
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 maja 2014 r.

Poz. 673

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 maja 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach 
celnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 237) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 36 i 37 otrzymują brzmienie:

„§ 36. Określa się wzór wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI − podmiot krajowy, stanowiący 
załącznik nr 36 do rozporządzenia.

§ 37. Określa się wzór wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI – podmiot zagraniczny, stanowiący 
załącznik nr 37 do rozporządzenia.”;

2) po § 37b dodaje się § 37c i 37d w brzmieniu:

„§ 37c. Określa się wzór wniosku o uznanie/zmianę miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewi-
dziane przepisami prawa celnego, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia.

§ 37d. Określa się wzór wniosku o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewi-
dziane przepisami prawa celnego, stanowiący załącznik nr 41 do rozporządzenia.”;

3) załączniki nr 32–34 oraz 36 i 37 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 
nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia;

4) dodaje się załączniki nr 40 i 41 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7 do 
niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, 
poz. 1481).
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WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ POZWOLENIA NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA 
GENERALNEGO 

1. Wnioskodawca 
1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

2. Organ celny 
 
Dyrektor Izby Celnej w 
………………………………………………………….  
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Telefon/Faks 1c. Numer EORI 
                 

  
Adres e-mail 

3. Wnoszę o: 
 3a. zmianę pozwolenia nr 

                 
  

Wniosek dotyczy zmian w następujących polach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3b. udzielenie pozwolenia 

4. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu 
karnego, oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte są prawdziwe i aktualne. 
5. PESEL wnioskodawcy (osoby upoważnionej 
do złożenia wniosku) 

            

7. Miejscowość 

5a. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 
 

6. Numer sprawy 

8. Data 
  -   -     

  

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 5 maja 2014 r. (poz. 673)

Załącznik nr 1

WZÓR
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POZWOLENIE NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO 

1. Posiadacz pozwolenia 
1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

2. Organ celny wydający pozwolenie 
 
Dyrektor Izby Celnej w 
………………….………………………………… 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
                  

3. Numer pozwolenia 
  P L              

  

4. Niniejsze pozwolenie odnosi się do wniosku nr  z dnia 
  -   -     

  

5. Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. 
zm.), art. 73 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.) oraz art. 191 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307,
z późn. zm.) 
udzielam pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego 
6. Warunki pozwolenia: 
A. Decyzja zostanie cofnięta, jeżeli w ciągu 60 dni: 

a) od dnia jej wydania osoba nie złoży zabezpieczenia lub 
b) od upływu terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia osoba nie złoży nowego zabezpieczenia. 

B. Zabezpieczenie generalne będzie stosowane na terenie właściwości Dyrektora Izby Celnej wskazanej
w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego. 

C. Zabezpieczenie generalne będzie stosowane w przypadkach wskazanych w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia 
generalnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Na podstawie art. 210 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa odstępuje się od uzasadnienia 
decyzji. 
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej, który wydał decyzję, w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.  
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 
 
8. Podpis i pieczęć organu celnego 
 
 
 

9. Numer sprawy 10. Data 
  -   -     

  

 

Załącznik nr 2
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POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO 

1. Posiadacz pozwolenia 
1a. Nazwa lub imię i nazwisko 

2. Organ celny wydający potwierdzenie 

Dyrektor Izby Celnej w 
…………………………………………………………… 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

3. Numer potwierdzenia złożenia zabezpieczenia  
  P L            

1c. Numer EORI 
                 

4. Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego 

4a. Data wydania pozwolenia 
  -   -     

4b. Numer pozwolenia 
  P L            

  

5. Forma i termin ważności złożonego zabezpieczenia generalnego 

5a. Termin ważności 

od dnia 
  -   -     

do dnia 
  -   -     
  

5b. Forma zabezpieczenia 
 depozyt 
 gwarancja bankowa 
 gwarancja ubezpieczeniowa 

6. Kwota zabezpieczenia generalnego 
         P L N

  

słownie 

7. Zabezpieczenie generalne stosuje się: 

A. na terenie właściwości miejscowej: 
 dyrektorów wszystkich izb celnych 

wybranych dyrektorów izb celnych: 
 Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej 
 Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku 
 Dyrektora Izby Celnej w Gdyni 
 Dyrektora Izby Celnej w Katowicach 
 Dyrektora Izby Celnej w Kielcach 
 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie 
 Dyrektora Izby Celnej w Łodzi 
 Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie 
 Dyrektora Izby Celnej w Opolu 
 Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu 
 Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu 
 Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie 
 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie 
 Dyrektora Izby Celnej w Toruniu 
 Dyrektora Izby Celnej w Warszawie 
 Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu 

B. w następujących przypadkach: 
 bez ograniczeń

wskazanych w: 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 
 art. …………………………………………………. 

8. Informacje dodatkowe 

9. Podpis i pieczęć organu celnego 10. Numer sprawy 11. Data 
  -   -     

Załącznik nr 3

WZÓR
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WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI A POLE 4, 5, 6 ORAZ SEKCJĘ E WYPEŁNIA ORGAN REJESTRUJĄCY 

 PG-K(1) 1/6 
 

PG-K 
WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY  

A. DANE OGÓLNE 
 1. Cel złożenia wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

❑ 1. rejestracja                                       ❑ 2. aktualizacja                                       ❑ 3. unieważnienie numeru EORI                            
 

2. Kod języka 
 
 

PL   
  3. Organ, do którego składa się wniosek   

Naczelnik Urzędu Celnego w 
 

 

 4. ID SISC  
 

PL└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
                                     

5. Numer wniosku (wypełnia organ przyjmujący wniosek) 
 
 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┘ / └────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 
Miejsce złożenia wniosku - Kod jednostki / Numer kancelaryjny 

6. Data rejestracji (dzień - miesiąc - 
rok) 

 
└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

 

 7. Numer EORI (należy wypełnić bez myślników i tylko wówczas, gdy w polu 1 nie zaznaczono kwadratu 1) 

PL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

B. DANE WNIOSKODAWCY 
* Dotyczy wyłącznie wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną      ** Dotyczy wyłącznie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną 
 

    B.1. Identyfikacja 
 8. Numer identyfikacyjny NIP 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

9. Nr REGON 
 
└────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 
 

10. Podatnik VAT UE 

❑ 1. Tak               ❑ 2. Nie 
11. Nr KRS* 
 
 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

12. Numery identyfikacyjne VAT UE 
 

                    
 
 

         .          
  
B.2. Dane Przedsiębiorcy 
 

 13. Pełna nazwa (zgodnie z zapisem w KRS, CEIDG, statucie, umowie) 

 14. Imię** 15. Nazwisko** 

 16. Nazwa skrócona (do 35 znaków) 

 17. Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. osoba fizyczna                                                              ❑ 2. osoba prawna                              ❑ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 18. Oznaczenie formy prawnej* 

 
 

└────┴────┘ 

19. Kod głównej działalności gospodarczej wg klasyfikacji (PKD 2007) 
 

└────┴────┴────┴───┘ 
 20. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej  

(dzień - miesiąc - rok) 
 

 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

21. Data zawieszenia działalności 
gospodarczej (dzień - miesiąc - rok) 

 
 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

22. Data wznowienia/rozpoczęcia 
działalności gospodarczej 

      (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

   B.3. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
Adres ten będzie równocześnie adresem do korespondencji, chyba że wnioskodawca wypełni podsekcję B.5 

 23. Kod kraju 

PL 
24. Województwo 25. Powiat 26. Gmina 

 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu  
 

 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 
 
 
└────┴───┘ - └────┴────┴───┘ 

32. Poczta 

Załącznik nr 4

WZÓR
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PG-K(1) 2/6 
 

 33. Skrytka pocztowa  

 34. Telefon  35. Faks 

    B.4. ADRES MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI** 
               Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres jest inny niż w podsekcji B.3. 

 36. Kod kraju 

PL 
37. Województwo 38. Powiat 39. Gmina 

 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu  
 

 43. Miejscowość 44. Kod pocztowy 
 
 
└────┴───┘ - └────┴────┴───┘ 

45. Poczta 

 46. Skrytka pocztowa  

 47. Telefon  48. Faks 

   B.5. ADRES DO KORESPONDENCJI 
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres jest inny niż w podsekcji B.3 

 49. Kod kraju 

PL 
50. Województwo 51. Powiat 52. Gmina 

 53. Ulica 54. Nr domu 55. Nr lokalu 

 56. Miejscowość 57. Kod pocztowy 
 
 
└────┴───┘ - └────┴────┴───┘ 

58. Poczta 

 59. Skrytka pocztowa 
 

 60. Telefon 61. Faks 

   B.6. ADRES DO KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

 
  62. Adres e-mail 
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C. OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że według stanu 
na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i 
aktualne. 

 
 63. Zobowiązanie wnioskodawcy do uzupełnienia danych 

Zobowiązuję się do uzupełnienia brakujących danych we wniosku o rejestrację/aktualizację EORI najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia 
niniejszego wniosku***. 

 64. Miejscowość 
 

65. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

66. Podpis 

 67. Zgoda wnioskodawcy na publikację danych (nie wypełnia się w przypadku zaznaczenia w sekcji A, w polu 1, kwadratu 3) 
Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Komisji Europejskiej informacji o nadanym numerze rejestracyjnym oraz nazwie 
przedsiębiorcy i adresie siedziby. Odmowa wyrażenia zgody nie ma wpływu na przebieg procesu rejestracyjnego. 

❑ 1. Tak                                                                                   ❑ 2. Nie 

 68. Imię 69. Nazwisko 

 70. Nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość 71. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 72. Miejscowość 73. Data złożenia wniosku (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

74. Podpis 

D. ZOBOWIĄZANIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 
  75. Zobowiązanie składającego wniosek 

Zobowiązuję się niezwłocznie przekazać uzyskany numer EORI podmiotowi, dla którego go uzyskałem, a także poinformować ten podmiot 
o konieczności uzupełnienia wniosku o brakujące dane, najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia niniejszego wniosku****. 

 76. Imię 77. Nazwisko 

 78. Nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość 79. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 80. Miejscowość 81. Data złożenia wniosku (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

82. Podpis 

E. ADNOTACJE ORGANU REJESTRUJĄCEGO 
 83. Przedstawione dokumenty (załączone lub okazane do wglądu oryginały lub ich kopie) (zaznaczyć właściwe kwadraty): 

 

❑ 84. dowód osobisty                                                                                 ❑ 85. paszport 

❑ 86. upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy                               

❑ 87. inne dokumenty  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 88. Identyfikator osoby przyjmującej wniosek 89. Pieczęć/podpis 

 90. Inne adnotacje urzędowe 

Pouczenie  
*** Niewykonanie zobowiązania spowoduje, że podmiot, któremu został nadany numer EORI, nie będzie mógł się nim posługiwać w czynnościach dokonywanych przed 
organem celnym, do chwili uzupełnienia danych.  
**** Niewykonanie zobowiązania oraz nieuzupełnienie danych w wyznaczonym terminie spowoduje, że podmiot, któremu został nadany numer EORI, nie będzie się 
mógł nim posługiwać w czynnościach dokonywanych przed organem celnym, do chwili uzupełnienia danych. 
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Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI - podmiot krajowy 
(PG-K) 

I.     Zasady wypełniania wniosku 
1.     Rejestracja 
Pola obowiązkowe: w sekcji A pole 1 kwadrat 1 i pole 3, sekcja B i w sekcji C pola 67-74. 
Jeżeli wniosek o rejestrację w systemie EORI składany jest przy pierwszej czynności wymagającej 
posłużenia się tym numerem, pola obowiązkowe dotyczące odpowiednio: 
a.  wnioskodawcy - w sekcji A pole 1, w podsekcji B.1 pola 8 i 9, w podsekcji B.2 pola 13, 16 i 17, 

podsekcja B.3, w sekcji C pola 64-74. W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w podsekcji B.2 pól 14 i 15 oraz podsekcji 
B.4.  

b.  składającego wniosek - w sekcji A pola 1 i 3, w podsekcji B.1 pola 8 i 9, w podsekcji B.2 pola 13, 16 i 
17, podsekcje B.3, w sekcji D pola 76-82. W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w podsekcji B.2 pól 14 i 15 oraz podsekcji 
B.4.  

2.     Aktualizacja 
Należy zaznaczyć w sekcji A w polu 1 kwadrat 2, wypełnić pola 3 i 7 oraz pola zawierające dane, które 
uległy zmianie bądź wymagają korekty, wpisując zaktualizowane bądź skorygowane dane, oraz wypełnić w 
sekcji C pola 68-74. Nie dopuszcza się aktualizacji w zakresie danych, które w poprzednio złożonym 
wniosku podano w podsekcji B.1 w polach 8 i 9. W przypadku podania w poprzednio złożonym wniosku w 
podsekcji B.1 w polach 8 i 9 danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym należy złożyć wniosek o 
unieważnienie numeru EORI oraz wniosek o rejestrację. 
W przypadku gdy składany wniosek ma na celu uzupełnienie brakujących danych, należy zaznaczyć w 
sekcji A w polu 1 kwadrat 2, wypełnić pola 3 i 7, wypełnić sekcję B oraz w sekcji C pola 67-74. W 
podsekcji B.1 pola 8 i 9 muszą zostać wypełnione tak samo jak we wniosku o rejestrację EORI składanym 
przy pierwszej czynności wymagającej posłużenia się tym numerem. W przypadku podania we wniosku 
składanym przy pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI w podsekcji B.1 w polach 
8 i 9 danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym należy złożyć wniosek o unieważnienie numeru EORI 
oraz wniosek o rejestrację. 
3.     Unieważnienie numeru EORI 
Należy zaznaczyć w sekcji A w polu 1 kwadrat 3, wypełnić pola 3 i 7 oraz w sekcji C pola 68-74. 
II.    Zasady wypełniania niektórych pól: 
1.   Gdy zakres danych żądanych w sekcji B nie dotyczy podmiotu, odpowiednie pola wniosku należy 
pozostawić puste. 
2.    W podsekcji B.2 w polu 16 „Nazwa skrócona” należy podać nazwę podmiotu, jaką się on posługuje 
(zamierza się posługiwać) w dokumentach celnych. W przypadku gdy podmiot posługuje się pełną nazwą i 
nie stosuje żadnej formy skróconej, w polu tym należy powtórzyć nazwę podaną w polu 13. W przypadku 
nazwy dłuższej niż 35 znaków należy wpisać 35 pierwszych znaków nazwy pełnej. 
3.     W podsekcji B.2 w polu 18 należy wpisać dwucyfrowy kod zgodny z poniższym wykazem: 
 

Opis 
 

 Oznaczenie formy prawnej 
 

Spółka cywilna 
 

 00 
 

Spółka jawna 
 

 01 
 

Spółka komandytowa 
 

 02 
 

Spółka partnerska 
 

 03 
 

Spółka komandytowo-akcyjna 
 

 04 
 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

 05 
 

Spółka akcyjna 
 

 06 
 

Spółka europejska 
 

 07 
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Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych 
 

 08 
 

Spółdzielnia 
 

 09 
 

Spółdzielnia europejska 
 

 10 
 

Przedsiębiorstwo państwowe 
 

 11 
 

Jednostka badawczo-rozwojowa 
 

 12 
 

Przedsiębiorstwo zagraniczne 
 

 13 
 

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych 
 

 14 
 

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego 
 

 15 
 

Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń 
 

 16 
 

Stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną 
 

 17 
 

Związek stowarzyszeń 
 

 18 
 

Fundacja 
 

 19 
 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
 

 20 
 

Kółko rolnicze 
 

 21 
 

Rolnicze zrzeszenie branżowe 
 

 22 
 

Związek rolników, kółek i organizacji rolniczych 
 

 23 
 

Związek rolniczych zrzeszeń branżowych 
 

 24 
 

Związek zawodowy rolników indywidualnych 
 

 25 
 

Cech rzemieślniczy 
 

 26 
 

Izba rzemieślnicza 
 

 27 
 

Związek Rzemiosła Polskiego 
 

 28 
 

Zrzeszenie handlu i usług 
 

 29 
 

Zrzeszenie transportu 
 

 30 
 

Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług 
 

 31 
 

Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu 
 

 32 
 

Ogólnokrajowy związek międzybranżowy 
 

 33 
 

Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe 
 

 34 
 

Izba gospodarcza lub Krajowa Izba Gospodarcza 
 

 35 
 

Związek zawodowy lub jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną 
 

 36 
 

Związek pracodawców 
 

 37 
 

Federacja lub konfederacja związków pracodawców 
 

 38 
 

Stowarzyszenie kultury fizycznej 
 

 39 
 

Związek sportowy 
 

 40 
 

Polski związek sportowy 
 

 41 
 

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym 
 

 42 
 

Kolumna transportu sanitarnego 
 

 43 
 

Inna organizacja przedsiębiorców 
 

 44 
 

Inna organizacja społeczna lub zawodowa 
 

 45 
 

Nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego 
 

 46 
 

Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego 
 

 47 
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Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego 
 

 48 
 

Nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego 
 

 49 
 

Inna forma prawna 
 

 99 
 

 
4.  W podsekcji B.2 w polu 19 należy wpisać czterocyfrowy kod głównej działalności gospodarczej, 
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) określoną w przepisach wydanych na podstawie 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.). 
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ą          
WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI A POLE 4, 5, 6 ORAZ SEKCJĘ E WYPEŁNIA ORGAN REJESTRUJĄCY 

 PG-Z(1) 1/4 
 

PG-Z 
     WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT ZAGRANICZNY 

A. DANE OGÓLNE 
 1. Cel złożenia wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

❑ 1. rejestracja                                       ❑ 2. aktualizacja                                       ❑ 3. unieważnienie numeru EORI                            
 

2. Kod języka 
 
 

  
  3. Organ, do którego składa się wniosek   

  Naczelnik Urzędu Celnego w 
 

└────┴────┘ 

 4. ID SISC 
 

PL└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
                                     

5. Numer wniosku (wypełnia organ przyjmujący wniosek) 
 
 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┘ / └────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 
Miejsce złożenia wniosku - Kod jednostki / Numer kancelaryjny 

6. Data rejestracji (dzień - miesiąc - 
rok) 

 
└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

 

 7. Numer EORI (należy wypełnić bez myślników i tylko wówczas, gdy w polu 1 nie zaznaczono kwadratu 1) 

PL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

B. DANE WNIOSKODAWCY 
* Dotyczy wyłącznie wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną      ** Dotyczy wyłącznie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną 
 

   B.1. Identyfikacja 
 8. Numer identyfikacyjny VAT 

 
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─ ─┘ 
9. Numery identyfikacyjne VAT UE 
 

                    
 
 

         .          
 10. Numer do celów podatkowych lub celnych nadany przez właściwy organ kraju zamieszkania/siedziby, o ile wnioskodawca posiada (numer TC)  
11. Kod kraju TC 
 
 
           └────┴────┘ 

12. Numer TC 
 

 
B.2. Dane Przedsiębiorcy 
 

 13. Pełna nazwa (zgodnie z dokumentem założycielskim) 

 14. Imię** 15. Nazwisko** 

 16. Nazwa skrócona (do 35 znaków) 

 17. Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. osoba fizyczna                                                           ❑ 2. osoba prawna                                   ❑ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 18. Forma prawna prowadzonej działalności  
 
  

19. Kod głównej działalności gospodarczej wg 
klasyfikacji (PKD/NACE) 

 

└────┴────┴────┴───┘ 
 20. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej  

(dzień - miesiąc - rok) 
 

 
└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

21. Data zawieszenia działalności gospodarczej 
(dzień - miesiąc - rok) 

 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

22. Data wznowienia działalności gospodarczej 
(dzień - miesiąc - rok) 

 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

   B.3. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
Adres ten będzie równocześnie adresem do korespondencji, chyba że wnioskodawca wypełni podsekcję B.5 

 23. Kod kraju 
 

└────┴────┘ 

24. Kod pocztowy 
 
 

 

25. Miejscowość 

 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu  
 

 29. Skrytka pocztowa 
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 30. Telefon  31. Faks 

   B.4. ADRES MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI** 
                

 32. Kod kraju 
 

└────┴────┘ 

33. Kod pocztowy 
 
 
 

34. Miejscowość 

 35. Ulica 36. Nr domu 37. Nr lokalu  
 

 38. Skrytka pocztowa 

 39. Telefon 40. Faks 

   B.5. ADRES DO KORESPONDENCJI 
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres jest inny niż w podsekcji B.3 

 41. Kod kraju 
 

└────┴────┘ 
42. Kod pocztowy 
 
 
 

43. Miejscowość 

 44. Ulica 45. Nr domu 46. Nr lokalu 

 47. Skrytka pocztowa 

 48. Telefon 49. Faks 

   B.6. ADRES DO KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

 
  50. Adres e-mail 
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C. OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że według stanu 
na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i 
aktualne. 

 
 51. Zobowiązanie wnioskodawcy do uzupełnienia danych 

Zobowiązuję się do uzupełnienia brakujących danych we wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI najpóźniej w 
terminie 30 dni od daty złożenia niniejszego wniosku***. 

 52. Miejscowość 
 

53. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

54. Podpis 

 55. Zgoda wnioskodawcy na publikację danych (nie wypełnia się w przypadku zaznaczenia w sekcji A, w polu 1, kwadratu 3) 
Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Komisji Europejskiej informacji o nadanym numerze rejestracyjnym oraz nazwie 
przedsiębiorcy i adresie siedziby. Odmowa wyrażenia zgody nie ma wpływu na przebieg procesu rejestracyjnego. 

❑ 1. Tak                                                                                   ❑ 2. Nie 

 56. Imię 57. Nazwisko 

 58. Nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość 59. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 60. Miejscowość 61. Data złożenia wniosku (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

62. Podpis 

D. ZOBOWIĄZANIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 
  63. Zobowiązanie składającego wniosek 

Zobowiązuję się niezwłocznie przekazać uzyskany numer EORI podmiotowi, dla którego go uzyskałem, a także poinformować ten podmiot 
o konieczności uzupełnienia wniosku o brakujące dane, najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia niniejszego wniosku****. 

 64. Imię 65. Nazwisko 

 66. Nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość 67. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 68. Miejscowość 69. Data złożenia wniosku (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

└────┴───┘  └────┴────┘  └────┴────┴────┴────┘ 

70. Podpis 

E. ADNOTACJE ORGANU REJESTRUJĄCEGO 
 71. Przedstawione dokumenty (załączone lub okazane do wglądu oryginały lub ich kopie) (zaznaczyć właściwe kwadraty): 

 

❑ 72. paszport                                                                                            ❑ 73. upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy 

❑ 74. odpis z rejestru działalności gospodarczej z kraju , w którym podmiot ma siedzibę 

❑ 75. inne dokumenty 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 76. Identyfikator osoby przyjmującej wniosek 77. Pieczęć/podpis 

 78. Inne adnotacje urzędowe 

Pouczenie  
*** Niewykonanie zobowiązania spowoduje, że podmiot, któremu został nadany numer EORI, nie będzie mógł się nim posługiwać w czynnościach dokonywanych przed 
organem celnym, do chwili uzupełnienia danych.  
**** Niewykonanie zobowiązania oraz nieuzupełnienie danych w wyznaczonym terminie spowoduje, że podmiot, któremu został nadany numer EORI, nie będzie się 
mógł nim posługiwać w czynnościach dokonywanych przed organem celnym, do chwili uzupełnienia danych. 
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Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI - podmiot 
zagraniczny (PG-Z) 

 
I. Zasady wypełniania wniosku 
1.     Rejestracja 
Pola obowiązkowe: w sekcji A w polu 1 kwadrat 1, pola 2 i 3, sekcja B i w sekcji C pola 55-62. 
Jeżeli wniosek o rejestrację w systemie EORI składany jest przy pierwszej czynności wymagającej 
posłużenia się tym numerem, pola obowiązkowe dotyczące odpowiednio: 
a.  wnioskodawcy - w sekcji A pola 1-3, w podsekcji B.1 pola 8, 11 i 12, w podsekcji B.2 pola 13, 16 i 17, 

podsekcja B.3, w sekcji C pola 52-62. W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w podsekcji B.2 pól 14 i 15 oraz podsekcji 
B.4.  

b.  składającego wniosek - w sekcji A pola 1-3, w podsekcji B.1 pola 8, 11 i 12, w podsekcji B.2 pola 13, 16 
i 17, podsekcja B.3, w sekcji D pola 64-70. W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w podsekcji B.2 pól 14 i 15 oraz 
podsekcji B.4. 

2.     Aktualizacja 
Należy zaznaczyć w sekcji A w polu 1 kwadrat 2, wypełnić pola 2, 3 i 7 oraz pola zawierające dane, które 
uległy zmianie bądź wymagają korekty, wpisując zaktualizowane bądź skorygowane dane, oraz wypełnić w 
sekcji C pola 56-62. 
W przypadku gdy składany wniosek ma na celu uzupełnienie brakujących danych, należy zaznaczyć w 
sekcji A w polu 1 kwadrat 2, wypełnić pola 2, 3 i 7, wypełnić sekcję B oraz w sekcji C pola 55-62. 
3.      Unieważnienie numeru EORI 
Należy zaznaczyć w sekcji A w polu 1 kwadrat 3, wypełnić pola 2 i 7 oraz wypełnić w sekcji C pola 56-62. 
II.    Zasady wypełniania niektórych pól: 
1. Gdy zakres danych żądanych w sekcji B nie dotyczy podmiotu, odpowiednie pola wniosku należy 
pozostawić puste. 
2. W sekcji A w polu 2 należy podać kod języka, w jakim został wypełniony wniosek. Dopuszczalne są 
następujące kody języka: 

- PL dla języka polskiego, 
- DE dla języka niemieckiego, 
- FR dla języka francuskiego, 
- EN dla języka angielskiego. 

3. W podsekcji B.2 w polu 16 „Nazwa skrócona” należy podać nazwę podmiotu, jaką się on posługuje 
(zamierza się posługiwać) w dokumentach celnych. W przypadku gdy podmiot posługuje się pełną nazwą i 
nie stosuje żadnej formy skróconej, w polu tym należy powtórzyć nazwę podaną w polu 13. W przypadku 
nazwy dłuższej niż 35 znaków należy wpisać 35 pierwszych znaków nazwy pełnej. 
4. W podsekcji B.1 w polu 11, podsekcji B.3 w polu 23, podsekcji B.4 w polu 32 i podsekcji B.5 w polu 
41 należy podać dwucyfrowy kod kraju zamieszkania/siedziby podmiotu, wykorzystując dwuznakowe kody 
ISO alfa, zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk 
Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji 
nazewnictwa państw i terytoriów (Dz. Urz. UE L 328 z 28.11.2012, str. 7). 
5. W podsekcji B.2 w polu 19 należy wpisać czterocyfrowy kod głównej działalności gospodarczej, 
zgodnie z: 

- Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) określoną w przepisach wydanych na podstawie ustawy 
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) lub 

- równoważną klasyfikacją NACE Rev. 2 wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji 
działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz 
niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 
30.12.2006, str. 1). 

6. W podsekcji B.2 w polu 18 należy określić formę prawną prowadzonej przez podmiot działalności. 



Dziennik Ustaw – 15 –  Poz. 673

 

  
 

         

WNIOSEK O UZNANIE/ ZMIANĘ MIEJSCA, W KTÓRYM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE 
CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO 

1. Wnioskodawca 2. Organ celny 
 
Dyrektor Izby Celnej w ……………………….. 
 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
                 

 

Telefon/Faks 
Adres e-mail 

1d. Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 
 posiadam świadectwo AEO nr 

                  
 

 nie posiadam świadectwa AEO 

3. Wnoszę o:  
  3a. zmianę decyzji nr: 

                  
 

  3b. uznanie miejsca, w którym dokonywane 
będą czynności przewidziane przepisami prawa 
celnego 

Wniosek dotyczy zmiany w następujących polach: 
 
 
 
 

 

3c. Adres miejsca: 
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

3d. Opis miejsca: 
 
 
 
 
 
3e. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, które będą dokonywane w tym miejscu: 
 
 
 
 
3f. Przeznaczenia celne, jakie będą nadawane towarom w tym miejscu: 
 
 
 
 
3g. Opis warunków mających zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów: 
 
 
 
 

Załącznik nr 6
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3h. Określenie wyposażenia i sprzętu technicznego, niezbędnego do wykonywania czynności przewidzianych 
przepisami prawa celnego: 
 
 
 
 
 
4. Dodatkowe informacje 
4a. uzasadnienie uznania miejsca*: 
 
 
 
4b. dodatkowe informacje: 
 
 
 
4c. Załączniki: 

1) plan sytuacyjny miejsca, 
2) ……………………… 

 
4d. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 

Kodeksu karnego, oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz 
dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. 

5. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 
 
 
 

6. Numer wniosku 7. Miejscowość 

8. Data 
  -   -     

 

9. *Nie dotyczy wnioskodawcy posiadającego świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa 
w art. 14a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w 
celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. 
WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. 
zm.). 
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WNIOSEK O JEDNORAZOWE UZNANIE MIEJSCA, W KTÓRYM DOKONYWANE BĘDĄ 
CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO 

1. Wnioskodawca 2. Organ celny 
Naczelnik Urzędu Celnego w ………….. 
 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 
 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania  
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

1c. Numer EORI 
                 

 

Telefon/Faks 
Adres e-mail 

1d. Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 
 posiadam świadectwo AEO nr 

                  
 

 nie posiadam świadectwa AEO 

3. Wnoszę o uznanie miejsca w celu jednorazowego dokonania czynności przewidzianych przepisami 
prawa celnego  
3a. Adres miejsca 
Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

3b. Opis miejsca: 
 
 
 
3c. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, które będą dokonywane w tym miejscu: 
 
 
 
3d. Przeznaczenia celne, jakie będą nadawane towarom w tym miejscu: 
 
 
 
3e. Przewidywany termin dokonania czynności: _ _-_ _-_ _ _ _  
4. Dodatkowe informacje 
4a. Dodatkowe informacje / uzasadnienie uznania miejsca: 
 
 
 
4b. Oświadczam, że miejsce określone we wniosku spełnia warunki gwarantujące zapewnienie nienaruszalności 
i tożsamości towarów.       

4c. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 
Kodeksu karnego, oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz 
dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. 

5. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 
 
 
 

6. Numer wniosku 7. Miejscowość 

8. Data 
  -   -     

 

Załącznik nr 7

WZÓR
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9.                                                          WYPEŁNIA ORGAN CELNY 

9a. Rozstrzygnięcie organu celnego: 
 
 
 
9b. Podpis i pieczęć organu celnego  9c. Nr sprawy 9d. Data 

  -   -     
 

 
 




