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Dokument dołączany do wniosku  
o pozwolenie na procedurę specjalną

1. Procedura celna, której dotyczy wniosek: (zaznaczyć odpowiednie pole)

uszlachetnianie bierne

odprawa czasowa

uszlachetnianie czynne

2. Wnioskodawca oraz korzystający z procedury, jeżeli nie jest wnioskodawcą: (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

3. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela towarów: (tylko dla procedury odprawy czasowej - jeżeli ma znaczenie)

4. Miejsce(a), gdzie będzie dokonywany proces uszlachetniania albo gdzie towary będą wykorzystywane:

5. Rodzaj procesu uszlachetniania lub sposób wykorzystywania towarów: 

6. Opis techniczny towarów i produktów przetworzonych: (kod taryfy celnej, nazwa handlowa i/lub techniczna; 
    wskazanie głównych i wtórnych produktów kompensacyjnych w procedurze uszlachetniania czynnego)

7. Szacowany współczynnik produktywności lub sposób w jaki ma on zostać określony: 

8. Proponowane środki identyfikacji towarów przywożonych: (np: numer seryjny, inny unikalny numer znajdujący się na towarze i 
dokumentacji jej towarzyszącej.).



data złożenia wniosku

Na podstawie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego, rozporządzenia delegowanego i rozporządzenia wykonawczego 
udzielam pozwolenia na stosowanie procedury                                           
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9. Przewidywany termin zakończenia procedury: 

10. Proponowany urząd/urzędy zakończenia: 

11. Kody warunków ekonomicznych, zgodnie z dodatkiem do załącznika 12 TDA np. naprawa (kod 30.4)        
(dla procedury uszlachetniania czynnego)

12. Transfer (art. 512 ust. 1 - 3 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r.): 

13. Szczegóły planowanych działań lub inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć wpływ na 
podjęcie decyzji o wydaniu pozwolenia: 

podpis wnioskodawcy

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej w 
za pośrednictwem organu, który wydał pozwolenie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

data numer pozwolenia podpis i pieczęć organu celnego
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