Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 w sprawie zgłoszeń
celnych, do zgłoszenia celnego należy załączyć poniższe dokumenty.
Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu oraz
procedurą końcowego przeznaczenia, dołącza się:
1)specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;
2)dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych ustaleń taryfowych;
3)pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem
towarów;
4)dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli
faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera
niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy;
5)dokumenty, na podstawie których można dokonać klasyfikacji taryfowej towaru, takie jak
certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą,
zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100%), informacje o procesie
produkcyjnym, opinia rzeczoznawcy, specyfikacja określająca budowę i funkcjonalność
urządzenia lub inne dokumenty pozwalające na identyfikację towaru;
6)inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.
7)dokumenty przewozowe;
8)dokumenty odnoszące się do poprzedniej procedury;
9)wykaz opakowań lub równoważny dokument określający zawartość każdego opakowania,
jeżeli pojedynczy towar jest przedstawiany w dwóch lub większej liczbie opakowań.

Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu lub uszlachetniania biernego
oraz do zgłoszenia do powrotnego wywozu dołącza się:
1)fakturę albo w przypadku braku faktury - fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma, która
dotyczy zadeklarowanej wartości, z zastrzeżeniem ust. 2;
2)pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z wywozem,
uszlachetnianiem biernym lub powrotnym wywozem towarów;
3)specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;
4)dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych ustaleń taryfowych;
5)pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem
towarów;

6)dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli
faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera
niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy;
7)dokumenty, na podstawie których można dokonać klasyfikacji taryfowej towaru, takie jak
certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą,
zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100%), informacje o procesie
produkcyjnym, opinia rzeczoznawcy, specyfikacja określająca budowę i funkcjonalność
urządzenia lub inne dokumenty pozwalające na identyfikację towaru;
8)inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.
9)dokumenty przewozowe;
10)dokumenty odnoszące się do poprzedniej procedury;
11)wykaz opakowań lub równoważny dokument określający zawartość każdego opakowania,
jeżeli pojedynczy towar jest przedstawiany w dwóch lub większej liczbie opakowań.

2. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, za dokument służący do
ustalenia wartości uznaje się:
1)umowę sprzedaży;
2)akt darowizny;
3)orzeczenie sądu lub innego właściwego organu o nabyciu praw spadkowych.

