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Z-K03.05-14 Zlecenie dokonania procedury tranzytu (z opłatami), wersja 12, z dnia 11.02.2019

Zlecenie dokonania zgłoszenia celnego 
do procedury tranzytu unijnego

zlecam TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. zgłoszenie niżej wymienionych przesyłek do procedury tranzytu 
wspólnotowego i proszę o ich dostarczenie do poniższego miejsca:   /proszę podać dokładny adres miejsca doręczenia/

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 na  e-mail PL.WA1.Tdoc.Escalation@tnt.com informując o błędzie i 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 wspólnotowego.

Ja niżej podpisany, w imieniu:    /proszę podać pełną nazwę firmy, dokładny adres, NIP i REGON/

NIP: REGON:

Informacja dla Kuriera TNT:  
Przesyłki i dokumenty celne proszę przekazać następującym osobom:   /proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu/    

Akceptuję opłatę za dokonanie tranzytu w wysokości                     PLN + VAT /proszę wybrać formę płatności/

gotówką, przy odbiorze przesyłki

przelewem

Nazwa i kod urzędu celnego przeznaczenia:   

Zakres zlecenia: /proszę wybrać/

zlecenie dotyczy następujących numerów przesyłek

zlecenie do odwołania dotyczy wszystkich przesyłek, których odbiorcą jest w/w firma

czytelny podpis Zlecającego  
oraz numer telefonu

pieczęć firmowa data

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

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

 na koszt usługi wystawiono wniosek o ICR Agencja Celna (skrót nazwy depotu):Wypełnia pracownik TNT:
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Oświadczam, że przejmuję całkowitą odpowiedzialność za zakończenie procedury tranzytu. 
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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 wspólnotowego.
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