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business address adres firmy
carrier’s address adres przewoźnika
carrier’s name and address nazwa i adres
przewoźnika
de facto address adres rzeczywisty
delivery address adres dostawy
delivery point address (AUS) adres korespon-
dencyjny
full address pełny adres
home address adres domowy
incorrect address adres błędny/niewłaściwy
legal address adres prawny
office address adres biura
registered office address adres siedziby
firmy

permanent address stałe miejsce zamieszkania
producer's name and address nazwa i adres
producenta
purchaser's name and address nazwa i ad-
res nabywcy
skipper’s name and address nazwisko i ad-
res kapitana

addresser nadawca
authorised addresser upoważniony nadawca

(to) adhere dotrzymać, przestrzegać
adjacent przylegający, przyległy

adjacent country kraj sąsiedni

adjustment dostosowanie, uzgod-
nienie, adjustment

adjustment of a declaration skorygowanie
deklaracji
adjustment of an invoice skorygowanie faktury
adjustment of the rates dostosowanie stawek
e effect adjustment dokonać korekty
rate adjustment korekta stawki
exchange rate adjustment zmiana kursu
wymiany

(to) administer administrować
administer quotas administrować kontyn-
gentami

administered administrowany
quota administered through licences kwo-
ta administrowana przez licencje

administration zarządzanie 2. ad-
ministracja

administration fee opłata administracyjna
additional administration fee for remo-
ving goods from customs supervision do-
datkowa opłata manipulacyjna za usunię-
cie towaru spod dozoru celnego
additional administration fee for the vio-
lation of the conditions dodatkowa opła-

ta manipulacyjna za naruszenie warunków
objęcia towarów procedurą zawieszającą
additional administration fee for the vio-
lation of the conditions for granting a
relief from export customs duties dodat-
kowa opłata manipulacyjna za naruszenie
warunków zwolnienia towaru z należno-
ści celnych wywozowych
additional administration fee for the vio-
lation of the conditions for granting a
relief from import customs duties do-
datkowa opłata manipulacyjna za narusze-
nie warunków zwolnienia towaru z należ-
ności celnych przywozowych
additional administration fee for the vio-
lation of time limits prescribed dodat-
kowa opłata manipulacyjna za naruszenie
terminów ustalonych przy objęciu towa-
rów procedurą zawieszającą
additional administration fee for the viola-
tion of time limit for assigning goods a cu-
stoms-approved treatment or use dodat-
kowa opłata manipulacyjna za naruszenie ter-
minów nadania przeznaczenia celnego

administration fee for act taken in order to
satisfy amount resulting from a customs debt
out of a security opłata manipulacyjna za czyn-
ności podejmowane w celu pokrycia z zabez-
pieczenia kwoty wynikającej z długu celnego
administration fee for approving the rate
of yield opłata manipulacyjna za zatwierdze-
nie współczynnika produktywności
administration fee for confirmation of cu-
stoms status of goods opłata manipulacyj-
na za potwierdzenie statusu celnego towaru
administration fee for confirmation of the
origin opłata manipulacyjna za potwierdze-
nie pochodzenia
administration fee for determination of me-
thod of calculation the rate of yield opłata
manipulacyjna za określenie sposobu oblicze-
nia współczynnika produktywności
administration fee for issuing binding ta-
riff information opłata manipulacyjna za
udzielenie wiążącej informacji taryfowej
administration fee for performing acts as
part of customs control opłata manipula-
cyjna za wykonanie czynności kontroli celnej
administration fee for placing goods un-
der transit procedure opłata manipulacyj-
na za objęcie towarów procedurą tranzytu

administration of tariff quota zarządzanie
kontyngentami taryfowymi
administration of customs administracja cel-
na, zarząd ceł
Administration of customs Union Zarząd Unii
Celnej

addresser
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e collaboration between administrations
współpraca między administracjami
customs administration administracja celna,
zarząd ceł
central customs administration depart-
ment departament głównego urzędu ceł
international customs administration mię-
dzynarodowa administracja celna

reserved for the administration wpisy urzę-
dowe

administrative administracyjny
administrative accompanying document
(ADD) towarzyszący dokument urzędowy
administrative and technical staff of a di-
plomatic representative office personel ad-
ministracyjno-techniczny przedstawicielstwa
dyplomatycznego
administrative assistance pomoc urzędowa
mutual administrative assistance wzajem-
na pomoc administracyjna
mutual administrative assistance agre-
ement umowa o wzajemnej pomocy admi-
nistracyjnej

reciprocal administrative assistance wza-
jemna pomoc administracyjna
administrative authority władza administra-
cyjna
administrative committee komitet admini-
stracyjny (np. TIR)
Rules of procedure of administrative
Committee (TIR) Regulamin wewnętrzny
Komitetu Administracyjnego

administrative control kontrola administra-
cyjna
administrative co-operation współpraca mię-
dzy administracjami
details of administrative co-operation
szczegóły współpracy administracyjnej
methods of administrative co-operation
sposoby współpracy administracyjnej

administrative decision decyzja administra-
cyjna
annulment of an administrative decision
uchylenie decyzji administracyjnej

administrative document dokument admini-
stracyjny/urzędowy
Single Administrative Document (SAD)
Jednolity Dokument Administracyjny (SAD)

administrative enquiry dochodzenie admini-
stracyjne
administrative fee opłata administracyjna
administrative formalities formalności admi-
nistracyjne
administrative legislation ustawodawstwo
administracyjne
administrative measures środki admini-
stracyjne

administrative penalties kary administracyjne
administrative practice praktyka administra-
cyjna
administrative procedure postępowanie ad-
ministracyjne, procedura administracyjna
computerization of administrative proce-
dures komputeryzacja procedur administra-
cyjnych

administrative proceeding postępowanie ad-
ministracyjne
administrative proceedings procedura admi-
nistracyjna
administrative ruling decyzja administracyjna
administrative simplification ułatwienie ad-
ministracyjne
administrative staff personel administracyjny
members of administrative and technical
staff of consular office członkowie perso-
nelu techniczno-administracyjny konsulatu

e document of an administrative nature do-
kument o charakterze urzędowym

admission dopuszczenie, przyjęcie
(dopuszczenie), przyznanie

admission arrangements procedura odprawy
temporary admission arrangements pro-
cedura odprawy czasowej

admission certificate dowód odprawy celnej
temporary admission certificate dowód
odprawy celnej warunkowej

admission free of CCT duties dopuszczenie
do obrotu zwolnione z ceł wspólnotowych (np.
sprzętu naukowego)
admission free of duties dopuszczenie do
obrotu bez cła
be allowed admission free of duties być
wprowadzonym do obrotu bezcłowo

admission into a warehouse przyjęcie do
składu celnego
admission of a passengers to the territory
wjazd pasażerów na terytorium
admission of container dopuszczenie kontenera
temporary admission of containers odpra-
wa warunkowa kontenerów

admission of goods dopuszczenie towaru, od-
prawa towaru

free admission of goods wywóz bezcłowy
temporary admission of goods odprawa
czasowa towarów

admission of goods free of duty pozwole-
nie na bezcłowy import towarów
admission of goods to a free zone dopusz-
czenie towarów do strefy wolnocłowej

admission procedure postępowanie celne,
procedura dopuszczenia
temporary admission procedure postępo-
wanie celne związane z odprawą warun-
kową, procedura odprawy czasowej

admission
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movement of goods under a temporary
admission procedure przewóz towarów
objętych procedurą odprawy czasowej
placed under a temporary admission
procedure objęty procedurą odprawy
czasowej
be placed under a temporary admis-
sion procedure być objętym procedurą
odprawy czasowej

placing goods under the temporary ad-
mission procedure objęcie towarów pro-
cedurą odprawy czasowej

temporary admission procedure with to-
tal relief from duty procedura odprawy cza-
sowej z całkowitym zwolnieniem z cła

temporary admission procedure postępo-
wanie celne związane z odprawą warunkową

Admission Temporaire Carnet Karnet ATA
e authorisation for temporary admission po-
zwolenie na dokonanie odprawy czasowej
certificates proving the admission of me-
ans of transport for haulage of goods un-
der customs seals and stamps świadectwo
dopuszczenia środków transportu do przewo-
zu towarów pod zamknięciem celnym
duty-free admission dopuszczenie do swo-
bodnego obrotu

authorization for duty-free admission po-
zwolenie na dopuszczenie do obrotu bez cła
application for duty-free admission
wniosek o dopuszczenie do swobodnego
obrotu
exclude from duty-free admission wyłą-
czyć z ulgi celnej
grant duty-free admission udzielić zwol-
nienia celnego
granting of duty-free admission przyzna-
nie zwolnienia celnego
request duty-free admission składać
wniosek o dopuszczenie do swobodnego
obrotu

temporary duty-free admission of samples
czasowy import bezcłowy próbek

free admission import bezcłowy, przywóz bez-
cłowy/wolnocłowy
free admission import import wolnocłowy

temporary admission przywóz czasowy, wa-
runkowa odprawa celna

container granted temporary admission
kontener odprawiony warunkowo
Convention on Temporary Admission
(Istanbul Convention) Konwencja o odprawie
czasowej
country of temporary admission kraj od-
prawy czasowej
grant temporary admission zezwolić na
odprawę warunkową

member state of temporary admission
(EC) kraj członkowski odprawy czasowej
person to whom the temporary admis-
sion facilities are granted osoba, której
przyznano ułatwienia w odprawie czasowej
re-export of containers granted tempo-
rary admission powrotny wywóz konte-
nerów odprawionych warunkowo
system of temporary admission system
odprawy czasowej

temporary admission facilities ułatwienia
w zakresie odprawy warunkowej
temporary admission for inward proces-
sing odprawa czasowa w celu dokonania
uszlachetnienia czynnego
declaration for temporary admission for
inward processing zgłoszenie do odprawy
czasowej w celu uszlachetnienia czynnego

temporary admission permit (CAN) pozwo-
lenie na import czasowy

(to) admit przyznać (uznać), zezwolić
admit goods free of duty zezwolić na bezcło-
wy wwóz towaru
admit the goods to free circulation dopu-
ścić towary do wolnego obrotu

admitted dopuszczony, uznany
admitted duty-free wwieziony bezcłowo
admitted for inward processing dopuszczo-
ny do przetworzenia czynnego
temporarily admitted for inward proces-
sing czasowo dopuszczony do przetworze-
nia czynnego
goods temporarily admitted for inward
processing towary czasowo dopuszczone do
przetwarzania czynnego

admitted free of customs duties uznane za
wolne od ceł (towary)

admitted under cover of an ATA  Carnet
dopuszczone pod ochroną karnetu ATA
goods admitted under cover of an ATA
Carnet towary odprawione pod ochroną
karnetu ATA

e temporarily admitted czasowo dopuszczony
goods temporarily admitted for inward
processing towary czasowo dopuszczone
do przetwarzania czynnego

ad-valorem od wartości
ad-valorem duties and taxes cła i podatki
od wartości

advantage przewaga
tariff advantages ulgi taryfowe

advertising reklama, reklamowanie
advertising material materiał reklamowy
International Convention to Facilitate the

admit
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Importation of Commercial Samples and
Advertising Materials Konwencja celna
dotycząca ułatwień związanych z wwozem
próbek handlowych i materiałow reklamo-
wych

advice zawiadomienie
advice note awizo, nota awizacyjna
transit advice note zawiadomienie o wy-
syłce towaru tranzytem, kwit przekroczenia
granicy  (tranzyt wspólnotowy)

advice of delivery awizo o nadejściu przesyłki
e payment advice zawiadomienie o płatności
outstanding payment advice (AUS) zawiado-
mienie o wysokości ceł i podatków (dot. towaru

importowanego)

tariff advice number (AUS) numer informacji
taryfowej
valuation advice number (AUS) numer infor-
macji o wysokości ceł i podatków

advisor doradca
customs advisor doradca celny

advisory doradczy, konsultacyjny
advisory committee komitet konsultacyjny
Import Duties Advisory Committee (GB) Ko-
mitet konsultacyjny ds. ceł importowych

Advisory Committee on customs matters
(EC) Komitet Doradczy ds. Celnych
Advisory Committee on value added tax Ko-
mitet doradczy ds. podatku VAT

aerodrome lotnisko
aerodrome of departure lotnisko nadania
aerodrome of destination lotnisko przezna-
czenia
e private aeroplane samolot prywatny

affiliated stowarzyszony
affiliated company przedsiębiorstwo afiliowa-
ne, spółka afiliowana
affiliated enterprise przedsiębiorstwo afilio-
wane
affiliated membership członkostwo stowarzy-
szone
affiliated undertakings przedsiębiorstwo afi-
liowane

(to) affix przytwierdzić
affix a label nakleić etykietę
affix a seal nałożyć plombę celną
affix customs seals nałożyć zamknięcia celne
affix new seals nałożyć nowe zamknięcia celne
affix tax stamps nakleić opłatę skarbową
affix the leads plombować

affixation nałożenie
affixation of seals and stamps nałożenie za-
mknięć celnych

affixed nałożony
affixed by customs nałożony przez urząd celny
seals affixed by customs plomby nałożone
przez urząd celny

affixed by declarant nałożony przez dekla-
ranta
seals affixed by declarant zamknięcia na-
łożone przez deklaranta

affixed seals nałożone zamknięcia celne
e checking Customs seals affixed (TIR) kon-
trola nałożonych zamknięć celnych
customs identification facilities affixed na-
łożone środki identyfikacji celnej
change customs identification facilities af-
fixed zmienić nałożone środki identyfikacji
celnej

seals affixed nałożone zamknięcia
customs seals affixed nałożone zamknięcia
celne
details of customs seals affixed szczegóły
dotyczące założonych zamknięć celnych

identifying marks affixed (TIR) nałożone zna-
ki identyfikacyjne
new seals affixed nowe zamknięcia celne na-
łożone
particulars of the new seals affixed (TIR)

wzmianka o nowych nałożonych zamknięciach
celnych
seals and stamps affixed zamknięcia celne
nałożone

affixing nakładanie, przytwierdze-
nie, umocowanie

affixing of customs seals nakładanie/nało-
żenie zamknięć celnych
affixing of customs seals and stamps nało-
żenie zamknięć celnych i pieczęci
affixing of new seals (TIR carnet) nakładanie
nowych zamknięć celnych
affixing of tax stamps nakładanie opłat stem-
plowych
affixing of customs seals nakładanie za-
mknięć celnych
e device for affixing containers sheets urzą-
dzenie do zamykania opończy
device for affixing sheets around containers'
corner castings (TIR) urządzenie do umoco-
wania opończy z okuciem narożnym

agency agencja, organ
Australian Sports Drug Agency (ASDA)
(AUS) Australijska Agencja ds. Antydopingo-
wych
Canada Border Services Agency (CBSA)
(CAN) Kanadyjska Służba Celna
Canada Customs and Revenue Agency
(CCRA) Kanadyjski Urząd Celny i Podatkowy

agency
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commercial agency agencja handlowa
custom-house agency agencja celna
customs agency agencja celna
customs agency guarantee gwarancja za oso-
bę, która zamierza prowadzić skład celny lub
korzystać ze składu celnego, gwarancja zabez-
pieczająca pokrycie roszczeń z tytułu odpowie-
dzialności za czynności agencji celnej

food inspection agency urząd ds. kontroli
żywności
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
(CAN) Kanadyjski urząd ds. kontroli żywności

inter-agency co-operation (AUS) współpraca
między agencjami
intervention agency agencja interwencyjna
agricultural intervention agency agencja
interwencji rolnej

issuing agency agencja wydająca
permit issuing agency (AUS) agencja wyda-
jąca zezwolenie (agencja rządowa)

e International Atomic Agency List Lista
Międzynarodowej Agencji Atomowej

agent agent, przedstawiciel
agent approved by customs agent uznany
przez urząd celny
agent of the owner of goods (AUS) agent wła-
ściciela towaru
e authorized agent approved by customs
autoryzowany agent zatwierdzony przez urząd
celny
clearing agent agent/makler celny, makler
klarujący
customs clearing agent agent celny
commission agent agent komisowy
custom-house agent agent celny
customs agent agent celny
register of customs agents lista agentów
celnych

customs clearance agent agent celny
customs clearing agent agent celny
diplomatic agent agent dyplomatyczny
exporter's agent agent eksportera
accredited exporter agent (AUS) akredyto-
wany agent eksportera

forwarding agent spedytor
forwarding agent on the frontier spedy-
tor graniczny
forwarding agent's certificate of receipt
spedytorskie potwierdzenie przyjęcia prze-
syłki do przewozu/wysyłki, zaświadczenie
spedytora o przyjęciu towaru do wysyłki
forwarding agent's certificate of transport
zaświadczenie spedytora o nadaniu przesył-
ki, zaświadczenie spedytora o przyjęciu to-
waru do wysyłki
forwarding agent's warehouse receipt spe-
dytorski kwit składowy

shipping agent agent okrętowy
seller's shipping agent spedytor eksportera
transport agent spedytor

agreement konwencja, porozumie-
nie, układ, umowa

agreement concerning frontier traffic po-
rozumienie/umowa o ruchu granicznym
agreement on frontier workers porozumie-
nie o pracownikach przygranicznych
agreement on frontier-zone workers poro-
zumienie o pracownikach strefy przygranicznej
agreement on rules of origin porozumienie
o regułach pochodzenia towaru
agreement on tariffs and trade porozumie-
nie o taryfach i handlu
General Agreement on Tariffs and Trade
Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i
Handlu
Agreement on the implementation of Ar-
ticle VII of the General Agreement on
Tariffs and Trade Porozumienie w spra-
wie stosowania artykułu VII Układu Ogól-
nego w sprawie Taryf Celnych i Handlu

Agreement on the importation of educatio-
nal, scientific and cultural materials Poro-
zumienie w sprawie importu materiałów edu-
kacyjnych, naukowych i kulturalnych
agreement on the transfer of know-how
umowa o przekazaniu know-how
e  Chemical Tariff Harmonization Agre-
ement Porozumienie o harmonizacji taryf na
produkty chemiczne
customs agreement porozumienie celne
economic co-operation agreement umowa
o współpracy gospodaraczej
trade and economic co-operation agre-
ement umowa o współpracy handlowej i go-
spodaraczej
regional trade and economic co-operation
agreement umowa o regionalnej współpra-
cy handlowej i gospodaraczej

European Agreement concerning the Inter-
national Carriage Dangerous Goods by
Road Umowa dotycząca międzynarodowego
przewozu drogowego materiałów niebezpiecz-
nych
free-trade agreement umowa o wolnym handlu

Canada-Chile Free Trade Agreement
Kanadyjsko-chilijska umowa o wolnym
handlu
Canada-Chile Free Trade Agreement
Certificate of Origin świadectwo pocho-
dzenia CCFTA

Canada-Costa Rica Free Trade Agre-
ement (CCRFTA) Kanadyjsko-kostory-
kańska umowa o wolnym handlu

agent
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Canada-Israel Free Trade Agreement
(CIFTA) Kanadyjsko-izraelska umowa o
wolnym handlu

frontier agreement umowa graniczna
information exchange agreement porozu-
mienie o wymianie informacji
international agreement umowa międzyna-
rodowa
lease agreement umowa najmu
mutual administrative assistance agre-
ement umowa o wzajemnej pomocy admini-
stracyjnej
tariff agreement porozumienie celne taryfo-
we, porozumienie podatkowe/taryfowe, trak-
tat/układ celny, układ taryfowy, umowa cel-
na/taryfowa
TIR Agreement Porozumienie TIR
trade agreement umowa handlowa
Canada-Australia Trade Agreement (AUS)

Kanadyjsko-Australijskie Porozumienie Han-
dlowe
Closer Economic Relations Trade Austra-
lia-New Zealand Closer Economic Rela-
tions Trade Agreement (AUS) Autralijsko-
Nowozelandzkie Porozumienie o ścisłej
współpracy handlowej
free-trade agreement umowa o wolnym
handlu
Central European Free Trade Agre-
ement Środkowoeuropejska Umowa o
Wolnym Handlu

multilateral trade agreement wielostron-
na umowa handlowa, wielostronne porozu-
mienie handlowe
preferential trade agreement układ o han-
dlu preferencyjnym
temporary trade agreement tymczasowa
umowa handlowa

transit agreement porozumienie tranzytowe
direct transit agreement umowa o tranzy-
cie bezpośrednim

agricultural rolniczy, rolny
agricultural charge opłata agrarna
customs or agricultural charge (EC) opłata
celna lub agrarna

agricultural duty cło agrarne
agricultural levies rolne opłaty wyrównawcze
agricultural policy polityka rolna
common agricultural policy (CAP) wspól-
na polityka rolna
European agricultural policy europejska
polityka rolna
individual control measures within the
framework of the European agricultu-
ral policy środki indywidualnej kontroli
w ramach europejskiej polityki rolnej

agricultural produce produkty/płody rolne
non-food agricultural produce produkty
rolne nieprzeznaczone do spożycia

agricultural product produkt rolny
processed agricultural products przetwo-
rzone produkty rolne
processing of agricultural products prze-
tworzenie produktów rolnych

agricultural production produkcja rolna
agricultural products produkty rolne

import of agricultural products import
produktów rolnych
taxes and levies on imports of agricul-
tural products podatki i opłaty nakłada-
ne na importowane produkty rolne

agricultural products with an export re-
fund produkty rolne objęte refundacją wy-
wozową

agricultural tariff cła agrarne, taryfa ceł agrar-
nych

AHECC code (AUS) kod AHECC
aid pomoc, wsparcie

financial aid pomoc finansowa
grand-in-aid dotacja, subsydium
humanitarian aid pomoc humanitarna
lend aid and assistance to each other wza-
jemnie udzielać sobie pomocy i wsparcia (wła-

dze podatkowe)

national aid pomoc krajowa
non-returnable aid pomoc bezzwrotna
special aid pomoc specjalna
teaching aids materiały szkolne
foreign aid funds zagranizcne środki pomo-
cowe
non-returnable foreign aid funds środki po-
chodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej

air lotniczy
air bill lotniczy list przewozowy

forwarder's air bill spedytorski lotniczy
list przewozowy

air bill of lading lotniczy list przewozowy
air cargo ładunek lotniczy

consolidated air cargo (AUS) skonsolido-
wany ładunek lotniczy

air cargo carriage lotniczy przewóz towarowy
air cargo reporter (AUS) deklarant ładunku
lotniczego
Air Cargo Terminal Operator (CTO) (AUS)

operator lotniczego terminala towarowego
air clearance odprawa celna samolotu
air consignment note lotniczy list przewozowy
air courier manifest manifest kuriera lotni-
czego
air freight carried by road przewóz ładunku
lotniczego drogą lądową

air
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air goods manifest manifest lotniczy
air navigation żegluga powietrzna
air pollution zanieczyszczenie powietrza
tax on air pollution podatek od zanieczysz-
czenia powietrza

air-rail consignment note lotniczo-kolejowy
list przewozowy
air service linia lotnicza
regular air service regularna linia lotnicza

air-shed hangar
air terminal terminal lotniczy
name of air terminal of loading nazwa ter-
minala lotniczego załadunku
name of air terminal of unloading nazwa
terminala lotniczego wyładunku

air traffic clearance zezwolenie na przelot
air transit tranzyt lotniczy
air transport transport lotniczy

application of simplified procedures at
air transport zastosowanie procedur
uproszczonych w transporcie lotniczym
international air transport międzynaro-
dowy transport lotniczy
international shipment of merchandises
by air transport międzynarodowy prze-
wóz towarów transportem lotniczym

air transport enterprise przedsiębiorstwo
transportu lotniczego

air transportation document lotniczy doku-
ment przewozowy
air traveller pasażer lotniczy
air waybill lotniczy list przewozowy

house air waybill (HAWB) list przewo-
zowy przesyłki skonsolidowanej, spedytor-
ski lotniczy list przewozowy, zbiorczy lot-
niczy list przewozowy
house air waybill number numer spedy-
torskiego lotniczego listu przewozowego

master air waybill lotniczy list przewo-
zowy wystawiony przez przewoźnika
neutral air waybill spedytorski lotniczy
list przewozowy
number of the air waybill numer lotni-
czego listu przewozowego

air waybill error błąd w lotniczym liście
przewozowym AWB
air waybill letter międzynarodowy lotniczy
list przewozowy
air waybill number (AUS) numer lotniczego
listu przewozowego
master air waybill number numer lotni-
czego listu przewozowego

air waybill of lading lotniczy list przewozowy
e by air drogą powietrzną
carriage by air przewóz transportem lotniczym
international carriage by air międzynaro-
dowy przewóz lotniczy

goods carried by air towary przewożone
transportem lotniczym
simplified procedures for goods carried
by air procedury uproszczone w transpor-
cie lotniczym

civil air lotnictwo cywilne
exported by air eksportowany drogą lotniczą
goods exported by air towar eksportowa-
ny drogą lotniczą
exemption of goods exported by air zwol-
nienie towarów eksportowanych drogą lotniczą

import via air przywóz drogą powietrzną
joint air-bus service kombinowane lotniczo-
autobusowe przewozy pasażerskie
journey by air przewóz drogą powietrzną
split shipments air mode (CAN) partie towa-
rów dostarczane drogą lotniczą
transit by air tranzyt drogą lotniczą
transport by air przewóz lotniczy

aircraft samolot, statek powietrzny
aircraft bill of lading lotniczy list przewozowy
aircraft clearance odprawa celna samolotu
aircraft crew-member członek załogi samolotu
number the aircraft crew-members liczba
członków załogi

aircraft entry deklaracja celna samolotów
przybywających
aircraft flight number (NZ) numer lotu
aircraft for private use samolot do użytku
prywatnego
aircraft general declaration generalna de-
klaracja lotnicza
aircraft manifest lotniczy manifest ładunkowy
aircraft national identity znaki przynależno-
ści państwowej samolotu
aircraft operator przewoźnik lotniczy
name of the aircraft operator nazwa prze-
woźnika lotniczego

aircraft's registration letters znaki rejestra-
cyjne samolotu
e actual loading of goods into the aircraft
faktyczny załadunek towarów na pokład sa-
molotu
board of aircraft pokład samolotu
on board aircraft na pokładzie samolotu
sell on board aircraft sprzedaż na pokła-
dzie samolotu

board an aircraft wsiąść na pokład samolotu
take the goods on board the aircraft zała-
dować towar na pokład samolotu

crew member of an aircraft członek załogi
samolotu
enterprise operating aircrafts przedsiębior-
stwo transportu lotniczego
identification numbers of the aircraft nume-
ry identyfikacyjne samolotu

aircraft
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private aircraft samolot prywatny
special tax on certain aircraft podatek spe-
cjalny od określonych samolotów

airdrome lotnisko

airfield lotnisko
airline linia lotnicza, towarzystwo
lotnicze

airline code kod linii lotniczej
airline flight number numer lotu
airline operator towarzystwo lotnicze
airline's goods manifest lotniczy manifest to-
warów
airplane's goods manifest manifest towarów
towarzystwa lotniczego
e audit of the records held by the airline
audyt rejestrów towarzystwa lotniczego
name of the airline nazwa towarzystwa lot-
niczego
representative of the airline osoba reprezen-
tująca towarzystwo lotnicze
authorised representative of the airline
autoryzowany przedstawiciel towarzystwa
lotniczego
signature of an authorised representa-
tive of the airline podpis upoważnionego
przedstawiciela towarzystwa lotniczego

airport lotnisko, port lotniczy
airport customs urząd celny na lotnisku
airport for export (AUS) lotnisko wywozu
airport of arrival port lotniczy przeznaczenia
airports of the Community (UE) porty lotni-
cze Wspólnoty
airport of delivery port lotniczy dostawy
airport of departure port lotniczy nadania
przesyłki, port lotniczy odlotu/wyjścia
name of the airport of departure nazwa
portu lotniczego wyjścia

airport of destination port lotniczy przezna-
czenia
name of the airport of destination nazwa
portu lotniczego przeznaczenia

airport of entry port lotniczy celny
airport of loading port lotniczy załadunku
name of the airport of loading nazwa por-
tu lotniczego załadunku

airport of unloading port lotniczy wyładunku
name of the airport of unloading nazwa
portu lotniczego wyładunku

airport services (VAT) usługi świadczone przez
port lotniczy
airport shops under customs control skle-
py na terenie portu lotniczego pod kontrolą
celną
e authorities of the airport władze lotniska

Community airport port lotniczy Wspólnoty
list of Community airports wykaz portów
lotniczych Wspólnoty

customs airport port lotniczy celny

airspace przestrzeń powietrzna

alignment wyrównanie
alignment of the duties wyrównywanie ceł
e tariff alignment (EC) wyrównanie stawek
taryfowych

(to) alleviate przynieść ulgę, złagodzić
alleviate the formalities złagodzić formalności

allocation podział , przydział
allocation of the quota (EC) podział kontyn-
gentu

allotment przydział
quota allotment kontyngent

(to) allow dopuszczać, odliczyć, przy-
znać (udzielić)

allow a deduction udzielić ulgi
allow temporary exportation for outward
processing zezwolić na wywóz czasowy w
celach uszlachetniania biernego
allow the benefit of the temporary impor-
tation arrangements udzielić ulgi w ramach
procedury importu czasowego

allowance dodatek, odliczenie, ra-
bat 2. allowances ulgi podatkowe

allowance of weight tara

alphabetical alfabetyczny
alphabetical list lista alfabetyczna

alphanumeric alfanumeryczny
alphanumeric code kod alfanumeryczny
application of alphanumeric codes nanie-
sienie oznaczeń literowych

alphanumeric markings znakowanie alfanu-
meryczne

alteration zmiana
tariff alternation zmiana taryfy celnej

alternative alternatywny 2. zmienny
alternative duty cło alternatywne
alternative proof dowód alternatywny
issue of alternative proof wydanie dowo-
du alternatywnego

alternative tariff taryfa ceł alternatywnych

(to) amend poprawiać, wnosić po-
prawki

amend the goods declaration wnieść zmia-
ny do deklaracji celnej
amend the rate zmienić stawkę

amend
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amended poprawiony, zmieniony
amended declaration (AUS) deklaracja zmie-
niona
amended declaration completed (AUS) zmie-
niona, kompletna deklaracja
amended rate kurs zmieniony
e declaration amended deklaracja poprawiona
export declaration amended (AUS) poprawio-
na wywozowa deklaracja celna

amendment korekta
amendment of a preliminary decision zmia-
na decyzji wstępnej
amendment of authorisation zmiana pozwo-
lenia
amendment of the decision zmiana decyzji
amendment of goods declaration zmiana de-
klaracji celnej
amendment of the SAD korekta zgłoszenia SAD
amendment customs declaration korekta
zgłoszenia celnego
e tariff amendments zmiany dokonane w
taryfie

amount kwota, suma (kwota)

amount and form of guarantee of dutiable
payments kwota i forma gwarancji zapłaty
należności celnych, kwota i forma zabezpie-
czenia zapłaty należności celnych
information on amount and form of gu-
arantee of dutiable payments informacja
o kwocie i formie gwarancji zapłaty należ-
ności celnych

amount expressed in ECU suma wyrażona
w ECU
amount for dutiable payments kwota należ-
ności celnych
amount in ECU suma w ECU
amount not sufficient kwota niewystarczajaca
guarantee amount not sufficient niewystar-
czająca kwota gwarancji

amount of duty kwota należności celnych, wy-
sokość cła
payment of amount of duty uiszczenie kwo-
ty należności celnych

amount of an individual guarantee kwota
gwarancji pojedynczej
amount of an invoice suma fakturowa
amount of cash deposit kwota depozytu go-
tówkowego
amount of customs duties kwota należności
celnych

deposit amount of customs duties zde-
ponować kwotę należności celnych
excessively collected amount of cu-
stoms duties nadmiernie pobrane kwo-
ta należności celnych

excessively paid amount of customs
duties nadpłacona kwota należności cel-
nych
overall amount of customs duties
łączna suma należności celnych

amount of customs duties and taxes
kwota należności celnych i podatków
overall amount of customs duties and
taxes łączna suma należności celnych i
podatków

amount of dutiable payments kwota należ-
ności celnych
amount of duty kwota należności

calculate amount of duty obliczyć kwotę
należności celnych
payment of amount of duty uiszczenie
kwoty należności
procedures for payment of amount of
duty sposoby uiszczania należności
time limit for payment of amount of
duty termin uiszczania należności

remission of amount of duty umorzenie
kwoty należności celnych
standard amount of duty (AUS) standar-
dowa kwota cła

amount of duty legally owed kwota należno-
ści prawnie należnych
amount of export customs duties kwota na-
leżności celnych wywozowych
amount of guarantee kwota gwarancji

maximum amount of guarantee maksy-
malna wysokość kwoty gwarancji
reduction of amount of guarantee obni-
żenie kwoty gwarancji

amount of guarantee of dutiable payments
kwota gwarancji zapłaty należności celnych
information on amount and form of gu-
arantee of dutiable payments informa-
cja o kwocie i formie gwarancji zapłaty na-
leżności celnych

amount of import customs duties kwota na-
leżności celnych przywozowych
overall amount of import customs duties
całkowita kwota należności celnych przywo-
zowych

amount of import duties kwota należności
celnych przywozowych
calculation of amount of import duties and
taxes obliczenie kwoty należności celnych
przywozowych i podatków
deduction from an amount of import du-
ties (CCC) odliczenie od należności celnych
przywozowych
determination amount of import duties
określenie kwoty należności celnych przywo-
zowych
payment of an amount of import duties
zapłata kwoty należności przywozowych

amended
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amount of payable customs duties kwota na-
leżności celnych do zapłaty
amount of payable duties and taxes kwota
należności celnych i podatków przypadających
do zapłaty
 re-calculate amount of payable duties and
taxes przeliczać kwotę należności celnych i
podatkowych

amount of security (CAN) kwota gwarancji/za-
bezpieczenia
type and amount of security typ i kwota
zabezpieczenia

amount of the comprehensive guarantee
kwota gwarancji generalnej
reference amount of the comprehensive
guarantee kwota referencyjna gwarancji ge-
neralnej

amount of customs debt wielkość długu cel-
nego
full amount of customs debt pełna wyso-
kość długu celnego
recovery of amount of customs debt po-
krycie kwoty długu celnego

amount of guarantee kwota gwarancji
calculation of amount of guarantee obli-
czenie kwoty gwarancji

amount of the import duties suma należno-
ści przywozowych
amount of the quota suma kontyngentu
amount of the repayment kwota zwrotu
amount of uncollected duties kwota niepo-
branych należności celnych
amount resulting from a customs debt kwota
wynikająca z długu celnego
administration fee for act taken in order to
satisfy amount resulting from a customs
debt out of a security opłata manipulacyjna
za czynności podejmowane w celu pokrycia z
zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu cel-
nego
amount wrongly paid kwota błędnie zapła-
cona
e ceiling amount limit
compensatory amount (EC) kwota kompen-
sacyjna
accession compensatory amount przyrost
kwoty kompensacyjnej
monetary compensatory amount pienięż-
na opłata wyrównawcza
levy a monetary compensatory amount
nałożyć pieniężne opłaty wyrównawcze
negative monetary compensatory amo-
unt ujemna pieniężna opłata wyrównawcza
positive monetary compensatory amo-
unt dodatnia kwota wyrównania pienięż-
nego
refunds and compensatory amounts re-
fundacje i opłaty wyrównawcze

determination of amount resulting from cu-
stoms debts określenie kwoty wynikającej z
długu celnego
flat-rate amount kwota ryczałtowa
freight amount kwota frachtu
overseas freight amount kwota zagranicz-
nego frachtu

guarantee amount kwota/suma gwarancji
reduction of guarantee amount zmniejsza-
nie kwoty gwarancji

guarantee for amount of ... gwarancja na
kwotę ….
guarantee waiver, secured amount not gre-
ater than 5000 euro zwolnienie z obowiąz-
ku złożenia gwarancji dla kwoty gwarancji do
5000 euro
invoice amount suma fakturowa
maximum amount kwota maksymalna, mak-
symalna kwota gwarancji
minimum amount kwota minimalna
nominal amount kwota nominalna
packing costs amount (AUS) suma kosztów
opakowania
payment amounts claimed (TIR) uiszczenie
żądanych kwot
quota amount wielkość kontyngentu
reference amount kwota referencyjna

calculation of the reference amount ob-
liczenie kwoty referencyjnej
review the reference amount kontrolo-
wać wysokość kwoty referencyjnej

reference amount exceeded kwota referen-
cyjna przekroczona

refund of amount zwrot kwoty
return of amounts claimed (TIR) zwrot uisz-
czonych kwot
security amount (AUS) kwota zabezpieczenia
security amount guaranteeing the pay-
ment of customs suma zabezpieczenia gwa-
rantująca zapłatę należności celnych

security of amount resulting from customs debt
pokrycie kwoty wynikającej z długu celnego
threshold amount wysokość progu
total amount ogólna suma, suma ogółem
invoice total amount kwota łączna faktury

analogous analogiczny
analogous processing operations analogicz-
ne procesy przetwarzania

analysis analiza
analysis note świadectwo analizy
e certificate of analysis świadectwo analizy
sample for analysis próbka do analizy
take samples for analysis pobrać próbki
do analizy
taking samples for analysis pobranie pró-
bek do analizy

analysis
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ancillary dodatkowy, pomocniczy
ancillary materials materiały pomocnicze (w
transporcie)

animal zwierzę
animal transport certificate świadectwo
transportowe dla zwierząt
e live animals żywe zwierzęta
transport of animals przewóz zwierząt
materials for transport of animals mate-
riały do przewozu zwierząt

annexation aneksja
customs annexation aneksja celna

annexed przyłączony, załączony
sheets annexed karty dodatkowe

announcement ogłoszenie, zawia-
domienie

announcement of a quota ogłoszenie kontyngentu

annual roczny
annual ceiling plafon roczny
annual duty-free import quota roczna bez-
cłowa kwota importowa
annual value wartość roczna
annual value of intra-Community trade
roczna wartość wymiany towarowej we-
wnątrz Wspólnoty

(to) annul uchylić, unieważnić
annulment uchylenie, unieważnienie

annulment of a decision uchylenie decyzji
annulment of an administrative decision
uchylenie decyzji administracyjnej
e grounds for the annulment podstawy do
cofnięcia (np. decyzji)

another inny, kolejny, następny
another customs procedure inna procedura
celna
place goods under another customs pro-
cedure zgłosić towar do innej procedury
celnej
subject the goods to another customs
procedure poddawać towary innej procedu-
rze celnej

another customs regime inna procedura celna
entry under another customs regime zgło-
szenie do innej procedury celnej

another customs-approved treatment or use
inne przeznaczenie celne

anticipated przewidywany, wyprze-
dzający

anticipated arrival record message (AAR)
komunikat informujący wyprzedzająco o przy-
byciu towarów (AAR)

anticipated transit record message (ATR)
komunikat informujący wyprzedzająco o tran-
zycie (ATR)

anti anty , przeciw
anti-dumping antydumpingowy
anti-dumping duty cło antydumpingowe
provisional anti-dumping duty tymczaso-
we cło antydumpingowe

anti-dumping levy cło antydumpingowe
anti-dumping procedure postępowanie an-
tydumpingowe, procedura antydumpingowa
termination of the anti-dumping proce-
dure wygaśnięcie procedury antydumpin-
gowej
notice of termination of the anti-dum-
ping procedure (EC) zawiadomienie o
wygaśnięciu procedury antydumpingowej

anti-dumping proceedings postępowanie
antydumpingowe, procedura antydumpin-
gowa
anti-dumping tariff cła antydumpingowe
system of anti-dumping tariff system ceł
antydumpingowych

anti-fraud measures środki zapobiegające
oszustwom
anti-import product produkt antyimportowy
anti-subsidies procedure (EC) procedura an-
tysubwencyjna

aperture otwór, szczelina, szpara
apertures for drainage otwory ściekowe
apertures for ventilation otwory wentylacyjne
e seal aperture dostęp zabezpieczony plombą

apparatus aparatura, przyrząd,
sprzeęt

apparatus of equivalent scientific value apa-
ratura o równoważnej wartości naukowej
e scientific apparatus aparatura naukowa

appeal apelacja, odwołanie
appeal mechanism procedura apelacyjna
appeal procedures procedury apelacyjne
e customs appeal odwołanie w sprawach
celnych
court of customs appeals apelacyjny sąd
celny

(to) appeal apelować, odwoływać się
appeal a decision zaskarżyć decyzję

applicable odpowiedni, stosowany,
właściwy

applicable tariff obowiązująca taryfa celna

applicant kandydat, petent, ubiega-
jący się

applicant countries kraje kandydujące

ancillary


