
 
 
 

 
 
 
Informacje dotyczące przesyłek wysyłanych za pośrednictwem DPD do Norwegii. 
Instrukcja dotycząca przygotowania wszystkich dokumentów. 

 
 Jeżeli towar nie jest na sprzedaż i jego wartość nie przekroczy 100€ to wymagane jest dostarczenie 
nam tylko faktury proforma oraz oświadczenia z załączenia  (odprawa indywidualna) . Jeżeli wartość 

będzie większa to będziemy też potrzebowali upoważnienia dla agencji celnej wraz z dokumentami 

firmy wyszczególnionymi na trzeciej stronie upoważnienia.    
  
Jeżeli natomiast towar jest na sprzedaż to automatycznie potrzebne nam są następujące 

dokumenty: 
-faktura handlowa (oryginał i 4 kopie) 
-upoważnienie  ( wraz z kopią dokumentów firmowych: NIP, REGON oraz KRS)  
-oświadczenie do odprawy   (oświadczenie - odprawa indywidualna)  
  
 Kilka ważnych uwag: 
- Wszystkie dokumenty do odprawy celnej muszą mieć wydrukowane imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do podpisania lub pieczątkę imienną. Podpisy muszą być czytelne i muszą zawierać 
imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania. 
- Dokumenty (faktury) wkładane do przesyłek muszą zawierać te same dane, co dokumenty do 
odprawy celnej. W przypadku rozbieżności urząd celny nakłada wysokie kary.  
- Upoważnienie i karta informacyjna eksportera – na upoważnieniu musi podpisać się osoba 
widniejąca w KRS-ie/wpisie do ewidencji i mogąca reprezentować firmę .   
- Faktury muszą być wystawione według załączonych instrukcji.  
  
 
W związku z wymogiem  rejestracji upoważnień i zgłaszania do PDR-u ,  wymagane jest:  
Przesłanie do nas oryginalnego upoważnienia w dwóch egzemplarzach z potwierdzeniem 
dokonanej wpłaty w kwocie 17 PLN na poniższe konto :  
 
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 
Nr Konta 77 10301508 0000 0005 5003 5049 

po  jego otrzymaniu rejestrujemy upoważnienie w naszym systemie po czym jeden oryginał odsyłamy 
do Klienta i na jego podstawie Klient może zgłosić naszą firmę do PDR-u.    

 
EORI: 
  
W związku z wymogami dotyczącymi wysyłki do krajów pozaunijnych, musimy wiedzieć czy 
firma posiada numer EORI. Poniżej link ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego numeru. 
Bez tego numeru nie jesteśmy w stanie dokonać zgłoszenia celnego. Taki numer Klient uzyskuje 
zgłaszając się do najbliższego Urzędu Celnego. 

 
 http://www.e-clo.pl/files/eori/ 
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