
ZLECENIE DOKONANIA ODPRAWY CELNEJ (IMPORT)

Upoważniamy firmę Porath Customs Agents Sp. z o.o. na podstawie ogólnych warunków handlowych (do zapoznania się w 
centrum klienta na www.porath.com) do zgłoszenia odprawy celnej następującej wysyłki:

Oznakowanie/ 
numer kontenera

Ilość opakowań/ 
rodzaj.

Waga brutto kgNumer taryfy celnejDokładny opis towaru (nazwa, zastosowanie, 
materiał z jakiego wykonany jest towar) 

 

Dłużnik celny / Zgłaszający:

Warunki dostawy: 

Nazwa statku/samolotu:

Fracht morski/lotniczy:

Stempel firmy / Podpis uprawnionego

EORI:

   
Poprzedni dokument celny : 
(np. deklaracja skrócona, T1, list kolejowy itp.)

Oddział:

Data odprawy:

Urząd celny:

NIP:

Ubezpieczenie:

Koszty transportu w UE:

Chcieliby Państwo poznać nasz elektroniczny portal (PORCOM) do dokonywania zleceń? Tak, proszę więcej informacji!

ETA:

Prosze o podanie sumy należnosci celnych przed odprawą (kalkulacja niewiążąca)

Procedura:

Data:

Numer zlecenia:

  
   
Uwagi:

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest dostępna  
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