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UPS - Serwis międzynarodowy 
Przewodnik dotyczący wysyłki napojów alkoholowych

UPS oferuje pakiet technologii 
i usług umożliwiających branży 
winiarskiej wkroczenie na nowe 
rynki, wzrost przychodów 
i redukcję kosztów przy 
jednoczesnym uproszczeniu 
procedur przestrzegania 
przepisów i poprawie jakości 
dostaw. Dzięki integracji 
technologii UPS® wysyłka wina 
może zostać usprawniona i 
przyspieszona, a ponadto opcja 
monitorowania i powiadamiania 
klientów w czasie rzeczywistym 
zapewnia terminową dostawę i 
pozwala sprostać oczekiwaniom 
klientów w tym zakresie.

Docieraj do większej liczby 
klientów na całym świecie i 
wykorzystaj potencjał wzrostu 
na rynku międzynarodowym. 
UPS może pomóc w ekspansji 
działalności w niemal każdym 
zakątku globu.
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1–3 dni 

UPS Express Plus® Gwarantowana dostawa w ciągu 1–3 dni do 9:00 w zależności od 
miejsca nadania/przeznaczenia

UPS Express® Gwarantowana dostawa w ciągu 1–3 dni do 10:30, 12:00 lub 14:00 w 
zależności od miejsca nadania/przeznaczenia

UPS Worldwide Express Freight® Gwarantowana dostawa w ciągu 1–3 dni do końca dnia w zależności 
od miejsca nadania/przeznaczenia

UPS Express Saver® Gwarantowana dostawa w ciągu 1–3 dni do końca dnia w zależności 
od miejsca nadania/przeznaczenia

UPS Expedited® Zaplanowana dostawa w ustalonym dniu do miejsc docelowych 
poza Europą

UPS Standard® Zaplanowana dostawa w ustalonym dniu do miejsc docelowych  
w całej Europie

Odwiedź stronę ups.com w celu uzyskania szczegółowych informacji o gwarancjach, dostępności usług, 
gwarantowanym czasie dostawy lub w celu zlecenia odbioru. Niektóre przesyłki z i do niektórych lokalizacji mogą 
się wiązać z wydłużonym czasem transportu.

Szybkość na zawołanie

Faktura elektroniczna
Łatwiejsza wysyłka międzynarodowa bez zbędnych dokumentów papierowych pozwala usprawnić odprawę 
celną
Faktura elektroniczna UPS Paperless® Invoice promuje zrównoważony rozwój i upraszcza pracę papierkową poprzez 
eliminację konieczności przedłożenia przy odprawie celnej papierowej kopii faktury handlowej potwierdzającej 
sprzedaż i zakup towarów.

Pozwala zintegrować elektroniczne przetwarzanie zamówień i wysyłek oraz usprawnia odprawę celną poprzez 
przesyłanie informacji w formie cyfrowej. Faktura elektroniczna UPS jest w pełni kompatybilna z wszystkimi 
aktualnymi systemami wysyłkowymi UPS. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.



Zapewniaj ochronę swoim winom i napojom 
alkoholowym przez cały rok.
Zindywidualizowana wartość deklarowana1  
UPS® oferuje zabezpieczenie przesyłek alkoholowych i wina  do pełnej 
wartości detalicznej towarów. Ochrona ta obejmuje straty wynikające ze 
stłuczenia butelek, problemów związanych z temperaturą, np. wypchnięcie 
korka i wycieki. Skorzystaj z ułatwienia w postaci ubezpieczenia 
transakcyjnego dla przesyłek z opłatami uwzględnionymi bezpośrednio 
w fakturze UPS®. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem, aby uzyskać 
więcej informacji i zapytać o dostępność produktu.

Wysyłka wina i napojów alkoholowych przez cały rok – szybko, 
sprawnie i bezproblemowo
Realizuj dostawy wina i napojów alkoholowych prosto z półek do rąk 
klientów i obniż tym sposobem koszty składowania, generuj przychody  
i zyskaj lojalność klientów w postaci ponownych zamówień.

4

1Zindywidualizowana wartość deklarowana jest produktem firmy United Parcel Service, Inc. Produktami zarządza UPS Capital Corporation, spółka zależna 
firmy United Parcel Service, Inc. Produkty nie są dostępne we wszystkich regionach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem, aby uzyskać więcej 
informacji i zapytać o dostępność produktu.
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Wytyczne dotyczące 
pakowania towarów
Możesz zapewnić bezpieczną i punktualną dostawę 
wina, korzystając z wytycznych i procedur dobrego 
pakowania opracowanych na podstawie badań 
przeprowadzonych przez UPS. Wszystkie przesyłki muszą 
spełniać wymogi UPS w zakresie pakowania wina. UPS 
akceptuje wewnętrzne opakowania z wyprofilowanego 
spienionego polistyrenu (EPS), składanego karbowanego 
kartonu lub wyprofilowanego kartonu z włókna. Każdy 
element opakowania zabezpiecza i unieruchamia butelki 
w środku kartonu z dala od ścian bocznych 
pojazdu przewozowego.

Wymagane są wytrzymałe karbowane 
opakowania zewnętrzne.

Wewnętrzne zabezpieczenie 
z polistyrenu z karbowanym 
kartonem zewnętrznym
Wstępnie wyprofilowane opakowania polistyrenowe 
na butelki szklane zapewniają maksymalną wewnętrzną 
ochronę dla różnych rodzajów i kształtów butelek. 
Wszystkie opakowania polistyrenowe muszą być 
wysyłane w karbowanym kartonie o odpowiednich 
wymiarach z wszystkimi klapami zamykającymi 
zabezpieczonymi u góry i na dole za pomocą taśm 
samoprzylepnych.

Wyprofilowane opakowanie 
wewnętrzne celulozowe 
lub wykrojnikowe 
karbowane z karbowanym 
kartonem zewnętrznym
Wyprofilowane opakowanie celulozowe musi być 
przetestowane przed wysyłką przez producenta 
zgodnie z wymogami procedury ISTA lub UPS w 
zakresie wzorów opakowania i testów. Wszystkie 
wewnętrzne wyprofilowane opakowania celulozowe 
lub wykrojnikowe karbowane muszą być precyzyjnie 
dopasowane do karbowanego kartonu zewnętrznego 
o odpowiednich wymiarach z wszystkimi klapami 
zamykającymi zabezpieczonymi u góry i na dole za 
pomocą taśm samoprzylepnych.

Więcej informacji na stronie ups.com 
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Oferujemy pomoc przy wysyłkach krajowych, wewnątrz Unii 
Europejskiej i międzynarodowych!
Nasze moce przerobowe w Unii Europejskiej:  
Napoje alkoholowe mogą być wysyłane wewnątrz 
kraju i za granicę w Unii Europejskiej (B2B i B2C), z 
wyjątkiem Finlandii i Szwecji oraz regionów poza 
obszarem celnym UE lub poza wspólnotowym 
systemem podatku VAT.

UPS realizuje wysyłki wyłącznie takich napojów 
alkoholowych, które:

• Zawierają poniżej 70% alkoholu

• Są przechowywane w pojemnikach maksymalnie 
5-litrowych

• Mogą być wysyłane z opłaconą akcyzą lub przy 
zawieszeniu poboru akcyzy

• Wysyłka przy zawieszeniu poboru akcyzy nie jest 
możliwa na Litwie i Malcie oraz z tych krajów

Akcyza

Alkohol podlega podatkom akcyzowym we wszystkich 
państwach członkowskich UE. Zasadniczo akcyza 
musi zostać opłacona w państwie członkowskim 
konsumpcji. Aby to ułatwić, towary akcyzowe są 
transportowane z jednego państwa członkowskiego  
do drugiego przy zawieszeniu poboru akcyzy, aż dotrą 
do końcowego miejsca przeznaczenia.

Jeśli przesyłki handlowe zostały udostępnione do 
konsumpcji (a więc akcyza została opłacona) w 

jednym państwie członkowskim, a następnie są 
transportowane do innego państwa członkowskiego, 
które stanowi końcowe miejsce przeznaczenia, 
system zwrotu opłat pozwala uniknąć 
podwójnego opodatkowania.

Wszystkie towary akcyzowe przewożone między 
państwami członkowskimi wymagają 
odpowiedniej dokumentacji:

• elektroniczny dokument administracyjny (eAD) 
dla  towarów z zawieszonym poborem akcyzy

   LUB 

• uproszczony dokument administracyjny (SAD) 
dla towarów z akcyzą opłaconą w państwie 
członkowskim, do którego zostały wysłane

Ta dokumentacja umożliwia władzom monitorowanie 
i zapewnienie płatności obowiązujących podatków. 
Prawidłowa dokumentacja pozwala również 
nadawcom odzyskać lub, w przypadku zawieszenia 
poboru akcyzy, uniknąć opłat akcyzowych, gdy towary 
są wysyłane do innych państw w UE. Na żądanie 
nadawcy powinni przedstawić dowód dokonania 
opłaty akcyzowej lub potwierdzenie zastosowania 
odpowiedniego systemu zawieszenia poboru akcyzy. 
Należy pamiętać, że UPS nie wydaje dokumentów 
towarzyszących ani nie zwraca takich dokumentów 
nadawcy.



Szczegółowe informacje o systemie podatku 
akcyzowego są publikowane przez Komisję Europejską 
na następujących stronach:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
excise-duties-alcohol-tobacco-energy/general-
overview_en oraz 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Al31018

Przesyłki zawierające napoje alkoholowe z 
zawieszonym poborem akcyzy muszą być zgłoszone 
do systemu przemieszczania i monitorowania 
wyrobów akcyzowych (EMCS). Do przesyłek 
musi być dołączony dokument eAD. Nadawca 
towarów z zawieszonym poborem akcyzy musi 
być uprawniony do prowadzenia składu i musi 
wysyłać towary ze składu podatkowego. Nadawca 
ma obowiązek dostarczyć gwarancję na towary 
akcyzowe wysyłane przy zawieszeniu poboru akcyzy 
do innego państwa członkowskiego. Informacje o 
systemie przemieszczania i monitorowania wyrobów 
akcyzowych (EMCS):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-
movement-control-system_en

Przesyłki zawierające napoje alkoholowe, które 
zostały już udostępnione do konsumpcji (a 
więc akcyza została już opłacona) w jednym 
państwieczłonkowskim muszą mieć dołączony 
dokument SAD.

Odbiorca ponosi odpowiedzialność za dokonanie 
opłaty akcyzowej w swoim kraju i wydanie 
dokumentu towarzyszącego – eAD lub SAD.

Na podstawie potwierdzenia prawidłowego wydania 
dokumentów towarzyszących nadawca może złożyć 
wniosek o zwrot podatku akcyzowego opłaconego w 
kraju wysyłki lub uzyskać wydanie gwarancji, jeśli towary 
zostały wysłane przy zawieszeniu poboru akcyzy.

W przypadku sprzedaży na odległość (osobie 
prywatnej w innym państwie członkowskim) ma 
zastosowanie zasada opodatkowania w docelowym 
państwie członkowskim. Może to być również osoba 
nie prowadząca niezależnej działalności gospodarczej 
w docelowym państwie członkowskim.

Dlatego towary, które zostały już udostępnione do 
konsumpcji i są transportowane do innego państwa 
członkowskiego, podlegają opłacie akcyzowej 
w docelowym państwie członkowskim. Osobą 
odpowiedzialną za opłacenie podatku akcyzowego 
jest sprzedawca.

Sprzedawca musi dopilnować opłacenia podatku 
akcyzowego w docelowym państwie członkowskim 
przed wysyłką. Sprzedawca lub jego przedstawiciel 
podatkowy musi zarejestrować swoją tożsamość 
i zagwarantować płatność podatku akcyzowego 
we  właściwym urzędzie w państwie docelowym. 
Większość państw członkowskich wymaga 
przedstawiciela podatkowego na potrzeby wysyłki do 
osób prywatnych w tych państwach członkowskich. 
Opłata akcyzowa staje się wymagalna w 
momencie dostawy.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, 
przepisy unijne przewidują system zwrotu podatku 
akcyzowego opłaconego w pierwszym państwie 
członkowskim z zastrzeżeniem warunków ustalonych 
przez to państwo członkowskie.

Przesyłki do osób prywatnych w innych państwach 
członkowskich muszą mieć dołączoną fakturę lub 
dokument przewozowy potwierdzający, że opłata 
akcyzowa państwa członkowskiego konsumpcji 
została uiszczona lub zabezpieczona. Może to być 
imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej 
przedstawiciela podatkowego w kraju docelowym 
lub własny numer podatkowy sprzedawcy, jeśli 
sprzedawca jest zarejestrowany w docelowym 
państwie członkowskim.

Przesyłki krajowe zazwyczaj nie wymagają żadnych 
specjalnych dokumentów akcyzowych bądź znaków 
skarbowych z wyjątkiem następujących okoliczności:

Włochy i Portugalia:

• Przesyłki zawierające wino wymagają 
dokumentacji towarzyszącej

• Butelkowane półprodukty i butelkowane alkohole 
wymagają znaków skarbowych.

Francja i Hiszpania:

• Wszystkie napoje alkoholowe wymagają 
znaków skarbowych

• W Hiszpanii wyjątkiem objęte są napoje o 
zawartości alkoholu 1,5% lub mniej i pojemności 
0,5 litra lub mniej

Wielka Brytania:

• Napoje o zawartości alkoholu przekraczającej 
35% i sprzedawane w detalicznych opakowaniach 
o pojemności 350 ml lub większych wymagają 
znaku skarbowego.

7
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Wytyczne międzynarodowe:
Wszystkie przesyłki napojów alkoholowych muszą być przetwarzane w narzędziu kompatybilnym UPS, np. 
UPS WorldShip® lub w innym zatwierdzonym systemie zewnętrznym. Ponadto wszystkie przesyłki wymagają 
szczegółowej faktury handlowej i muszą być realizowane w ramach usługi dostawy UPS wymagającej podpisu 
osoby dorosłej.

Każdy opis na fakturze handlowej dotyczącej wysyłki napojów alkoholowych oraz etykieta napojów alkoholowych 
wymagają poniższych informacji, a także dodatkowych elementów wymaganych w poszczególnych krajach:

a) Szczegółowy opis towaru; b) Ilość; c) Specyfikacja opakowania (w butelce, w puszcze itp.); d) Marka; 
e) Pochodzenie/obszar produkcji; f) Alkohol % (zawartość); g) Kod zharmonizowanych opłat celnych (faktura 
handlowa);h) Dane winiarni (wino); i) Stężenie słodu (piwo); oraz j) czy przesyłka jest przeznaczona do celów 
handlowych, czy do prywatnej konsumpcji i nie do celów odsprzedaży/handlu (faktura handlowa).

Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium UE
W przypadku wysyłki z kraju spoza Unii Europejskiej do kraju Unii Europejskiej należy uwzględnić  
następujące zasady:

Obsługa kontraktowa obejmuje odprawę celną napojów alkoholowych w punkcie wwozu, gdzie opłata celna, 
podatek VAT i akcyza muszą zostać opłacone. Odprawa celna alkoholu przeznaczonego do swobodnego przepływu 
z dalszym transportem przy zawieszeniu poboru akcyzy nie jest możliwa, o ile nie określono inaczej. Odprawa celna 
w kraju UE i dalszy transport do innego państwa członkowskiego UE nie jest objęta obsługą, o ile nie 
określono inaczej. 

Napoje alkoholowe podlegają podatkowi akcyzowemu. Podatek akcyzowy ma zazwyczaj zastosowanie do ilości 
napojów i zawartości alkoholu. Wartość podatku akcyzowego na piwo zależy od danego kraju. Niektóre kraje 
stosują obliczenia na podstawie zawartości alkoholu, a inne na podstawie stopni w skali Plato (ekstrakt).  
Te informacje muszą znajdować się na fakturze, aby ułatwić ustalenie wysokości akcyzy.

Import wina i produktów winnych wymaga okazania następujących dokumentów:

• Certyfikat wydany w kraju pochodzenia produktu przez właściwy organ znajdujący się na liście opublikowanej 
przez Komisję.

• Raport z analizy sporządzony przez właściwy organ lub departament wyznaczony w kraju pochodzenia 
produktu, jeśli produkt jest przeznaczony do bezpośredniej konsumpcji przez ludzi.

• Żaden certyfikat ani raport z analizy nie obowiązują dla produktów pochodzących i eksportowanych z innych 
krajów w opatrzonych etykietą pojemnikach o maksymalnej pojemności pięciu litrów wyposażonych w 
jednorazowe zamknięcie w przypadku, gdy całkowita ilość transportowana, niezależnie od podziału na osobne 
przesyłki, nie przekracza 100 litrów.

• Import wina i produktów winnych podlega przepisom organizacji rynkowej w Unii Europejskiej, w tym 
przepisom dotyczącym etykiet oraz prezentacji wina i dodatkowej dokumentacji. Etykiety wina i produktów 
winnych muszą zawierać niektóre z poniższych informacji szczegółowych, np. kategorię produktu (np. wino, 
wino musujące, wino likierowe), apelację (chronione oznaczenie pochodzenia), jeśli wino jest apelacyjne, 
zawartość alkoholu, wskazanie pochodzenia, wskazanie podmiotu butelkującego lub wskazanie producenta lub 
sprzedawcy w przypadku wina musującego i inne kategorie produktowe wina musującego. Te przepisy określa 
rozporządzenie UE 2009/491. 
Jest ono dostępne na stronie UE: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

Należy pamiętać, że eksport z UE do krajów poza obszarem UE przy zawieszeniu poboru akcyzy nie jest dozwolony, 
o ile zgłoszenie wywozowe nie zostanie wypełnione przez nadawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. 



9

B2B (L2L) B2C
Kraj Wytyczne dotyczące relacji między licencjobiorcami Wytyczne dotyczące relacji między licencjobiorcą a konsumentem

Antyle Holenderskie

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B i B2C

Brak ograniczeń importu. Opłaty importowe są szacowane na litr, w 
zależności od zawartości procentowej alkoholu na jedną butelkę. Osoby 
fizyczne nie mogą importować produktów niektórych marek, które mają 
już swoich przedstawicieli na wyspie. Przesłanie próbki  
w celu jej zbadania w przypadku, gdy jest to nowa marka,  
jest bardzo zalecane.

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).

Argentyna

Wino – B2B i B2C.

Odbiorca musi być licencjonowanym, handlowym importerem napojów 
alkoholowych i posiadać wymagane zezwolenia wydane przez organizację 
ds. produktów alkoholowych, a także certyfikat importowy dla każdej 
przesyłki.

UPS nie obsługuje.

Aruba

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B i B2C

Brak dodatkowych wymagań dla wysyłki wina lub piwa. W przypadku 
przesyłek alkoholi wysokoprocentowych B2B odbiorca musi być 
zarejestrowany w Aruba. Wysokość opłat importowych zostanie określona 
na podstawie ilości importowanych litrów. Mogą być wymagane kontrole 
rządowe.

Brak dodatkowych ograniczeń.

Australia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

UPS obsługuje wyłącznie Nową Południową Walię, Wiktorię, Australijskie 
Terytorium Stołeczne, Australię Południową, Australię Zachodnią i 
Tasmanię.

UPS nie realizuje dostaw do Queensland i Terytoriów Północnych ze 
względu na niektóre lokalne przepisy dotyczące napojów alkoholowych.

Etykieta zezwolenia importowego na butelce musi zawierać następujące 
informacje:

• Pojemność płynu

• Oznaczenie handlowe

• Składniki

• Dystrybucja w Australii

• Producent

Nie zawiera następujących informacji:

• „Niska zawartość alkoholu”, „nie zawiera alkoholu”, „nie odurza”

• Informacje dotyczące zawartości pod kątem zdrowia i wartości 
odżywczych z wyjątkiem wartości energetycznych lub zawartości 
węglowodanów

Brandy, rum lub whisky muszą leżakować w beczce drewnianej przez okres 
co najmniej dwóch lat przed dostawą z kontroli celnej. Należy uzyskać 
certyfikat dojrzewania. 

Zapoznaj się z AUSTRALIJSKIM ZAWIADOMIENIEM O ODPRAWIE CELNEJ NR 
2007/19

UPS obsługuje wyłącznie Nową Południową Walię, Wiktorię, Australijskie 
Terytorium Stołeczne, Australię Południową, Australię Zachodnią i 
Tasmanię.

UPS nie realizuje dostaw do Queensland i Terytoriów Północnych ze 
względu na niektóre lokalne przepisy dotyczące napojów alkoholowych.

W przypadku trunków z zawartością etanolu powyżej 0,5% etykieta musi 
zawierać następujące informacje:

• Zawartość alkoholu wyrażona jako procent objętości trunku (zgodnie 
z oznaczeniami pomiaru określonymi w Krajowym Rozporządzeniu 
dotyczącym pomiarów w handlu z roku 2009)

• Liczba standardowych porcji

• Partia identyfikacyjna

• Zalecenia dotyczące przeznaczenia i przechowywania, jeśli napój 
wymaga takich zaleceń ze względów zdrowia i bezpieczeństwa

• Informacje muszą być podane w języku angielskim; inne języki są 
dozwolone na etykiecie, ale podane w nich informacje nie mogą być 
sprzeczne z informacjami w języku angielskim

Nie zawiera następujących informacji:

• „Niska zawartość alkoholu”, „nie zawiera alkoholu”, „nie odurza”

• Informacje dotyczące zawartości pod kątem zdrowia i wartości 
odżywczych z wyjątkiem zawartości węglowodanów

Wyjątki od wymogów dotyczących etykiet:

• Wino zabutelkowane przed 20 grudnia 2002 roku z okresem 
przydatności ponad 12 miesięcy może być objęte wyjątkiem, o ile 
spełnia wymogi w dniu butelkowania.

Firma UPS realizuje dostawy jedynie do następujących miejsc: Nowa 
Południowa Walia, Victoria, Australijskie Terytorium Stołeczne, Australia 
Południowa, Australia Zachodnia i Tasmania.

Firma UPS nie realizuje dostaw do Queensland i Terytoriów Północnych ze 
względu na niektóre lokalne przepisy dotyczące napojów alkoholowych.  

Austria

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B I B2C.

Nie wolno sprzedawać ani dostarczać napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim (od 16 do 18 lat, w zależności od rodzaju napoju 
alkoholowego). Nadawca jest odpowiedzialny za weryfikację wieku 
odbiorcy przed wysyłką.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Wytyczne takie same, jak Wytyczne dotyczące relacji między 
licencjobiorcami

Bahamy

Tylko wino w sektorze 
B2B.

Wymagany jest oryginał faktury z logo firmy. Faktury UPS WorldShip® nie 
będą akceptowane  

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).   

Barbados

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B i B2C.

Formalne zgłoszenie celne. Brak ograniczeń oraz brak konieczności 
posiadania certyfikatu. Brak ograniczeń co do zawartości alkoholu lub 
ilości butelek. Faktura musi zawsze przedstawiać informację o ilości 
alkoholu oraz rozmiarze butelki. Stawki cła przywozowego oraz podatku 
akcyzowego mogą się różnić.

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).

Belgia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B I B2C.

Przewóz pod zamknięciem celnym z punktu wwozu do klienta lub jego 
pośrednika nie jest dostępną opcją.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).   

Bermudy

Piwo, wino i alkohole 
mocne — sektor B2B i B2C

Cło uiszcza się w zależności od zawartości alkoholu. Faktura musi 
przedstawiać informację o rozmiarze butelki oraz procentowej zawartości 
alkoholu. Faktura nie może być fakturą UPS WorldShip.

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).

Bułgaria

Piwo, wino i alkohole 
mocne - B2B i B2C.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej. Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).

Chile

Tylko wino w sektorze 
B2B. Bez piwa i alkoholi 
mocnych.

• Import może podlegać kontroli SAG (rządowej agencji rolniczej)

• Do 24 butelek tego samego rodzaju może przejść odprawę celną bez 
zatwierdzenia; w innych przypadkach klient musi posiadać specjalne 
zatwierdzenie importu

UPS nie obsługuje.
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B2B (L2L) B2C
Kraj Wytyczne dotyczące relacji między licencjobiorcami Wytyczne dotyczące relacji między licencjobiorcą a konsumentem

Chiny

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Nadawca i odbiorca muszą posiadać zatwierdzone konta UPS.

Nadawca oraz firmy odbiorcy muszą zarejestrować produkt w chińskim 
urzędzie inspekcji i kwarantanny (China Inspection & Quarantine — CIQ) 
i uzyskać numer zezwolenia importowego (Produkty są rejestrowane 
indywidualnie i jednorazowo).

Więcej informacji na stronie CIQ: http://ire.eciq.cn/

Wymagania: 

• Świadectwo pochodzenia 

• Świadectwo produktów w puszkach (w celu potwierdzenia  
rodzaju opakowania)

• Pełnomocnictwo z podpisem odbiorcy (opis towaru w  
języku chińskim)

• Etykiety muszą być kolorowe 

• W przypadku wina destylowanego wymagany jest raport z testu 
plastyfikatora, do którego należy włączyć informacje o DBP,  
DEHP, DINP  

Faktura z prawidłowymi danymi odbiorcy: imię i nazwisko, numer telefonu 
komórkowego i adres e-mail:

• Pełnomocnictwo z podpisem odbiorcy (opis towaru w  
języku chińskim)

• Kopia zamówienia (z informacją o wartości zamówienia)

• Kolorowa kopia dokumentu tożsamości odbiorcy (obywatel chiński; 
obie strony dokumentu) lub zdjęcia paszportowego i stron z danymi 
wizy i wjazdu (cudzoziemcy zamieszkujący w Chinach) Chiński urząd 
celny stosuje własne opłaty za wino.

Alkohol (%) poniżej 12% i pojemność poniżej 750 ml/butelka, wartość 100 
RMB/butelka (maksymalnie 10 butelek).

Alkohol (%) powyżej 12%, maksymalnie 22% i pojemność poniżej 750 ml/
butelka, wartość 200 RMB/butelka (maksymalnie 5 butelek).

Ilość w granicach przeznaczenia do prywatnej konsumpcji. W oparciu o 
wartość rzeczywistą:

• W przypadku wielu zróżnicowanych towarów wartość maksymalna to 
1000 RMB (800 RMB z HK/MO), np. jeśli wartość rzeczywista wynosi 300 
RMB za butelkę, dopuszczalne będą maksymalnie 3 butelki.

• Jeśli wartość rzeczywista przekracza 1000 RMB, przesyłka może 
zawierać tylko jeden produkt.

Chorwacja

Piwo, wino i alkohole 
mocne – tylko B2B.

Wymagania:

• Licencja importowa/Zezwolenie

UPS nie obsługuje.

Cypr

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Nie wolno sprzedawać ani dostarczać napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim (17 lat). Nadawca jest odpowiedzialny za weryfikację 
wieku odbiorcy przed wysyłką.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).   

Czechy

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Trunki o zawartości alkoholu powyżej 15% i sprzedawane w pojemnikach 
detalicznych wymagają znaku skarbowego/akcyzowego. Czeski 
odsprzedawca (importer) jest odpowiedzialny za uzyskanie znaków 
skarbowych i umieszczenie ich na butelkach. Konieczne jest złożenie podania 
o zezwolenie na import napojów alkoholowych i zakup znaków skarbowych 
po jego uzyskaniu. Znaki skarbowe muszą zostać przesłane do nadawcy/
producenta, który umieszcza je  
na butelkach.

Nie wolno sprzedawać ani dostarczać napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim (18 lat). Nadawca jest odpowiedzialny za weryfikację wieku 
odbiorcy przed wysyłką.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Prywatni importerzy mogą sprowadzać niewielkie ilości napojów 
alkoholowych do własnej konsumpcji bez znaków skarbowych. Podatek 
akcyzowy musi zostać opłacony przy odprawie importowej.

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).

Dania

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Przewóz pod zamknięciem celnym z punktu wwozu do klienta lub jego 
pośrednika nie jest dostępną opcją.

Importerzy handlowi muszą być zarejestrowani, aby móc sprowadzać 
napoje alkoholowe.

Nie wolno sprzedawać ani dostarczać napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim (18 lat dla trunków o zawartości alkoholu 16,5% i powyżej, 
16 lat w przypadku zawartości alkoholu poniżej 16,5%). Nadawca jest 
odpowiedzialny za weryfikację wieku odbiorcy przed wysyłką.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Prywatni importerzy mogą sprowadzać niewielkie ilości napojów 
alkoholowych do własnej konsumpcji bez konieczności rejestracji.

Wytyczne takie same, jak Wytyczne dotyczące relacji między 
licencjobiorcami

Dominikana

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Wymagania:

• Licencja importowa/Zezwolenie

Wszystkie przesyłki podlegają formalnej odprawie celnej.

Wymagana jest rejestracja sanitarna, którą należy uzyskać przed 
wytworzeniem, produkcją, importem, spakowaniem, przechowaniem, 
transportem, promocją, dystrybucją i wykorzystaniem jakiegokolwiek z 
tych produktów. 

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  

Ekwador

Piwo, wino i alkohole 
mocne – tylko sektor B2B. 
Bez sektora B2C.  

Wymagane jest formalne zgłoszenie celne oraz świadectwo wstępnego 
zezwolenia  

UPS nie obsługuje.

Filipiny

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Importer musi dostarczyć następujące dokumenty:

• Licencja/zezwolenie importowe

Dodatkowa dokumentacja w przypadku alkoholi mocnych:

• Numer referencyjny banku (BRN) i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
dla zarejestrowanego importera

• e-ATRIG (elektroniczne upoważnienie do wydania importowanych 
towarów). Odbiorca musi być zarejestrowany w BIR jako importer / 
dystrybutor napojów alkoholowych

• MSDS (karta charakterystyki substancji niebezpiecznej)

• LTO (zezwolenia na prowadzenie działalności) wydane przez Agencję ds. 
żywności i leków (FDA)

• CPR (zaświadczenie o rejestracji produktu) z agencji FDA  

• Ilość musi być zasadna

• Tylko jedna butelka każdego rodzaju napoju alkoholowego

• Odbiorca musi przekazać pismo z wnioskiem do urzędu celnego, jeśli 
wartość przesyłki przekracza 500 USD
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Finlandia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Obsługa kontraktowa obejmuje odprawę celną napojów alkoholowych 
w punkcie wwozu, gdzie opłata celna, podatek VAT i akcyza są opłacone. 
Odprawa celna alkoholu przeznaczonego do swobodnego przepływu 
z dalszym transportem przy zawieszeniu poboru akcyzy stanowi 
standardową procedurę dla importerów handlowych. Importer 
handlowy jest odpowiedzialny za zgłoszenie transportu przy zawieszeniu 
poboru akcyzy w odpowiednim systemie (systemie przemieszczania 
i monitorowania wyrobów akcyzowych EMCS – Excise Movement and 
Control System). Istnieje opcja zapłaty podatku akcyzowego w ramach 
zgłoszenia celnego.

Odprawa celna w Finlandii i dalszy transport do innego państwa 
członkowskiego UE nie jest objęta obsługą.

Nie wolno sprzedawać ani dostarczać napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim (18 lat dla napojów o zawartości alkoholu do 22%, 20 
lat dla napojów o zawartości alkoholu powyżej 22%). Nadawca jest 
odpowiedzialny za weryfikację wieku odbiorcy  
przed wysyłką.

Prywatni importerzy mogą sprowadzać niewielkie ilości napojów 
alkoholowych do własnej konsumpcji bez zezwolenia. Nie ma ustalonego 
limitu ilości różnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do 
prywatnej konsumpcji.

Osoby prywatne muszą opłacić podatek akcyzowy w urzędzie celnym, 
jeśli nie zrobił tego nadawca. Jeśli urząd celny nie akceptuje danej ilości 
napojów alkoholowych jako przeznaczonych do prywatnej konsumpcji, 
przesyłka zostaje uznana za import handlowy. Towary wymagają wówczas 
zwrotu lub rezygnacji.

Francja

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C

Opłata celna, podatek VAT i akcyza muszą być opłacone w punkcie wwozu 
przy odprawie celnej.

Odprawa celna we Francji i dalszy transport do innego państwa 
członkowskiego UE nie są dozwolone. Limit napojów alkoholowych na 
jednego odbiorcę wynosi 10 litrów alkoholi mocnych, 90 litrów wina, 20 
litrów półproduktów, 60 litrów wina musującego i 100 litrów piwa. UWAGA: 
Każda przesyłka realizowana przez UPS nie może przekroczyć 100 litrów. 
Usługa UPS w zakresie pośrednictwa celnego dla napojów alkoholowych 
jest niestandardowa, w związku z czym obowiązują dodatkowe opłaty.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  

Grecja

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

W przypadku wysyłki wina nie trzeba przedstawiać żadnego certyfikatu 
ani raportu z analizy w odniesieniu do produktów pochodzących i 
eksportowanych z innych krajów w opatrzonych etykietą pojemnikach 
o maksymalnej pojemności pięciu litrów, wyposażonych w jednorazowe 
zamknięcie w przypadku, gdy całkowita ilość transportowana, niezależnie 
od podziału na osobne przesyłki, nie przekracza 100 litrów. Firma UPS 
nie może dokonać odprawy wysyłek wina z załączonymi certyfikatami 
lub raportami z analizy bądź też wysyłek wina wymagających tych 
dokumentów.  

Prywatni importerzy mogą sprowadzać ograniczone ilości napojów 
alkoholowych do własnej konsumpcji bez licencji. Limit wynosi trzy 
butelki napojów alkoholowych. Odprawa zostanie dokonana w imieniu 
prywatnego importera. Zastosowanie ma opłata celna, podatek VAT i 
akcyza. Większe ilości wina mogą być uznane za import handlowy, który 
mogą prowadzić wyłącznie zarejestrowane firmy.

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  

Gwatemala

Piwo, wino i alkohole 
mocne — sektor B2B 
i B2C.  

Importer musi mieć pozwolenie na import. Należy poinformować urząd 
celny o imporcie alkoholu. Jeśli nie zostanie on poinformowany, klient 
może zostać ukarany grzywną w wysokości 5000 USD za brak zgłoszenia 
towaru do oclenia.   

Ograniczenie ilości do 2 butelek na importera.

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  

Haiti

Piwo, wino i alkohole 
mocne – tylko sektor B2B. 
Bez sektora B2C.

Wymagane jest formalne zgłoszenie celne oraz świadectwo wstępnego 
zezwolenia.

Brak obsługi przez UPS.

Holandia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Przewóz pod zamknięciem celnym z punktu wwozu do klienta lub jego 
pośrednika nie jest dostępną opcją.

Dostawa napojów o zawartości alkoholu powyżej 0,5% do osób poniżej 
18 roku życia nie jest dozwolona. Nadawca lub sprzedawca ponosi 
odpowiedzialność za weryfikację wieku nabywcy. Następujące Informacje

muszą być zawarte na fakturze: zawartość alkoholu (%) + ilość w litrach + 
opis produktu.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  

Honduras

Piwo, wino i alkohole 
mocne – tylko sektor B2B. 
Bez sektora B2C.  

Faktury UPS WorldShip® nie są akceptowane.

• Zezwolenie Wydziału Zdrowia Publicznego na prowadzenie działalności

• Procenty objętościowe alkoholu

• Licencja importowa

• Świadectwo fitosanitarne

• Zharmonizowany kodeks

• Pełny opis towarów

• Cło uiszcza się w zależności od zawartości alkoholu

Importer musi być prawnym przedstawicielem marki w Hondurasie   

UPS nie obsługuje.

Hongkong

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

W przypadku trunków o zawartości alkoholu powyżej 30%  
przy pomiarze w temperaturze 20°C należy okazać  
następujące dokumenty:

• Licencja importowa/Zezwolenie

Jeśli zawartość alkoholu jest niższa niż 30%, zezwolenie nie jest 
wymagane.

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  
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Indie

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Importer musi dostarczyć następujące dokumenty: 

Państwowa akcyzowa licencja importowa

Świadectwo wydane przez urzędnika ds. zdrowia (inspekcja wymagana 
przy imporcie)

Import napojów alkoholowych do następujących stanów nie będzie 
akceptowany: Gudźarat; Bihar; Nagaland; Terytorium związkowe 
Lakszadiwy oraz Kerala  

Importer musi uzyskać kod IEC (Import Export Code) ustanawiany przez 
Dyrektora generalnego ds. handlu zagranicznego (Ministerstwo Handlu).

Przesyłki napojów alkoholowych do następujących stanów nie  
będą akceptowane: 

Gudźarat; Bihar; Nagaland; Terytorium związkowe Lakszadiwy  
oraz Kerala

Odbiorca oraz/lub zamierzony odbiorca przesyłki musi mieć  
co najmniej 25 lat.

Każda przesyłka zawierająca napoje alkoholowe nie może być  
cięższa niż 70 kg. 

Cło przewozowe nie zostanie nałożone na napoje alkoholowe, których 
całkowita objętość na jedną wysyłkę nie przekracza 2 litrów.  

Islandia

Wino – tylko w sektorze 
B2B. Bez piwa i alkoholi 
mocnych. Bez sektora 
B2C.

W przypadku przesyłek zawierających ponad 80% alkohol w skali proof 
wymagane jest specjalne zezwolenie.

Brak obsługi przez UPS.

Izrael

Piwo, wino i alkohole 
mocne – tylko sektor B2B. 
Bez sektora B2C.

Wymagania: 

• Licencja/zezwolenie importowe

Maksymalnie 2 litry na każdą przesyłkę.

W przypadku większej ilości wymagane jest zezwolenie/zaświadczenie 
izraelskiego Ministerstwa zdrowia i pełny opis zawartości, w tym 
informacje o procentowej zawartości alkoholu na fakturze handlowej.

Brak obsługi przez UPS.

Jamajka

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B i B2C.  

Wspólne zezwolenie stowarzyszenia Spirits Pool Association oraz 
formalne zgłoszenie celne.  

W przypadku ilości alkoholu na użytek własny nie są  
wymagane zezwolenia  

Japonia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Importer musi dostarczyć następujące dokumenty:

• Deklaracja o importowaniu żywności itp. do stacji kwarantanny z 
jurysdykcją nad obszarem importu

Importu w celu odsprzedaży –  Importer musi:

• Uzyskać zezwolenie zgodnie z przepisami o podatku nakładanym na 
alkohole mocne

Pojemniki z winem muszą zawierać informację umożliwiającą identyfikację 
podmiotu butelkującego.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:  
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3105_e.htm

Faktura musi zawierać informację, że wino jest przeznaczone do prywatnej 
konsumpcji, a nie do odsprzedaży.

Waga przesyłki nie może przekraczać 10 kg.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:    
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3105_e.htm

Kajmany

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B i B2C

Odbiorca musi posiadać zezwolenie na dystrybucję mocnych alkoholi i 
ważne zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej.

Maksymalnie 2 litry na każdą przesyłkę.
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B2B (L2L) B2C
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Kanada

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Wszystkie zamówienia napojów alkoholowych w sektorze B2B muszą 
być składane za pośrednictwem lokalnego urzędu obrotu napojami 
alkoholowymi.

Alberta: Przesyłki z alkoholem mogą być wysyłane jedynie drogą 
powietrzną (usługa Express lub Express Saver). Oficjalnie zgłoszonym 
importerem (z ang. IOR) na fakturze handlowej musi być osoba, 
która kupiła alkohol, a przesyłka nie może zawierać żadnych innych 
towarów z wyjątkiem alkoholu. W każdym okresie liczącym 90 dni 
można importować maksymalnie 45 litrów alkoholu, a na alkohole z 
zagranicy nakładany jest podatek. Dokumentację dotyczącą przesyłek 
zawierających ponad 6 litrów musi przeanalizować Komisja kanadyjskiej 
prowincji Alberta ds. działalności związanej z napojami alkoholowymi 
oraz z hazardem (z ang. AGLC); za odprawę wszystkich innych przesyłek 
odpowiada odbiorca. W przypadku wszystkich przesyłek dostawca musi 
przedstawić fakturę handlow 
ą i potwierdzenie płatności. 

Kolumbia Brytyjska: Przesyłki z alkoholem mogą być wysyłane drogą 
lądową lub powietrzną. Oficjalnie zgłoszonym importerem (z ang. IOR) 
na fakturze handlowej jest Komisja kontroli alkoholi mocnych Kolumbii 
Brytyjskiej (z ang. BCLCB) na adres odbiorcy, a przesyłka nie może zawierać 
żadnych innych towarów z wyjątkiem alkoholu. Limit importowanej ilości 
alkoholu na dzień to 45 litrów, a na alkohole z zagranicy nakładany jest 
podatek. BCLCB będzie współpracować z odbiorcą przy pobieraniu opłat; 
będzie także doradzać UPS w  
sprawie terminu dostawy przesyłki. W przypadku wszystkich przesyłek 
dostawca musi przedstawić fakturę handlową i potwierdzenie płatności.

Quebec: Przesyłki z alkoholem mogą być wysyłane jedynie drogą 
powietrzną (usługa Express lub Express Saver). Oficjalnie zgłoszonym 
importerem (z ang. IOR) na fakturze handlowej musi być osoba, która 
kupiła alkohol, a przesyłka nie może zawierać żadnych innych towarów z 
wyjątkiem alkoholu. Odbiorca musi mieć zezwolenie dla każdej przesyłki 
zawierającej ponad 0,5% (alkoholu wg wolumenu). Na alkohol z zagranicy 
nakładany jest podatek, a maksymalna ilość to 45 litrów na dzień. Po 
odprawieniu przez Societe des Alcools du Quebec (SAQ) firma UPS może 
doręczyć przesyłkę. W przypadku wszystkich przesyłek dostawca musi 
przedstawić fakturę handlow 
ą i potwierdzenie płatności.

Manitoba: Przesyłki z alkoholem mogą być wysyłane jedynie drogą 
powietrzną (usługa Express lub Express Saver). Oficjalnie zgłoszonym 
importerem (z ang. IOR) na fakturze handlowej musi być osoba, która 
kupiła alkohol, a przesyłka nie może zawierać żadnych innych towarów 
z wyjątkiem alkoholu. Na alkohol z zagranicy nakładany jest podatek, 
jednak nie istnieją żadne ograniczenia co do importowanej ilości alkoholu. 
W trakcie procesu odprawy celnej importer IOR będzie musiał zapłacić 
wszelkie zaległe opłaty, a po ich opłaceniu na konto odpowiednich 
instytucji oraz firmy UPS zdobędzie zezwolenie na dostawę przesyłki. 
W przypadku wszystkich przesyłek dostawca musi przedstawić fakturę 
handlową i potwierdzenie płatności.

Ontario: Przesyłki z alkoholem mogą być wysyłane drogą lądową lub 
powietrzną. Oficjalnie zgłoszonym importerem (z ang. IOR) na fakturze 
handlowej jest Komisja kontroli alkoholi mocnych Ontario  
(z ang. LCBO) na adres odbiorcy, a przesyłka nie może zawierać żadnych 
innych towarów z wyjątkiem alkoholu. Limit importowanej ilości alkoholu 
na dzień to 45 litrów, a na alkohole z zagranicy nakładany jest podatek. 
Należy również przedstawić agentowi celnemu UPS Supply Chain 
Solutions® potwierdzenie płatności,  
a przed dostawą wysyłki licencjobiorca musi zapłacić wszelkie zaległe cła 
i podatki. W przypadku wszystkich przesyłek dostawca musi przedstawić 
fakturę handlową i potwierdzenie płatności.

UPS nie realizuje przesyłek do następujących prowincji i terytoriów: Nowy 
Brunszwik, Nowa Fundlandia, Terytoria Północno-Zachodnie, Nowa 
Szkocja, Nunavut, Wyspa Księcia Edwarda, Saskatchewan  
i Jukon.

Kolumbia

Tylko wino w sektorze 
B2B.  Bez piwa i alkoholi 
mocnych.

Wymagania:

• Licencja importowa/Zezwolenie

• Świadectwo sanitarne

• Formularz autoryzacji DIAN

Wszystkie butelki muszą posiadać etykietę z miejsca pochodzenia z 
napisem: „Wyłącznie do importu do Republiki Kolumbii”

UPS realizuje wyłącznie wysyłki próbek.

Pozostałe przesyłki wymagają skorzystania z przewozu towarowego.

UPS nie obsługuje.

Korea Południowa

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C

Importer/Odbiorca musi przedstawić następujące dokumenty i 
informacje:

• Licencja/zezwolenie importowe

• Data produkcji

Wymagana jest kwarantanna żywności.  

Faktura musi zawierać informację, że wino jest przeznaczone do prywatnej 
konsumpcji, nie do odsprzedaży. 

Wino musi się znajdować w odpowiednich pojemnikach o pojemności 
poniżej 1 litra każdy. 

Pojemniki z winem muszą zawierać informację umożliwiającą identyfikację 
podmiotu butelkującego.

Można dokonać odprawy bez kwarantanny, jeśli alkohol jest przeznaczony 
tylko do prywatnej konsumpcji, a jego ilość jest ograniczona do 1 butelki 
(1 litr).  
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B2B (L2L) B2C
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Kostaryka

Tylko wino w sektorze 
B2B. Bez piwa i alkoholi 
mocnych.

Wymagania:

• Licencja importowa

• Świadectwo zdrowia

• Inspekcja wymagana przy imporcie

Wymagane jest zezwolenie na import napojów alkoholowych wydane 
przez Ministerstwo Zdrowia w Kostaryce. W razie braku zezwoleń towar 
będzie zatrzymany w składzie celnym do momentu ich uzyskania.

UPS nie obsługuje.

Liechtenstein

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Wytyczne takie same, jak dla Szwajcarii Wytyczne takie same, jak dla Szwajcarii

Łotwa

Piwo, wino i alkohole 
mocne tylko sektor B2B. 
Bez sektora B2C

Dozwolone są tylko próbki. Inspekcja sanitarna i Zgłoszenie celne będą 
wymagane od odbiorcy.

UPS nie dokonuje odprawy celnej towarów alkoholowych.

Na fakturze należy podać następujące informacje:% alkoholu + ilość w 
litrach + czytelny opis produktu.

Proszę zapoznać się z typowymi wymaganiami przy wysyłce do Unii 
Europejskiej.

UPS nie obsługuje.

Luksemburg

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Nie wolno sprzedawać ani dostarczać napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim (16 lat). Nadawca jest odpowiedzialny za weryfikację 
wieku odbiorcy przed wysyłką.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  

Makau

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Wysyłka/Import napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 
30% wymagają licencji importowej wydawanej przez Urząd Usług 
Gospodarczych w Makau.

• Wysyłka/Import napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 
30% wymagają licencji importowej wydawanej przez Urząd Usług 
Gospodarczych w Makau

• Zakup prywatny: Rozsądne ilości (wytyczne dotyczące wina powinny 
być maksymalnie do MOP5000).  

Malezja

Piwo i wino — tylko 
sektor B2B. Bez alkoholi 
mocnych lub sektora

Tylko w przypadku wina i piwa. Importer musi dostarczyć następujące 
dokumenty:

• Licencja/zezwolenie importowe  

UPS nie obsługuje.

Malta

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Importer handlowy (odsprzedawca) musi zakupić znaki skarbowe po 
odprawie celnej w celu opłacenia akcyzy. Znaki skarbowe muszą zostać 
umieszczone na butelkach.

W przypadku wysyłki wina żaden certyfikat ani raport z analizy nie 
obowiązują dla produktów pochodzących i eksportowanych z innych 
krajów w opatrzonych etykietą pojemnikach o maksymalnej pojemności 
pięciu litrów wyposażonych w jednorazowe zamknięcie w przypadku, 
gdy całkowita ilość transportowana, niezależnie od podziału na osobne 
przesyłki, nie przekracza 100 litrów.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Prywatni importerzy sprowadzający alkohol na własny użytek mogą 
opłacić akcyzę w ramach zgłoszenia celnego wraz z podatkiem VAT i opłatą 
celną.

Wytyczne takie same, jak Wytyczne dotyczące relacji między 
licencjobiorcami

Martynika

Wino – tylko w sektorze 
B2B. Bez piwa i alkoholi 
mocnych lub sektora B2C.  

„ACQUIS DE LA REGIE”: dokument krajowy wskazujący nazwę napoju (np. 
alkohol mocny lub aperitif), skład i zawartość czystego alkoholu.

UPS nie obsługuje.

Meksyk

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Odbiorca musi być zarejestrowany w Rejestrze podatników zajmujących 
się działalnością w zakresie napojów alkoholowych, aby mieć możliwość 
uzyskania sektorowej licencji importowej na napoje alkoholowe. 

Nie istnieją ograniczenia dla napojów o zawartości alkoholu mniejszej niż 
24%.

Napoje o zawartości alkoholu 24-70% muszą znajdować się w pojemnikach 
o maksymalnej pojemności 5 litrów, nie istnieją natomiast ograniczenia 
co do objętości. Niedozwolone są napoje o zawartości alkoholu większej 
niż 70%  

Limit 1000 USD dla konsumpcji indywidualnej; maksymalnie jedna 
operacja na miesiąc. Ceny wszystkich napojów muszą odpowiadać 
szacunkowym cenom określonym przez władze podatkowe. 

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  

Monako

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Takie same jak wytyczne dla Francji  Takie same jak wytyczne dla Francji  

Niemcy

Piwo, wino i alkohole 
mocne B2B i B2C

Dostawa alkoholi mocnych do osób poniżej 18 roku życia nie jest 
dozwolona. Dostawa innych napojów alkoholowych do osób poniżej 16 
roku życia również nie jest dozwolona. Nadawca lub sprzedawca ponosi 
odpowiedzialność za weryfikację wieku nabywcy.

Napoje alkoholowe podlegają podatkowi akcyzowemu. Podatek 
akcyzowy ma zazwyczaj zastosowanie do ilości napojów i zawartości 
alkoholu.

Faktura musi zawierać następujące informacje: zawartość alkoholu (%) + 
ilość w litrach + opis produktu.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Wysyłka wina i produktów winnych jest dozwolona jedynie do 
prywatnych konsumentów. Odbiorcy muszą opłacić odprawę celną i 
zaakceptować limit importu do 400 kg / rok (włącznie z opakowaniem).

Urząd celny skontaktuje się z odbiorcą w celu uzyskania zgody.

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).

Nikaragua

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B. Bez 
sektora B2C  

Potrzebne jest zezwolenie ministerstwa zdrowia oraz rolnictwa. 
Firma musi być zarejestrowana (NIP, wypłacalność finansowa, licencja 
importowa)  

UPS nie obsługuje.
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Norwegia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Trunki o zawartości alkoholu powyżej 60% są zabronione.

Firmy mogą importować dowolną ilość napojów alkoholowych, jeśli 
posiadają licencję importową wydaną przez norweski Dyrektoriat ds. 
zapobiegania problemom związanym z alkoholem i narkotykami.

Napoje alkoholowe podlegają wysokiemu podatkowi akcyzowemu. Nie 
ma żadnego progu niskiej wartości ani wyjątków dotyczących upominków 
w odniesieniu do napojów alkoholowych.

Napoje alkoholowe muszą być zawsze deklarowane poprzez formalne 
zgłoszenie celne. Zastosowanie ma opłata celna, podatek VAT i akcyza.

Nie wolno sprzedawać ani dostarczać napojów alkoholowych 
osobom niepełnoletnim (18 lat w przypadku wina i piwa, 20 lat w 
przypadku trunków o zawartości alkoholu powyżej 22%). Nadawca jest 
odpowiedzialny za weryfikację wieku odbiorcy przed wysyłką.

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  

Nowa Zelandia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Brak dodatkowych wymagań. Zakup prywatny — brak znanych limitów.

Paragwaj

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B i B2C.  

Potrzebne jest świadectwo INAN / rejestracja importera  Potrzebne jest świadectwo INAN, a limit wartości to 100 USD.  

Peru

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B i B2C  

Wymagane jest świadectwo DIGESA.  Należy najpierw uzyskać rejestrację sanitarną produktu; następnie 
odbiorca może poprosić o świadectwo DIGESA. Każda przesyłka 
importowa nie może zawierać więcej niż 3 litry oraz/lub jej wartość nie 
może przekraczać 2000 USD.  

Polska

Wino – tylko w sektorze 
B2B. Bez piwa i alkoholi 
mocnych lub sektora B2C.  

Napoje alkoholowe mogą być importowane jedynie przez firmy. 
Wymagana banderola akcyzowa. Jeśli importer prowadzi sprzedaż 
napojów alkoholowych, wymagana jest licencja. Nie trzeba przedstawiać 
żadnego certyfikatu ani raportu z analizy w odniesieniu do produktów 
pochodzących i eksportowanych z innych krajów w opatrzonych 
etykietą pojemnikach o maksymalnej pojemności pięciu litrów 
wyposażonych w jednorazowe zamknięcie w przypadku, gdy całkowita 
ilość transportowana, niezależnie od podziału na osobne przesyłki, nie 
przekracza 100 litrów.  

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Osobom prywatnym nie wolno importować napojów alkoholowych. 

Jedynym wyjątkiem są upominki przesyłane przez osobę prywatną innej 
osobie prywatnej. Limity w przypadku upominków dopuszczają dwa litry 
wina niemusującego i jeden litr wina musującego lub alkoholu mocnego.

Portugalia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Importer musi dostarczyć następujące dokumenty: 

• Formularz VI-1 dotyczy wina spoza obszaru Stanów Zjednoczonych 

• Uproszczone zaświadczenie oraz dokument analizy dotyczy wina  
z obszaru Stanów Zjednoczonych

Import napojów alkoholowych podlega ścisłym ograniczeniom.

Kontrolę sanitarną należy wykonać przed odprawą celną.

Dla potrzeb przeprowadzenia kontroli sanitarnej wymagane będą 
następujące dokumenty: 

• Świadectwo analizy zapewnione przez nadawcę 

• Świadectwo pochodzenia 

• Licencja importowa Instituto do Vinho e da Vinha (instytut wina 
portugalskiego) 

• Rejestracja importera w UE.

Może obowiązywać prowizja maklerska i może wystąpić opóźnienie 
importu 2-3 dni.

Jeśli przesyłka będzie zawierała nie więcej niż 1 litr dowolnego napoju, 
wtedy import zostanie przyjęty bez licencji importowej i zaświadczenia o 
przeprowadzeniu analizy.  

Importer musi dostarczyć następujące dokumenty: 

• Świadectwo pochodzenia 

• Może się okazać, że od odbiorcy wymagany będzie formularz celny, aby 
możliwe było dokonanie odprawy celnej przesyłki

Zakup prywatny – wytyczne dotyczące rozsądnej ilości pozwalają na sześć 
(6) butelek zawierającej 750 ml alkoholu.  

Republika Południowej 
Afryki

Piwo i wino tylko w 
sektorze B2B i B2C. Bez 
alkoholi mocnych.

Importer musi dostarczyć następujące dokumenty:

• Licencja importowa/Zezwolenie

• Formularz VI-1

• Uproszczona certyfikacja i dokument analizy

• Odprawa sanitarna

Przesyłki upominkowe nie mogą przekraczać 2 litrów i wartości  400,00 
ZAR; w przeciwnym razie obowiązują podatki i opłaty.

Przesyłki towarów prywatnych są ograniczone do 2 litrów i obowiązują 
podatki i opłaty. Przesyłki przekraczające te ilości podlegają 
skrupulatnemu przeglądowi przez Urząd Skarbowy RPA.

Rumunia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

W przypadku wysyłki wina nie trzeba przedstawiać żadnego certyfikatu 
ani raportu z analizy w odniesieniu do produktów pochodzących i 
eksportowanych z innych krajów w opatrzonych etykietą pojemnikach 
o maksymalnej pojemności pięciu litrów, wyposażonych w jednorazowe 
zamknięcie w przypadku, gdy całkowita ilość transportowana, niezależnie 
od podziału na osobne przesyłki, nie przekracza 100 litrów. Firma UPS 
nie może dokonać odprawy wysyłek wina z załączonymi certyfikatami 
lub raportami z analizy bądź też wysyłek wina wymagających tych 
dokumentów.  

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).

Salwador

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B i B2C.  

• Cennik

• Świadectwo wolnej sprzedaży

• Zezwolenie Wydziału Zdrowia Publicznego na  
prowadzenie działalności

• Procenty objętościowe alkoholu 

• Rejestracja NIT w systemie celnym   

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  
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Serbia

Wino – tylko w sektorze 
B2B. Bez piwa i alkoholi 
mocnych lub sektora B2C  

Importer musi dostarczyć następujące dokumenty:

• Licencja importowa/Zezwolenie

• Formularz akcyzy i/lub gwarancji celnej

• Lista analizy składników

• Świadectwo jakości wina

• Lista procesu produkcyjnego

UPS nie obsługuje.

Singapur

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Importer musi dostarczyć następujące dokumenty przed  
dostawą przesyłki:

• Licencja importowa/zezwolenie od organu AVA (Agri-Foods & Veterinary 
Authority) w Singapurze niezależnie od ilości

• Informacje zawarte w opisie do faktury

• Faktura musi zawierać kod zharmonizowany

Faktura musi podawać następujące informacje:

• że wino jest przeznaczone „do prywatnej konsumpcji, a nie do 
odsprzedaży” i określenie rodzaju wina 

• Poza informacjami zawartymi w Opisie do faktury również kod 
zharmonizowany musi być podany na fakturze

Całkowita ilość wina w przesyłce nie może przekraczać 5 litrów. Jeśli ilość 
przekracza 5 litrów, importer musi uzyskać pozwolenie na import od 
singapurskiej instytucji Agri-Food & Veterinary Authority.   

Słowenia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Przewóz pod zamknięciem celnym z punktu wwozu do klienta lub jego 
pośrednika nie jest dostępną opcją.

Importerzy handlowi muszą być zarejestrowani, aby móc sprowadzać 
napoje alkoholowe.

Nie wolno sprzedawać ani dostarczać napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim (18 lat). Nadawca jest odpowiedzialny za weryfikację 
wieku odbiorcy przed wysyłką.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Prywatni importerzy mogą sprowadzać niewielkie ilości napojów 
alkoholowych do własnej konsumpcji bez rejestracji. Nie ma ustalonych 
limitów akceptowanych przez urząd celny jako ilość do prywatnej 
konsumpcji.

Wytyczne takie same, jak Wytyczne dotyczące relacji między 
licencjobiorcami

Stany Zjednoczone

B2B: Piwo, wino i alkohole 
mocne.

B2C: Tylko wino. Bez piwa 
lub alkoholi mocnych. 
Wysyłka wina dostępna 
jako bagaż bez właściciela 
do niektórych stanów 
dozwolonych przez 
prawo stanowe.

Przesyłki wina jako bagaż 
bez właściciela tylko 
gdy wino jest kupowane 
osobiście przez odbiorcę 
za granicą i może być 
wysyłany tylko do 27 
zatwierdzonych stanów i 
Dystryktu Kolumbii (D.C.). 
Zatwierdzone przez UPS 
zaświadczenie U.S. Import 
o przywozie wina jako 
bagaż bez właściciela 
musi być podpisane przez 
konsumenta i dołączone 
do międzynarodowej 
dokumentacji. 
Oświadczenie można 
otrzymać od lokalnego 
Opiekuna handlowego 
UPS. 

W przypadku wszystkich przesyłek przychodzących w Stanach 
Zjednoczonych zawierających napoje alkoholowe odbiorca musi posiadać 
licencję i upoważnienie do odbioru napojów alkoholowych.

UPS nie przyjmuje paczek zawierających wino, piwo lub napoje 
spirytusowe do doręczenia do konsumenta (z wyjątkiem wina 
wysyłanego jako bagaż bez właściciela, zgodnie z opisem w sekcji Wysyłka 
do osób fizycznych [Konsumenci]).

Obowiązkiem nadawcy jest zapewnienie, że przesyłka zgłoszona firmie 
UPS nie narusza żadnych federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów 
USA lub innych przepisów dotyczących przesyłki.

Wino tylko w przypadku przesyłek z winem nadanych jako bagaż bez 
właściciela

do 27 akceptowalnych stanów i Dystryktu Kolumbia (D.C.) opisanych 
poniżej. Bez sektora B2C dla piwa i alkoholi mocnych.

Limity ilościowe dla każdej przesyłki wina jako bagaż bez właściciela są 
wyszczególnione dla każdego zatwierdzonego stanu poniżej

Alaska(AK): Brak ograniczeń 
ilościowych

Missouri: 18 litrów                                               
Arizona(AZ): 1 litr

Newada: Brak ograniczeń 
ilościowych               Kolorado(CO): 
Brak ograniczeń ilościowych

New Hampshire: 2.8 litra                                     
Connecticut(CT): 18 litrów

New Mexico: Brak ograniczeń 
ilościowych         Delaware: 9 
litrów

New York: Brak ograniczeń 
ilościowych             Floryda: 3.8 
litra

Karolina Północna: 8 litrów                                  
Georgia: 18 litrów

Dakota Północna: Brak 

ograniczeń ilościowych  
Hawaje(HI): 18 litrów

Ohio(OH): 4.5 lita                                                  
Illinois(IL): 9 litrów

Oklahoma: 1 litr                                                     
Indiana: 18 litrów

Pennsylvania: 3.8 litera                                         
Iowa: 4 litery

Rhode Island: Brak ograniczeń 
ilościowych        Louisiana: Brak 
ograniczeń ilościowych

Tennessee: 18 litrów                                             
Maine: 3.8 litra

Washington: 1 litr                                                  
Michigan(MI) : 9 litrów

Washington, D.C.(DC): 9 litrów

Przesyłki wina jako bagaż bez właściciela nie są akceptowane do takich 
stanów jak: Alabama, Arkansas, Kalifornia, Idaho, Kansas, Kentucky, 
Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, 
New Jersey, Oregon, Karolina Południowa, Dakota Południowa, Texas, 
Utah, Vermont, Virginia, Virginia Zachodnia, Wisconsin, i Wyoming.

Obowiązkiem nadawcy jest zapewnienie, że przesyłka zgłoszona firmie 
UPS nie narusza żadnych federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów 
USA lub innych przepisów dotyczących przesyłki.

(AK)Dostawa nie jest dozwolona do obszarów “dry” . Aby poznać 
Najczęściej zadawane pytańia odwiedź stronę: 

https://www.commerce.alaska.gov/web/amco/ for FAQ

(AZ) Dozwolony 1 litr na odbiorcę na 31 dni

(CT) Dozwolono 18 litrów na jednego odbiorcę w ciągu 365 dni

(CO)Zobacz stronę https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/
Personal%20Liquor%20.pdf

(GA) Ilość ograniczona do 1,89 litra, jeżeli nie zapłacono podatku 
akcyzowego, lub 2 litry w przypadkach, w których zapłacono podatek 
akcyzowy.

(HI) Pozwolenie na otrzymanie pojedynczej przesyłki spoza stanu. Tylko 
jeśli odbiorca otrzyma zezwolenie; zobacz stronę http://www.honolulu.
gov/rep/site/bfsliq/onlineforms/pdf/LIQ-LIC-112_Individual_Permits_
ABCD_to_Receive_Shipments_of_Liquor_4-16-18.pdf

(IL) 9 litrów raz w roku. Wymóg od spedytora to złożenie formularza ILCC-
RIA (wniosek o zezwolenie na import) - https://www2.illinois.gov/ilcc/
SiteCollectionDocuments/Request%20for%20Import%20Authorization.
pdf

(MI) Przesyłka zawierająca 9 litrów dozwolona co 30 dni. Wymagane jest, 
aby zakup został zrobiony, gdy nabywca jest za granicą przez 48 kolejnych 
godzin.

(NY) Wymagane jest , aby zakup został zrobiony gdy nabtwca jest za 
granicą przez 48 kolejnych godzin.

(OH) 4.5 litra co 30 dni

(DC) 9 literów raz w miesiącu
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B2B (L2L) B2C
Kraj Wytyczne dotyczące relacji między licencjobiorcami Wytyczne dotyczące relacji między licencjobiorcą a konsumentem

Szwajcaria

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Wyłącznie licencjonowani importerzy mogą sprowadzać wina do celów 
handlowych. 

Napoje alkoholowe podlegają podatkowi akcyzowemu.

Osoby prywatne mogą importować napoje alkoholowe bez licencji. 

Napoje alkoholowe podlegają podatkowi akcyzowemu.

Szwecja

Piwo, wino i alkohole 
mocne – tylko B2B.

Import mogą prowadzić wyłącznie zarejestrowani importerzy win i 
napojów alkoholowych (Skatteupplagshavare). Alkohol przesyłany do 
firm, które nie są zarejestrowanymi importerami, będzie zwracany na 
koszt nadawców. Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii 
Europejskiej.

Brak obsługi przez UPS.  

Tajlandia

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B i B2C. 

W przypadku przesyłek przekraczających 10 litrów import musi 
przedstawić następujące dokumenty:

• Licencja importowa/Zezwolenie

• Formularze akcyzy i/lub gwarancji celnej

• Analiza składników

• Lista procesu produkcyjnego

Aby możliwe było importowanie towarów, należy zdobyć zezwolenie 
od Działu akcyzy (>= 10 litrów), a także pieczątka o uiszczonej opłacie 
akcyzowej na każdej butelce. Cło przywozowe obejmuje podatek 
akcyzowy, podatek komunalny i inne opłaty. Urząd celny dokona 
kontroli pod kątem licencji importowej oraz pieczęci o uiszczonej opłacie 
akcyzowej  

Tajwan

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C

Jeśli wartość faktury przekracza 1000 USD, importer musi przedstawić 
licencję/zezwolenie importowe Krajowej administracji skarbowej 
(Ministerstwo Finansów). W przypadku importowania whisky wymagane 
jest świadectwo pochodzenia.  

• Wymagana jest kopia zezwolenia importera alkoholu lub o zezwolenie 
wydane przez Ministerstwo Finansów, pod warunkiem, że ilość 
importowanego alkoholu przekracza 5 litrów – dotyczy to sektora B2B 
i B2C

• W przypadku importu szkockiej whisky powyżej 5 litrów potrzebne jest 
pozwolenie na przywóz i certyfikat kraju pochodzenia.

• Ponieważ dla ilości przekraczającej 5 litrów wymagane jest zezwolenie 
importera alkoholu, przesyłki B2C muszą się zmieścić w tych granicach 
– w przeciwnym razie trzeba będzie zwrócić przesyłkę nadawcy lub 
zaniechać wysyłki  

Trynidad i Tobago

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B. Bez 
sektora B2C.

Odbiorcy muszą być zarejestrowani w systemie celnym. Opatrzone 
etykietą próbki wina, piwa lub alkoholi mocnych trzeba zaimportować 
w celu dokonania ich kontroli, rejestracji oraz zatwierdzenia przez 
Ministerstwo Zdrowia (Wydział ds. żywności i leków). Do próbki trzeba 
dołączyć fakturę na minimalną wartość oraz uwagę, że próbka jest 
przeznaczona do celów kontroli.

Brak obsługi przez UPS

Turcja

Wino – tylko w sektorze 
B2B. Bez piwa i alkoholi 
mocnych lub sektora B2C.

Importer musi dostarczyć następujące dokumenty:

• Licencja/zezwolenie importowe

Tylko spółki prawa handlowego mają możliwość uzyskania zezwolenia.

Brak obsługi przez UPS.

Urugwaj

Piwo, wino i alkohole 
mocne – tylko sektor B2B. 
Bez sektora B2C.  

Rejestracja importera DINAMA, Certyfikat INAVI (wino), Certyfikat LATU 
(piwo), konieczność uzyskania analizy próbki.  

UPS nie obsługuje.

Węgry

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Przewóz pod zamknięciem celnym z punktu wwozu do klienta lub jego 
pośrednika nie jest dostępną opcją.

Importerzy handlowi muszą posiadać licencję, aby móc sprowadzać 
napoje alkoholowe.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Brak obsługi przez UPS  

Wenezuela

Piwo, wino i alkohole 
mocne – sektor B2B i B2C.  

Kwestię towarów regulują sekcje 5 i 12 wenezuelskiego Prawnego 
systemu klasyfikacji taryfowej, które odnoszą się rejestru sanitarnego 
oraz świadectwa sanitarnego kraju pochodzenia wystawionego przez 
wenezuelskie Ministerstwo władzy ludowej, posiadające kompetencje w 
kwestiach zdrowia.  

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  

Wielka Brytania

Piwo, wino i alkohole 
mocne – B2B i B2C.

Napoje o zawartości alkoholu przekraczającej 35% i sprzedawane w 
detalicznych opakowaniach o pojemności 350 ml lub większych wymagają 
znaku skarbowego/akcyzowego. Nadawca jest odpowiedzialny za 
uzyskanie zarejestrowanych znaków skarbowych, ich zakup i umieszczenie 
na butelkach.

Nie wolno sprzedawać ani dostarczać napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim (18 lat). Nadawca jest odpowiedzialny za weryfikację 
wieku odbiorcy przed wysyłką.

Zob. Wspólne wymogi dla przesyłek na terytorium Unii Europejskiej

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  

Włochy

Wino — sektor B2B i B2C.   
Piwo i alkohole mocne 
tylko sektor B2B

W przypadku wysyłki wina nie trzeba przedstawiać żadnego certyfikatu 
ani raportu z analizy w odniesieniu do produktów pochodzących i 
eksportowanych z innych krajów w opatrzonych etykietą pojemnikach 
o maksymalnej pojemności pięciu litrów, wyposażonych w jednorazowe 
zamknięcie w przypadku, gdy całkowita ilość transportowana, niezależnie 
od podziału na osobne przesyłki, nie przekracza 100 litrów.  

Prywatni importerzy mogą sprowadzać wino do własnej konsumpcji

bez świadectwa zdrowia. Prywatny importer może importować 
maksymalnie 5 litrów.

Takie same jak w przypadku wysyłki do firmy (licencjobiorcy).  
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Masz pytania lub chcesz uzyskać 
dodatkowe informacje o ekspansji  
na nowe rynki?

Skontaktuj się z przedstawicielem  
handlowym UPS
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