
Temat: Utrwalenie wiadomości. Dokumentacja międzynarodowa.  

Dokumentacja międzynarodowa 

W dokumentacji handlowej możemy wskazać na:  

• Umowę sprzedaży - podstawowy dokument w międzynarodowej transakcji handlowej, 

• Akredytywę - czyli formę płatności zapewniająca bardzo wysoki stopień zabezpieczenia 

interesów sprzedawcy. 

W transporcie międzynarodowym posługujemy się także formułami sprzedaży FOB miejsca nadania 

lub miejsca przeznaczenia. Stosowanych jest 13 formuł Incoterms, które są przyjętymi i stosowanymi 

regułami określającymi warunki handlowe. Określają one odpowiedzialność leżącą po stronie 

sprzedawcy jak i nabywcy. Jedną z formuł zaliczaną do grupy E jest umowa o udostępnienie. Jest to 

umowa która obciąża nabywcę całkowitą odpowiedzialnością za towar i dostawę już od siedziby 

sprzedawcy. Inną formułą zaliczaną do grupy C jest umowa o przewóz. W umowie tej sprzedawca 

ponosi wszelkie koszty związane z dostawą do kraju przeznaczenia. Do tego momentu ryzyko 

związane z uszkodzeniem towarów jest po tronie sprzedającego. W grupie D możemy wskazać na 

formuły które zobowiązują sprzedawcę do poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem towaru 

do miejsca przeznaczenia za granicą. W tej grupie sprzedawca ponosi koszty i ryzyko związane z 

transportem towaru aż do miejsca przeznaczenia. W tym przypadku zastosowanie ma umowa o 

dostawę.  

W dokumentacji przewozowej w zakresie transportu międzynarodowego możemy wskazać na:  

• Deklarację wywozową - zawiera ona opis towaru, wagę, wykaz stosowanych oznaczeń, datę i 

numer licencji eksportowej, adres przeznaczenia, dane kontrahentów, 

• Licencję eksportową - która pozwala na wywiezienie niektórych towarów bez konieczności 

spełnienia innych specjalnych wymagań. Wystawia się ją na ogólnodostępne towary i określa 

wtedy jako licencję ogólną. Możemy także wyróżnić potwierdzoną licencję eksportową 

dotyczącą towarów kontrolowanych przez państwo, 

• Fakturę - na jej podstawie sprzedawca określa wartość towaru. Jest to dokument wymagany 

w celu określenia podstawy ubezpieczenia i cła importowego, 

• Karnet - stosowany gdy towar jest dostarczany w zaplombowanych kontenerach. Stanowi on 

potwierdzenie, że kontener (przesyłka) został zaplombowany w miejscu nadania i nie będzie 

otwierany aż do chwili dostarczenia do odbiorcy. Przesyłkę na podstawie karnetu można 

przewieźć tranzytem przez pośrednie punktu celne bez potrzeby wykonywania kontroli, 

• Świadectwo pochodzenia towarów - umożliwia załadowcy ubieganie się o korzystniejsze cło, 

• Konosament - wyżej omówiony, 

• Kwit dokowy - dokument stwierdzający że przewoźnik dostarczył towar towarzystwu 

okrętowemu. Można go wykorzystać do potwierdzenia zgodności oraz jako dowód w 

ewentualnym roszczeniu o pokrycie strat załadowcy z tytułu przewozu, 

• Lotniczy list przewozowy - standardowy dokument stosowany w transporcie lotniczym. 

Pozwala na ograniczenie niezbędnej dokumentacji do jednego uniwersalnego listu 

przewozowego. 
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