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Oferta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)

Eksport

Inwestycje

Partnerstwo

• Wsparcie polskiego eksportu 
ze szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich  przedsiębiorstw (MŚP);

• Współpraca z administracją 
publiczną oraz instytucjami 
otoczenia biznesu w realizacji 
wspólnych projektów.

• Zwiększanie rodzimych 
inwestycji w Polsce 
oraz za granicą;

• Wsparcie inwestycji 
zagranicznych na terenie 
naszego kraju;
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Zakres wsparcia PAIH
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Gdzie jesteśmy…



www.paih.gov.pl

Informacje ogólne dotyczące Republiki Korei
Dane makroekonomiczne

Oficjalna nazwa: Republika Korei

Oficjalny język: koreański

Stolica: Seul

Stopy podatkowe:
CIT: 7-25%
PIT: 6-42%
VAT: 10%

PKB:
Całkowite (2020) 1 630 mld USD
Per capita (2020) 44 621 USD

Import:

Eksport:

Ogółem (2020) 409,6 mld EUR
z Polski (2020) 730,8 mln EUR (0,2%)

Ogółem (2020) 449,3 mld EUR
do Polski (2020) 4,9 mld EUR (1,1%)

Łatwość prowadzenia biznesu: 5 (84,14 pkt.)

Seul



www.paih.gov.pl

Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Koreą Południową
Najważniejsze fakty

Porozumienie o wolnym handlu (FTA) Unia Europejska–Korea Południowa znosi niemal 99% opłat celnych na 
wszystkie importowane towary pochodzące z Unii Europejskiej lub Korei Południowej, dzięki czemu import i eksport 

staje się łatwiejszy i tańszy.

1 LIPCA 2011
(ratyfikowana w grudniu 2015)

W okresie 2010–2018 odnotowano wzrost eksportu towarów z Unii Europejskiej do Korei Południowej o 77%. 

Źródło: Komisja Europejska (https://trade.ec.europa.eu/)



www.paih.gov.pl

Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Koreą Południową
W jaki sposób można skorzystać na zniesieniu ceł?

Źródło: Komisja Europejska (https://trade.ec.europa.eu/)

Towary eksportowane z UE powinny spełniać podane poniżej warunki, aby móc korzystać z zapisów umowy:

• „pochodzić” z UE;

• spełniać określone dodatkowe wymogi;

• być opatrzone „deklaracją pochodzenia”

Deklaracja pochodzenia!

Eksporter sam wystawia „deklarację pochodzenia”, ALE aby mieć uprawnienia do jej wystawienia eksporter musi wystąpić do
własnego krajowego organu celnego o nadanie statusu „upoważnionego eksportera”, chyba że łączna wartość
eksportowanych przez nich partii produktów nie przekracza 6 000 EUR.

Deklaracja pochodzenia powinna znajdować się m.in. na fakturze, liście przewozowym i konosamencie (jeżeli  jest to 
możliwe) wraz z datą, miejscem  i podpisem.

Declaration clause example:

„The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ........) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of EU/Poland preferential origin.

(Date / Place / Signature)”



www.paih.gov.pl

Praktyczne aspekty prowadzenia działalności eksportowej na rynku Korei Płd.
Rejestracja zakładu produkcyjnego

Źródło: MFDS (https://www.mfds.go.kr)



www.paih.gov.pl

Praktyczne aspekty prowadzenia działalności eksportowej na rynku Korei Płd.
Znalezienie partnera

Podstawą wejścia na rynek jest znalezienie odpowiedniego partnera!



www.paih.gov.pl

Praktyczne aspekty prowadzenia działalności eksportowej na rynku Korei Płd.
Warto wiedzieć



www.paih.gov.pl

Dziękuję

감사합니다
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Polish Investment and Trade Agency Seoul Office

폴란드무역 & 투자대표부서울사무소

20F, Gwanghwamun Building, 149 Sejong-daero, 

Jongno-gu, 03186 Seoul, Republika Korei

www.paih.gov.pl
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