„MA-AN” AGENCJA CELNA
SPEDYCJA
W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury odprawy celnej ostatecznej –
mienie przesiedlenia uprzejmie prosimy o przesłanie dokumentów jak niżej:
1. List mienia przesiedlenia wg załączonego wzoru – 2 oryginały (każdy towar musi zostać umieszczony
na liście mienia przesiedlenia) w przypadku samochodu dodatkowo nr VIN + szacunkowa wartość
samochodu. W przypadku pozostałego towaru proszę o wpisanie jaki to jest towar, ilość i szacunkowa
wartość w USD np. Odzież używana – ilość 1 karton, wartość – 50 USD. Nie wolno na mienie
przesiedlenia sprowadzać np. alkoholu, art. spożywczych, art. akcyzowych np. olej do silnika; płyn do
mycia naczyń itp. (zał. 1)
2. Oryginał upoważnienia [według załączonego wzoru] do dokonania odprawy celnej w imieniu
importera podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby fizycznej (zał. 2)
3. Potwierdzenie dokonania wpłaty (przelew bankowy / przekaz pocztowy / dowód wpłaty gotówką)
tytułem „Opłaty skarbowa od Upoważnienia dla firmy MA-AN” w kwocie 17,00 PLN przekazanej na
konto Urzędu Miasta / Gminy właściwego dla Urzędu Celnego w którym MA-AN., przedstawi oryginał
Upoważnienia:

Urząd Miasta Gdynia nr konta 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 / BANK NORDEA
POLSKA S.A. I/O/GDYNIA
81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
4. Dokumenty potwierdzające pobyt w USA za pełne 12 miesięcy, przed zakończeniem
pobytu w oryginale (mogą to być rachunki telefoniczne, rachunki za prąd, za gaz, za
mieszkanie, wyciągi bankowe, zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, zaświadczenie o
wynajmie mieszkania, rozliczenie podatkowe../ ostatnie dwa dok. powinny zawierać okres od
kiedy do kiedy/ - proszę pamiętać, że muszą być z każdego miesiąca minimum 2 dokumenty ,
dokumenty oryginalne).
5. Dokumenty potwierdzające użytkowanie samochodu za pełne 6 miesięcy, najlepiej z ostatnich 6
miesięcy przed ukończeniem pobytu (oryginały: certtificate of title, dokument rejestracyjny, dokumenty
ubezpieczenia samochodu)
6. Potwierdzenie zameldowania w oryginale (wydawane przez Urząd Miasta, bądź Urząd Gminy w
Polsce)
7. Ksero dowodu osobistego
8. Ksero NIP lub wniosek o nadanie nr NIP potwierdzony przez Urząd Skarbowy
9. Faktura transportowa (koszt transportu z USA na teren Polski)
10,Faktura zakupu samochodu

W przypadku objęcia towaru procedurą tranzytu potrzebne są n/w dokumenty
(wystarczy ksero):
1. Lista mienia przesiedlenia bądź dokument potwierdzający zakup samochodu
2. Certificate of Title
3. Faktura transportowa (koszt transportu z USA na teren Polski)
4. Ksero dowodu osobistego

Proszę pamiętać, że w procedurze celnej tranzytowej konieczne jest złożenie zabezpieczenia
należności celno – podatkowych (kaucja) na czas transportu, jeśli firma MA-AN nie organizuje
transportu.
Przykładowa wysokość kwoty wynikającej z złożenia kaucji:

Samochód o pojemności pow. 2 l.
Wartość samochodu wraz z transportem do Gdyni 10.000 USD, 1 USD- 3,1946

Opłaty:

Podstawa opodatk.

Stawka

Kwota

Cło

31 946

10,0%

3 195,00

Akcyza

35 141

18,6%

6 536,00

Vat

41 677

22,0%

9 169,00

Razem

18 900,00 PLN

Kaucja zostanie zwrócona w Urzędzie Celnym przeznaczenia w całości w przypadku mienia
przesiedlenia, w przypadku odprawy ostatecznej bez zwolnienia należności celno – podatkowych
kaucja zostanie przejęta na poczet przyszłych należności celno – podatkowych.

Jeśli odprawa ostateczna będzie dokonywana w Gdyni, proszę o wysłanie dokumentów na adres:
MA-AN AGENCJA CELNA, SPEDYCJA
UL. WIŚNIEWSKIEGO 31/119
81-127 GDYNIA
mail: agencja.gdynia@ma-an.eu
tel. (058) 621 31 34/54
kom. 795 111 984
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt.

