Kontrola celna
Punkt odprawy celnej znajduje się w hali odpraw. W tym miejscu pasażer może zgłosić funkcjonariuszowi Służby
Celnej wywożone towary, od których przysługuje mu zwrot podatku VAT, przedmioty, które podlegają ocleniu lub
obowiązkowi zgłoszenia służbom celnym.
Podróżni przybywający do Polski z innego państwa należącego do Unii Europejskiej są zwolnieni od opłat celnych za
przewożone przez siebie towary, o ile ich ilość nie ma charakteru handlowego.
Import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przebywającego z terytorium państwa trzeciego na
terytorium kraju zwalnia się od VAT (a co za tym idzie, od należności celnych przywozowych) do równowartości 430
EURO. Do ww. równowartości nie wlicza się produktów leczniczych, niezbędnych do spełnienia potrzeb podróżnego,
wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według niżej określonych norm.
Podróżnych, którzy ukończyli 17 rok życia i przybywają na obszar Wspólnoty z terytorium państwa trzeciego (spoza
Unii Europejskiej) obowiązują następujące normy ilościowe i wartościowe na przywóz ze zwolnieniem z należności
celnych przywozowych niżej wymienionych towarów:
Wyroby tytoniowe:
200 papierosów, lub
100 cygaretek (cygar o masie nieprzekraczającej 3g/szt.), lub
50 cygar, lub
250 g tytoniu do palenia,
lub proporcjonalną ilość tych wyrobów w zestawie.
Alkohol i napoje alkoholowe:
1 l - napoje destylowane i napoje spirytusowe o mocy powyżej 22% (wódka, koniak, whisky), alkohol etylowy
nieskażony; o mocy alkoholu 80% lub więcej, lub
2 l - koktajle, aperitify na bazie wina lub alkoholu, ratafia, sake lub podobne napoje o mocy nieprzewyższającej
22%; wina musujące, wina likierowe,
16 l - piwo
lub proporcjonalna ilość tych wyrobów w zestawie.
2 l - wina (bez wina musującego lub likierowego)
Ponadto (bez ograniczeń wiekowych):
50 gramów perfum,
250 ml wód toaletowych,
produkty lecznicze - w ilości przeznaczonej na własne potrzeby.
Oprócz towarów, o których mowa wyżej, podróżny będzie mógł przywieźć rzeczy o łącznej wartości
nieprzekraczającej 175 EUR, a jeżeli nie ukończył 15 roku życia - 90 EUR.
Podróżni odlatujący w rejsach międzynarodowych zobowiązani są do zgłoszenia:
wywożonych wartości dewizowych i/lub krajowych środków płatniczych, jeżeli ich suma przekracza równowartość

10 000 euro,
wywożonych towarów przeznaczonych do działalności gospodarczej lub towarów o charakterze handlowym,
wywożonych towarów podlegających ograniczeniom wywozowym (np. wykonanych przed 1945 r.).
Podróżni przylatujący w rejsach międzynarodowych zobowiązani są do zadeklarowania:
wwożonych wartości dewizowych i/lub krajowych środków płatniczych, jeżeli ich suma przekracza równowartość
10 000 euro,
wwożonych towarów ilościowo lub wartościowo przewyższających ulgi celne.
Powyższe informacje mają charakter ogólny. Szczegółowe regulacje prawne zawarte są w aktach normatywnych
opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Informacja o przepisach celnych znajduje się na stronie
Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl
Dowiedz się, jakie gatunki są chronione konwencją CITES i czego nie możesz zabrać ze sobą z wakacji.
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