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----- Original Message -----
From: arealtrans@arealtrans.ru
To: pavel@arealtrans.ru
Sent: Wednesday, November 18, 2009 11:50 PM
Subject: Fw: Powiadomienie z Systemu EORI / Notification from the Polish EORI System

 
----- Original Message -----
From: eori@kra.mofnet.gov.pl
To: arealtrans@arealtrans.ru
Sent: Wednesday, November 18, 2009 4:11 PM
Subject: Powiadomienie z Systemu EORI / Notification from the Polish EORI System

Numer NIP: -
Numer Regon: -

Poniższa informacja dotyczy podmiotu o wyżej podanych numerach identyfikacyjnych. Prosimy o jej wykasowanie, jeśli została skierowana pod
niewłaściwy adres.

Numer EORI: PL31103000000057Z
Nr wniosku: PL311030/6002-108/2009
Data złożenia wniosku: 18.11.2009
Status: Zatwierdzony

Uprzejmie informujemy, że w związku ze złożeniem wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie EORI nadano podmiotowi (NIP i Regon jak wyżej)
następujący numer EORI - PL31103000000057Z.
Posługiwanie się numerem EORI obowiązuje we wszystkich czynnościach celnych, dla których jest to wymagane.
Jednocześnie zwracamy uwagę na obowiązek aktualizacji danych podanych w ww. wniosku, niezwłocznie, gdy ulegną zmianie.

Informacje o procedurach obowiązujących przedsiębiorców w zakresie uzyskania i stosowania numerów EORI można znaleźć na stronie:
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=512&wysw=84&sub=sub14.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93
ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Ta informacja została wygenerowana automatycznie przez System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych EORI. Nie należy na nią
odpowiadać.

ENGLISH

NIP Number: -
Regon Number: -

The following message is intended for the business holding the above identification numbers. Please delete the message if it reached the wrong
addressee.

EORI Number: PL31103000000057Z
Application number: PL311030/6002-108/2009
Date of application: 18.11.2009
Status: Approved

Please be informed that following the submission of the application for registration/update of data in the EORI system, your company (with the
NIP and Regon numbers as above) has been assigned the following EORI number: PL31103000000057Z.
The EORI number must be used in all customs transactions with such a requirement.
Let us remind you of the obligation to update data given in the application whenever it changes.

For more information on binding procedures for obtaining and using the EORI number go to: http://www.mf.gov.pl/index.php?
const=2&dzial=512&wysw=84&sub=sub14.

Legal basis: Commission Regulation (EC) No 312/2009 of 16 April 2009 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the
implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code.

This message has been generated automatically by the Polish Registration and Identification System EORI. Please do not respond.
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