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Zlecenie dokonania tranzytu celnego

Ja niżej podpisany, w imieniu: 
(proszę przystawić pieczęć firmową lub podać pełną nazwę firmy i dokładny adres)

Osoby kontaktowe

Oświadczam, że przejmuję całkowitą odpowiedzialność za zakończenie procedury tranzytu.
W przypadku dostarczenia przesyłki pod adres odbiorcy z listu przewozowego zamiast pod w/w adres, niezwłocznie prześlę informację o tym fakcie na  
e-mail: PL.WA1.Tdoc.Escalation@tnt.com podając numer przesyłki oraz numer telefonu do siebie.
Zobowiązuję się do przedstawienia tych przesyłek w nienaruszonym stanie w urzędzie celnym przeznaczenia w wyznaczonym terminie, w nienaruszonym stanie  
i z zachowaniem środków zastosowanych przez organy celne w celu zapewnienia identyfikacji towarów, zgodnie z wymogami art. 233 ust. 3 Unijnego Kodeksu Celnego 
oraz biorę na siebie odpowiedzialność wynikającą z Kodeksu Karnego Skarbowego w wypadku naruszenia przepisów tranzytu.

Wypełnia pracownik FedEx:

Akceptuję opłatę za dokonanie tranzytu w wysokości:             PLN + VAT 
(proszę wybrać formę płatności)

Zakres zlecenia 
(proszę wybrać)

zlecam FedEx Express Poland sp. z o.o. zgłoszenie niżej wymienionych przesyłek do procedury tranzytu i proszę o ich dostarczenie do poniższego miejsca 
(proszę podać dokładny adres miejsca doręczenia)

Płatnikiem za usługę jest: 
(wypełnić, jeśli jest inny niż zleceniodawca, podając pełną nazwę firmy, adres, NIP)

NIP:

Imię i nazwisko:

Nazwa i kod urzędu celnego przeznaczenia:

Numer telefonu:

numer telefonu

adres email

REGON:

na koszt usługi wystawiono wniosek o ICR Agencja Celna (skrót nazwy depotu):

data i czytelny podpis Zlecającego

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest FedEx Express Poland  Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi 
a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść 
dostępna jest na stronie internetowej tnt.com/express/pl i www.fedex.com/pl. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w 
celu realizacji czynności związanych z realizacją usługi.

gotówką, przy odbiorze przesyłki 

zlecenie dotyczy następujących numerów przesyłek

przelewem*

zlecenie do odwołania dotyczy wszystkich przesyłek, których odbiorcą jest w/w firma (wniosek stały)

Uwaga: Kurier wyłącznie doręcza przesyłkę i odjeżdża, nie może oczekiwać na dopełnienie formalności celnych ani realizować kolejnych zleceń związanych z przesyłką

pieczęć firmowa

Email:
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