
WNIOSEK O UDZIELENIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI O POCHODZENIU (WIP) 

1. Wnioskodawca  poufne 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 

2. Organ celny

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 
w Warszawie 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania 

Kod pocztowy 

 - 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Telefon/Faks 1c. Numer EORI 

P L  
Adres e-mail 

1d. Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 

 posiadam świadectwo AEO nr 

P L A E O

 nie posiadam świadectwa AEO 

3. Wnoszę o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP)

4. Otrzymujący  poufne 

Czy WIP ma zostać udzielona osobie innej niż wnioskodawca 

 TAK  NIE 

4a. Nazwa lub imię i nazwisko 

4b. Adres siedziby lub adres zamieszkania 

Kod pocztowy 

 - 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Telefon/Faks 4c. Numer EORI 

P L 
Adres e-mail 

4d. Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 

 posiadam świadectwo AEO nr 

P L A E O

 nie posiadam świadectwa AEO 

5. Klasyfikacja towaru w nomenklaturze (CN)
(Klasyfikacja ta służy tylko jako wskazówka i nie jest wiążąca dla administracji, z wyjątkiem WIT, określonej w polu 16)



6. Opis towarów 
 
 
 
 
 
 
 

7. Skład towarów* 
 
 
 
 
 
 
 

8. Oznaczenie handlowe towarów 
 
 
 
 
 
 

 poufne 

9. Metody badania stosowane do określenia towarów 
 
 
 
 
 

 poufne 

10. Kraj pochodzenia oraz podstawa prawna (pochodzenie niepreferencyjne/preferencyjne, odniesienie do umowy, 
konwencji, decyzji, rozporządzenia, inne) wraz z uzasadnieniem (produkty całkowicie uzyskane lub wyprodukowane, 
ostatnie istotne przetworzenie, wystarczająca obróbka lub przetworzenie, kumulacja pochodzenia, inne) 
 
 
 
 
 

1 1. Cena ex-works*                P L N  poufne 

12. Użyte materiały*  poufne 

Kraj pochodzenia Pozycja HS/kod CN Wartość 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



13. Opis procesu przetworzenia koniecznego do uzyskania pochodzenia* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 poufne 

14. Język 
 

15. Powołanie się na wydaną, wiążącą informację o 
pochodzeniu (WIP) bądź wnioskowaną 
 
 
 
 
 

16. Powołanie się na wydaną wiążącą informację taryfową 
(WIT) bądź wnioskowaną 
 

17. Słowa kluczowe 
 
 

 poufne 

18. Informacje dodatkowe, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o udzieleniu wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) 
 
 
 
 
 
 
 

19. Załączniki 
 opisy 
 broszury 

 fotografie 
 próbki 
 pozostałe 

(podaj szczegóły)

 

20. Wyrażam zgodę na gromadzenie tych informacji oraz załączonych fotografii, rysunków, broszur itp. w bazie danych 
Komisji Europejskiej. Przekazane wraz z wnioskiem lub uzyskane przez administrację dane, włącznie z fotografiami, 
rysunkami, broszurami itp., które nie zostały zaznaczone jako poufne, mogą być udostępniane publicznie poprzez 
Internet.  
Zobowiązuję się do przedłożenia na żądanie organów celnych tłumaczenia załączonych dokumentów na język polski. 

21. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu 
karnego, oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz dane i informacje 
wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. 

24. Miejscowość 
 

22. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 
 
 
 

23. Numer wniosku 

25. Data 

  -   -      

26. *Wypełniać, jeśli potrzebne 

 

http://www.e-clo.pl/eori-subpage/search.do


Instrukcja wypełniania wniosku 
 
Dane zawarte we wniosku wskazane przez wnioskodawcę jako "Poufne", podlegają ochronie zgodnie z art. 15 
Wspólnotowego Kodeksu Celnego i nie będą zawarte w treści WIP. 
 
Pole 4 
 

Jeżeli WIP ma zostać udzielona osobie innej niż wnioskodawca, należy wpisać odpowiednie dane 
osoby, której ma zostać udzielona WIP. 

Pole 6 
 

Należy podać krótki opis towaru; jeżeli opis jest obszerniejszy, należy wpisać tylko nazwę towaru, 
nawet w formie opisowej, i umieścić adnotację "opis towaru stanowi dodatkowy załącznik"; 
załącznik ten należy dołączyć do wniosku. 

Pole 10 
 

Należy podać proponowany kraj lub region pochodzenia, uzasadniając go przywołaniem podstawy 
prawnej wskazującej na regułę pozwalającą ustalić pochodzenie towaru; należy wykazać, że 
elementy wskazanej reguły pozwalającej ustalić pochodzenie towaru są spełnione w danym 
przypadku. 

Pole 11 
 

Należy podać cenę ex-works wyrażoną w złotych polskich; pole należy wypełnić, jeśli reguła 
pozwalająca ustalić pochodzenie towaru, przywołana w polu 10 wniosku, odnosi się do pojęcia ceny 
ex-works. 

Pole 12 
 

Należy podać wszystkie materiały (surowce, prefabrykaty, półprodukty, części itp.) używane w toku 
produkcji towaru; w kolumnie "Pozycja HS/kod CN" należy podać informację na tyle szczegółową, 
na ile przewiduje to reguła pozwalająca ustalić pochodzenie towaru przywołana w polu 10 wniosku; 
w razie braku miejsca w tym polu należy umieścić adnotację "pozostałe dane stanowią dodatkowy 
załącznik"; załącznik ten należy dołączyć do wniosku. 

Pole 13 
 

Należy podać opis procesu produkcji (obróbki, przeróbki) na tyle szczegółowy, na ile przewiduje to 
reguła pozwalająca ustalić pochodzenie towaru, przywołana w polu 10 wniosku; w razie braku 
miejsca w tym polu należy umieścić adnotację "pozostałe dane stanowią dodatkowy załącznik"; 
załącznik ten należy dołączyć do wniosku. 

Pole 15 i 16 
 

Informacja dotyczy WIP lub WIT odnoszących się do towarów identycznych lub podobnych; nie 
muszą to być WIP lub WIT udzielone wnioskodawcy; należy podać numer i datę powoływanej WIP 
lub WIT oraz nazwę organu, który je wydał. 
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