NORMY PRZYWOZOWE
(Wyci g z przepisów)

Normy dotycz ce wyrobów tytoniowych i
alkoholu (zwolnienie przysługuje podró nemu,
który uko czył 17 lat):
• papierosy - 40 sztuk lub
• cygaretki (cygara o masie do 3 g/sztuk ) 20 sztuk, lub
• cygara - 10 sztuk, lub
• tyto do palenia - 50 g.
• alkohol o mocy powy ej 22% - 1 litr, lub
• alkohol i napoje alkoholowe o mocy nie
• przekraczaj cej 22 % - 2 litry, i
• wino niemusuj ce - 4 litry, i piwo - 16 litrów;
Podró nemu, który uko czył 17 lat i
zamieszkuje w strefie nadgranicznej oraz
członkom załogi rodków transportu, zwolnienie
przysługuje w ramach norm:
• papierosy i wyroby tytoniowe – jw.
• alkohol o mocy powy ej 22% - 0,5 litra lub,
• alkohol i napoje alkoholowe o mocy nie
• przekraczaj cej 22 % - 0,5 litra, i
• wina niemusuj ce – 0,5 litra, i
• piwo 2 litry
Towary przywo onego przez podró nego na
u ytek własny lub rodziny w baga u osobistym
do równowarto ci 300 EURO
Przywóz ywno ci pochodzenia zwierz cego
(mi so, w dliny, nabiał) jest zabroniony
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WYWÓZ TOWARÓW
(Wyci g z przepisów)

Brak limitów warto ciowych wywo onych
towarów, z zastrze eniem formy zgłoszenia:
Towary zakupione na terytorium Unii
Europejskiej mog by zgłoszone ustnie, je eli:
- s pozbawione charakteru handlowego, oraz
• s przewo one w baga u podró nego, lub
• wysyłane s przez osoby fizyczne
- towary o charakterze handlowym, pod
warunkiem e:
na przesyłk , na jednego
• ich warto
podró nego nie przekracza 1000 EURO i
kolejnych
• przesyłka nie jest cz ci
przesyłek, oraz
nie
s
przewo one
przez
• towary
niezale nego przewo nika jako cz
wi kszego transportu

CZYLI ELEKTRONICZNE
POWIADOMIENIE O PRZYBYCIU
ZORGANIZOWANYCH GRUP
TURYSTYCZNYCH NA DROGOWE
PRZEJ CIA GRANICZNE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W
pozostałych
przypadkach
istnieje
obowi zek dokonania zgłoszenia pisemnego.
W celu przy pieszenia odprawy celnej
towarów wywo onych w ramach TAX FREE,
istnieje
mo liwo
wcze niejszego
zarejestrowania rachunku przez podró nego
poprzez serwis www.granica.gov.pl.

Słu ba Celna RP

www.sluzbacelna.gov.pl

Słu ba Celna RP

www.sluzbacelna.gov.pl

ZAŁO ENIA SYSTEMU

ADRESAT PROJEKTU

Ide wprowadzenia projektu eBookingu
jest o ywienie kontaktów turystycznych i
biznesowych
pomi dzy
mieszka cami
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rosji, Białorusi i
Ukrainy poprzez usuwanie barier oraz
stworzenie maksymalnych ułatwie dla osób,
przekraczaj cych
granic
w
celach
turystycznych.

Projekt jest kierowany do touroperatorów,
maj cych
siedzib
na
terenie
Unii
Europejskiej
oraz
krajów
trzecich
prowadz cych
działalno
gospodarcz ,
której celem jest przewóz zorganizowanych
grup turystycznych.

Celem systemu jest maksymalne skrócenie
pobytu autobusów na przej ciu granicznym przy
jednoczesnym utrzymaniu skutecznej kontroli
celnej, a jego warto ci
dodan
b dzie
stworzenie instytucji zaufanego touroperatora.
Projekt ten jest jednocze nie nowoczesnym
narz dziem,
ułatwiaj cym
sprawowanie
efektywnej i skutecznej kontroli autobusów i
busów przewo cych zorganizowane grupy
turystyczne.

Słu ba Celna RP

www.sluzbacelna.gov.pl

Warunkiem skorzystania z systemu
awizacji jest rejestracja firmy w systemie
eBooking,
za
po rednictwem
strony
internetowej
www.granica.gov.pl/ebooking
zarz dzanej przez Izb Celn w Białymstoku
oraz
poprawne
przesłanie
zgłoszenia
przejazdu.
Z uwagi na wprowadzenie ułatwienia dla
grup zorganizowanych nie jest mo liwym
zgłoszenie w systemie eBooking przejazdu
rodków transportu bez pasa erów.
Słu ba Celna RP gwarantuje, e dane
osobowe osób zgłaszanych w systemie b d
zabezpieczone zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
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ZAKRES UŁATWIE
Idea
eBookingu
polega
na
uprzednim,
elektronicznym
powiadomieniu Słu by Celnej RP, o
planowanym
przyje dzie
autobusu
przewo cego zorganizowane grupy
turystyczne wraz z list
pasa erów,
celem dostosowania kadrowego przej
granicznych zarówno Słu by Celnej jak i
Stra y Granicznej oraz dokonanie oceny
ryzyka przejazdu, przed jego faktycznym
pojawieniem si na granicy. Działania te,
dokonywane
przez
wyodr bnione
komórki Słu by Celnej usytuowane poza
przej ciami
granicznymi,
odci aj
funkcjonariuszy z przej
granicznych i
znacznie skracaj czas pobytu autobusu
na granicy. Zakres czynno ci kontrolnych
uzale niony jest od poziomu ryzyka
przejazdu; w zale no ci od wyników
prowadzonej analizy, w przypadku
przewozów nie budz cych zastrze e
ryzyka mo liwe b dzie zastosowanie
maksymalnych uproszcze , w tym w
szczególno ci kontroli w trybie ONESTOP wspólnie ze Stra Graniczn .
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