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1. 

Szanowni Państwo. 

Departament Ceł informuje, iż od 1 września 2021 r. w preferencyjnym handlu pomiędzy 

niektórymi krajami strefy PEM zaczynają obowiązywać dodatkowe, alternatywne rozwiązania 

określane jako „przejściowe reguły pochodzenia”. 

Obecnie w strefie PEM (UE; kraje EFTA – Szwajcaria, Norwegia, Islandia; CEFTA – Albania, 

Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Kosowo;  kraje 

MED - Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Jordania, Palestyna; Turcja; Ukraina; Gruzja) 

pochodzenie ustalane jest i dokumentowane w oparciu o postanowienia Regionalnej Konwencji 

w sprawie pan-Euro-Śródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (Dz. Urz. UE L 

54  z 26.02.2913), zwanej Konwencją PEM. 

W ramach procesu modernizacji Konwencji PEM prowadzone były negocjacje mające na celu 

wprowadzenie do niej zmian. Efektem tego procesu są nowe reguły pochodzenia, ale ponieważ 

nie wszystkie strony Konwencji PEM je zaakceptowały będą one stosowane alternatywnie 

(równolegle) do reguł z Konwencji PEM, tylko w relacjach z tymi stronami Konwencji, które 

na to wyraziły zgodę. Eksporterzy będą mogli zdecydować, które reguły będą stosować, czy te 

z Konwencji PEM czy też „przejściowe” reguły pochodzenia. 

Dla odróżnienia przypadków, gdy zastosowano przejściowe reguły, w dowodach pochodzenia 

zamieszczane będą dodatkowe adnotacje. W przypadku świadectw EUR.1 w polu 7 (Uwagi) 

zamieszczany będzie dopisek w języku angielskim „TRANSITIONAL RULES”, 

a w przypadku deklaracji pochodzenia będzie to dopisek na jej końcu: „ …… according to the 

trasitional rules of origin”, przy czym deklaracje mogą być sporządzane w różnych językach. 

W związku z tym w  zgłoszeniach celnych od 1.09.2021 stosowane mogą być dwa nowe, 

dodatkowe kody dla dowodów pochodzenia:  

Kod  U075 = świadectwo przewozowe EUR. 1 (tylko w przypadku, gdy w polu 7 znajduje się 

zapis „Transitional rules”)  

Kod  U076 = deklaracja pochodzenia (tylko w przypadku, gdy deklaracja zawiera informację 

o zastosowaniu przejściowych reguł pochodzenia )  

Od dnia 1 września 2021 r. nowe reguły mogą być stosowane w handlu między UE 

a Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Albanią, Jordanią i Wyspami Owczymi.  
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Z przejściowymi regułami pochodzenia można zapoznać się na przykładzie nowego protokołu 

do Umowy z Jordanią (Dz. Urz. L 164 z 10.05.2021). 

2. 

Departament Ceł informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. Zimbabwe rozpoczęło 

stosowanie  systemu zarejestrowanych eksporterów REX.  

Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2021 r. przywóz do UE produktów pochodzących z Zimbabwe, 

dokonywany na podstawie przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym EPA UE-ESA 

(Dz. Urz. UE L 111 z 24.04.2012, zmiana Dz. Urz. UE L 93 z 27.03.2020), korzysta 

z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w tej umowie na podstawie dowodu 

pochodzenia w formie „deklaracji na fakturze” (wzór w załączniku IV do Protokołu 1 do EPA 

UE-ESA) sporządzonej przez:  

- eksportera z Zimbabwe zarejestrowanego w unijnym systemie REX; lub 

- każdego eksportera z Zimbabwe (niezarejestrowanego w REX), ale tylko w przypadku 

przesyłek, których wartość nie przekracza 6000 EUR.  

Jednakże do czasu opublikowania przez Komisję Europejską w Dz. Urz. UE serii C oficjalnego 

zawiadomienia w tej sprawie, przy przywozie do UE  można posługiwać się także 

 świadectwami EUR. 1, które będą jeszcze przejściowo wystawiane przez Zimbabwe.
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