunek Celny Poznań-Ławica 
2 Oddział Celny Pocztowy w Poznaniu 
3 Oddział Celny II Poznań-Warszawska 
4 Oddział Celny.w Bydgoszczy 
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3 

030000 
030100 
040000 
040100 
040200 
040300 
040400 
040500 
040600 
040610 

040620 

040700 
040800 
050000 
050100 

050110 

050120 
050130 
050200 
050300 
050310 

050320 
060000 
060100 
060110 

060200 

060210 
060220 
060300 
060310 
060400 

060410 
060420 

070000 
070100 
070200 
070210 
070220 
070300 
080000 
080100 
080200 
080300 
080400 
080500 
080010 
080020 
080030 
080040 
090000 
090100 

090110 
090200 
090300 
090400 

4 

tylko dla przesyłek pocztowych 

pełny zakres 
pełny zakres. w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
osobowy - tylko dla pływań sportowych 
towarowy - tylko dla ruchu statków morskich 
osobowy - tylko dla pływań sportowych 
towarowy - tylko dla ruchu statków morskich 
pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres. w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres. w tym ruch osobowy 
pełny zakres. w tym ruch osobowy dla obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich 
pełny zakres 

tylko podmioty gospodarcze 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres; w tym ruch osobowy dla obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich 
pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres. w tym ruch osobowy 
pełny zakres. w tym ruch osobowy 
pełny zakres. w tym ruch osobowy 
pełny zakres. w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
osoby fizyczne. tylko w małym ruchu granicznym 
osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym 
osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym 
pełny zakres 

pełny zakres, w tym ruch osobowy na przejściu grani
cznym Poznań-Ławica 

tylko dla przesyłek pocztowych 
pełny zakres 
pełny zakres 
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5 Oddział Celny w Kaliszu 
6 Oddział Celny w Pila 
7 Oddział Celny w Toruniu 
8 Posterunek Celny "MPT" w Poznaniu 
9 Posterunek Celny w lesznie 

1 O Posterunek Celny w Koninie 
11 . Posterunek Celny we Włocławku 

X. 
1 

2 

3 
4 

5 

6 

XI. 
1 
2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

Urząd Celny w Przemyślu 
Oddział Celny w Przemyślu 
a) Posterunek Celny Pocztowy w Przemyślu 
Oddział Celny w Barwinku 
a) Posterunek Celny w Krośnie 
b) Posterunek Celny w Sanoku 
Oddział Celny w Medyca 
Oddział Celny w Rzeszowie 
a) Posterunek Celny w Mielcu 
b) Posterunek Celny w leżajsku 
c) Posterunek Celny w Stalowej Woli 
d) Posterunek Celny w Tarnobrzegu 
Oddział Celny w Żurawicy 
a) Posterunek Celny w Jarosławiu 
b) Posterunek Celny KOlejowy w Medyce 
Oddział Celny w Hrebennem 

Urząd Celny wRzepinie 
Oddział Celny wRzepinie 
Oddział Celny w Zielonej Górze 
a) Posterunek Celny w Staropolu 
b) Posterunek Celny w Zielonej Górze 
c) Posterunek Celny w Zbąszyniu 
Oddział Celny w Gubinie 
a) Posterunek Celny Kolejowy w Gubinie 
Oddział Celny w Kostrzyniu 
Oddział Celny w Kunowicach 
Oddział Celny w Olszynie 
a) Posterunek Celny w Łęknicy 
b) Posterunek Celny w żarach 
Oddział Celny Towarowy w Słubicach 
a) Posterunek Celny "Pekaes" w Słubicach 
Oddział Celny w $wiecku 
Oddział Celny w Tuplicach 
a) Posterunek Celny w Dębince 
Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim 
a) Posterunek Celny Towarowy w Gorzowie 
Wielkopolskim 
Oddział Celny Drogowy w Słubicach 
a) Posterunek Celny w Miłowicach z siedzi
bą w Eisenhuttenstadt 

280, 
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090500 
090600 
090700 
090010 
·090020 
090030 
090040 
100000 
100100 
100110 
100200 
100210 
100220 
100300 
100400 
100410 
100420 
100430 

.100440 
100500 
100510 
100520 
100600 
110000 
110100 
110200 
110210 
110220 
110230 
110300 
110310 
110400 
110500 
110600 
110610 
110620 
110700 
110710 
110800 
110900 
110910 
111000 

111010 
111100 

111110 

pełny zakres 
pełny zakres 

, pełny zakres . 

4 

tylko podmió1i! gospódarcze 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres, w tym ruch osobowy 
tylko dla przesyłek pocztowych 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 

Poz. 22~, 

pełny zakres, w tym Obsługa środków przewozowych 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 

pełny zakres 
pełny zakres 
tylko podmioty gospodarcze 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
tylko podmioty gospodarcze 
pełny zakres 

pełny zakres 
tylko w ruchu osobowym 

tylko w żegludze śródlądowej 

XII. Urząd Celny w Szczecinie 120000 
1 Oddział Celny Odpraw Zleconych w Szczeci-

nie 
a) Posterunek Celny "Magazyn PSM C. Har
twig" w Szczecinie 
b) Posterunek Celny w Goleniowie 
c) Posterunek Celny w Stargardzie Szczeciń
skim 

2 Oddział Celny .. Nabrzeże EWA" w Szczecinie 
a) Posterunek Celny "Magazyn PŻM" 
w Szczecinie 

3 Oddział Celny "Nabrzeże Starówka" 
w Szczecinie 
a) Posterunek Celny "Nabrzeże HUK" 
w Szczecinie 
b) Posterunek Celny w Trzebieiy 

4 I Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" 
t w Szczecinie 

12P100 pełny zakres 

120110 pełny zakres 
120120 pełny zakres 

120130 pełny zakres 
120200 pełny zakres 

120210 pełny zakres 

120300 pełny zakres 

120310 pełny zakres 
120320 pełny zakres 

120400 pełny zakres 
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5 Oddział Celny "Basen Górniczy" w Szczeci
nie 
a) Posterunek Celny"Nabrzete., Górnośląs-
kie" w Szczecinie . 

6 Oddział Celny Pocztowy w Szczecinie 
a) Posterunek Celny "Polsped" w Szczecinie 

7 Oddział Celny w Szczecinie-Gumieńcach 
8 Oddział Celny w Kołbaskowie 
9 Oddział Celny w Kołobrzegu 

a) Posterunek Celny w Koszalinie 
b) Posterunek Celny w Szczecinku 

10 Oddział Celny w Krajniku Dolnym 
a) Posterunek. Celny w Gryfinie 
b) Posterunek Celny w Osir,owie Dolnym 
c) Posterunek Celny w Widuchowej 

11 Oddział Celny w $winoujściu 
a) Posterunek Celny "Baza Rybacka" w $wi
noujściu 
b) Posterunek Celny "Baza Bunkrowa" 
w $winoujściu 
c) Posterunek Celny Drogowy w $winoujś
ciu 

12 Oddział Celny w Lubieszynie 
XIII. Urząd Celny w Terespolu 

1 Oddział Celny w Terespolu 
2 Oddział Celny Drogowy w Terespolu 
3 Oddział Celny w Lublinie 

a) Posterunek Celny w Puławach 
4 Oddział Celny w Małaszewiczach Central

nych 
a) Posterunek Celny w Kowalewie 
b) Posterunek Celny w Małaszewiczach Po
łudniowych 

5 Oddział Celny w Kukurykach 
6 Oddział Celny w Dorohusku 

a) Posterunek Celny Drogowy w Dorohusku 
7 Oddział Celny w Białej Podlaskiej 
8 Oddział Celny w Zamościu 

a) Posterunek Celny w Hrubieszowie 
9 Oddział Celny w Siedlcach 

XIV. Urząd Celny w Warszawie 
1 Oddział Celny I - Kontroli Celnej w War

szawie 
2 Oddział Celny 11- "Pocztowy" w Warszawie 

a) Posterunek Celny "Magazyny Pocztowe" 
w Warszawie 
b) Posterunek Celny "UPT 102" w Warsza
wie 

3 Oddział Celny III w Warszawie 
a) Posterunek Celny Towarowy "Dworzec 
Gdański" w Warszawie 

4 Oddział Celny IV - "Dworzec Centralny" 
w Warszawie 
a) Posterunek Celny "Magazyny PSM C. 
Hartwig" w Warszawie 
b) Posterunek Celny w Radomiu 
c) Posterunek Celny w Ciechanowie 

6 Oddział Celny V - Przedsiębiorstwo Spedycji 
Krajowej w Warszawie 
a) Posterunek Celny "Pekaes" w Błoniu 
b) Posterunek Celny - Państwowe Maga
zyny Usługowe w Pruszkowie 

8 Oddział Celny VI w Warszawie 
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120500 

120510 
120600 
120610 
120700 
120800 
120900 
120910 

. 120920 
121000 
121010 
121020 
121030 
121100 

121110 

121120 

121130 
121200 
130000 
130100 
130200 
130300 
130310 

130400 
130410 

130420 
130500 
130600 

130610 
130700 
130800 
130810 
130900 
140000 

140100 
140200 

140210 

140220 
140300 

140310 

140400 

140410 
140420 
140430 

140500 
140510 

140520 
140600 

pełny zakres 

pełny zakres 

4 

tylko dla przesyłek pocztowych 
pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
tylko w żegludze śródlądowej 
tylko w żegludze śródlądowej 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 

pełny zakres 

połny zakres 

tylko ruch pieszy i pojazdów jednośladowych 
pełny zakres 

pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
pełny zakres 

palny zakres 
tylko podmioty gospodarcze 

tylko podmioty gospodarcze 
pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy na przejściu drogo
wym tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 
i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres 
tylko dla przesyłek pocztowych oraz przesyłek o chara
kterze przesyłek pocztowych zgłoszonych przez firmy 
spedycyjne 

tylko dla przesyłek pocztowych 

tylko dla przesyłek pocztowych w wywozie 
pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres 
pełny zakres 
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XV. ' Urząd Ce1ny 'Port lotniczy w War
szawie 

1 Oddział Celny Osobowy w Warszawie 
2 Oddział Celny Towarowy w Warszawie 

a) Posterunek Celny Terminal MOL w War
szawie 

XVI. Urząd Celny we Wrocławiu 
1 Oddział Celny we Wrocławiu 

a) Posterunek Celny "Dworzec Główny" we 
Wrocławiu 
b) Posterunek Celny POcztowy we Wrocła
wiu 
c) Posterunek Celny Towarowy we Wroc
ławiu 

2 Posterunek Celny "Składy Celne" we Wroc
ławiu 

3 Oddział Celny w Głuchołazach 
a) PO$terunek Celny Drogowy w Głuchoła
zac h 
b) Posterunek Celny w Białej 
c)Postsrunek Celny w Nysie 

4 Oddział Celny w Kudowie-Zdroju 
5 Oddział Celny w Międzylesiu 

a) Posterunek Celny w Boboszowie 
b) Posterunek Celny .. ,Ekspedycja PKP" 
w Międzylesiu 

6 Oddział Celny w Wałbrzychu 
a) Posterunek Celny w Mieroszowie 

b) Posterunek Celny w TIumaczowie 
c) Posterunek Celny w t.tibawce 
d) Posterunek Celny w Świdnicy 

7 . 'Oddział 'Celny w ()polu 
a) Posterunek. CelnV w KtJCIzierzynie - Koflu ' 
'b, .posterunek 'Cetny w iPietrowicach 
c) Posterunek Celny w Krapkowicach 
d) Posterunek Celny "PKP Dworzec Gł6w
ny" w Opolu 

XVII. Urząd Celny w Zgorzelcu 
1 Oddział Celny Drogowy w Zgorzelcu 
2 Oddział Celny Kolejowy w Zgorzelcu 
3 Oddział Celny w Jakuszycach 

. .a' P05terłinek Celny :Przełęcz-Okraj 
4 Oddział Celny w Węglińcu 
5 Oddział Celny w Legnicy 

a) Posterunek Celny w Bolesławcu 
6 Oddział Celny w Sieniawce 
7 OddZiał >Cetny w Jeleniej -G6ne 

8 

lxvIII. 
1 

2 

3 

a) Posterunek Celny w Gryfowie ŚląSkim 
Oddział Celny w Zawidowie 

Urząd Celny w Katowicach 
Oddział Celny w Katowicach 
a) Posterunek Celny "PKP Ekspresowa" 
b) Posterunek Celny w Sosnowcu 
c) Posterunek Celny w Tychach 
Oddział Celny w Bytomiu 
a) Posterunek Celny Pocztowy w Bytomiu 
b) Posterunek Celny w Gliwicach 
c) ·Posterunek Celny w Raciborzu 
d) Posterunek Celny w -Rybniku 
Oddział Celny w Częstochowie 
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150000 
150100 
150200 

150210 
160000 
160100 

160110 

160120 

160130 

160010 
160200 

160210 
1-60220 
1'60230 
1i60300 
1160400 
1:50410 

1160420 
160500 
160510 

160520 
160530 
160540 
160600 
160610 
160620 
160630 

tylko w ruchu osobowym 
pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres 

pełny zakres 

4 

tylko dla przesyłek pocztowych 

pełny zakres 

pełny zakres 
pełny zakres 

pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 

pełny zakres 
pełny zakres 
pełny zakres naprzejkiu .drogowym-.osoby fizyczne 
tyłko w małym ruchu granicznym, a na .przejlciu 
kolejowym tYlko w ruchu ·towarowym 
osoby fizyczne, tylko w małym ruchu ,granicznym 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 
pełny zakres, z wyłączeniem mienia przesiedlenia 
pełny zakres 

.pełny.zakres, tylko w ruchu osobowym 

.pełny zakres 

-160640 . .pełny zakres 

110000 
110100 
170200 
170300 

-pełny zakres, w tym ruchOlObGwy 
pełny zakres, w tym ruch "OIObowy 
pełny zakres, w tym ruch osobowy - osobr 'fizyczne, 
'tylko w małym ruchu QI'8llicznym 
osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym 
pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 
pełny zakres 

170310 
170400 
170500 
'170510 ' 
170600 
170700 
170710 
170800 

p8łny zak1eS, w tym ruch GSObowy 
; ,petny zakres 

180000 
180~·OO 
180110 
180~20 
180130 
180200 
180210 
180220 
~80230 
180240 
~80_ 

pełny zakres 
pełny zakres, w tym ruch osobowy 

pełny zakres 
tylko dla przesyłek begaż.owo-ek.spreIow,fCh 
pełny zakres 

: :pełny zakres 
. :pe1ny zakres 

tylko dla ~1)Inrz"_M,lIiIdeklll ~h 
, pełny zakres 
;pełny zakres 
pelnyzakres · 

'. ;pełny zakres 
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Pole 30' - Miejsce odprawy cebte' 
~ przy' payw_ie .... cer"" '-czwt .. 
Neleiy pGda& kod; urzędU: ccełnego" w ktQsym tGWaIy 

ułeiy odostępaić do. 00p1!aWY celcleł" pny pnekazaaiu 
towaru przez graniczny urząd. celny. 

PUfe 31-0pa~owanhr i opirtowaru 
Należy podać oznakowcmie (m.unerykonłefler6w~ f0d9j 

i liczbę opakowań) lub w przypadku towarów nie zapakowa
nych wpisać ilość tych towarÓW' l'ub wyrazy ,,~waJ' maso
wy/ ' .. 

Jeżeli zgłaszane towary nie wypełniają w całości danego 
opakowania (kontenera, naczepy itp.) ,. to należy IlliZ.y jego 
oznakowaniu (numerze) zamieŚcić sfowa .,zafadunek.niepeł
ny". PonadtO' należy podać opis towaru~ wystarczający do 
jego identyfikacji, oraz nazwę jed'nos.tfcf miary innej niż 
kilogramy, zastosowanei dla ilośct podanej w polu 41 . 
Uwaga: W przypadku wvsttpowanra wi'ekt pozycji t'aryfo
wych, kiedy używa się- formtIfamr SAD BJS, w formularzu 
SAD należy wpisać wyraz "różnelr

• W fOrmufarzu SAD nie 
wy.pełnia sięwtedynastępują(:ydtp6l;32, 33r 34, 36, 38, 39, 
41,42,43 i: 44. 

Natomiast poła: 35-, 45, 46 t 47 formułarza SAD są 
JiJOłami, w ktÓfe, WJl)isuje się dane. sumaryczne z tych pól 
z' fCl>ITRlllłarm SAD BIS 

Pola 32 - PozYCia Dr 

Jeżełi w danej dostawie nie stosuje:się'formularza SAD 
BIS, to nałeżywpierwszej częśc;wpfsat' ,.1'~, a cz~ść drugą 
f)0zQstawić nie, wypełnM>fłą. 

Jeżeli w danej dostawie stostJje's;ę' formularz SAD BIS, 
to należy przy każdet wymienionej .,c>zJCji 1GWaru mapisać jej 
kolejny. numer. Ostałni numer pozyeji< mtlSi byt zgQdnv 
z liczbą wpisaną w palu 5 fOł'mułal'Z3' SAD. Pola tego 
w formularzu SAD w tym przypadku nie należy wypełniat. 

Pole 33' - Kod towaru 
Pore składa. się z 5 części. 
W części l' należy wpisa~, 8-cyfrowy kod. \OWalU, według 

taryfy celnej importowej. 
Części H, HI, tV t V nałeiy pozostawiĆ' nie wypełnione. 

Pola 34a i 34b - Symbol kraju poc::hodzen;a 
W polu 34a naleiy podać dwu I iterowy' symbol' kraju 

pochodzemia towarU' według wykazu podanego dla pola ,.,1, 
zgodny z opisem słownym w polu 16. Jeżeli w poru '6 
umieszczono wyraz ".IÓŻflel', należy w kolejnych poz.ycjach 
formularza SAD BIS wpisać symbole krajów pochodzenia 
danej pozycji taryfowej opisywanej w polu 31. 

Pole 34b należy pozostawić nie wypełnione. 

Pole 35 - Masa brutto w kilogramach 
Należy podać masę brutto towaru opisanego w polu 31 

jako liczbę całkowitą wyrażoną w kilogramach. Przy wy
stępowaniu formularza SAO-BIS w formularzu SAD będzie 

: to wartość masy brutto danej dostawy. W przypadku gdy 
masa wynosi poniżej 1 kilograma, należy wpisać ,,0" •. 

Pole 36 - Preferencje 
Należy wypełniać przy przywozie. 
Jeżeli zastosowano preferencje celne, należy podać ich 

sy.mbol według poniższego wykazu: 
LDC - dla towarów z krajów i regionów najmniej roz

winiętych,. 

DEV - dła towar6w:z kraj6w ł' regionów rozwijających się, 
OTH - dla towarów tropikalnych z krajów i regionów 

rozwijających się, 

FTA - dla towarów z krajów, z któr.ymi PoISka zawarła 
dwu- lub wielostronne umowy o preferencjach lub 

wzafemn.ym zniesielllu, przeszkód w flandfiJ" np. 
umowa porsl'<o-trl1sRa, 

D FZ - dla t0wac6.w ~1!I'tch z poIskicb; wolnych 
obszarów celnych. 

Pole 3.7 - Procedura 

Wypełnia funkcjonariusz cełflly'tvlkow formularzu SAD. 
W części. Pie&:wszeł wpisuj.e, się 4-cyf.rowy kod. składający 

się z dwóch dwucyfrowych kodów procedury" opisanych 
w oilj.'aŚtlienfucn do pola t w części trzeciej. 

Pierwszy' dwucyfr:QWV kod odpow4ada· zastosowanej 
pr:ocedurze. celnei, r.latomłasł df:ugi. - procedurze celnej 
zastosowanej upr:zednło<do,danegotowaru, np. w przypadku 
wywozu z PolsR:i towaru zagranicznego w ramach obrotu 
uszlachetniającego ,.t051"" W przypadku przekazywania 
sprawy pierwszym kodem nie. mogą być: 71., 81 i 91. 
J~ w odniesieniu. Clfa danego towaru nie stosowano 

uprzednio żadnei proł:eduty" to jako drugi kod należy wpisać 
,.DO-. 

Część drugą pola 37 należy wypełniać w przypadku 
przekazania sprawy przez graniczny urząd celny do odprawy 
urzę.dowr celnemu wewnątrz kraju,. stosując odpowiedno 
kody jak dla czę§ci trzeciej pora 1 . 

W przy"adf<u gdY towar odprawiany jest na granicy, 
w polu tym będzie wpisany następuJący numer: 

- w ' częśt:r pierwszej 105t, 
- w części' drugieJ 00'. 

Pole 38 - Masa RenO w kiłogr-amaeh 
Należy podać masę netto towaru opisanego w polu 31 

JaRo ficzbę całkowitą wyrażoną w kilogramach.Wprzypadku 
gdy masa wynosi poniżej 1 kilograma, należy wpisać "O". 

Masa netto. jes\ to. masa towaru bez opakewania lub 
z opal<owaniem. jeżeli stanowi ono część składową towaru. 

W przypadku gdy w danej dostawie występuje więcej 
niż jedna pozycja ta[yfowa.. wypełnia się to pole tylko 
w formurarzu SAO B~S. pozostawiając je nie wypełnione 
W' formurarzlI SAO. 

Pole 39' - Kontyngent 

Należy wpisać łiterę "P" w przypadku, gdy na przywóz 
wymagane. jest pozwolenie" "W" - jeżeli jest wymagane 
pozwolenie. wywozu, ., T" - jeżeli jest wymagane pozwole
nie na tranzyt. Wówczas w poru 44 po literze wpisać numer 
posiadanego pozwolenia i. podać urząd celny, w którym 
złożono oryginał pozwolenia. W przypadku obrotu towarami 
podregafącymi międzynarodowej kontroli (np. COCOM)" 
wpisać numer i przedstawić do wglądu: w przywozie kopię 
certyfikatu importowego lub pozwolenia przywozu, a w wy
wozie - oryginał rub kopię pozwolCmia wywozu· oraz wska
zać urząd' celny wyznaczony do odprawy tych towarów. 

Pole 40 - D.eklaracja. skrócona 
W przypadku. pr.zekazania. sprawy lub tranzytu · należy 

wpisać wartość towaru podaną w fakturze lub innym doku," 
meneie służącym dOl ustalania wartości celnej. W innych 
przypadkach nie należy wypełniać. 

Pole 41 - Jednostki uzupełniające 
Nal.eŻV wpisać ilość w' przypadku, gdy, w ' taryfie celnej 

przy. danej pozycji występują jednostki miary jnne niż kilo
gramy. 

Połe 42 - Wartość pozycji 
W przypadku: stosowania. fCl)rmularza. SAD. BIS', Rie 

wypełnia się tego pola w formularzu SAD. 
, W polu. tym należy podat wartość tOW8J:U opisanego 

w polu 31 jako- liczbę całkowitą, (tzn. bez znaków p.Q 
przecinl<u) wyrażoną IŃ walucie podanej w poili 22'. 
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Suma wartości z p61 42 w formularzu SAD BIS musi siO 
r6wnać wartości pola 22 w formularzu SAD. 

Pole 43 - Metoda wartościowania 
Nie należy wypełniać. 

Pole 44 - Dodatkowe informacje (załączone do .. 
kumenty) 

Należy umieścić stosowną informację o załączonych 
danych i dokumentach, ich numerach, rodzaju, liczbie itp. 
(przykładowe dokumenty: faktura, świadectwo pochodzenia 
towaru, numer kontraktu, numer pozwolenia, kod urzędu 
celnego, w którym złożono oryginał pozwolenia, rodzaj 
i ewentualnie numer listu przewozowego, oświadczenie 
podatkowe itd.). 

Informacje o numerze pozwolenia należy zawsze umie
szczać w pierwszym górnym wierszu pola 44 w sposób 
następujący: A/999999/999999/99* /9999999999*. 
Uwaga: Części numeru oznaczone * wypełniać tylko dla 
towarów objętych międzynarodową kontrolą. Poszczególne 
części numeru oznaczają: 
- litera - rodzaj pozwolenia (P - pozwolenie przywozu. 

W - pozwolenie wywozu. T - pozwolenie przewozu); 
- pierwsze sześć cyfr - kod urzędu celnego, w którym 

znajduje się pozwolenie; 
- drugie sześć cyfr - ostatnie sześć cyfr numeru po

zwolenia wydanego przez Ministerstwo Współpracy Go
spodarczej z Zagranicą; 

- dwie cyfry - numer listy towarowej dla towarów ob
jętych międzynarodową kontrolą; 

- ostatnie dziesięć cyfr - numer pozycji towarowej z wy
mienionej listy towarowej. 
W przypadku dołączenia oddzielnych oświadczeń poda

tkowych do kilku pozycji taryfowych formularza SAD BIS, 
w polu tym w formularzu SAD wpisujemy liczbę zgłoszonych 
oświadczeń podatkowych. 

W wyznaczonej (wykropkowanej) części tego pola 
funkcjonariusz celny wpisuje termin (datę), do którego 
towar, przekazany do innego urzędu, oddziału lub posterun
ku celnego, ma być przedstawiony do odprawy. 

Pole 45 - Uzgodnienia/Opusty 

Należy podać wartość opustu (rabatu) uzgodnionego 
z kontrahentem zagranicznym od wartości wymienionej 
w polu 22. 

Jeśli w danym zgłoszeniu używa się formularza SAD
-BIS, należy podać wartość opustu od wartości wymienionej 
w polu 42. 

W obu przypadkach należy podać kwotę opustu w licz
bach całkowitych (tzn. bez znaków po przecinku) w walucie 
faktury podanej w polu 22. W polu należy wpisywać jedynie 
opusty potwierdzone, tj. uwidocznione w fakturze. 

Pole 46 - Wartość statystyczna 

W wywozie - wartość transakcyjna w tysiącach złotych 
(bez znaków po przecinku) na bazie franco granica polska 
lub FOB port polski, tzn. że w cenie towaru nie występują 
koszty zagraniczne transakcyjne (tj. koszty ubezpieczenia, 
transportu i pozostałe koszty transakcyjne). 
Jeżeli wartość w walucie podana w polu 22 w części drugiej 
określona jest na wyżej wymienionej bazie, to wartość w polu 
46 = (pole 22 część druga-pole 45) x pole 23 lub pole 
46 = (pole 42-pole 45) x pole 23. 

Jeżeli wartość w polu 22 w części drugiej obliczono na 
bazie innej niż franco granica lub FOB port polski, to należy 
pomniejszyć ją o wartość kosztów zagranicznych transakcyj
nych. 

W przywozie - wartość transakcyjna w tysiącach zło,
tych (bez znaków po przecinku) na bazie CIF lub franco 
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granica polska, tzn. że w cenie towaru występują koszty 
zagraniczne transakcyjne. 

Jeżeli wartoŚĆ w walucie w polu 22 w części drll~iej 
podana jest na bazie CIF, to wartość statystyczna w pOlU 
46 = (pole 22 w części drugiej - pole 45) x pole 23 lub pole 
46 = (pole 42....., pole 45) x pole 23. 

Jeżeli wartość w polu 22 w części drugiej jest oparta na 
innej bazie niż CIF, to należy powiększyć ją o wartość 
kosztów zagranicznych transakcyjnych. 

Pole 47 - Obliczanie opłat 
Ty p - podać trzycyfrowy kod identyfikujący rodzaj cła 

lub podatku według poniższego wykazu: 
111 - cło (oblicza się zgodnie z Prawem celnym), 
112 - podatek obrotowy pobierany przez urzędy celne 

w wywozie (oblicza się w oparciu o przepisy 
podatkowe), 

113 - podatek obrotowy pobierany przez urzędy celne 
w przywozie (oblicza się w oparciu o przepisy 
podatkowe) , 

115 - opłaty manipulacyjne (wielkOŚĆ sumaryczna). 
Oblicza się je w polu B zgodnie z rozporządze
niem Ministra Współpracy Gospodarczej z Za
granicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie 
dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Oz. 
U. Nr 61, poz. 357), a w przypadku braku 
miejsca - na odwrocie pierwszej strony for
mularza SAD w polu E/J. Sumę tych opłat 
wpisuje się w polu 47 w formularzu SAD. 

813 - podatek od wartości dodanej (od wartości to
warów i usług). 

Podstawa opłaty - podać wartość, od której ob
licza się cło i podatki; przy ustaleniu przez urząd celny innej 
niż deklarowana podstawy opłaty należy dokonać odpowie;' 
dniej korekty w polu 46. 

Stawka (w procentach) - podać wysokość stawki 
celnej, która ma być zastosowana do deklarowanej pozycji 
taryfowej po ewentualnym uwzględnieniu preferencji cel
nych, oraz wysokość stawki podatku. 

K w o t a - podać wysokość naliczonej kwoty cła, poda
tku i opłat manipulacyjnych (w tys. zł). 

Metoda płatn ośc i (kolumna MP) - podać jedno
literowy symbol, który informuje, w jaki sposób zostanie 
uregulowana opłata (cło, podatek itp) według poniższego 
wykazu: 

A - natychmiastowa płatność gotówką lub papierem 
wartościowym, np. czek, 

D - natychmiastowa płatność zapisana w ciężar ra-
chunku gotówkowego, np. przelew, 

F - płatność odroczona, 
G - płatność odłożona - system VAT, 
H - towary importowane w imieniu zarejestrowanego 

odbiorcy VAT, 
L - płatności pod zabezpieczenie lub potrącenie, np. 

weksel, 
M - zabezpieczenie zawierające depozyt gotówkowy, 
N - zabezpieczenie przez indywidualny depozyt go-

tówkowy, 
P - zabezpieczenie z konta gotówkowego agenta, 
R - różne metody płatności, 
S - zabezpieczenie przez gwarancję indywidualną 

(upoważnienie stałe), , 
U - ustawowe zwolnienie od cła i innych płatności, 
V - zabezpieczenie z konta gwarancyjnego impor

tera, 
W - zabezpieczenie pod obligacje ogólne agenta, 
X - zabezpieczenie pod obligacje ogólne eksportera! 

/importera, 
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y - zabezpieczenie pod zwykłe obligacje, 
Z - zabezpieczenie pod zobowiązanie. 
W przypadku wpłaty gotówkowej kasa może umieszczać 

swe adnotacje "zapłacono gotówką", pieczęć z datowni
kiem, sumę wpłaty (w tym słownie)~w polu B lub E/J. 
. W przypadku stosowania formularza~ SAD BIS, w polu 
47 formularza SAD należy podać dane sumaryczne, to jest 
łączną wartość kolumny "kwota" ze wszystkich załączo
nych formularzy SAD BIS dla poszczególnych typów należ-
ności w kolumnie "typ". . 

Jeśli w jednej dostawie zastosowano kilka metod płat
ności natychmiastoWych, np. część zobow'iązań pokryto 
z wcześniej złożonego depozytu gotówkowego, część cze
kiem, a pozostałą część gotówką - należy w kolumnie MP 
przy sumarycznie podanej wartości należności wpisać literę 
"R" jako "różne", a w polu B lub E/J podać wysokość kwoty 
i odpowiednie symbole literowe zastosowanej metody płat-
ności. . 
Przykład: Jeśli przy sumarycznej wielkości 100000 tys. zł (z pola 47) 
uregulowanie należności nastąpiło za pomocą: 

- depozytu gotówkowego w wysokości 
- przelewem bankowym w wysokości 
- gotówką w wysokości 

to w polu B należy wpisać: 
60000 tys. - M, 
20000 tys. - D, 
30000 tys. - A. 

60000 tys. zł 
20000 tys. zł 
30000 tys. zł 

W przypadku odprawy czasowej w kolumnie MP należy 
wpisać symbol F. 

Jeśli uzyskano zwolnienie od cła, wówczas należy 
wpisać w kolumnie MP symbol U, a w polu B lub E/J podać 
podstawę prawną tego zwolnienia. 

Opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd celny z ty
tułu przekazania towaru do innego urzędu celnego, przep
rowadzonej kontroli itp. należy wpisywać i potwierdzać 
w polu B lub E/J. 

Pole 48 - Płatność odroczona 

Wypełnia urząd celny tylko w przypadku pobrania zabez
pieczenia przy Odprawie czasowej i w przekazaniu towaru. 

W przypadku przekazania, gdy pobrano zabezpieczenie 
(choćby w części), to w polu 50 należy podać jego 
wysokość i metodę uregulowania, np. weksel, gotówka. 
W tym przypadku w polu 48 należy wpisać symbol po
branego zabezpieczenia zgodny z wykazem metod płatności 
podanym w opisie pola 47. 

Gdy zabezpieczenia nie pobrano, pole 48 należy pozos
tawić nie wypełnione, a w polu 50 zaznaczyć, że zabez
pieczenie nie zostało pobrane. 

Pole 49 - Skład celny/wolny obszar celny 

Należy podać numer zezwolenia Prezesa Głównego 
Urzędu Ceł na prowadzenie składu celnego. Na żądanie 
urzędu celnego fotokopię zezwolenia należy okazać do 
wglądu. 

W przypadku wolnego obszaru celnego należy wpisać 
WOC i jego lokalizację. 

Pole 50 - Gwarant 

Wypełnia się obligatoryjnie w przewozie przez polski 
obszar celny oraz w przywozie przy przekazaniu towaru do 
odprawy do innego lub w ramach tego samego urzędu 
celnego. 

Podaje się nazwę i adres jednostki, która jest gwarantem, 
oraz nazwę i numer gwarancji lub - w przypadku przekaza
nia sprawy-imię, nazwisko, adres, numer dokumentu osobi
stego osoby zobowiązanej do dostarczenia towaru do urzędu 
celnego Odprawy ostatecznej. 

W przypadku przekazania, gdy pobrano zabezpieczenie 
(choćby w części), to w polu tym należy podać jego 
wysokość i metodę uregulowania, np. weksel, gotówka. 
W tym przypadku w polu 48 należy wpisać symbol po
branego zabezpieczenia, zgodny z wykazem metod płatności 
podanym w opisie pola 47. 

Gdy zabezpieczenia nie pobrano, pole 48 należy pozos
tawić nie wypełnione, a w niniejszym polu zaznaczyć. że 
zabezpieczenie nie zostało pobrane. 

Przykładowy zapis: 
- pobrano zabezpieczenie w wysokości .. .. .. .... w for

mie ........ . (w przypadku płatności odroczonych), 
- zabezpieczenia nie pobrano .... . . . 

-Pole 51 - Przewidywane urzędy tranzytowe (i 
kraje) 

Należy wypełniać fakultatywnie w wywozie z wykorzys
taniem przejazdu tranzytowego. 

W polu tym podaje się nazwę urzędu tranzytowego 
I symbol kraju według nazw podanych w wykazie dla pola 11 , 
w którym ten urząd celny się znajduje. 

W przywozie nie wypełnia się. 

Pole 52 - Gwarancje tranzytowe nieważne 
na ..... 

W wywozie z wykorzystaniem tranzytu należy tu wymie
nić kraje, na które gwarancje tranzytowe są nieważne. 

Ponadto podaje się tu rodzaj gwarancji tranzytowych, 
jakie ponosi gwarant wymieniony w polu 50 (np. TIR camet 
nr ..... ). 

W przywozie, w przypadku przekazania towaru do 
innego urzędu celnego lub w ramach tego samego urzędu 
celnego, urząd przekazujący wpisuje numer przyjęcia zgło
szenia zgodny z numerem w polu C. 

Pole 53 - Urząd odbiorczy i kraj 

Służy celom tranzytu i przekazania sprawy. 
Podaje się tu nazwę urzędu celnego: 
- w którym zostanie dokonana odprawa przywożone-

go towaru lub 
- przez który towar zostanie wywieziony za granicę. 

Pole 54 - Miejsce i data 

Otrzymujący decyzję odprawy celnej potwierdza jej 
otrzymanie własnoręcznym podpisem, wpisując swoje dane: 
imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, datę (wpisaną 
w systemie: rok-miesiąc-dzień) i podpis. W przypadku 
przesłania decyzji pocztą, potwierdzeniem odbioru jest pod
pis na druku pocztowym "za potwierdzeniem odbioru". 

Pole 55 - Przeładunki (na karcie 4/5) 

Należy wypełniać w przypadku zaistnienia opisanego 
niżej zdarzenia w tranzycie. 

Pierwsze trzy linijki wypełnia się w przypadku, gdy 
zaistnieją okoliczności wymagające dokonania - podczas 
przewożenia towaru między urzędem nadawczym a urzędem 
odbiorczym - przeładunku towaru z jednego środka trans
portu na drugi lub z jednego kontenera do drugiego. 

Pole podzielone jest na dwie części przeznaczone dla 
dwóch przypadków przeładunku. 

W pierwszej linii każdej z części wpisuje się nazwę 
miejsca i kraj zdarzenia. 

W drugiej linii wpisuje się numery rejestracyjne i symbol 
kraju rejestracji nowego środka transportu. 

W trzeciej linii w kratce wpisuje się" 1", jeśli towar jest 
przewożony w kontenerze, lub "O", jeśli towar nie jest 
przewożony w kontenerze. W dalszej części wpisuje sit 
numer rejestracyjny nowego kontenera. 
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Operacja taka musi być potwierdzona przez odpowied
nie władze lokalne w polu F, a informacja o tym przed
stawiona przez przewożącego towar do wiadomości następ
nego urzędu celnego, w którym towar ma być przedstawiony 
do odprawy. . 

Pole 56 Inne zdarzenia podczas przewozu (na 
odwrocie karty 4/5) 

Pole to wykorzystywane jest w tranzycie i służy do 
odnotowania takiej sytuacji, kiedy w trakcie przewozu towa
ru załadowanego na przyczepę lub naczepę zostaje zmienio
ny ciągnik. Wpisuje się wówczas numer rejestracyjny i kraj 
rejestracji nowego ciągnika. 

Na poświadczenie przez odpowiednie władze takiego 
zdarzenia jest przewidziane pole G, ale nie jest ono koniecz
ne. 

Pole A - Urząd celny odprawy 
Wypełnia jedynie urząd celny dokonujący odprawy 

towaru. 
Pole to powinno zawierać następujące dane: 

- trzynastoznakowy numer zgłoszenia celnego, który 
składa się z dwóch części: sześciocyfrowego kodu 
urzędu celnego, łamanego przez kolejny sześciocyf
rowy numer porządkowy ewidencji odpraw celnych 
w przywozie lub w wywozie, a dla oddziałów i po
sterunków granicznych drogowych - przez kolejny 
numer ewidencji towarowej i samochodowych środ
ków przewozowych w danym roku, 
np. 060110/000003 oznacza trzeci kolejny od po
czątku roku numer ewidencji wniosków o wszczęcie 
postępowania celnego, prowadzonej przez posteru
nek celny drogowy w Kuźnicy; 

- nazwę urzędu celnego odprawy; 
- datę dokonania zgłoszenia celnego zapisaną w sys-

temie rok-miesiąc-dzień. 

Pole B - Elementy kalkulacyjne (opłaty manipula
cyjne) 

Przykładowe informacje, które celnik może tu wpisać: 
- wymiar i rodzaj opłat manipulacyjnycb (w tym za 

przekazanie towaru), 
- zapłacono gotówką, data, 
- w przypadku zwolnienia od cła lub podatku - jego 

podstawę (np. towary dla misji dyplomatycznych 
- art. 12 Prawa celnego), 

- inne. 
W przypadku braku miejsca w tym polu, pozostałe 

informacje należy wpisać w polu E/J na odwrocie karty 1/6 
formularza SAD. 

Pole C - Urząd celny przyjmujący zgłosze-
nie/wniosek o przekazanie 

Wypełnia urząd celny przyjmujący wniosek. 
Pole to powinno zawierać następujące dane: 
- trzynastoznakowy numer, który składa się z dwóch 

części: sześciocyfrowego kodu urzędu celnego przyj
mującego wniosek, łamanego przez kolejny sześcio
cyfrowy numer porządkowy ewidencji odpraw cel
nych w przywozie lub w wywozie, a dla oddziałów 
i posterunków granicznych drogowych - przez 
kolejny numer ewidencji towarowej i samocho
dowych środków przewozowych w danym roku; np. 
060110/000003 oznacza trzeci kolejny 
od początku roku numer ewidencji wniosków 

o wszczęcie postępowania celnego prowadzonej 
przez posterunek celny drogowy w Kuźnicy; 

- nazwę urzędu celnego przyjmującego wniosek; 
- datę przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania cel-

nego lub o przekazanie sprawy, zapisaną w systemie: 
rok-miesiąc-dzień. 
Należy skreślić na formularzu niepotrzebne określenie 

pola. 

Pole D (D/J) - Adnotacje urztclowe 
W polu tym powinny znaleźć się następujące adnotacje 

urzędowe: 
- decyzja o dopuszczeniu do: 

- obrotu na polskim obszarze celnym, 
- wywozu za granicę, 
potwierdzona pieczęcią dokonującego odprawy 
z datą odprawy i jego własnoręcznym podpisem; 

- informacja o zakresie i wyniku przeprowadzonej 
rewizji, pobranych próbkach, naliczonych opłątach 
manipulacyjnych itp.; informacje te można umieścić 
też na odwrocie karty 1/6 w polu E/J; 

- w przypadku odprawy czasowej wpisuje się tu osta
teczny termin, do którego towar ten musi być vyywie
ziony lub do którego musi być przywieziony z za
granicy. 

Pole E/J - Uwagi urzędu celnego (na odwrocie 
karty 1/6) 

Pole to przeznaczone jest na dalszy ciąg uwag urzędów 
celnych, które nie mieszczą się w polu D/J. 

Pole F - Poświadczenie odpowiednich władz (na 
karcie 4/5) 

Wpisu dokonują odpowiednie władze lokalne, poświad
czając autentyczność zdarzenia losowego z pola 55. 

Pole G - Poświadczenie odpowiednich władz (na 
odwrocie karty 4/5) 

Wpisu dokonują odpowiednie władze lokalne, potwier
dzając tym zaistnienie zdarzenia opisanego w polu 56. 

Pole H - Kontrola po dostarczeniu towaru (na 
odwrocie karty 4/5) 

Nie należy wypełniać (dotyczy handlu w ramach Euro
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej). 

Pole I - Kontrola odbiorczego urzędu celnego 
Stosuje się w tranzycie w ramach Europejskiej Wspólno

ty Gospodarczej (na odwrocie karty 4/5) - nie należy 
wypełniać. 

U dołu ostatniej strony karty 4/5 istnieje możliwość 
oderwania jej fragmentu, który służy jako potwierdzenie 
w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (nie należy 
wypełn iać). 

Na karcie 4/5 na pierwszej stronie są dwa pola nie 
numerowane. Pole umieszczone wyżej jest przeznaczone na 
potwierdzenie odbioru postanowienia o przekazaniu. Znaj
duje się w nim napis: "Potwierdzam odbiór postanowienia 
o przekazaniu". 

Zgłaszający lub osoba odpowiedzialna za sprawy finan
sowe wpisuje tu swoje dane: imię, nazwisko, numer dowodu 
tożsamości, datę wpisaną w systemie: rok-miesiąc-dzień 
oraz własnoręczny podpis. W polu umieszczonym poniżej 
umieszcza się nazwę urzędu celnego, do którego przekazana 
została sprawa. 
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