Witam.
Od 1 lipca 2010 r. wszystkie podmioty gospodarcze dokonujące obrotu towarowego z
zagranicą
maja obowiązek zarejestrować się w PDR. Jest to Podsystem Danych
Referencyjnych służący Administracji Celnej do identyfikacji oraz weryfikacji uprawnień
podmiotów przesyłających elektroniczne zgłoszenia i inne dokumenty do Systemów Celnych.
Rejestracji w PDR dokonują Urzędy Celne właściwe ze względu na siedzibę podmiotu, tak
jak to było w przypadku nadawania numeru EORI. Ponieważ Agencja Celna TransCargo jest
Państwa reprezentantem Karta Rejestracji PDR musi zawierać taką informację w swoich
rubrykach (powyższe dane zostały już umieszczone na załączonym formularzu KARTY
REJESTRACJI PDR).
Do UC należy dostarczyć również upoważnienie wystawione dla Reprezentanta (Agencja
Celna TransCargo). Upoważnienie to po rejestracji prosimy przesłać do nas pocztą , a
wcześniej faksem lub e'mailem. .
Zgodnie z załączoną Instrukcją na dopełnienie powyższych formalności podmioty mają czas
do 30 września 2010., a te które zaczynają swoją działalność, przed zamierzonym pierwszym
exportem lub importem towarów.
Dla ułatwienia oraz
umieściliśmy :

usprawnienia rejestracji Państwa firmy w PDR w załącznikach

1) Instrukcję, z która należy się zapoznać
2) Oświadczenie dotyczące Instrukcji, które należy podpisać
3) Kartę Rejestracji – PDR (częściowo wypełnioną), którą należy uzupełnić i podpisać
4) Druk upoważnienia, który należy uzupełnić i podpisać
5) Formularz danych o firmie
W/w dokumenty podpisane muszą być przez osoby do tego uprawnione.
Oświadczenie, Kartę Rejestracji oraz Upoważnienie należy złożyć w UC, w którym składano
wniosek o nadanie numeru EORI . Urząd ten posiada już kopie dokumentów rejestrowych
dotyczących Państwa firmy dzięki czemu rejestracja będzie mogła być dokonana zarówno
sprawniej jak i szybciej.
Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze numeru EORI to w tym samym UC należy złożyć
wniosek o nadanie takiego numeru. Należy także przedstawić w UC dokumenty rejestrowe
firmy w oryginale. Podmiot nie posiadający numeru EORI i nie zarejestrowany w PDR nie
może dokonywać obrotu towarowego z zagranicą ponieważ System Celny administracji
celnej nie przyjmie zgłoszenia wywozowego lub przywozowego takiego podmiotu.
Z poważaniem
Agencja Celna TransCargo

